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3 ACUSTOS ÇARŞAMBA 1938 

Hatayda Türk Listesi Kayıd Ne
ticesinde Yüzde Altmıştan Faz

la Rey Kazandı. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SA. Yl: 3950 

Sovyet-Japon Hududun· 
da Kanlı Hadiseler .. 

~················· ....... 
1 Hatayda i 
: . 

lngilte e-F ra ns a 
A asındaki Ahenk .. ! Türk listesi ~ayıd neti- i . - -

j cesinde yüzde altmıştan i Eden Bf! Dostluğun Avrupa Sal. 
Bir gün önce Japonlar taraf mdan işgal edilenlraziyi tazyı~ eden bir Rus ta~uru i fazla rey kazand1. i handa Amil Olduğunu Söylüyor 

üç tankı bua~arak çekilmeğe mecbur oldu. Antakya, 2 (A .A.) -Teı· 

eli oct!ceal hakkmdaki mu· 
vakkat rakamlara göre kay 
dn ııtıra k et mit olan münte -

Sabık lngillz Hariciye Na· 
zırı B Eden, yazdığı bir 

Tokyo, 2 ( A.A. ) - Bu 
aabah bir Ruı taburu dokuz 
tank tloe bir güo önce 
Japonlar tarafından alm 
nııı olan tepeye bir hü 
cumda bulunmu,laraada ge 
rl püııkürtülmüılerdtr . Ruslar 
üç tank baralım•ı'ard ır 

Parts, 2 (Radyo) - lla 
vıu ajanamın lıtıhbarahna 

göre Japonlar, düodeoberl 
Mançurl hududlarında büyük 
aakeri harekata baılamıılar 
dır. -

Hariciye Nazırı General 
Ogakl Japonyanın Moıkova 
nııulaha tgüzarı vaaıtaslle 

Sovyet Rusya hariciye ko· 
nıiıerl rğlne bir nota vermtı 

Ve thtılafıo, ıulhan t~avlye· 

• 'ne razı olup olmadığmı 

•ormuıtur. 

Rusya bu notaya henüz 
cevap vermemlttlr. 

latanbul, 2-Sağ lam kay 
lla.klardan alınan ha berlere 
göre Japonlarla Sovyetler 
a.rıuında yalnız MRncukn 

hududunda deill Kore hu -
dudunda da çarpıımal&r de
vam etmekted ir Japonlar, 

Sovyet askerlerinin hudud· 
da Kore köylerini topa 
tuttuklarını bildiriyorlar. 

Tokyo, 2 (A. A ) Harbi· 
Ye nazaretln1n lıtthbaratına 

nazaran, 300 Sovyet ukeri 
3) temmuzda ıaat 17 de iki 
tankın müzaheretıvle mu 
kabil taarruza geçmıı1cr ve 
fak at Japon topçularının en 
dahta kar111ında rical etmtı

lerdlr. Sovy~t kuvvetleri, 
top bataryaluının ta ouıle 
ıut 18 de tekrar taarruza 
Re\·mtılerae de bir saatlik bir 
muharebeden sonra yeniden 
rlcate mecbur olmuı\ardır. 
Sovyetler 30 maktul ver 

mtılerdır. 
Moıkova, 2 (AA.) - Ta11 

ajanıandan: 3 J Temmuz tari
hinde Japonlar, Huean gö 
lünün gıublode Sovyet hu · 
duduoa tecavüz etm ıılerdtr. 
JapoDlar bekleotlmtyen bir 
llrada top aleti açmıılar, 
geceleyin Sovyellerfn hudut 
muhaf ız\arana hücum etmiı · 

ler ve dört kilometre de 
rinliğinde Sovyet toprakla
rını lıgal eylemiılerdlr . 

Ha11an gölünün garblode 
katn tepelerde bir muhare· 
be vukua gelmıı ve bu mu. 
huebe saatlerce devam et 
mittir. J a p o o 1 a r büyük 
hır mukavemete maruz 
kalmıı\ar ve gerek insan, ge 
rek malzeme itibariyle ağır 

zayiata uğramıılardır. Sov 
Jetlerin uğramıı oldukları 
zayiat henüz malum değildir 

Tokyo, 2 (AA.) - Da 
hlltye nazarett, evvelki ge· 
ceden beri Çaog Kufeog ha 
dııeıt hakkında gazetelerin 

berhaoıı bir h•ber yazma-

hip lerın yekünu elli 
0

yed• bindir 
Bunun o tuz bet bin yedi )Ü 

zü Tü rk listesine kayıd edil 
mlıtır Bunn göre Türk Uıteı i 

bütün re ylerin yüzde altm: f 

üçünü ka zan 11ı ıo demektir 
Kati rakamlar bugün V f! 

rilece ktır 

makalede ıöyle diyor: 
"İngil iz Fran11z münascba · 

tının harpten sonra bıle, 

dalma ahenk içinde Cf're) an 

etUğı söy lt!nemez 81ıçok 
müıkü lat ortaya ç ı kmı§tır. 

Ve bunlaran birçoğu ıkl 

m ılletın mıl i t a bı6t ı ndan ve 

coğrafi vazlyet ınd~n ileri 
gelmek tedlr . 

"Btr kara devleti,, etbi 

H •tl l S ı · hareket edememek b izım 
ı ere ta ı- mcmleketın h~m kuvvetli, 

Souyel Askerlul Milralyoz Başında ne Sııikasd mı.? hem de zayıf tarafıdır 
larını yasak elmiıtlr Bina Çang Kuf engde yeni bir Aldığımız terbiye ve ana 
enaleyh gazeteler hadtıe hak hadise zuhur etmlJ olduğuna İstanbul, 2 - Bir Fransız ne tttbartle biz "ada devle 
kında mütalealar serdetme dair Tokyoda bir ıay ı a de guetea ne göre, Almanya ti., ylz; hatı l loglltere aa 
mektedlrler. 1 vam etmektedır. Cumhurreisi M. Hıtlerln eı · keri bakımdan bir ada oL 

1 
ki bir arkadaıı ve ~ovyel maktan çıktığı halde bile 

H itler le Rı'bent op Ara-' Parti Genel Sekreteri B. Sta Bu şerait dahilinde, elli 
linin de muhafız. teıktlita ıeneden az bir zaman zar-

i 
kumandanı, ıuikaıdda bu fında iki kere lııtilaya uğ · 

S 1 n d a h t' ı I aA f m 1 ?. lunmak ıuçuodao Moııkova - ramıt olan Fransanan harp 
da mevkuf lmlıler . ıonra11 meıelelertnt lngilte 
======~====~==~~~~~ 

Sun~ay Ref erenin ver~iği rr-habere göre; Alman hari
ciye naznı, ınguıere ne anı şma taraftan ıleğil . 

Loodra, 2 Sundey Re 
fere gazetesi. Yüzbaıı V ıd· 

rr anın Hıtler tle Rıbbenhop 
arasında çıkan ı ht ılaf yüz.ün· 

den Londra ıeynhah proje· 
ı l nl iptal etm iş oldujunu 

lıtlhbarahna atfen yazmak
tadır . Bu gaıeteye göre Yüz 

baıı, Lord Hallfakıs nezdinde 
ki tlk nzif~ıı l n l ifaya nnzı 

rm malumatı o1mak11zm me 

mur edılm ltllr. 

Rıbbcnh op, lnglltere ile 
olan rabıtalarına ve tthlren 

Londrada buluomuı olması 
na rağmen Nazl farlcaııının 

loglltere nleyhtarı grupunun 
relıtdir . Görlng. lnglltere tle 

itilaf taraftarı hıe de Göbbels, 
Hlmler, Rudolf ve Rıb 
bentrop aleyhtarıdırlar. 

Parla, - Yüzbaıı Vıdma 
nın Londrayı yeniden z iya 

R. Bitler 

zannedılmektedfr. 

Önümüzdeki haftalar için 
de Berlinde anudane btr 

surette devam eden ve İo 
g ı lter e ile mukarenet teılıl 

• • • ıı~ı 1 rı an-thL1r>iyot9ilo 

Ha eketi Du du .. 
-

f rankist sallarmdak\ it iyen tayarecileri bir ay~a 
44 Cumhuriyetçi taya re düsür~üler. 

Parla, 2 (Radyo) - f rnn · 
kist mehaf ıh haber verlyor: 

lıpnnyada harbetme kte 
o lan ltalya tayareleri 13 
t emmuzdan 2J temmuza ka 
dar Cumhurıyetçl lapanya
nan muhtelif kaaabalarma 7 
bto kılo bomba atmıı\ar 23 
bin mitral)' ÖZ mermisi aıufet · 
mitler ve 44 CumhurJyetçl 
tayareıl dü~ürmüılerdlr 

Bauelon, 2 (AA.) - Ebr 
cephesinde Cumhuriyetciler, 
Gaodeaanın t krtben 30 kl · 

yade faaliyetleri görül t1ı ü1 

tüf'. 
G!lndcıaoın cenubund4 

hükiimetcller kazaomıı ol
duklara mevzileri tahliye et· 

mtılerdtr. 

Baraeloo, 2 (AA.) BJr 
tebliğde ıöyle denilmekte· 
dtr : 

Şark cepheıtnde Fayonun 

ıl mtı1inde ve Villa dö La 
zarko yakınında tlddetU 
muharebeler deTam etmek 
tedir Düt man ıtddetle 
mukavemet etmekte he de 
gayreti bota gitmektedir. 

Eıtramadure cephesinde 
düımanın taarruz\arı püıkilr 

tülmüıtür . 

H. Etlen 
reden baıka bir ıörüıle 

mütalea etmeal zaruri idi, 
çünkü İngiltere, bir halis· 
kir gibt kuıılanan Glyom 
Doranjın orduıunuo memle· 
keti tıgaltndeoberi hiçbir il· 
tıli görmemlttlr. 

Bu görüı farkının ıon ta 
rihi hidlıeler üzerindeki te· 
ılrlerioi tedklk etmftk tarih · 
'Bı\husa · bazı çok nazik 

&olar olmuıtur ve bunlaran 
en yakında olanlarından tD 

nazlil belki Renin t11ah ha · 
dtsestdlr . 

Fransayla Belçika om, hu · 
dutlarında aakerden tecrit 
edtlml§ bir mıotakanın bu
luomuını milli emniyetleri 
için başlıca b1r uoıur aay· 
maları tabııvdı Buna muka
bil . birçok İng iliz vatanda
ıının da onların bu düıüo
celertnde nekadar haklı ol
duklarını anlıya mamaları 
mazur görülebilirdi. Bu da 
''ada de9letl., ile '•kara dev -
leti., arasındaki düıünce far 
klnın yeni bir dellliydt. 

Bununla beraber, aradaki 
bu ve dıfer mütkülatlar ne 
kadar büyük olursa olıun 
bunları yenmek kabil oldu 
ve İngiliz franıız doıtlu 
ju mütemadiyen kuvvetlen 
dl, loklıaf ettt. Bugünıe bu 
doatluk Avrupa ıulhGoüo 
ıdamesinde hayati blr unıur 

halını almııtar . .. 

ret edeceğ ine dair o\ao ıa 
ylalar müoeacbetiyle Berlln-

den J our Eko dö Peri ııa 
zet~nlne btldlrllı yor: 

"Muhakkak olan bir şey 
vardır o da lngı lt e re ile 

g"yeslnl tak p edecek olan 
mesai Loodra hükumetini 

Çelrnıl ova k meaeleılndekl 

hattı hareketini tadile sev 

ketmek fçln baıka meıele 
ler hakkında cereyan ede 
cektlr. ,. 

lometrc ı!mftllnde ka' n Fa· 
yooda çok ıtddetlt bir mu· 
kavemete maruz kalmıılar· 
dır . Daha ce"nubunda Vıl\al
ba Dö\aeaz önünde ı ddeth 
muharebeler olmaktadır. Tak 
viye lcıtaatının vürudu Fran· 
kistlerin yerlerinde tuluna· 
btlmel, r lne medar o\muıtur 
Maamafıh hükümetçller ye 
ntden bir mlkdar esir al 
mıılarciır. Ebr boyunca Fr· 
anklıt taya relerinin pek zl · 

Sı ai MamQllerin 
Maliye_ti Ve V rgiler •. 

olan münaaebalı ls\ah için 
Berltnde hiçbir !eyin ıhmal 
edilmemekte olmasıdır . Al 
manyada Berlin ıle Londra 
ara11odaki münaaelıetler Anı · 
lunıdan " e 21 mayıı h~di· 

ıelerindenberl bulunmak
ta olduğu halde kaldık· 
ça Çekoılovakyadn hiç-
bir ıey yapılmama 
aı laıımgel mekte o'duiu iyi· 
ce anlaıılmıthr . Evvelce 
Karlibadda B. Konrad Hay
nlayn tar11fından ileri ıü · 
rülmüt olım noktalnazarların 
btr nebze ıtllilf girlztıklc mu 
hafıza edilmekte olduiu 

Demiryolu inşaatı .. 
Sivasla E zurum Yakın Za
manda Birbirine Bağlanacak • 

istanbul, 2 Nafıa Ve -
kili B. Alt Çellnkaya , Huna 
da tedkiklerde bulunduktan 
ıonra latanbula gelmlıtır 
Nef ıa Vektlt , bir hafta son· 
ra oark vilayetlerimizde ted· 
kik ıeyahatına çıkacak, Si 
vu ve Erzurum ıtmednfer 

hattı inıaa tını teftlt edecek 
ve tnıaatın daha kıta bir 
zıımanda tamamlanmuı için 
alınacak tedbirleri yerinde 
teıblt edecektir. · Hükumeti 
mlz, bu demlryo1unun lnt!l 
aını ıuratl e bit irmek kara 

rıodadır. 

iktisat Vekaleti Buna aid Bazı 
Esaslar Hazırladı. 

Smai mamüllerln maliye · 
ll üzerinde müeaafr vergiler 
arasında endüdrlmlz için 

lüzumlu olan, fak at mem· 
leketlmlzde yetıımtyen ilk 

maddelere meva u verg ilerin 
tesir icra etmekte olduğu 

nazarı d ıkkate ahnmııtar. 

Bütün medeni milletler, 
kendi topraklarıoda yetlt 
mlyen sınai ilk maddeleri 
ekseriyetle tamamen güm 
rükınz ve hazan asgari güm 

rük reımloe tabi tutarak 
memleketlerine ithal etmek· 
le ve bu verginin aAır yü 

künden sınai mamutlerinl 
korumaktadırlar . Endüstri 

müeaseıelert de, muhtaç ol· 
dukları ilk maddeleri bey. 
nelmtlel ftatlarla tedarik 
imkanlarını böylelikle bul
makt dırlar. 

Celal Bayar hnkQmetlnln 
proiramında "mil i latıhaal 

( Soou üçüncü aayfada ) 
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ihr 
Bunlann 

ç a 11 a 1 1 z . . 
standardizasYon nei,celer vermekte 

olduğu anlaşılıyor. 

, .. SEH.R HABERLERi ' i 
-1 

İktlıat Ve\<aletl tarafından 
bir müddet evvel !edklk ve 
halen tatb ıka baı1anan, •tb· 
raç mallarımızın standardı· 

zaayonu,. tıt memleket için 
çok hayırlı neticeler vererek 
m6kemmel bir ıektlde tatbik 
olunmaktadır. 

Bu cGmleden olarak, bun · 
dan bir ay evvel lıtanbulda 
baılıyao atandardfzuyon iç · 
tlmaları nihayete ermlt bu
lunmaktadır. Bu toplantıla 

ran maluadı, halen ihracı nl· 
zamnamelere lıtfnaden J 705 
ve 3018 numaralı kanunlara 
göre kontrol edilmekte olan 
fandık, yumurta, çeklrdekılz 
kuru üzüm ve palamut mad
delerine yenilerini de ili ve 
etmektir. 

İstanbul toplantılaranda 11· 
ra1lle buğday, arpa, tiftik 
ve yapai tacirleri lktlıat 
Vekalettntn bu ite memur 
ettifi mümenllleriyle topla 
nank bu maddeler için de 
birer nizamname ön projesi 
nl haaırlamıılardar. 

lıtanbul toplanhlarJnda lk
tlaat Vekaletinin hazarladıfı 

Ufttk, yapai, buiday, arpa 
nizamname projeleri alika · 
dar lhracatçılarm ltUraktle 
aıörülmüt ve icap eden bazı 
tadilat yapılarak son ıekltni 
almıthr. Hu projelere naza 
ran yeniden kontrola tabi 
tutulacak ihraç maddelerimiz 
IW • • ""•""•-•• 

bakımından bir takım tak
yldata tabi tutulmakta ve 
malın kalitesini yükıeltecek 
ve dolaylıtyle ihraç mahıul· 
lerlmlzl kıymetlendirecek te 
kilde tasnife tabı tutulmak · 
tadır. 

Hazırlanmıı olan dört pro 
jentn eıaı hatlara, aıaiıdakl 
ıekılde huliaa edllebjlir. 

Buğday: 
ihraç olunacak buidayla

rımız , Samıun, latanbul, De· 
rlnce, Tekirdağ, lzmlr, An
talya, Mentn ve Payaata 
kontrol ve buralardan ıev 
kolunacaktar. İktıaat Veki 
leli lüzum gördüfü takdırde 
yeni merkezler de ıhdaı ede 
bilecektir. 

Kalite bakımmdan bua 
daylarımızın taanıflne reç 
medeo evvel nizamname p ro
jeıl askeri bir ihraç vasfı 

ortaya koymaktadır Bun.:ı 

nazaran ihraç olunacak buğ 
daylar küfaüz ve yabancı 
kokudan arı olacak ve vez 
nen yüzde yarımdan fazla 
fJlızli taneyi ve yüzde bet · 
ten fazla ecnebi maddeyi 
ihtiva etmlyecekttr . 

Bu aegeri vufın üıtünde 
kala~ buğdaylar da ıert, yu 
muıak ve mlkıet, adlarile 
üç ana 11nıfa ve her bir 11 

nıf nunıaralarla üç talt de 
receye ayrılmaktadır . 

Bu derece talufmah bek · 
tolltre oğırlıiı, mevadı ec 
nebiye miktarı gibi unsurla
rın teıirine göre meydana 
getirilm ııı bulunmaktadır 

Arpa: 
Buida y nlzamnameılnln 

umumi çerçeveılne göre ha· 
.zırlaomıı otan arpa projeai 
de bu mahsulün Samıun, 
lıtanbul, Bandırma, Tekir 
dai, lamlr, Antalya, Menin 

' • c. . ·. T. • 
•. ,. ' .... ~ . 

ve Payu limanlarından kont
rol ve Jhracını kabul etmek 
te, diğer merkezler ihdası 

hakkında da buğday nizam· 
nameılnln aynı bGküml!rlnl 
taıımaktadır. 

lhrftç olunacak arpaların 
zararlı ve yabancı kokudan 
iri ve küflenmiı olma11 ve 
nizamname ile kabul edilen 
toleranılar haricinde f ılızll 
tane ve yabancı maddeyi 
ihtiva et memeıl lazım gel · 
mektedlr . 

Arpal1or aıağadakl adlarla 
dört büyük ıınıf a ayrılmak 
tadar: Bunlar da beyaz ar 
palar, ova arpaları, arpa ve 
mlkeetten ibarettir. Her ıınıf 
muhtelif vaaıflarının vazfye· 
tıne göre numaralarla dere · 
celendirllmfttir Beyaz arpa· 
lar, on dereceye, ova arpa· 
ları yedi dereceye, arpalar 
altı dereceye ayrılmakta, 

mtluet 11nıfı aynı derece 
üzerinden ıhraç olunacak 
çakır ve kara arpalara tab· 
ıis edtlmtı bulunmaktadır 

Beyaz arpalarla ova arpa· 
ıı ıınıflarma dahil bulunan 
lar hakkında ayrıca protein 
ve çimlenme analizleri ya. 
pılarak ~ Bırahk 11 ıahadet· 

nameıl verilebilecektir. 
Arpa nlzamnamemizln güt· 

tüiü makaatlardan birini de 
kalburalh mtktannın azal 

maaını teıkil etmekte ve nl 
---••ft'l• nna ald hükümle 
re de yer vermfı buJunmaK· 
tadır. 

lif tik: 
Tıftık ıhracatımn latanbul 

dan yapılacajım lıaret eden 
nizamname projeıl malların 

itlenme yerleri hakkında 

tedklk ve 11hhi kayıtlar ko· 
nu\maama yarayacak hüküm 
lerl vaz ettikten ıonra ttf 
tiklerlmtzln tasnif ine geç 
mektedlr. İhraç olunacak 
tlftlklerio tılenmıı olma11 
nizamnameyle kabul olunan 
toleranslar haricinde siyek, 
pıtrak, kum ve toz gibi ya· 
hancı maddeleri ve normal· 
den fazla rutubeti ihtiva et 
memeılnl tart koımaktadar. 

Bu asgari vasfı ihtiva ede 
cek tiftikler eıaa ve talf ad 
larlyle iki ana ımıfa ayrıl · 
makta ve bu ana ıınıflardan 
euı olanlar 9 ve tali olan 
lar na 8 clnıe taanıf edil 
mektedir 

Eıaa malların 9 clnıinln 
adları ıunlardar: 

Birinci oğlak, ikinci oğlak, 
ince ttftık, iyi tıfttk, sıra uf. 
tık, Kaatamonu, Konya, def, 
malı Konya ova mala ve 
çengellı " Tali tipler de renk· 

( Sonu ilçüocü aayfada ) 
---~w,,_ __ 

f ılistinde yeni çupışmalar 
oldu. 

Kudüı, 2 (Radyo) İn · 

Halkevi 
Kursları 
Başlıyor. 

Halkevl kuralar ıubesl ta · 
rafından ortaokul ve llıe 

derecesinde Franaızca kura · 
ları açılmııtar, Riyaziye kuu 
lara da yarın faaliyete ıeçe· 
cektır. 

Franıızca kursları B. Mit· 
hat, Rıyazlye kuraları da B. 
Haaan Alt Türker tarafın· 
dan ldaı:e edilecektir . 

Kuralar okulların tatil 
müddetince devam edecek 
tir . 

Balya hükOmet konağı 
Balya hükumet konalı 

lnıaabnın eaaalı ıekle ıo· 

kulma11 için 4500 lira ka · 
dar aarflyat yapılacakt1r. 

lıe yakında batlanacaktır. 
~~ 

Aslı Olmıyan 
Yangın Haberi 

Dün gece, Aygören ma
hallealnde oturan aıkeri hu 
tahane eczac111 YOzbaıı 8 

Ztyanın evinin ocaiında yan 
gıo çıktığı itfaiyeye haber 
verllmtıtır. hfalye hidiıe ye
rine gelmltıe de ocakta ki· 
iıt yakıldığı ve yangın ol 
madığı anlaıılmııllr . 

Yanırın haberi o civardaki 
halkı blrbayıı Koraucmuı n: 

birçok kımıelerl ıokağa Çl· 

karmıttar. 

---'Dliıır---

Bir Çamlıkta 
Yangın Çıktı. 
Btğadıcın lıkele köyüne 

500 metre kadar meaafede 
bulunan Deflrmenbaıı mev 
kllnde 25 dönüm mikdarın 
dakl çamlıkta dün bir yan 
gın çıkmııtır. 

Yaneın bir müddet devam 
etmıı, btlahere köylünün 
yardımı ı le ıöndürülmüttür. 

Çamlıkta yangının naaıl 
ve ne ıeb~ple çıkhğı belli 
defddit, tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Mer~ep sah:~inin ~orucu
ya ~ ıddeti. 

Kır korucularından Ah
met oflu Mt'hmet, baııboı 
gezen bir merkep görmüı 

ve bir hana eötürmüttür. 
Merkebin ıahıbi Kaaam 

oğlu Muharremin, bunu haber 
ahnca hiddetle korucunun 
gozune yumruk vurduğu 

iddia olunduğundan tahkl· 
kata baılanmıthr. 

Bir tad1nın evine hırsız . . 
gırmış. 

Kayabey mahalluinden 
Ômer kızı 50 yaılarıoda 
Nazmlyenin evine kimse bu 

glllz aıkerlerl ıle Arap çete
leri araaında çarpıımalar ol 
muıtur. 

Araplar, btr lnglltz taya
reıfnl yere lndtrmeğe mec 
bur etmiılerdir Bu ta yare 
'Din pilotu ölmüıtür. 

ı Junmadığı bir ıırada hı"ız 
glrmıı ve bazı t§Vayı çaldı 
fı fikiyet olunduğun tah 
klkata baılanmııtır . 

Kahire, 2 (Radyo) - Arap
lar Fıltıtln için yakında bu · 
rada umumi bir kongre ak· , 

tedecekletdir. Bu kongreye 
müıtakil Arap hükumetleri 
nln hepıl lttlrak edecek.in · 
ldr. 

"Sus,, Vapuru Cumaya 
Sefere Başlıyor .. 

Yeni Vapurdan Başka Ara 
,. 

Postaları da lşliyecek .• 
5 Aiuıtos cuma günün 

den itibaren Bandırma-latan· 
bul hattında Deniz Yollan 
ltletmesl yeni bir tarif enin 
tatbikine baılıyacakhr. 

Bu tarife mucibince Suı 
vapuru tarafından yapılacak 
olan ıürat poetaları lıtanbul 
dan pazarteıl, çarıamba ve 
cuma günleri aaat 8 .15 de 
kalkacak, ayna günler aaat 
12,30 da Bandırmaya vara · 
caktır. 

Bir aaat kadar haı.ırhktan 
ıonra tren 13,30 da hareket 
edecek ve aaat 16,30 za 
doı}ru tehrlmize gelmff bu· 
lunacaktır. 

Bu poıtaya binenler İz · 
mire ıaat 22 de varacak· 
lard1r. 

Bandırmadan lstnnbula da 
bu ıürat postalan fU 

ferde lfhyecektlr: 
gün 

dan batka dlier vapurlarla 
da çarıamba, cumarteal gün· 
lerl saat 20 de lıtanbuldan, 
perıembe, pazar günleri de 
aaat 22,30 da Handırmadan 
ara poıtaları kalkacaktır 

Bunlarda trenin hareket 
ve muvaaalat saati fimdıkl 

glbldır. 

Vapur ücretleri. 
Sürat poıtalarında eöğer 

te bıleU yoktur. Yalnız ara 
poıtalarında vardır. 

Vapurlarda yalnız gldft 
birinci mevki 469, ikinci 
mevki 244, göferte 79 ku 
ruıtur. Bu ücretlel'de vergi 
ve pul ücretleri dahildir. 

Fotoğrafla ildıı- döoüı ve 
aile btletlerlnde ayrıca mu· 
ayyen tenzilat yapılacaktır 

«Sus» un ılk set eri. 
Çarıamba, cuma.. Suı vapuru tik ıeferlnl 
Bu günlerde vapurun kalk· 5 ağuıtoı cuma H · 

ma aaatl 17,30 dur. bahı latanbuldao Bandır· 
Vapurun letanbula varıı maya yapacaktır. Bunun 

aaatl de aynı gün ~2, IS de. için yarın 1ıtanbu ldan hare 

dlr. ket etmeıi li.zım ıelen Ban 
Suı vapurunun hafta içinde dırma poıtaaı yapılmayacak 

yapacagı Du ıurat µuıuaıarıu 1 ~ "·. , ~ 
-- .. 

Gayri Menkul- Suç Ustüne Suç 
lerin Vergi i. işlemiş .• 
Bazı yerlerde devlete aid 

aıayrl menkullerin verplslnln 
tediyeıl ııra11nda yanltı mu 
amelele r yapıldığı anlaıılmıı 
hr. Maliye Veklletı keyftye · 
ti tavzih için vahJıklere yeni 
bir emtr göndermlıtır. Bu 
emre göre, vergisi devletçe 
ödenecek mallar 6ç grupa 
ayrı) maktadır. 

Birioci grupta, mübadil 
Rumlardan metruk mal:ar, 
ikinci gurpta gayri mübadil 
Türklue mahıus Yunanla 
ve lıtanbul firari Rum mal-
ları, yani ha11la h 

ga)·rlmübadtller komla· 

Banliırmadan Muıtafa 
ojlu Mehmet adında birinin 
ıüpheli bir vaziyette kolu 
altında çadar bezine ıarılı 
bır bohça görülmüıtür. 

Karakola gettrllen Meh 
medın bu bohçaıı açıldığı 
zaman içinde aarımaak bu
lunduğu görülmüıtür. 

Sarımaağı ne tekılde edin· 
dıaı araıtmlınca bunu Muı 
tafa kızı Fatma adında bir 
kadının evinden çaldığı an · 
laıı 1 mııtır. 

Yine bu adamın 
Torbala kazaaından Yağcı 
Hacı adında bırının dük ki· 
nından bır teneke zeytınyajı 
ile üç kılo da sabun çaldığı 
tahakhuk etmtıtır. 

Mehmedtn üzerinde ruh· 
ıataız tabanca da buluomuı · 
tur. 

Bu ıuçlar üzerinde Meh 
met hal<kında takibata bat 
Janmııtır. 

r 

yoou namına Ziraat Banka 
ıına verilen mallar, 3 üncü 
aırupta Ja bunların dııında 
kalan ve doğruca haaılat 
ve menfaati devJete ald oları 
mallar bulunmaktadır. 3 
üncü grupta bulunan but 
neye ald malların 935 sene · 
ıl ıonuna kadar tahakkuk 
ediple diğer bakaya vergi
ler arıuıoda huıusl idarelere 

____________________ , 
arazi vergııl kanunlarına 

devredılmtı olan vergiler 
den, tevhidi küıurat kanu 
nuna göre ayrılacak hisse 
ler tediye olunacaktır 

Mübadil Rumlardan met 
ruk emval ile Türk ve Rum 
ahıılinln mübadeleııne dair 
olan 13 bfrıncl~ in un !>28 
tarihli mukavelanarne ile 
taaarruf ve mükıyetlerlnden 
vaziyete halel gelmemek 
üzere tuflye ve tal.asa tabı 
lutulmuı ve bu emvalin hü 
kgmettmfzin tam mülkiyeti . 
ne geçmesi Ankara muka 
velenameıile tahakkuk et 
mıı olduiundan, bina ve 

göre hazineye teveccüh ade 
bilecek vergi mükelleftyetl · 

nln 931 yılında baılamıı 
olmasını kabul etmek lazım 
gelmektedir. Binaenaleyh bu 
tarıhten' evvelki zamana ald 
ol :ırak hazinece bu malların 
vergiaı namile para ödenme 
sr icap etmekte.-flr. 

1931: 1935 vergı lerlne ge 
lince, bu emval mezkur ta 
rıhten itibaren devletimizin 
hm mülk ı yetine aı~çmiı ol · 
duğundan. mübadil emvali -
nin 1931: 1935 senelt> rlne 
atd verglleri tohakkukatın 
dan yalnız tevhidi küsurat 
kanununa tefrık olunacak 
mahalli ht11elerio verllmeli 
lazım gelecektir. 

Sanayi Tefki
latı Kanunu. 
Geçen ıeoe müzakereal 

geri kalan aanayl teıktlat
landırma kanunu projealnln 
Büyük Mıllet Mecllılnln öoQ· 
müzdeki toplant111nda der · 
hal müzakare edllebllmuf 
için üzerinde tedkıkler baı· 
lamı ıtır . 

Sanayltmlzln ılerleytılnde 
mühim btr imli olacak olan 
hu projenin biran ev•el ta· 
hakkuku eaaıen bütün ıana · 
yi erbabı tarafından bekle
nilmektedir. Buıüokü aanayi 
bırlıkleri kaldırılarak yerine 
mahalli aanayt birlikleri, ıa . 

nayl federasyonları ve An · 
karada yükıek aanayl ıura· 
sınm kurulma11ndan ıonra 

huıuıi aanayi ıle devlet ara
ıındakl rabıta daha düzenli 
ve kolayhklı bir ıekllde 

tee11üı etmtı olacaktır 

Şımdt üzerinde tedktk •e 
ıanayl erkinile temaalu 

yapılan bu proje. bllhaua 
bugün devlet makanlzmaaı · 

na kadar yetlıtlrllmeıl za · 
mana bağlı olan, fakat aza · 

mi ıürat lıtiyen aanayl me · 
ıelelerinde derhal karar alın · 

ma11nı temin edecektir. 

l ISTANIUL RADYOSU 1 

3-Ağustos-1938-Çarşamba 
Üğte neırıyah: 

14.30: Piikla Türk muıl
klıi. 14.50: Havadıa. 15.05: 
Plakla Türk musıkııı. 15.JO: 
Muhtehf p lik neırlyatı. 

Aktam netrlyatı: 

18.30: Plakla danı muıi· 
klıl 19 15: Konferanı: Emin· . 
önü Halkevl namına: laken· 
der Fahreddin (Propajanda 

tarihi). l9.55: Boraa haber· 
lerl. 20: Saat ayarı: Gren · 

vlç raaadhaneaınden naklen. 
Nıhal Asım ve arkadaıları 

tarafından Tilrk muılklıl ve 
halk ıarkılara. 20 40: Hava 
raporu. 20 43: Ômer Rıza 
Dotrul tarafından Arapça 
ıöyleY. 21: Saat ayarı , 

Şan, Bedriye Tüzün ıtüdyo 

orkeıtraaı ref akatıle. 21.30: 
Tahıln Karakuı ve arkadaı· 
ları tarafından Türk muıt· 

khi ve halk ıarkıları. 22. 1 O: 
Müztk ve varyete: Tepe 
batı Belediye bahçeılnden 
naklen. 22.50: Son haberler 
ve erteıl gfinün proframı. 

2iı: .Saat ayarı . 
---J!~Ciı,,_ __ 

Bu Yıl 22 Bin 
Gocmen , 
Gelecek. 

Romanyadan getirilecek 
göçmenler tçln gönderilecek 
olan vapurun hareketi tehir 
edUmfıttr Nazım vapuru 5 
atuıtoata Köıtenceye hare· 
ket edecektir. Bundan ıon· 
ra da Vatan vapuru gönde · 
rilecekttr. 

Bu ıeoe gdlrı ' ecek 22 btn 
göçmenin tik parlilerl Mar· 
mara Er"ğlıılne çıkarılart. k 
Trakyaya lakin edtlecekler 
cltr. 
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!•························ 
iG-öR. ÜŞLER.: i . --· i HAllf ViNıH i 
i HOPARlÖRlE i 
i l[SRirATı.. i 
••••••••tt Nihal Ptncap •t 

Geçenlerde gazetelerd~, 
Trak1ada bet ıene ıonra 
ber köyde bir radyo bulu 
nabılmeal için tim diden fa 
•lıyete ıeçllmealne karar 
•erlldlilnl okumuttuk. Bu 
lıarar1n ne kadar yerinde 
olduiunu, ne derin bir lhtı· 
Jaca cevap verdtjlnl kavra · 
IDak ıüç aeiildir. 

ilk nazarda kSylOnOn di 
ler hayati ihtiyaçları yan1n 
da, radyonun ikinci derece 
de olduiu f lkrl akla ıelebl 
btr. Fakat biraz dütünülQra~, 
Yirminci aeır medeniyetinin, 
iftiharla fen tarıhıne kay
dedılece-k bu eserin en bü 
Jük killUir 7ayımı vaaıtıuı 
oldufu hakikatiyle karııl•t 
IDamak lmkln11zdır. Bütün 
1Dllletlerln "Radyo ıderber 
htı .. diye andıkları, en Qc
ra köıelere kadar bu me 
denlyet ıııiını ıokabtlme, 
Yayabilme iti, devletler ta · 
rafından tanzim edilen mun· 
lazam ve ıeneler ıOren plan· 
larla rerçeklettlrllmektedlr. 

Trakya köylerini radyo· 
la1n,.k hareketi, Türk hO 
ka.metlnln de bu tıe lazım 
gelen ehemmiyeti nrdlilnl 
aöıtermektedir 

Her • Türk köyOnOn iç 
acıaı kay meydanına Is uru 
lacak bir radyoyu ve bunun 
etrafına e kıam sa be h top· 
lanarak. ıünün bavadtılerl 
nı, konferansları , yurduna 
ald haberleri, içten ve uya · 
nık bir elika ıle dlnllyen 
k5ylülerJ gözlerlolzto önü
ne ıeUrinlz 
Dünyanın en modern ve 

ıenaın proğramlı radyo lı 

laıyonlarından birinin de 
Ankuada faaliyete ıeçmek 
(bere bulunduiu tU ıırada 
bu manzaradan bir Türk 
ferdi olarak duyacaiınız b&z 
•onıu2dur . 

•• Yukarıdaki ntırları yaz 
lllamıza. Balıkeılr Halkevi · 
ilin tehirin muhtelif ıemtle
rlııe koydurduiu, hoparlör
lerle yaphiı netrlyata kartı 
halkın göıterdtil derin ilgi 
•ebep oldu 

Bilmem hiç neırlyat ya
pıldıiı ıırada hoparlörlerin 
buluoduiu meydanlardan 
Jo1unuz düıüpte geçtiniz mı? 
Ceçmedıyıentz balkın mey
danı nasıl doldurdujunu. 
laı kaldırımlara varıncıya 
kadar her yere küme küme 
oturarak ne içten btr arzu 
ile yüzünü hoparlörün de
rnır çerçlvettne çe virip ıöz
lerı ona dıkıla naeıl dtnle
dı&clerlnl ıörmenıltılnlzdtr. 
Ve bunu görmedtlıçe de 
radyo ihllyacımn ıtdd~t de· 
receılnl tamamtle anlamıı 

ıayılamaz11nız. 

Oy1aki Balıkeıtr Halkevi· 
ntn netlr kudreti mabdut 
lur Havadtılerl vermek, ga

zetelerden gelltlıüzel bazı 
Yazılar okumak ve laleta 
Yln birkaç plak çalmakla 
llcttfa etmek mecburiyetinde 
dır. Zaten Halkevlnden 
- tlaadılu, - bundan f azluını 
lıtı1emeylz Dıier b6tQo vl 

l&1etlere örnek olaa •• bil · 

tORk.DIU 

Yabancı Memleketlerde: 
~~~~~~~~~-~------

Almanya da Evlenme Ve Bo-
şanmalar Nasıl Oluyor? 

Yazan: 
La Tanda Rome Lore 
"Evlenme ve botanmalar 

hakkındaki yeoi Alman le-

jlılaeyonu etrafında biraz 
malümat verelim: 

Eveli bu lejlsla1yonun 
medeni kanuna bult bir 

illn olmayarak, buıuıi bir 
kanun teıkll ettiil ıöze çar -

pmaktedır. Bunun sebebi 
kanun vazJDın bundan böy 

le Almanyada evlenme ve 
boıanmanın lltlnat edecejı 

prensipleri lıeh etmek ille 
mtı olmaeıdır. 

Kanun vazı, her ıeyden 

önce evlenmenin iki ferd 

arasında bir mukavele tellk
kt edtlemlyeceitnl tasrih edi

yor. Evlenme ve aile, cemi. 
yetin temelleridir. "Halk 

topluluğunun 11bbat •e kuv 
veli, kıymet ve mecburiye 

ti,. bunlara bajhdar Bu 
toplulujun meaulıyeUnl üze-

rine almıı olan de•let bu 
"temel hücreıl,. üzerinde hak 

sahibidir Karı ve kocanın 

her birinden bayat arkadatı

na kanı anlayıı ve lyt mu 
amele ıöetermeslnl e•lenme 

nln ıaadetiol ihlal · edebile· 
cek hodbin arzularlyle nef 

ıtne mücadele etmesini iste 
mektedlr. Bunun neticesi ıu 

dur ki, devamla ve çözülmez 
bırleıme kaidedir, boıanma 

ancak bazı hallerde toplu 
luk menfaatinin ıöıtereceğl 
bir lıtlsoadar. Yeoı kanun 

boıanmayı kolaylatllrmak 

dar annenin de müıaadeat 

aranmaktadar: Bu da ıırf 

Alman aileıtnde kadına ve· 

rt len ıeref mevktınl ıöıter 

mek içindir. Ebeveyn ara· 

unda lhtılif çıkhiı taktirde 
wvenyet hakimi,, denilen 

huıuıl bir adliye memuru 
kararı verecektir. Hiklm 

iltlınal olarak evlenmeyl 
ebeveyenfnln rızası hllifına 

da müsaade edebilir 

Akrabalar araarndakl 
evlenmelerden baıka, kanun 

ayrı ırktan ln1anlar arasın

da da (yani Y abudller •e 
renkli ırklarla evlenmeyi 

menetmektedir. Ftzık bir 
kuıur yOzünden tktıdanız 

körülen lnıan 1ar da evlene 
mezler. Buna mukabil zina-

dan sonra evlenmeye müsa· 
ade edtlmelıtedır, ki timdi 

ye kadar memnudu. 

Malumdur ki yeni kanunun 
sebebi Avuıturyaya boıan · 

mayı ıokmak ihtiyacıdır. 

Bu memlekette karıtık bir 

adli ujlm mevcuttu. Avuı 

turyada dfnl mahkemeler 

ayrılmak kararı verebilirler 
dl, fakat bu boıanma de 

mek dejıldı, çünkü iki ta· 
rafın bir daha evlenmeye 

hakları kalmazdı. Bununla 
beraber Avullurya kanunu 

bu ıekılde .. a rrılmıt" lnıan

lar için buıuıi bir birltıme 

tekli kabul etmııtı . Ktlfıe 
kanunu bu evlenmeyi tanı 

mazdı ve bir ıtkiyet vukua 
aeldtii taktirde mahkem~ler 

dejll, fakat topluluk için bu bırle-tmeyl feıhetmek 

kıymeti kalmayan her bır · mecburiyetinde katarlardı. 
leımentn feehlnl mümkün Yeni Alman kanunu, tabii 
kılmak arzuıundad1r . bu ıekıl evlenmeleri kaldu-

l<eııd olmıyanlara evlen· maktadır . Fakat Avuıturya 
me müıaadeatnlo verllmeıl da bu tekilde evlenmlt 

huıuıunda enlere.an hü· 50000 kiti mevcud olduğundan 
kümler vardır. Fransada blrletmelerlnl idame etruek 

olduiu gıbl, Almanyada da arzuıunda olup o1madıkla 
erkek için kanuni evlenme rını btldtrmek tçın kendile 

yaıı 18 dır. Fakat 18 den rlne 1 ıonklouo 1939 a ka 
21 e kadar mahkemeler ta 

1 
dar mühlet verılmlttlr . 

fandan •erilen "Evlenme il ı Evlenme ıebepleri arasın 
yakalı,. müıaadeal almaları da, akıl ballahkları ve bu 

tart koıulmaktadır Gençler latıcı haıtalıklar kabul edil 

it t bl tf iki memektedır. K111rlık da bır a ı ay ı zme ve ee 
oe de aakeri hizmete tlbl ayrılma ıebebt olarak kabul 

edilmektedir. Fakat buaun olduklara için ailenin mu 

raflarını ıörmlye dalma 
muktedir olamayacakları dQ 

nülmektedlr; bu itibarla her 
kaziye ayrı ayrı mütalea 
edtlecekttr 

Bundan batka 2 J yaıına 

kadar, babanın olduju ka 

yük bir ihtiyacı kar11lıyan 
bu tekli tlk defa tercih 

eden Halkevımız tebrike de · 
ğer bir h•rakette bulun · 

muıtur . 

NOT: 

Şunu da işaret edtllm ki, 
hoparlörlerin bulunduğu 

meydanlarda kdfi miktar 
da oturacak yer yoktur . 
Halk, ayakta durmak veya 
ytre oturmak mtcbıırly~lln
de kalmaktadır. Acaba bu 
meydanlara Bel~dlye veya
hut Halkevl tarafından otu 
racak vesait lemin edile 
mez mi? 

N. P. 

sebebi. evlenmenin devam 
müddeti, evlilerin yatları 

itibara alınacaktır . Evliler 
bir manevi evlat eahtbı ol 

duklara takdirde botanrna 
karara verllemlyecekdfr. 

Çocuklar1n ayrılan ana 
veya babaya vertlmeılnden 

kabahatli olan tuaf aran 
mıyacak, her ıeyden e•vel 

iki taraf 1n hangisinin çocuğu 
daha iyi terbiye etmek lm 
lcioına malik olduğuna ba 
kılacaktır . Erkek boıanan 
kadına nafaka borçlan•cak 
tır, fakat hakimler, bu na
fakanın miktarını tesblt eder
ken, yaıı ve ııhhatı müsaa 
de ettiği taktirde kadının 

çalıtması tcap ettlflnl de 
hesaba katacaklardır 

Ayrılan kadın tıterae ıenç 

kızlık lımlnı alacak, i ıterae 

kocasının tımlnl taııyacaktır: 

Ancak eğer boıanma kadanı 
kabahatli çıkarmıısa, buna 
itiraza erkejln baklu ola· 
caktır.,, 

Okullara Girme Şartları: 

Askeri 
Liseler. 

Askeri ltıeler, kara ve 
deniz harp okullarına tale

be yettıtlrir. Her llıenın Er 
zfncan ve Konya orta mek · 

tepleri ıibt üçer sınıflı orta -
mektep k11mı ile üçer sınıf

tan mütetekkıl ltıe 11nıfı 

vardır . lıtanbulda ikisi kara 

biri de:1ız. üç aıkerl lfıe 
vardır. • 

Aıkeri kara liseleri: Mal 
tepe &1kerillıaeıl •r opkapı 
Maltepe.indedir ,, 

Kulelt &1kert llıesl: ••Çen 
aelköyündedtr .. , 

Aıkerl Deniz llıeıl : ·•Hey· 
beliadadadır. ,, 

Gtrme ıartları: 

A) Yatı. Jııe birinci 11nıf 
için 15 19, llıe ikinci 11nıf 

için 16 20, itse üçüncü 11nıf 
için 17 21 arHında olmak. 

8) Lıse birinci 11nıf a ıır 
mek için orta mektebi, ikin-

ci smıf a ıtrmek için lııele · 
rln birinci ıınıfını, lise üçün 

dl 11nıfa aırmek için de ••. 
seferin lldncl ıınıf ını bitir· 
mit bulunmak. 

C) Aıkeri orta mektep 
ıartlarını haiz olmak. 

111 Kendı kendini yetiıtlrmlt 
veya bir muallimden huıu-

ıi den görmüı olanlar ae
kerl liselere almmazlar.,, 

2 - Muadeleu ta1dıkıiz 
huıuıi orta mekteplerle tab · 

sili orta derecede olan met 
lek mektepleri mezunlarlle 
auuadeleu lascııkslz llıelerln 

tklacl devreleri talebesi ae· 

keri lııelerde-, 

dikleri ıımf tan 
girmek ille· 

bir önceki 

ımıfan bütün derslerinden ve 
aekerhk dersinden bir imli· 

bana tabı tutularak bunda 
muvaff aklyet ıöıterdıklert 

takdirde girmek lıtedlklerl 

ımıflara kabul olunurlar. 

~ - Muadeleti ta1dlklı 

huıuıl veya resmi orta mek -

teplerin mezunlarale muade· 
leli tudıkll huıuli veya rea · 

mi lııelerln ikinci devre 11 

ıınıflan talebesi ılrmek is

tedikleri 11nıflara lmUhanıız 
ahn1rlar Aıkeri liselere ıı

recek talebenin miktarı mu · 
ayyen kadro miktarından 

fazla ise glreceklera 11nıflara 
aöre bir müsabaka lmtıba -
n1na tlbi tutulurlar. 

Buraada lııklar a1keri h 
ıeaı de vardır. 

Aıkeri liselere ıtrecek 

talebede aranan v .. ıflar: 
l) Vücudunun tetekkülih 

düzgün. ııbhatı elverlth, vü
cudü saflam olmak, hiçbir 
baeta l ıjı bulunmamak, emir 
ve kumandaya mani keke 
melik ıibi arızaları olma 
mak ıı batı kel ve boyu yeı· 
!arına eöre kısa olanlarla 
zenci •e ılyahiler kabul edıl 
mez» 

2) Kusunuz bir ahlak ve 
ıedye sahihi olmak 

3) Alleılnlo kötü hali ve 

ıöhretl olmamak . 
4) Ayrılacağı mektepte 

11nıfta dönmüı veya ikmale 
kalmıı vaziyette bulunma 
mak. 

5) Ônce bulunduğu orta 
mektepten her ne ıuretl~ 
oluna olıun çıkarılmamak. 

6) Bır veli ı6ıtermek. 

SAYFAı 3 

- ı n a i MamOllerin 
Maliyeti Ve Vergiler .. 

(Baıarafı birinci aayf ada) 
maliyeti üzerinde müe11lr 
vergi ve resimleri ve hariç 
den almıya mecbur olduğu 
muz iptidai maddeler üze
rine mevzu rüsumu kaldar 
mayı,. vadetmlttl 

1055 Sayılı teıvıkı 1anayl 
kanununa miizeyyel 2261 
ıayılı kanunun birinci •e 
ikinci maddelerine ıöre tim 
diye kadar tatbik edilen 
bet ıenelık madde muafiyet 
cetvelinin bOkmü 1937 ma 
il yılı ıonunda nihayet bul 

muıtur. 

Tatbikat, bu uıulün, yent 
bükO.met proğramının rubu 
na uygun olmadığını achter 
dfğınden lktııat Vekaleti, ay. 
nl kanunun ikinci maddeıine 

uyıun olarak, muayyen ilk 
maddeleri muhte91 dar çer
çeveli bir muafiyet lllleıl 

bazırlamaktanıa hükO.met 
proiramına glrmtt doiru bir 
prenılbln lmkin nlıbetlnde 

tahakkukunu temin maksa
dlyle flmdlkl ıümrük resim
lerinin azatalmaaı eaHına 

müıtenld bir lııte hazırlama 
yı tercih etmlıttr. 

Beı yıllıı. tik madde mu · 
af fyet cetvellerinin yeri al 
tutacak olan bu usul ıaye 

ıinde, ılmdlye kadar olduiu 
glbl mahdut endüıtrllere 

muayyen zamanlarla ölçülü 
dar muafiyetler verllmtye· 
cek, blllklı mahallfnlo bü. 
yük ve küçük bütün endüet
rilerlne ıamll ve müe11lr bir 
rnuaf;yet temin edilecektir. 
Dlfer taraftan, bu ıuretle 

ıerek devlet daireleri ve 
aerek it ıablplerl de atar 
tartlardan ye lüzum forma
litelerden kurtulmut olacak 
lardır. 

Yeni ılıtem faydalarından 
biri de ıudur ki, memleke
Umlzde yetltmiyen ilk mad
delerin ıümrükıtz veya aa
ıari gümrak vererek ttbat 
ıuretlyle diler medeni mil
letlerin kabul etmtı olduk
ları beynelmilel usulleri en
düıtrtlerlmtzde tatbtka baı

lıyacaf ız. Bu tarzın en aü 
zel neticesi. memleketlnılzde 
yettımtyen tik maddeler 
tabdıdcl Ye dalma deilten 
uıutlerden kurtularak ıabtt 

•e normal bir eaaıa ballan· 
mıt olma11dır . 

Sınai mamdllerlmtze nor
mal Hht f tatları temin ede· 
ceil •e do1aylılyle end6ıt· 
rlmlzln gellımealnde mühim 
imtl olacaiı umulan ve bO
tOn sanaytcllerlmfzce aabır-

11zlıkla beklentle~ tenzllltb 
liıte icra V eklllerl beyeUnce 
de kabul edılmtıtlr . 

1 h r aç M a l la r ı m ı z . 
( lklncı Sayf anlD Oıııov•-· ) 
il ( boz ) , yağlı. baflf, 1an1 

deri, tekerleri. alata ve pıt
raklı, clnı1erlne ayrılmakta
dır . 

Şimdiye kadar olduiu gibi, 
yallı hafif, malların eıaa 

mallarla btrltkte balyalara 
ba11lmH1 menedtlmektedlr. 

Ya pal: 
Yapak nlsamnameılnln 

lıleme yerlerinin evHfı ve 
dığer umumi hükümleri Uf 

• tik projeıtle aynı preoılpler 

dahilinde ihzar olunmuttur 
ihraç merkezi olarak lıtan 
buldan batka Samıun , iz
mir Ye Menin de projede 
yer almıthr . Yabancı mad · 
deler hakkındaki umumi 
bükOmden ıonra ihraç olu. 
nacak yapailar bet ana 11 

-·'·-- -~ .. ı ...... ~~ .. ..ı .... Duuıeıar, 
kirli yapai, yıkanmıı yapaf, 
yün, deri yapaf111, tabalıı 

yünü adını slmaktadır. Bun
ların içinde ihraç bakıaun· 
dan en mühimini kirli ya
pağlar teıkıl etmekte, onlar 
da muhtelif clnılere ayrıla• 
üç ırup meydana a•tlrmek. 
tedlr. 

Bundan ıonra yapai bal· 
yalarınd~ parça, renkli, kart. 
keçeli mallar bulunmıyaeak, 
bunlar ayrı olarak tasnif 
edilmek ıuretlle ilaraç olu 
nacaktlır . 

Bu ıuretle ttplettlrtlen ih
raç mallarımız dıı piyasa. 
larda büyQk bir raibete 
mazhar o1makta ve ihracat · 
çılarımızın beynelmilel iti 
barı artmaktadır . 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Balya hlkümet konaiı lntaatı açık ekıtltmeye 
konmuıtur. 

2 ~ itin keıtf bedeli 4500 liradır . 
3 Bu ite ald evrak: 
A - Projeler. 

8 Fıat bordroıu. mesaha cetveli, keılf hulila cetveli 
C Fenni ve huıuıt ıartname. 
O Naha yapı itleri fenni umumi tartnamesl. 
E Bayındırlık itleri ıenel tartnameıl. 
Olup lıtlyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa MI · 

dlrliiiünde ıöreblllrler . 
4 Eksiltme 22·aluıloı 938 pazarteal 1600 Hat on 

bette hükumet konai1nda kaymakamhk odasında kurulu 
kemsi yon huzurunda yapılacaktır . 

5 - lıteklllerln bu ite a•d 337 llra 50 kurutluk mu 
vakkat teminatı Balya mal Hndıiına yatırdıklarına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka me1'tubu ile 1938 yıh 
tçtn muteber ve bu ite ıtrmeie ıaliblyet •eren Nafıa Ve
kiletınden alınmıt müteahhitlik •eılka11 •eya ihaleden ıe · 
klz eün evvel Balıkeılr Nafıa MGdiirlGtünden bu it lçla 

alınmıt müteahhitlik veıtka11nı ve tlcart odaeı •eılkaları
nı hamil olarak ekılltme komıtyonuna müracaatları llln 
olunur. 
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KUNDURı\(~J J\l)fL ·~ LE! U J 1) ~: ! . ~ t Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

IKIBl•J•IE!I 1t•1t•1ti1E 
~ , 

• 11 A G"; Z \ , 1 •ı• .. . • ~ ~ LW. A '.-' 1 • • ııt)SrfA orf()HUSLERI 1 ~ Kapital: 100,000,000 Türk LirlJSI ,. 
• 1IJ. y dl .. d -,Ol Ş b I/ fi' .,. it •ıR ,,ı ur çın e c.ı u e ve l)ans .,. 

• Eski Belediye meydamnda Ticaret Odasmzn it lf 1 • 1IJ. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler '* 
ffil altındaki Kunduracı Adıl Aya kka b ı Majazıuı Ana ltı~ u LU S OT EL N DEN • ~ H - l" 1 1 ik l d ~ btl - 1 b ı. ~ 
1 · · • ~ I ""' er turu z re raz ar · iger cum e an.a mu· ,.. fartalar caddesinin açılması uzerlne Mıllı Kuvuelll'r .• :111'; ~ 

1 
i b- " k b 1 . d ki ı ı •- ı • 

d l d 1, l l L' I l - • · l ı.. "'" eme er uyu ıu e enn e re IK 11aıa ar. ,.. 
• cad es n t. av~an ı ı ı · a ır magazusı ıllıscı lndt Kl lı&! ' :l!lı! ~ lhb f k b h 1 d . ._ • 

k - d "kkd t t mm K A L K A R • anız taaarru ve um nra eeap arın • lKra· ~ ~ oşe u na aşwmış ır. •. ~ 1'J 1 ,.. 
; m 1IJ. mlye er. r'* 

1 Sayın mütlerilerJmlzfo bilmeleri için ilan olunur. * • 11/J lk I Miktar/·. Jk / / t .,. m I! .,;. r am ye: ram yen rı /11 arı: '1* 
. lfl• Her aabah otelimizden Buna , Çanakkale, Bandır · • lfJ ADEDi LiRA LlRA .,. 

IGfüfi••···--······ j1 IOIHiitlOllUKJl W ma ve Edremlde otobüı poıtaları kalkar ve aktam •

1 1 lOOO ı 000 .,. 
• ! ları gelfr = 't* 

Balıkesır Vilayet Daimi 1 Postalar karıılıkhd ı r !I ,,ı 
1 

;~~ ;~~ .,. 

E 
.. • d • lzmir a vlı:oları için Bahlıesire uğrıyacak aayın mi 111 'IJ. O OO r'* 

ncumenın en: • aaf ı rlerlmlze her zaman temiz yat~k bulundurulur. • 1IJ. ~~ ı 5~ :25~ ~ 
1 A k k 1 k I 8 1 k Ed Si Eık l Dlyunuumuınlye oteli namıle maruf oteli bu · ı JIJ. 't* 

- çı e ıl taıeye onu an it: a ı u fr . remil . • kere ''Ulus Otelı,, lamile açtım . Yeni mefruıat, mutam 1IJ. 30 40 1200 .,. 
Akçay yolunun 33+ 104 inci kilometreleri rıraaıoda k{'tlf b "k 1 k f b t 1 liAI t * ~ 40 20 800 '* a ve mu emme on oru az, tem z • aıavvurun ,.. ""' ,.. 
bedeli 998 lira 37 kurut kumlama iti ile Ilıca Bürhaolye · * f ki d fi 1 k h dl 1 t' h ti t 1 1 ~ 108 6000 "* 

H ~ ev n e ve at arı ço e ven r . ı ıra a arı l'm n ~ ,. 
Ayvalık yolunun 9s+ 500 - 127+500 ncu kllometrelt>rl ara · edilen m üıt er il erlm , yol yorgunluğunu otelimizde ""' Bu ikramiyeler i ze r ıiç ayda bir olmak li:ere se· ,. 
aındakl ketlf bedeli 991 Ura 80 kuruıtan ibaret olen kum. bihakkın dtnlendirecei<tır . ~ nedt! dört dcf a bu miktar Lızcrindtn kura ile dağılı 't* 
lacna ameltyealnde. Utus Oteli Müdüı ü il ~ lacakiır. ilk keşide 1 Eyltil 938 dedir. . ~ 

2 - Bu ite ald tarlname ve e~rak tunlardır: Eıkl Telgraf MüdQrü Si )\ ~ 
A. - Ekılltme ıartnameıl . Fehmi Aılan • ! •l-l-l-"i"i"i"i'i-'i'i-l-'i"i"i"i'i"il-'ii-J.J.'j.~· 
B - Fenni tarloame. 11• •ISfHiHfSf!!I l:tllil IUiHllHfHIHllt•lt• 
~ - ~::.;v:~~v!~ineıı Balıkesir inhisarlar ~~~~~~~~~~~~~~ 
O - Bayındırlık itleri eenel ıartnameal. B üdü /" ., Ü d 1 ok d G 1 
lıtiyenler bu ketifname ve evrakı Datmi Encümen ka le · Ofm r Ug n en: ~ uma an eçme- ':# 

mlnde veya Nafıa Müdürlüiünde görebilirler: Gönl'n inhisarlar yaprak tütün bakım evi ile müdürlük ~ , 

3 - Eksiltme 18 aauıtoı 9J8 tarihine raathyan per · I bina11 etrafında yapılacak dırenaj teslaah, mevcut proje, 1 y·ını·z Mu·· h·ımdı·r 1 
ıembe günü ıaat 10 da vilayet makamında müteıekkıl tartname ve kt>tfı mucibince 23 7 9.)8 gününden ittbaren fit . • "il 
encümen daimi huzurunda yapılacaktır. 20 gün aıüddetle açık ekılltmeye konulmuttur. lıteklllerln « :9J 

4 - istekliler yukarda yazılı güu ve ıaatte her iki yol bedeli muhammenl olan 1.209 ltra 34 kurut üzerinden yüz· 
için yetmtı beıer liralık muvakkat teminatlarını ma leandı• de 7 ,5 muvakkat teminat akçalarile 1 J ·8 .938 tarihine 
iına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarlle müıadıf perıembe eünü saat 15 ıe kadar Bahkeılr - Ban. 

• 

encümeni vilayete müracaatları tlln olunur. dırma Gönen inhisarlarına müracaatları . 

,. ••••••• ! .............. .. 
: TURKDILI : ! • • r ............ , ... .ı...... ~ .. ,1. .. "'-· ! 
: 16n çıkar. Slyaıal ıazete •• : 
• • 1 Yıllıjı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhjı:400 • : • • : Say11ı: 3 • : 
: Gana ıeçmtı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESIR TORKDILt : 
.......................... 

Kayıp 
Mü~ür 

Gaziantep rüıtlye mek · 

teblnden almıı oldujum ıa· 

badetnameml kaybettim. 

Yenlılnt çıkaracağımdan eı · 

ktılnin hükmü olmadıiı ilin 

olunur. 

Gazlantebln Kurbf 

lbnt Şeker mahalleıln · 
den Ömer Şevki oğlu 
Mehmet Şefik Ôzerdal 
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Devlet Demiryolları Üçüncü işletme 
Müdiirliiğünden: 

Muhammen bedelleri ile bulunduklara ter, mtkdar ve vaaıfları aıağıda yalı ıhzar 
edilecek balaatlar 18 8 938 pertembe günü hizalarında yazılı raatlerde Soğucrık civrırm· 
daki 4000 metre mtlcibı açık elutltme ve Yenıköy clzarmdakt 6000 metre mıkibı ka
palı zarf uıulü tle BalıkHlrde 3 üncü lıletme btnaamda eksiltmeye konmuttur . 

Bu ite ıtrmek iatlyenlerin yine hizalarında mlkdarları yazılı muvakkat teminat 
vermeleri ve: "'~ .... "<-------~ ~-==---~~ .~ -

1 - Kapalı zarf lıteklılerlnin 2490 No lu kanunun tayin ettlil vesikaları ve 
mi eazetenln 1 7 1937 tarih ve 3646 No. lu nüıhaamda tottıar eden talimatname 
treılnde alınmıı veıtlra ve tcklıf mektuplarını muhte•l zarflarını saat 14 de kadar 
misyon relıllflne vermeleri . 

~::~ 1 (EMİL MAROT) Mar-1 
~ kalı Buğd<ıy c;alk<ıları. I 2 - Açık eksiltme latek lılerlnln kanunun tayin ettiği veaıka ve beyannameleriy!e 

aaat 16 ya kadar komisyon retıllğlne müracaatları lazımdır. 1 Harman zamanı gelmlt olduğundan her rençberl , 
" köylüyü. d~ğlrmenctyi ve zahlrecfyl düıündür~n tı. 

Bu ite ald ıartnameler Balıkeslrde 3 üncü ltletme müdürlüjünde Yeotköy ve So 
fucak tıtaıyonlarmda paraaız dajıtılmaktadır. 

Balaahn bu
lunduğu yer: 

Y entköy civarı 

Sojucak civarı 

Ktlomet · 
reıl: 

258 268 

204.215 

Cinai: 

Yarma ve ocak· 
larda küıkü tle 
Yarma ve ocak· 
lardan küıkü 
ile 

Mtkdarı 

Metre 
mikabı: 

6000 

4000 

Muham· Muvak lha· il. bir bujday çftlka makin~tl almaktır. Fakat İıtenbul· 
men kat le " dan ambalajlı alm ıs k , waklnentn ne olduğunu bilme· 
bedelt Temi- Sa· it. mektlr. '11 
Lira: nal ati: 1 Sız, Balıkeıtrde ayı!l ğ . n ızda rrıaarafaız ve açık ola ~ 

Lira: rak bu meıhur olan { EMiL MAROT ) fabrtkaamm 1 
6000 450 15 bufday çalka maklnelerlnı hu sene de lıtanbul fıatın 

qı; dan yüzde yirmi ve ylr mi beı nokıanı le ve ehven 
300 l 6 il. ftatla aatılmaktayız . 4000 

4 - 1 - 254 1 4, 5, 6 Numaralılar1, tek v~ iki parçala cinılerl 
de mevcuttur. · 

Mahsulatı 9 kııma ayırır, kattyeu yabancı madde 

flll~~~~!J~~IJ!!!l~!~!!!!ll!!!!!!~!~l!!!!!!!!!~l!J~!!~!!ll~!!!OO~!~!!!l!~l!!!!!ll!!!!!!!!!~l!!!~l~~l!!!~~!!!!!!~~l!!~!!!m~!!!!!!!ll!!!!!!t~!l~!!~~ll!!!!!!!!!!IW,!!~l!!!!!!!!!!I~& 1 b·· ·~::·~ p••Ç•ı.,.o. d•· h·ı ııc•••'h•n•ml•d•n ı.d • . 
it rlk edeblllnlnlz 1 
ı Red•lı için de ayrıca kolaylık ıöıterılir. 1 

~· 1 MAKINELERiN YAPTIGI iŞ MIKtARI: ~ 
No: 4 5 6 

ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ Saattt\ yaptığı iş miktaı·ı: 250, 500, 600 

K A Q R 1 U Z K U R kilo mahsul çalkar. 

~ K 1 r t a s i y e M a ğ a z a s 1 :~ 1 llhmet Ve İbrahim Cumalı Kardeşler 1 
~ Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Bahk · ~8 J 1 Bul ı ke•lr: Çfulcller Çarşısı Ao: 12 1 • rl · ~ Demirciler Çarşısı No: G3 °1' ~ hanı a/tı~daki büyük ~eton m~ğazaya nakledilmiştir. · J '1. ~ 

~ llradıgınız her çeşıt kırtasıye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- .=s ~~~lAt~~~~~~~~ı 
~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. ~ 1 Sahlbı •• Baımuharrı,ı: ilalıkeaı, Mebuıu H. KARAN 
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