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Küçük Motör Kullananlann Muamele 

Vergisi Maktuiyete Bağlanacak. 
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Rus JaponHarbi ehlikesİ1 Vekile~ 
Anka raya 

lıısy<ının Veı·diği 
Kııpısıııı K<tpadı. 

Beş Yiiz Biıı 

(~(\V«ı p ı\1liizııkeı·,
Jca poııy <• 11 ıı•J ııfl<t 
ı sker Yığdı. 

Parlı, 1 (A.A.) - Tok-
1odaa alınan haberlere ıö 
re Japon ılyaıi mehaflll Rus· 
yanın vermlt olduğu ceva· 
bın müzakere kapıımı ka
pamakta olduiu kanaaUn· 
dedir. 

Parıı, 5 - Ruı-Mançu· 

ko bududunda vaziyet ıa . 

atten saate vahimleımekte · 
dtr. Moıkova mütemadiyen 
ta1are, tank, aıker •e top 
ıöndererek oradaki kıtaatı 

nı tak•tye ediyor. 

Sovyet kıtaları ttddetll 
btr top ateııle zemini ha· 
zırladıktan sonra 30 tankın 
hlmayealobe Canı Ku Fen · 
ıe yeniden taarruza ıeç · 

mitlerdir. 

Oljer taraftan Tokyodan 
ıelen haberlere göre Çtnle 
harbin elyevm devam etmekte 
olmaıına rafmeD Mançukoya 
yarım milyon Japon atkerl 
tahıtt edılmtttir. Bu asker
ler Japon orduıunun en 

ıüzlde efradandan müteıelc
kıldtr. Japonlar ayrıca 

Mançuko hududuna Hopei 
ve Çantunı garoizonlarm· 
da:ı da kuvvet ıevketmekte

dırler. 

Londra, 5 - Tokyodan 
alınan haberlere ıöre bu
ıün Tokyodaki .:Sovyet maı 
lahatıüzarı Japonya hart 

B. Lituinof 

dye nazın ıle uzun uzadı · 

ya ıörü!mÜflÜr. Diğer ta 
raftan Japonyaoıa Moskova 
ıefirt de, Sovyet hariciye 
komiseri Litvlnof ile görüt 
müt ve Japonyanın bir ta· 
kım leklifierlnl bildirmııtır. 

Alman haberlere göre, 
Japon tekhf lerl üç makıadı 

l&tthdaf etmektedir. Hırtnclıi 
Mançuko hududu üzerinde 
ıhtilif ve çarpıfma ıebebı 

olan Gangskufeng dağının 

Japonya tarafından tahliye
ıl, lkincıai bu dağın Rusya 
tarafından f§gal olunmeıı . 

üçüncüsü bu dağın mukad 

\~UNANİS~l~ANDA: 

der atını ve kime ald oldu -
ğuou tayin edecek bir ko· 

milyonun bu tıle meıgul ol
ması. 

Moıkovadan Berllne ge 
len ve ıoo dakikada teey· 

yüt eden bir habere göre, 
Sovyet Ruıya hariciyesi, bu 

teklıft reddetmtıtır. 8 
LHvtnof Japonlauo Gao 

Kurf en gen çekilmeleri li
zımgeldığlnt, 1886 muahe 
deıi ve bu muahedeye bağ· 
lı harita mucibince bu da 
iın Rusyaya atd olduğunu 

bildirmlıtir . Bu suretle Ja -
ponyanm mütareke talebi 
kabul olunmama§ ve anla
tılan Sovyet Nuıya tarafın. 

dan yenl metaltp ileri ıü 

rülmüıtiir . Fakat bu meta· 
lıbin mahiyeti hakk1nda 
henüz malumat alanmamıı 
bulunuyor. 

İngil ere 
Buruaristana da kredi açaca~ 

l11tanbul, 5 (Husuıi) 

İnııltere hükumeti; diğer 
Balkan devletlerine olduğu 

gibi, Bulgarlıtana da kredi 

açmağı kararlaıtırmıthr. Bu 

makaadla bir lnaıtllz heyeti · 

nın, yakında Bulgari.tanda 

tedkikata b111lıyacağı söyle-

4 Ağustos Bayra ında ~
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Büyük Merasin Yapı dı · gll e~e .: 
Dost milletin mılli günÜTunanistanın her tarafında h desı Du 

Döndüler. 
Ankara , 5 (A A.) Oa 

hılıye Vekıh ve Partf Genel 

Sekreteri 8 Şükrü Kaya ve 
Muli Müdafaa Vekili Ge-

neral Kazım Ôzelp dün, 
Hariciye Vekili 8 . Tevfik 

Rüıtü Arat ve Nafıa Ve
ktll 8. Ali ÇetJnkaya 

bugün Ankara gelmitlerdir. 

Hami diye 
Giresunda 

Ankara, 5 (A.A) -
midty~ mektep gemisi 
Gıreıuna relmitttr. 

Ha· 
d6n 

Karabüke 
Demir sev~iyatı ~aıla~ı, 

letanbul, 5 ( Huıuai ) 
Dlvrek demir madeninde ya· 

pılan muvakkat 
Karabüke demir 

baılanmııhr 

tesisatla 
sevkine 

Bılıihere büyük tesisat ya 
pılmaaı kararlaıhrılmııtır. _ ........... ~ -
Alm ya 

Aıusturyamn bütün ~orç
larmt ~abul etti. 

Berlio, 5 !Radyo) - Al· 

manya ile Franea araımda 

akdoluoan ticaret muahede· 

ılnde Almanya hükumeti, 
A vuıturyanın bütün borçla 
rını kabul etmlttlr. 

Mı ır 

·mzala 
a-

ı .. 
~üyü~ coşkunluk içinde ~utlandı. Muahede a~~imına göre Süveyş ~anahmn mu~af zası 

Atına, 5 ~ Kadyo ) - 4 
Aiustos bayramı münaaebe 
tile Yunanlstanın her tıua 

fanda büyük ıenltkler yapıl· 
ınııtar. 

Huglin, saat 19 da atac:l 
}'umda Baıvektl Ceneral 
Metaksasın huzurlle büyük 
bır geçldreıml yapılmııhr. 

Yunaotatanm her tarafın 

elan gelen heyetler, Baı ve 
lcilı tebrik etmifler ve ıeo 
hldere lttlrak eylemıtlerdlr. 

A.Uoa ve Pire tehirleri, 
•a.bahlara kadar elektrık 
ıtyaları içinde kalmııhr. 

Büy(lk caddelerde festi
•a.ller devam etmit ve ka -
file halinde b"t bın kız ve 
delıkanlı, milli luyafetlertle 
oyunlar oynamıthr 

l\:ral ikinci Jorj tle Veli 
-bd Prenı Pavlo. Batvekıl 
General Metaksasa birer 
telgraf çekerek, kendisini 
tebrık eylemiılir. 

Baıvekıl. Yunaolılanıo her 
tarafandan binlerce tebrik 
t 

Bu sene içinde vücude 
getırılen eıerlerın kütıtd res 
mı, yarın yapılacaktır. 

Uelgrad, 5 (A.A.) Gaze 
teler 4 Ağuıtoı bayramınan 
teıtdı ıçln bütün Yunanistan 
da yapılan hazırlıklar hak
kanda bir çok haberler neı

retmektedlrler. Bu müaaae 
betle gazeteler aynı zaman 
da Kral Jorjla Metakaaıın 

fotoğraflarını netretmekte 
ve bu r~ılmlerln altında son 
ıki sene zarfında ı unantı 

tandakt yeni rejlmtn mey 
dana getirdiği eııcrlerl kay 
deden bılha11a medıhki.r 

koman terler ili ve etmekte· 
d!rler 
~amuprava gazetesi oeı 

rettlği uzun bır makalede 
General Metakıuın Yunan 
iıtana Saika Antantı ara
sındaki münasebetleri kuv· 
vetlendirdljlnl ve Yunanıs

tanla Türkiye arasındaki 

münasebetleri daha tlyede 
islih etttğinf tebarüz ettf r
mektedfr. 

İngiltere ile Mı su taraf mdan müşlere~en temin e~ilecek 
Londra, 5 (t<ad10) - lo 

ıiltere harıclye nazırı Lord 

Halafakı ile Mısır batvekıli 

Mahmut Paıa ara11nda de 

vam eden müzakereler, bu· 
ıün sona ermlı ve ıkı dev

let adamı, logilız Mmr mu 
ahedeılnio bazı maddelerini 

tadil eden yeni bir muka ve 
le imzalamıttır. 

Yeni mukavele, askeri ma· 
biyette olup. yakında beyaz 
kitap halinde tarafeyn par 
lıimentolarına ıevkedılecek 

tlr 
Londra, 5 (A A.) Dok-

torlar ıo ta vıiyHI üzerine lı 
vlçrede tıtm,hat etmek üzere 

dün öğl4!!den ıonra Londra 
dan hareket etmeğe karar 
veren Mmr baıvekilt azime· 
tini gelecek haftaya tehir 
etmtıttr . Baıvekil bu ıuret 
le 19J6 tarıhll lngıtiz Mısır 

muahedeılalo askeri ahka 
nunın bazı teferrüatını tadil 

eden itilafı tmı.a etmek im 
kanını elde edecektır 

Zannedildijine göre Sü 
ven kanalının muhafaze11na 

memur lnglllz kıtaları için 
lnıa edilecek olan kıılalarıo 

masrafı muahededc derplı 

edildiği veçhlle yalnız Mısır 

tarafından deitl hemen mü 
teıavlyen denecek bır ıekfl. 

de Mısırla fnglltere tarafın 
dan tediye edılecektlr 

Söylcndlflne ıöre, lngıltz 
Mmr Sudanı ıdaresin ln maı

raflarana Mısırın ıenelık tıtl 
rak hıaaeıl meıeleıı de mü · 
zakereler eına11nda görütül
müı ve bu hususta bir ili· 

life varılmııtır. 
Yeni ıekle göre Mmr bu 

ıeferde ıenelık hiaae-ıtnt ve' 
recek fakat bundan ıonra 

yalnız lnılltere tarafından 
deruhte edilecek olan bu 
idarenin masraflarına ittirak 
etmlyecektlr. 

K ·· çük otör Kulla
na lann Vergileri .. 

Bu Gibilerin Muamele Vergisi 
Maktuiyete Bağlanacaktır. 

Eıkt muamele vergisi ka -
nununa göre bet beyılrden 
ataiı motör ve on J19lden 
az lfçl kullanılan lmalith.a 
nelere muafiyet verllmltll. 

Bu vergiye atd yeni ka· 
ouoa göre bundan böyle 
bu gibi müe11eHlerln de 
muamele vergisine tlbt bu -
lunmaları icap ediyordu Bu 
lıe her yerde olduğu gibi, 

ıehrlmlzde de bet be1gır 
kuvvetinden az motör kul · 
lanan küçük esnafın tlkl · 
yetlerine yol açtı. Şehrimiz. 
de tabak, helvacı, demirci 
gibi esnaf defterdarlık 

vasıtasile Maliye Veklletlne 
müracaat ederek bu huıuı 
da bir kolaylık gösterilmesi · 
ni lıtemııterdlr 

Dün Ankaradan aldıjımız 
bir haber, bu gtbi küçük ea· 
nafm arzu ettikleri takdirde 
yine bu kanuna göre mak 
tulyete rapt ıeklinln tatbik 
edilebileceği ve bu suretle de 

def ter tutmak mecburiyett· 
oto ortadan kalkabllecejl 
anlatılmaktadır. 

Ankara. 5 (Huıusi)-Yeni 
çıkan muamele kanununun 
ikinci maddesine göre mu· 
harrlk kuvveti bet beyaılrl 

geçmlyen ıınai müe11eaelerln 
vergisini maktulyete rapdet
mek 1910 Maltye Vekaletine 
salahiyet verllmlftl. 

Vekalet bu maddeye gö· 
re maktulyet eıa1larını tes
bit etmeie ve bu gibi ki
çük sanat etbabının mua 
mele vergilerini senelik ola· 
rak tayin •tmeie karar ver· 
mittir. 

Bu suretle bu gibiler def
ter tutmayacaklar ve mua· 
mele memurlarına heHp Yer· 
mlyeceklerdlr. 

Böylece, kGçük motör kul· 
lanan küçük sanat erbabının 
düotüiü endlte ortadan kalk
mıı bulunmaktadır. 

Fransa, ·spa ya Hudu 
duAu T hkim Ediyor .. 
ispanya~a Fran~ist tayareler Vılinsiyayi bombardıman 

(tti. Cum~uriyetçiler y niden bazı şe~irleri alı geçirdiler. 

• 

FRANKIST KUVVETLER 

Valanılya. 5 (A.A ) ı kaldığı tahmin edilmektedir. 
ispanyada Cumhuriyetçi kı · Yaralıların adedi 24 tür. 
taatJn har"kih lnktıaf et- Salamanka, 5 (Radyo) -
mektedlr, yeniden bazı mü· Franklıtler, Eıtramadora cep-
bim noktalar ve kasa beıtnde ilerlemekte devam 
balar ele geçlrtlmtıtlr. etmltler, Kampanaryo mın. 

Parlı, 5 (Radyo) - Fran· takasını tethtr eylemltlerdlr. 
11z hudutlarında ve bılha11a Medlno Samyento ıtmen· 
Ser yer ha va ltılnde 1t1kert düferlerl, yapılan temizi eme 
tedbirler alanmıı ve hudut· ameliyesinden ıonra tekrar 
ların muhafazası için yeni faaliyete ıeçmlttlr. 
toplar yerlettirilmitttr. Valanılya, 5 (Radyo) -

Valinılya, 5 (AA.)- Dün Franklıtlettn dünkü tayare 
öğleden sonra Franktst tay· bombardımamn da atılan 
ar eler Munl eyaletinde ki · bombalardan yedi haod yı

ln Aıullaaı bombardıman lulmıı ve otuz altı kiti il· 
ederek bu binayı tahrip et müıtür. 

tikten ıoora sivil ahaliye Perplnan, 5 (Radyo } -
mitralyözle ateı açmııtardır, 

Ekserisi kadm, çocuk ve 
ıhtivar olmak üzere enkaz 
arasından 12 ceact çıkarıl. 
mı§hr. Daha birkaç ceset 

Serpen mıntakaaında bütün 
gece top gürültüleri artmıııtır. 

Söylendiğine göre, Frao-
kıstlar, Laskala limanını 
bbombardımao ctmlılerdlr.-



SAYFA : 2 

i n g i l ı i z - F r a n s ı z ... 

Münasebatı .. 
Pra vda gazetesinin 21 te· 

mmuz tarihli nüıhamno bey· 
nelmllel mevzular ıütunun

da foglllz kral ve krallçeılntn 
Parlıl ziyaretleri münasebe· 
tiyle .. foglliz · Fran11z mü · 
naaebah,. baıhğı altında in 
Utar eden makalede ezcüm 
le töyle deotlmektedır: 

"fnalllz kral ve krallçeıl 
nlo ziyareti müouebetıyle 

Parlıte yapılan reıml ıen

llkler bu ziyaret dolaylstyle 
yapılacak inaillz • Fransız 
mGzakerelerlnln slyui ehem 
mlyeUnl cihan matbuahndan 
ıızllyememtıtır. Hatta Fran· 
ıız matbuattyle hükfımet 

mümeaailleri bile İngiliz lııral 
ve kraliçenin Frenıaya mu 
vaıalatlarının F ranıız İngiliz 
doıtluiunun, Fran11z·lnglllz 
antaohnın, hatta aekeri itti· 
fakın takvlyeıine bir delil 
oldufunu kaydetmeyi lüzum· 
lu görüımelerdtr. Fransız 

Hartctye Nazırı Jorj Bonne VI 
ncı Jorjun bu ziyaretini bu· 
günkü kralın büyük pederi 
olan Vll ncl Edvardın 1903 
de Parisl ziyaretiyle bir mu · 
kayeıe yapmaktadır. Malum 
olduğu üzere VU nci Edvar · 
dın zlyareUnl bir loglltz 
F ran11z antantının vücude 
gettrılmeei takip etmlıtlr. 
Bu antat, netice itibariyle 
cihan harbine ıebebtyet ve 
ren logılız· Alman ve Fran 
11z Alman münasebetlerinin 
gergloletmlı olmaeı münase 
betiyle 1904 de meydana 
gelmittlr. Bittabi bu kıyaı 

pek nlıbidlr. 1938 Seneel 
vaziyetinin ilk İngiliz F ran · 
aız antantının dofmaaına 

imli olan ıeraltten ne dere 
ee farklı olduğunu lıbata 
lüzum bıle yoktur. 

Böyle olmakla beraber 
birçok ıeylerde lngtlız Fran· 
11z münaaabatını tayin eden 
bir kati faktör olarak bu 
günkü mütehavvil vazi1elte 
tam bir ehemmiyeti muha · 
faza eden bir keyfiyet var 
dır ki, bu da . Alman teca
vüzü tehdididir. Gerçi her 
iki memleket de bu gün bu 
tehdtıl muhtelif ıektllerde 
bi11etmekt~ ve bu sebepten 

• lnglllz Fransız antanta,. mef· 
bumuna muhtelif mana ve· 
rllmekte ise de, hakikat ıu· 
dur kt, gerek Londra. gerek 
Parlı kendilerini Ren nehri 
nln ıark ıahtllertnde teh
dit etmekte bulunan tehli 
keyi bir dakika olıun unut 
muyorlar. lnglllz kral ve 
krallçeıfnln Pulıl ziyaretle
ri münasebetiyle yapılan lra 
gtltz kral ve kraliçesinin Pa 
rfst z iyaretleri münaıebetty 

le yapılan lngılız · Fran11z 
doıtluiunun tezahüratı bunu 
kif 1 derecede açık olarak 
fıbat etmektedir. 
Maamafıh Parlı ıenltkle 

rioln dıfer bir ciheti de var. 
dır. Bu ıenlıkler evvel emir· 
de Avrupadakl vaziyeti ta · 
yln eden mühim meıelelerle 
ve btlhasıa ispanya mesele 
ılnde, f aıfıt mütevaclzlere 
kartı güdülmekte olan nl . 
hayetalz müıamaba ıtyaıe 

tinden zlyadeıiyle rahateız · 
· la nan Brltanya efklra umu · 

mlyeeinl teselli için bir ted· 
birdir. Hiç ılphe yok ki, fn 
ıılterede faıJıt taraftara ele-

manlar. Londra ile Paris 
araıındakl bu "dostluk nü· 
mayltlerinden" kendi gay
retleri için istif ad eye çahıa · 
caklardır. 

Bundan maada, lnglllz reı 
mi matbuatı, bu tezahüratan 
"suitef ehhümlere.. se be biyel 
vermemesini gayretle ııarel 
etmektedır Meseli, "Deyll 
Telgraf End Mornlna Poıt,,ga
zeteıl lngillz Fran11z dostluğu 
nun diğ er memleketlere kartı 
müteveccih mütekabil mec · 
burlyetleri mündemiç bulun· 
mamuı lazım geldlfinl beyan 
etmektedir. Tabiri aharle, 
bugünlerde Parlıte hakk10da 
bir çok 11özler dolatan ve 
yatılar yazılan lngtliz Fran· 
11z aekeri ıttıfakı, f aşllt 
mütacavtzlere karaımıyacak· 
tar. Bılha11a İngllterenln ida 
reci mehaflltnın ıon Hmeler 
zarfında Fraoıanın harici 
ıiyaaetinl ne derece tesblt 
etmiı olduklarını bildıkten 
ıonra, İngiliz resmi gazete· 
sinin lngtlız.f ran11z lttlf akly · 
le Jngiltz.f ranıız doıtluğu 
lnııltz hükümetinln ıerbeıtl 
hareketine mani olmamalı· 

dır · tarzındaki beyanatının 
hakiki manasını çözmek güç 
değildir. loatlız hül< umcUoln 
bu serbeıtU hareketten hau· 
il istikamette iet .f ade ede
ceği tamamiyle malümdur. 
Bunun için ise, lıpanya lf 

terine "ademi müdahale,. 
slyaeetlnl, lngıliz ltalyao an· 
laımaeını , Alman f aıtzmlnln 
Cenubtıarki Avrupadaki te · 
cavüzlerlne karıı ekoymazlığı 
ve Japon emperyfllizmintn 
Çın mllletıne karıı yürOttü 
il haydutça harbi derhatar 
etmek kafıdlr. 

Maamafıh ıunu da kaydet · 
mek lazımdır ki, lngtlterenln 
idareci mehaflli Franeanın 

ltbirllğtne çok kıymet ver· 
mektedır. lngilterede, lngıltz · 
F ran11z ttttfakını tltlzamın 

Brttanya emniyetinin en mü · 
hım garanttlertnden biri ol 
duğunu telakki eden nüfuz· 
lu mehaflller, bu meyanda 
aıkeri mehafiller mevcut· 
tur . Eler Franeanın idareci 
mehaf ıh, Brttanya reakılyo · 
nerlorlnln izinden muti bir 
ıurette gitmeyip de, bir azim 
göıtermlı ol.aydı, İngiliz Fr 
anıız antantı Avrupada ıul 
bun muhafaza11na hakikaten 
yardım etmıı olurdu Böyle 
bir azim göıterllmedlğt tak
dirde, Çemberliyn ıtmdJ 

Franıız BaıvekHlne herhangi 
bir va ad ve teminat bulu· 
nuraa bulunıun, Londra ile 
"doıtluk .. Franaaya ancak 
Jngiltereoin lt!Hlz, ıada 
ıız bir kılavuzu olmak rolü · 
nü "garanU etmekte,. dir. 

Alman ve ltalyan dlplo 
maalılntn bütün gayreti İn· 
glltere He Fraoea arasını 

açmağa müteveccih bulun· 
duğu bir ıekre deflldtr. Bu 
taktik doğrudan doğruya 

btr muvaffaktyetle netice 
lenmemlt olmakla beraber, 
bazı ahvalde faıfıt müteca
vizler lnglhz hükümettntn 
ve mühim bir derecede Fr 
anıız bükümetınln ıüttüğü 
ılyHet sayeılnde makıatla · 
rına erlımıılerdir. lnglltere 
ile Fraaaamn, bahuıuı İı · 
panya meıelealnde, tuttuk 

TORKDILI 6 A~USTOS 1938 _ .. , 
SEHİR HABERLERi J 

1,, -
'L . . ·, -~ . . . ' · ... ~. -{ ' : 

İş Dairesi 
Faaliyete 
Gecti. 

' Vekilleri Heyeti lca 
rarile 1938 bütce yılana mah· 

ıuı olmak üzere, it haya · 
tmdakt hareket ve kesafet · 

ler, vilayetler arasındaki 

münakalat vaziyeti ve tkti 

eadi alika bakımından yurd 
20 it bölgeılne tefrik edil· 

mit •e bu meyanda 6 ncı 
bölıe de, Bahkuir merkez 

olmak üzere Kütahya ola · 
rak teıblt olunmuttu. 

Balıkeslrin bölge merkezi 
olarak tefrik edilmesinin ıe 

bebı: lı ve iktieadi · tice ri 
vaziyeti itibarile vilayetimizin 

daha ehemmiyetli bulunması 
lıçi durumlarile, tı yerleri . 

Din daha eıftlh kontrol ve 
mürakabe edilebılmeılnin da· 

ha müıald bulunmaaı dır. 

lı dalreıl umumi müfetttı 
lerindeo 8 . Emin Anadala 

ıehrimlze gelmlı ve bölge 
teıki~ahoı kurmuı, daire bir 

günde ıehrlmlze naklolu 
narak hemen faaliy.ete geç· 
mlıtır. 

Milli emlak dairesinin 
birinci katı ıtmdilik böl

ge amirliği olarak ittihaz 

olunmuttur. 

Daire kadrosu fU ıektlde· 

dır : 

Bölge amiri B Enver Ata · 
fırat, tı m6fettltl 8 Adnan 

Ergene, muamele memuru 
8. Kadri Gencay, katip B. 
Ahmet Ak .. 

Vazifeleri başlanna giden 
a~liyeciler. 

Bü.rbanlye ağır ceza müd· 
deiumumlllğlne terfian tayin 

edilen ıehrlmlz müddelumu 
mi muavinlerinden B. Hılml 
Çtloğlu ile ealahlyetle Adliye 
Vekaletinde çahımaia me· 

mur olunan müddeiumumi 
muavinlerinden B. Necmetttn 

Y eıil yeni ıılerl baılarına 

gltmıılerdlr. 

Şehrimiz müddeiumumi 
muavinliğine de vekaleten 
Gönen müddelumumlıl 8 . 
Sadık tıtyln edllmlt ve va 
zlfeılne batlamııtar. 

Evkaf mü~ürlüği 
Evkaf müdürü B. Bebzal 

Diyarbakır evkaf müdürlü 
ğüne, Diyarbakır evkaf mü· 
dürü 8 Tahir de ıehrlmiz 
evkaf mOdürlütüne naklen 
tayin edllmitlerdır . 

ları pozisyon İtalyan Alman 
mülecavızlerlnto planlarına 

fevkalade yaramaktadır . 

Şimdiki İngıllz - Franıız 
müzakereleri esna11oda bu 
ılyaaet birkere gözden ge 
çlrllecek midir? Bu meıele· 

oln Avrupada ıulhun ve ln
eılız · Fransız müna1ebetle 
rlnln akıbeu için büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Yakıo 

glinler bu ıuale cevap vere· 
cektir . • 

Korgeneral 
Dün Ayrıldı. 
Ankaraya tayin edlldiilnt 

yazdığımız Korgeneral Sa
bit Noyon dün otomobille 
Bandırmaya hareket etmlı · 
Ur. 

Orduevlnde Korgenerala 
yapılan teıylde parti menıup· 
ları, devair rüesası, ıubay · 

lar, memurlar ve aekeri kıta 
bulunmuıtur. 

General Sabit Noyon, ye· 
ol vazlfeılne baılamak üzere 
letanbul yolu ile Ankaraya 
geçecektir. 

--... ........... . 
Kaymakamlar 
Arasında 
Değişiklik. 

fi . Ômu Bedretlfn Gökbelen 

Balya kaymakamlıtana il· 
gın kaymakamı 8 Bedri il· 
han, Edremit kaymakamlı 
fıoa lstarıbul maiyet me · 
murlarından B. Şaban Al 
tınok, Edremit kaymakamı 

8 Ômer BedretUn Gökbe· 
len de terfian üçüncü ıınıf 
mülkfye müfetuıllğine tayin 
edtlmıılerdlr. 

Genç idarecimiz ve kıy · 

metli tairtmlz B Ömer Bed· 
rettin Gök beleni tebrik eder, 
kendilerine yeni vaztfele · 
rinde de baıarılar dileriz . 

---ıııGw---

''S us,, 
Bandırmada. 

"Suı,. vapuru letanbuldan 
Bandırmaya dün ilk ıeferlnl 
yapmıfhr. 

Saat 12.30 da Bandırma 
ya gelen ve bayraklarla do· 
nanmıı bir halde olan vapur 
Bandırmada kalabalık halk 
tarafından alaka ile karıı • 
lanmııtır . 

"Sus,. ıaat 17.30 da yol· 
cularını alarak lıtanbula ha 
reket etmlttir. 

•ı:ı 1 -c.-

50 Halk Tür
küsü Plağa 
Alındı. 

Kültür Bakanlıtınca halk 
türkülerini teıblte memur 
edilen üç ktıtlik bir grubun 
ıehrlmlze geldiğini yazmıt 

tak. Heyet, Halkevinde bu 
tıle meıgul olarak muhtelif 
halk türkülerini diolemtı ve 
bunlardan 50 kadarını pli 
ia almııtır. 

Heyet aynı itle meıgul ol 
mak üzere Dununbeye gtt 
mittir. Ocada da bazı tür · 
külcr i tesblt ettikten ıoora 

Ankaraya ıeçeceklerdlr. 

. . 

Biğadıç Cinayeti Muha-
kemesi Neticelendi. 
M<ıznunlardan Biri 30._ 

" 
Diğeri 1 O Sene ;\ğıı· H<ıp .. 

se Mahkt'ını f)ldıı. 
Bir ıene önce öiretmen 

B. Nazlfin üç. yeılarındakt 

çocuiu llterl Rıtad1çta kea· 
mekten suçlu olarak mah· 
kemeye verilenlerin muha-
kemeıl dün ıona erdi. 

Muhakemeye ıaat onda 
batlandı, kalabalık dinleyi
ci bulunuyordu. 
Çocuğun keıtldtğt iddia 

olunan bıçakla, öldürüld6k -' 
ten ıonra earalan çuvalda 
ve çocuğun gömleğinde bu· 
lunan kan lekelerinin tnıan 
kanı olup olmadılına dair 
lstaobul tıbbı adlfıfnden ge· 
len rapor okundu. 

Raporda bıçakla çuval· 
dakl kan lekelerinin tnıan 

veya hayvan kanı olduğunun 
teıblt edtlemedlğt ancak 
gömlekteki kanın lnıan ka
nı olduğu yazılı idi. 

Riyaset me-wktlnl lıgal eden 
B. İımail Hakkı Tüzemen 
ıuçlulara bir diyecekleri 
olup olmadığını sordu. 

Gerek Halil oflu suçlu 
Kasım, gerek Kara Mulla· 
fa , gerekıe Kasımın babaaı 
Halt1, annesi Emine kız 

kardeılerl Ümmü ve Zehra 
daha evvelki celıeler-

dekt ıözlerlne ilave 
edecekleri bir ıözlerl olma. 
dıklarını bildirdiler. Maznun· 
ların av~kah 8 . Kasım Sa· 
mi Paylı eski müdefauı -weç. 
htle müekkillerlnln beraet
lerfnl iıtedl. Kara Muetafa · 
nın avukatı B. Ahmet Hılmı 
Bilecen daha evvelki müda
faasını tekrarlayan müdafa. 
anamealnl yazılı olarak 
verdi . 

Bundan sonra mahkeme 
heyeti müzakereye ç~kıldl. 
Müzakere iki ıaatten fazla 
devam etti. 

Müteakiben müzakt-re açıl 
dı. Mahkeme heyeti, reh 
8. İsmail Hakkı Tüzem~n 
den, aza B. All Rıza Daloğ 
iu tle Bayan Muazzez Kü· 
çükadan mürekkepdt. lddıa 
makamında da B. Sadık bu . 
lunuyordu. 

Relı B. lımall Hakkı Tü 
zemen evveli ıuçlulardan 

Halıle, Halthn karm Emineye, 
kızları Ümmü ve Zebraya hl 
tap ederek kendilerinin bir 
ıuçu aörülmedlilnl ıöyliye · 
rek beraet ettiklerini bıldır . 

dl . Müteakiben vakanın aaıl 
f aill olırn Kasım tle ona ~ü 
rümde yardım ettiği anlatı 

lan Kara Muıtafa hakkında . 
mahkeme beyetloin verdiği 
kararı tefhim etti. 

Buna göre Kasıının Türk 
ceza kanununun 450 ncl 
maddeılnln dördüncü bendi 
ne ıör~ ldamı•a, fakat 59 
ncu madde ile bu cezanm 
otuz ıene müddetle afır 
hllpse tahviline, Kara Muı 
laf anın da 450 nci maddenin 
dördüncü bendine göre 
ölüm ceza1ına, fakat 65 net 
medde ile onbt>f ıene ağır 
bapıioe, ceı:aya azaltıcı 

.takdiri ıebebln vilcudu mab· 

kemece kabul olunarak 
59 ncu madde tle bu ceza · 
nın da üçte biri indirilerek 
on ıene afır hapsine karar 
verildi. 

Yünl'il kumaş• 
/arın istihlak 

vergiai azaldı. 
Hükdmet, bllba11a köylü · 

müzüo tsttblak ettlil yünlO 
kumatlarla • harcıalem bir 
mal olan battaniyelerin de 
lıtlhlak vergilerini indirmek 
ıuretıle ımai mumülahmızın 

ucuzlama11nda bir adım da· 
ha atmııtar. Sınai mimuli · 
tan maliyeti üzerine mevzu 
vergi ve reılmlerden olmak 
üzere memleketimizde ye· 
tltmedıfı için hariçten ttba · 
le mecbur o1duğumuz ipti· 
dal maddeler gümrük reı· 

mi tenzllahnı yazmııtık. 
Kamutay n kabul etttil 

ıon kanun, bllha11a köylO 
tarafındfto gentı miktarda 
lıtıhlik olunsn ıayaklarla, 

harcıalem battaniyelerin fi 
atlarına müıbet teılrler yap · 

· mııtar. Bu ucuzluğun netice· 
lerlnt muka yesell bir tekti· 
de aıafıya koyuyoruz: 

Eıki Yeol 
ftat flat 

Rumeli ıayağa 265 235 
Çulaki 180 ıss 
Kareli Rumeli 275 2~0 

ıayağı 

lngiltz ıayağı 260 220 
2 Kiloluk batta~820 730 
niye 
Yarım kiloluk 700 630 
battaniye 

Dört kiloluk battanl1ede 
yapılan tenzilat lıe 180 ku· 
ruttur. 

l ISTAHIUL RlDYOSUI 
6-lğustos-1938-Cumartasl 
Ôğte neırtyatı: 
12 30: Plakla Türk muıl · 

kiıi. 12.50: Havadiı. JJ.oS: 
Plakla Türk muıiklıl. 13. J 5: 
Konıer : Novotnlden nakleD• 
orkeıtra M. Kemal idareıl11 
de. 
Akıam net;lyatı: 

J 8 30: Hafif müzik: f e 
pebaıı Belediye bahçeıtnde1' 
naklen. 19. 15: Konferao•: 
Prof. Salih Murad (Fen 01ü· 
ıahabeleri) . 19 55: Bor•• 
haberleri 20: Saat ayarı: 
Grenvlç raeadhaneıınde" 
naklen . Nihal A11m ve ar· 
kadaılara tarafından rorlc 

muıiktıl ve halk ıarkıl~;. 
20 40: Hava raporu 20. : 
Ômer Rlza Doirul terafıll 
dan Arapca ıövlev . 21: s~: 
at ayara Orkeıtra 21 .3 · 
Necmeddln Rıza ve ar k • . 

u· 
daıları tarafandan Tark ıO 

2 ıikt ve halk ıarkıları · 2 

10: Plakla muhtelif parç• 
lar. 22.50: Son haberler 
ve proir•ll'

1 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •• 
·---- --

Nezt 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
103-

Vazu kanun bundan ev 
velkı maddede kadana ver 
nılı olduğu temıll hak kını 
kadın sulıtımal ettiği takdir
de kocanın bu hakkı tama· 
tn~n veya kıamen karıdan 

nezi edebileceğini beyan 
eden ( 156) ncı maddeyi vaz 
etmlttir. Mezltür madde (ka 
fi kanunen haiz olduğu tem
ıll ıeliblyeUol ıuiıtfmal eder, 
Yahut lıtlmalden aciz oluna 
koca bu aalihlyeti kendtıın· 
den tamamen veya k11men 
nezi edebilir. Bu nezi kiti· 
blidıl marlfetlle ilan edil 
tnedlkçe hüınünlyet ıahtbı 
eıha11 aalfaeye karıı hüküm 
ifade etmez)ltte bu ibare kadı 
1>1n hımıil hakkını tadtl ve hat. 
la tamamen ref etmektedir. 
'<adının temıtl hakkını ıuiı· 
lltnal etmeıl cihetine gelin· 
ce bundan evvelki madde
de beyan olunduğu veçhile 
karı ve kocanın kudret ve 
V(iaati mallyeılyle mütenasip 

oll1lıyacak derecede taaarru· 
fatta bulunmak suretiyle va· 

kı larafatlyle kocayı izrar 
•e aile bütct>sfnf rahnedar 

ettnf!st veya beculkıtzlığt ve 
Yahud temıll hakkını iıtl. 
Cbalden aciz bu1unmuıdar. 
Bınıııenaleyh koca, karmnda 

ahvali mearudeden herhangi 
b&rı11nln mevcud o1duğunu 
•tıladıfı takdirde icap ed~n 
tedabırı ittihaz eder Bu da 

ternıH aalihlyetlnl karısından 
latnamen vey11 kumen nezl, 

tlbirl dijerle birlik nam ve 
heıabına tasarrufattan men 

etrtı.ek ıurettyle o'ur. K11 
IQea nezi etmek evın ıu ve 

bu gibi yiyeceklerini al mı· 
Ja veyahud gün veya hafta 

~eyahud ayda tu kadar ku· 
tuı ıarfa mezun lulmak de 
'-'ektir. Tamamen nezi lı~ 
htçbır feye karıtmamak ıu
tetıyle bilcümle tasarruf at · 
laa IDlen etmektir. 

Gerek k11men ve gerek 
1•1tıamen nezi keyf ıyeU bir 
ll'lahkemenln kararına va· 
beıte d e i 11 d 1 r . Koca
~ın karıaına tenbth ve 
t\eJanatta bulunmaıı kafidir 
arı bu beyanata dınlernfye· 

tele lava11utunda devam 
eder d k d 
1 

e ocayı bu yüz en 
~h,, ve alacaklılara karıı 
~edıYatta bulundurmak mec· 
IJtlyeUnde bırakırsa koca 

ledıy•tı veya karıya vermit 
'>ld & • b Usu paradan israf atı oiı· 
.'tinde karıya rlcu ile ı•h · 

•• emvalinden alabilir. 
Üçüncü ıahıılara yani ka· 

t&flı 
il ternıtl aalihlyetl harl· 

c:ıllde cnal aldıiı veya ılpa · 
tlıte buluncluiu hüınünlyd 
'-btbı 
~ etvaaı saliseye kartı 
.. ''•dan teıltm ıalihlyetlntn 
.. eı· 
d 1 edtldlilnl müdaf aaten 

erfbeo 1 
"' Jan edebi mek için 
ı, ukaddema noter marifeti · 
ıı ilan e!ttrmlt olma11 la 
" l't\dır · Bu suretle vaki lla · 

•tta 
tur 0 •oora karının taıarr-
•utatınd•n dolayı koca me-

ol · 
)ed •rnaz ibaret kanuni· 
,,11~ bu tlanatın kattbtadH 
tat 1'oter vaııtulle yapıla 
tlla 

1 bıldırllmtı be de note

--••rrtaaH olan mahal 

lere ılaak ıureUle mi bir mü· 
nadl vaeıtulyle mi yoksa ga 
zete ile mi yapacağına dair 
bir ltaret mevcud olmadığı 

gibi bunun tescile tabi olup 
olmadığı da blldlrtlememff 
tir Şu ha fe nazaran malü 
mata umumlyeyl temin an 
cak neıir vuıtaalyle olabl
lec~ğlnden karı kocaoın ika· 
metaihlarıoda münletlr ga 
zele vana onunla yokıa 

umumi gazetelerden btrlıly· 

le birkaç defaya mahıus ol
mak üzere llln edilir ve bu 
huıuaa dair tutulacak sfclle 
kayıd ve bu kayıd alaka 
darana açık bulundurulur, 
kanaatındayım . Bu dft karı 

ve kocanın servet ve mev 
ki lçtimalleri ve karıdan ne· 
zl olunan aalihlyetfo dere· 
cesi ve karman birliği tem
ellen ne gibi ve ne miktar
da mubayaat ve taaarrufat 
ta bulunabileceği hakkında 

üçüncü ıahısların malümah 
nı temin eıaaına matuftur. 

Şunu da arzedeyfm ki, ko
ca tarafından karının tama 
m-.n veya k11men aalahiye. 
tinin nezi edıldtilne kom· 
tuluk veya akrabalık gibi 
sebeplerle muttali olan ve 
olma11 lizımgelenlerle koca 
taraf ındao karısına btrıey 

verllmemeıloe dair tenbtha · 
tı lazıma fcra edılen kımee 

ler ream~n tlinat yapılma 

dığından bahılle keyf ıyetl 
nedden ademi malumat der· 
meyan edemrzler. Birde ko 
ca, karının temıtl salahiyeti 
nl evlenmeden evvel veya 
evlendikleri ıırada yani ka
dın hakkı temılllnt hezüz Is· 
tlmal etmeden tahdld veya 
nezi edemez. 

- SONU VAR -
·---'!lG.ı,_ __ 

Okullara Girmt! Şarlları: 

Tapu Ve 
Kadastro Okulu 

Tapu ve kadastro okulu 
(A) ve t B) ıubelerloden mü· 
teıekklldir. 

(A) Şubeıl iki ıene okur, 
bu ıubeye ortaokul mezun· 
ları k•bul olunur. 

(B) Şubeıl bir ıene okur, 
bu ıubeye ayda izami 30 
ltra yevrmlye verilir. Llıe 
mezunlarının talip adedt ki.f 1 
miktarda zuhur etmezse onun-
cu ıınıfı ikmal edenlerden 
de kabul edilir. 

Kaydlkabulüoü iıtiyenler 

bir dilekle aıağıda yazıla 

vesikaları okul direktörlüğü· 
ne göndermelidirler 

1 - Nüfus cüzdana 
2 - Mektep tahadetna · 

me veya tasdiknamesi 
3 - Hüınühal varakası 

(polisten muaaddak bulun· 
malıdır) 

4 - Sağlık raporu (bele· 
diyeden musaddak bulunma· 
lıdır.) 

5 4 Kıta veılka fotoi 
rafı (ıon ay zarfında iyi çı
karılmıt olmalıdır. 

Veııkaların aah istenir. 
Kaydlkabul katlleıtikten ıon 
ra ekuldan çıkuılıncıya ka 
dar bu veılkalar iade edil
mez. Fu.la tafatlit okul dt
rektirlQhdea ahaar. 

TDR~Dll.ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Dünyanın en yü~sek yay
lasmda ziraat. 

! Mahvolacak imparatorluk i 
• • 
i Acaba Hangisidir ?.. ! 
• • 

Bundan dört ıene evvel 
Sovyetler Bırltğlnde ziraat 
eUid enıtltüıü, Pamir yay · 
laaında büyük zhai tecrübe 
ler oreanlze eylemlttl Bu 
faaliyete nezaret etmekte 
olan biolojl doktoru Bara 

~••••••••••••••••••••• V. N. Ever (Deyli Herald) •••••' 

17 Temmuzda fıpanya 
harbinin ikinci yıldönümü 

idi 28 Temmuzda da Çin -
Japon harbi ıklnci senesine 
gir ınitUr . 

Geçen aane 28 temmuzda 
Japon orduıu "Japon lmpa· 
ratorluğunun nüfuzunu kır· 

maya çalıtan Çinlılerl tid 
detlJ bir ıurette tecziye et· 
mlye" karar vermıttl · O 
aün General Kataukintn ta· 
yareler! Pekin üzerine ilk 
akını yaphlar. 

Aaıl hadlıe ondan üç haf 
ta evvel Pekin civarında 

küçük btr kasaba olan Lu 
kuçyaoda çıkmıth · Bu hi · 
dlıede Japonlar Çinlilerin 
k~ndderlne, Çtnlller de bl 
laklı Japonların onlara hü 
cum ettlğtnl tlerl ıürmek

teydiler. O hadlıeden ıonra 
baılıyan g~rgln vaziyet bü
tün müzakerelere rağmen. 

halledilemedi ve nihayet 
28 temmuzda Japonya Çı 
ne ilk askeri hücumu yaptı . 

Bu suretle uzak ıarkta yeni 
bir harp baılıyordu. 

Lukuçvao hi.dlıeıf Jıtpon
}' anın Çine harp açma11 için 
bir veıile idi. Çünkü Japon 
hükum~ti tarihin tekerrür 
edeceğini dütünüyor ve Pe 
kini, Ttyençlnl almak, Ho 
peyi ve Şantung üzerine 
yürümek istiyordu. Bu, ko · 
fay bir zafer olacakta 

Buna kartı Maraıal Şan -
Kay · Şek hük!imetl derhal 
müdafaa vaziyetine aeçti ve 
Çın orduıu Japonİarın kar· 
tısına umduklarından kuv 
vetli çıktı. Maratal, Japon 
lara yalnız mevzii bir mü 
dafaa için çarpıımıyordu 
Sonuna kadar mücadele et. 
mtye karar verml~U . 

Japonların evvela tlerle 
ylfl ıeri oldu. 1 1 Aaustoıta 
Şanghaya girdiler ve Nan
kine doğru flerlediler. Ora · 
SIDl da derhal ellerine ae· 
çlreceklerlnl zannediyorlar
dı . Fakat, ıehrl aldıkları 

zaman ıene nihayete ermit 
u. 

Japonların arka arkaya 
kazandıkları zaferler kendi
lerine pek pahalıya mal ol 
muttur, hiç bırınde de harp 
üzerine kati tesiri olan bir 
netice alınmıı değildir. 

Bugün lıe Çın muka ve· 
mett harbin ilk güolerfnde~ 
daha fazladır; ve bu muka· 
vemet yalnız cephede defil, 
ayni zamanda Japonların 

aldıkları yerlerde de görül
mektedir. Nazari olarak bu 
gün Japonlar bütün ıtmaU 

ve garbi Çini IHallerl altına 
almıtlardır. fakat hakikatte 
buralauda ele geçirdikleri 
yerler ancak büyük ıehlrler 
ve baılıca yollardır. 

Japonlar büyük bir hata 
ıılemtılerdlr: Japon askeri 
girdiği yerde iyi muamele 
etmtı olıaydı, Çın köylüsü 
arazinin üzerinden f artına 
reçmesloe müıaade eder ve 
tekrar tarlaeına döner, çalı . 

tırdı Bunu dalma böyle yap 
mıtlardır. Çünkü onlar için 
Japon hakimiyeti albnda 
yatamakla kendi ırklarından 
bir "Tuçun., un tdareal al 
tında yaıamanın farkı yok
tur . Onlar zulme alıımıılar· 
dır 

Fakat Japon aılcerl her 

yeri yaktı yıktı . Her tarafı 

kılıçtan geçirdi, kalltam yap· 
tı Japonların hava hücumla· 
ra, ile öldürdükleri 16.000 ıl 

vil ahali memleket üzerin 
deki dehıetı gösteren yalnız 
bir misaldir. 

Bunun üzerine , Çınliler 
Japonlara kartı kin ve inli 
kam beılemiye baıladıla~. 
Hepıi müıtevlllere dit bili 
yor Eıır edilen askerler f e · 
el bir ıekllde öldürülüyor. 
Bu suretle, Japonya yalnız 
hudutlarda Çin orduıuna 
kartı değil, 11tlla ettiği yer · 
lerdekl çete hücumlarına 
kartı da çarpıımak mecbu· 
rlvettndedir . Bunun için de, 
her lfgal etUğl ıehlrde kül 
liyetll miktarda asker bulun· 
duruyor. 

Dlier taraftan, altı sene 
denberl Japon hakimiyeti 
altında bulunmasına rağmen 
Mançurya da ihtilal halinde 
bulunmaktadır Bundan bat · 
ka, Japonya- Ruı hududun 
dan da orduıuou ek~lk et· 
memek mecburlvetindedtr. 

Bütün bunlar J11pon kuv 
velinin tamamlle yettıemlye 
ceil derecede ağır iılerdlr . 
Daha ılmdtden, Çınle olan 
bir ıeneltk harbtn ndlceıln -
da Japan lkttaadi hayatı , or · 
dunun ve milletin kuvvet 
manevlyeıl ıanılmıı bulunu · 
yor. Harp aahaaanda zafer 
kazansa bile bu buhran her 
ay ılttlkçe fazlalat11cakhr 

** 28 Temmuz 1937 de Ja 
pon ordusu, gaftline bir 
hareketi~, Çını fethe teıeb 
büı etti Fakat fethedeml· 
yor. Harpte kaıanttbillr, fa . 
kat bu 300 milyonluk mem 
t~keU haktmlyetl altına ala-
maz. 

Çini fethetae bile kendisi 
de mahvolacaktır Bu gun 
henü~ gelmemiıtlr, fakat 
gelec"ktlr. 

İran hükümdarlarından 
birine: "lrana hücum eder
sen büyük bir krallığı mah · 
vederalo,, <İemltlerdi . Hüküm· 
dar bunu yaptı, fakat mah

vettl§t bizzat kendi memle · 
keliydi. 

Bundan bir sene evvel 
de Japon generalleri Çine 
hücum ettiler Onlar d4 
büyük bir lmparatorlufu 
mahved~cekler; fakat Japon 
imparatorluğunu . 

- -+= 1 ~-

Nıhıyet ~alledilen bir dava 
SenelerdenberJ devam eden 

Barbara Hutton Kont Reve 
ntlov lhtılafı büyük bir leh · 
ilkeli vaziyet göıterdıkten 

ıonra , nıhayet balledllmft 
bulunuyor: 

Kontun Danlmarkala ol· 
maaı aslen Amerikalı olan 
Barbaranın da, onunla ev· 
lendlkten ıonra Danimarka 
tabllyellne geçmeıl meıele 

yt lnııltere ile Danimarka 
arasında bir hidlıe tekllne 
de koymuıtu . 

Kontes Barbara Hutton 
kocasından resmen ay.rılmıı 

değildir, fakat ayra yaıamak· 
tadır. Kocasını çacuiunu 
kaçırmak teıebbüıü ile it· 

ham ettlil son hidiıeden 

aonra ondan ayralmak lıte 

nov, buradaki çalışmalar 

hakkında ataiıdakl malüma 
tı vermektedir: 

Pamır heyeti, enteresan 
çalıımalarda bulunmuıtur. 
Dağ yaylalarında, deniz 
den 4 ,000 metre irtifada ta · 
mamile beklenmiyen netice · 
ler ede edllmlıttr 

ilim. ıimdtye kadar, uz· 
un ıüren soğuklar, günetln 
büyük radya~yonu, havada 
karbonun azhğı ıebeplerlle, 
yüksek dağ iklimlerinde ne · 
bat kültürü yapılamayacağı 
nı bildirmekte idi Halbuki 
yaptığımız it ler, nebat ve 
fidanların çok çabuk bir ıu 
rette yükıek dağ iklimine 

/ 
intibak eylediğini Ye bazan 
ovalardaklnden daha yükıek 
bir randıman dahi verdtalnl 
göstermlttlr. Meseli Pamir 
de en münblt ovalarda mlı 
lfne ender teeadüf edilir ma 
hiyetle bir çavdar ctoıl vü 
cude gdırilmlıtir Bu çavda 
rın sapı 2 metre yükıek l lğe 

kadar çıkmaktadır Umumi 
yet le batak 12 ıla 15 aantl · 
metre ıkeo, burada uzunlu 
ğu 25 santimetredir. Bu 
yükıek dağ yaylasaoın top 
ra iı bu derece zengin ve 
münbltttr. 

Vaktiyle yükıek araz de· 
ki plantasyonlarda, ancak 
diğer dağlık arazide ve ya · 

hut tlmal mıntakalaranda 

yetiıtlrilen nebatlar yellttl 
rilmekte idi Halbuki Pamir· 
de yapılan tecrübeler, tro · 
pık ve ııcak memleket ne 
hatlarının ıoğuk memleket 
ve dağlık mıntakalar nebat· 
!arından daha iyi bir surette 
iklime intibak eylediğini iı 

bat etmlttlr. 
Habeılıtao arpaaa, Pamir 

de laveç arpaaından daha 
iyi yetitmlttlr. 

f ılııtln yulafı da iyi neti
celer vermlıtlr; halbuki ıt · 
mal memleketleri clnılerl 

olmamııtır. Dünyanın en 
sarp ve yüksek "Vadilerinden 
blrl olan Cavuıaoguze dağ 
vadisinde, dünyanın ~n 11cak 
memleketlerinden birinin 
Arabtıtaoın buğdayı yetııtı · 

rilmltrlr. Hint buğdayı da 
iyi netıceler vermtıtir. De 
nlzden 3860 metre lrtif ada 
Çoçekti vadtılnde, patates. 
turp ve daha sair ıebze ye· 
Uıtlrtlmektedlr. Randıman 

0

da gayet iyidir Yüksek daf 
ların eıkt göçebe hallu, zl· 
raata pek kolay ve çabuk 
bir surette alıtmaktadır 

---ı mit, fakat buıünkü ıttlaf 
ıekllne göre kadm bu arzu· 
ıundan vazaeçmlttlr. 

itilaf tekit İngiliz ve Da · 
nlmarka adliye nezaretleri 
arasında bulunmuıtur. Buna 
aöre, Kontla Barbaranın 

oğulları Lenı ıerek babası 
nın gerek annesinin mira 
11na hak sahibidir. Bu ıu 
retle, küçük Lenı hem ba · 
be tarafından, hem ana ta 
rafından büyük bir servetin 
varisi olacaktır. 

Dıaer taraftan, kont Re· 
v~ntlov tle Barbara Hutton 
aene bota•mıı ıayılmayacak, 
1alaız a1rı yaıı1acaklardır. 

SAl'FAı3 

Kan Vermede 
Yenilikler. 

Moıkova kan verme enı· 
tttüıü, kanın muhtelif un· 
surlarından tıbbi ıurette tı 

Uf ade olunma11 bahıtnde 

çok enteresan tedktklerloe 
devam eylemektedir. Enatt
tü, kan pi asmasının . bir ki · 
tlderı diğerine geçtrilmul 
lmkanların1 teıblt etmlttlr. 
Dfier taraftan enstitü, in 
ıana az miktarda keçi, kö · 
pek , Jnek ve kaz gibi bazı 

hayvanların kanlarının oak
ledilmeıi bahsinde de çok 
enleraaan tecrübeler yapmıt· 
tır Bu uıul. btlha11a mide 
ve bağınak~arda vücude ge
len karha gibi bazı hasta 
hklaran tedavisinde çok iyi 
gelmektedir. 

Kanın Sovyetler Btrltil 
dahilinde en uzak katelere 
kadar nakli için. entatltü. 
kan muhaf aza11 ve nakil 
bahsinde huııud metodlar •e 
huıuei teıkılat vücude ge
tirmittlr. 

Kan verme keyfiyeti, Sov· 
yeller Blrllifnde çok a-entı 

bir mıkyuta tstbık olun · 
maktadır. Ha len memleket 
dahilinde 830 kan verme 
merkezi vardar ve bunlar, 
t 937 ıen~ıı zarfında 72.000 
kan •erme ameliyesi Y••
mıılardır. 

Halen Sovyet doktorlara, 
kan verml! uıu1ün6. yanık· 

ların, t ıfoitakarlatln gibi 
hastalıkların, ctld, gö:ı. ve 

kulak hastalıklarının ve ba· 
zı nöeopstıık hastalıkların 
tedavisinde kullanmakta ve 
çok muvaff aktyetll neticeler 
almaktadır. Btttabli, kan 
verme, kan zayi etmelerinde 
ve mubtehf anemllerde de 
yapılmaktadır. 

---••w.---
Sovyet 
Arkeolojisi 
(Dünkü ) azınao Devamı) 
lıklt kültürü ve Sıbtrya 

İıkit . etili , çok zamandan 
beri dünya ilminin nazarı 

dikkatini çekmekte idi. Sov · 
yet alimleri, bu meseleyi 
gözönündeo arak tutmamlı
lardır Sovyet rejimi devre· 
ıt esnasında yapılan keıtf

ler ara11nda, bu bahiste, 
Altayda Pazarak köyüodeld 
meıhur buz mezarının en· 
vanterlnt, Moğoltıtanda Hün 
devri höyüklerini •e Tranı. 
baykalyadakl höyükleri aay· 
mak laZ1m ıeltr. Daimi ıu· 
rette buz içinde kalmıı ol· 
me11ndan dolayı, çok za · 
man evvel btrkere ıoyul

muı bulunan Pazarık höyü
ğünde, odunlar, dertler, do· 
kumalar, f ötrler ve lnıan 
larla ha yvanlar1n ceıetlerl 

çok güzel muhafaza edtlmlt· 
Ur. Hayvanlara ald bulunan 
ve boynuz ıekltnde yapıl· 
mıf olan f ötrden maskeler 
bllhaua nazarı dıkkatt çek· 
mektedlr. 

Karadeniz ıahıllerlnde es · 
ki Grek kolonileri kazıları · 

na da ılatematık tarzda de 
vam olunmaktadır. 8ilha11a 
Olvt, Horaonoı ve f anago· 
rido yapılan kazılar. bu eı· 
ki ıehirlerle bunların eko 
nomlk vaziyetleri, 11ntları 

ve adetleri hakkında çok 
kıymetli materleller vermtı· 
tir . 

Sovret arkeolojtıl, Şarki 
(LGtfM urları çevfrtaia) 
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. u z K u R t• ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası $ 

1 K A ~~ : K apila/: JOOf)00/)00 Türk lirası ,C 
==~ ~ ._ Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans : 

!:~ K 1 r a i. y e a ğ a z a s 1 ti ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
§_.= --~ ~ Her türlü zirai ikrazlar- diğer btlcümle banka mu· ..,. 

ANAF ART ALAR CADDESİNDEKİ ~ amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. .,. 
===~ ~ - JIJ İhbarsız taaarruf ve kumbara hesaplarında tkra· rlı 
=s, K A O R 1 U Z K U R ~= = mtreler. = 
~i K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı · :.. $ 'k:~~:iı" "~::~· ıkramıE:~~ ıuıarı. 5 

@ Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk- ~ .ı, ı ıuoo ıooo .,_ 

i, ham altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ı: = : ~~~ ~: = 
55~ flradığınJZ her çeşit klf tasiye levazımını en ucuz ve en JYİ şekilde (Kadri Uz- •"= = !~ 1~~ !~~~ = 
j= -~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. t~ 1IJ. JO 40 1200 ~ 

i E ==::; = 40 2Ü 8ÜQ = 
iiıi~ıii~Wl:füiWiiiı~ii~iinıiiWıiiiilıiiW:iiiiiiii~:ımlımim~iıOOiiiiilılı~iiWOOiifı1ii~lılıiiiimiiMffifüilıi~fıiiii~i~Wifıii~iıfüi~iiWifil:~iiWılifüffl~iiiiWfıiıiiiiı~• = 1 ~~ ikramiyeler lıer uç ayda bir ol :.~~o UZert St = 

.......................... ~ ntdt! dört di:fa bu miktar ıızeriııdtn kura ile dağıil = 
Balıkesir Sıhhat Ve içtimai • .. • 2' ıacaktır. ilk ktşıde ı tyıuı Y38 dedir. ~ 

Muavenet Müdürlüğünden: 1 IJS' M U J D E ! . :; ~-••••••-. ••••••••••••••••~ 
Açılacak olan Hilık koruculuju kursuna d~vem edebtl· • •• • il 

mek lçlntsteklllerln aıaiıdakl ıartları haiz olması •e rıös · 1 POSTA OTOBUSLERJ ı '#~~~~~~~~~~~~~ 
terilen veaatkln bulunması lizımrıelmektedlr . Aıaiıdakt 1 ~ '1f 

!::tMn1::~!,~=~=~:::.~~::~o5~:~~d:: :::::i;~:~ 1 ULUS OTEL NDEN 11.i Okumad~n G~çme-~I 
mak, 

2 - Hüviyet cüzdanı, 
3 - ilk mektep ıahadetnamest 

teılltlltında çalııtığına dair vesika, 
4 - Askerlik terbi• vesikası, 

•• ya .. k •• d. sıhhat 1 K A L K A R İ 1 yiniz Mühimdir . 1 
• • 

5 
6 

•
1 

Her sabah otelimizden Burıa, Çanakkale, Bandır- 1 
Hüsnühal mazbatası, ma ve Edremlde otobüs postaları kalkar ve akıam • 
Sıhhat raporu ve aıı ıahadetnamesl, ~ lara gelir. 1 

7 4,5 X6 Ebadında iki adet fotoğraf, ; Postalar karııhklıdır . 

----------------------!• İzmir avlzoları için Balıkeslre u§rıyacak sayın mi 1 
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 

• aafırlerlmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. • 
• Eski Dlyunuumumlye oteli nam ile marul oteli bu · • 
• kere ••Ulus Oteli,, tımile açtım. Yeni mefruıat, muıam IE 
• ba ve mükemmel konforu haiz, temhılıll taea vvurun • 
•. fevkinde ve ftatları çok ehvendir. lıttrahatları temin ı 

Köyü: Cinai: Mevkii: Hududu: • edilen m tiıterllertm, yol yorgunluğunu otelimizde 

Karaçaltı Deilrm~n Köy civarı Sağı yol, solu Hak. 1 bihakkın dinlendirecektir. = 
kı Çavuıun değir Ulus Oteli Müdürü • 

men barkı, arkası ı· Eıkl Telgraf Müdürü • ... 
bakkal Mustafa of· • Fehmi Aslan ti 3 ... -....._-..--->"~ · 
lu Ahmede satılan -•--&DMl!l!lli!&Jlt!l!lli!•!i!• !, ~ -

1 
Bulundulu mevki ve evıafı ealresl ::r~::.::ü,::.~~ - de· Balıkesir inhisarlar .. ., 1 (EMİL i\11\ROT) l\'l<ır- i 

ilrmen, Karaçaltı köyünden Muetafa oğlu lbrahtm Pehlt #!. 
vanın bundan 50 60 sene önce kendi tarlası üzerine, ken 
dl para11 ve levazlmtle tnıa etmek ıureUle mezkur tarih· 
denberi senetetz ve nlzaeız tasarruf ve mülkiyetinde iken btnaıı etrafında yapılacak dlrenaj teelsatı, mevcut proje, ~ H l 1 ld ğ d h b t 

38 l Ş arman zamanı ge m ı o u un an er renç er ı 
9 tarihinde ö mesıle karısı eflka ve diğer karm Rahi · ıartname ve keıfı mucibince 23-7·9.iS günündeo itibaren ı . - 1- ü d ;ı;, h d- - d- 1 _ _ _ •OY uy , e6 lrmenciyt ve za lrectyl uıun urco I • 
me ve evlatları Ayte ve Hayriye ve Zubeyde •e Huınu • 20 rıün müddetle açık ekıtltmeye konulmuıtur. lıtekltlerin bi b id ı•- k" 1 k F k 1 b l 

1 

r u ay Çft "a ma ınul a ma tır. a at stan u • ı 
ve Zühreye ve bunlardan da bazıların muhtelif tarihlerde bedeli muhammenl olan 1.209 lıra 34 kuruı üzerinden yüz- 1 d b 1 •1 ı k ı. ld b l an am a aJ ı a ma . maalnenln ne o uğunu ı me· 
ölümlerlle daireye ibraz olunan ilmühaberde lıimlerl yazı · de 1 ,5 muvakkat teminat akçalartle J 1-8 938 tarihine k 1 
lı varislerine kaldıiından bahlıie namlarına teıcıl ettir- 1 müıadıf perıembe giinü saat · 15 ıe kadar Bahkeslr-Ban- ~ me tir. 
mek istediklerinden, bu cihetin mahallen tahkik ve tesbitl dırma Gönen inhisarlarına müracaatları. il, Biz, Balıkeslrde aya( ğınızda masrafsız ve açık ola ~ 

' 
1 14 w t 938 pazar au-nü h llı - d S 1 rak bu meıhur olan EMiL MAROT ) fabrtka11nıP ç n aguı oı· ., ma a ne memur goo e · 4 - 1 - 2 J 

ti ktl ıtl l ı b -dd t i d il 8 bujday çalka makinelerin& bu ıeoe de lstanbul fıahD 1 
r ece r. razı o an arm u mu e ıç n e yazı e a-
hkealr Tapu Stcıl Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 1 dan yüzde yirmi ve yirmi bet nok19nlle ve ehveP 

1 memura mllracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur Balıkesir Nafıa 1 ftatla ı_satalmaktayız. 
4, 5, 6 Nu naralıları, tek •c iki parçalı cinsleri :f 

Müdürlüg., ünden: de mevcuttur . ~ 
Avrupada feodahteden ev r•••••••!•••••••••••••• Mahsulatı 9 kısma ayırır, katiyen yabancı madde ~ 
velkl devrenin tedkikl bah · : R K L • bırakmaz. Tu Dl 1 • 1 - Balıkeıtr hükumet konAiı maliye k11mınm ikmali ı 

• • lnıaatı kapalı zarf usultle eksiltmeye kooulmuıtur. 
ılnde çok büyük muvaff a · : Pazarteılnden baıka her : 2 _ lıın ketlf bedeli 27,500 liradır . ~ Yedek parçalarını derhal ticarethanem izden ted•· 
kiyetler elde etmlıtlr . Vak · : ınn çıkar. Siyasal gazete •. ! 3 _ Bu ııe ald evrak: rlk edebiltnlmz. , 
Uyle Sovyetler Birliği arazi- : Yıllıiı: 800 Kurut : A _ Projeler. ~ Bedeli için de ayrıca kolaylık rıöaterllir. 
sinde oturan halklar araıın · : Altı Ayhfı:400 • : B - Fıat bordrosu ve meıaha cetveli, keııf huliea 1~ . . s 3 •• 1 d S t k 1 · ı K • aw111: • cetve ı. a, ovye ar eo OJll • zar· • ' • MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MlKT ARI: 
lar ve Bulgarlar üzerinde : Günü ııeçmlı ıayılar 25 : C - Fenni ve huıuıi ıartname ~ 
tetkikler yapmaktadır. Vol· : kuruıtur. · : D ~ Nafıa yapı tılerl fenni, umumi ıartnameıt ~ 
a• mıntakasında Suvar Bul i ADRES: : E - Bayındırlık ıılerı aenel ıartnameıi ~ 

: BALIKESIR TÜRKDILI •. Olup lstlyenler bu evrakı her gün Bahkeılr Nafıa Mü it. 
gar ıehri kazılarında, birçok ~ 

~••••••••••••••••••••••.. dürlüiünde görebilirler. 
defa tamtr edllmıı bir saray taçıtğ eıerlerlnln tedktklne 4 - Eksiltme 19 ağustos 938 cuma eünü ıaat 15 de ~ 
enkazı bulunmuıtur. de faaltvctle devam edil Balıkesir hükumet konağmda Nafıa Müdürlüğü od"ımda 

Orta Asyada &r\<eoloğlar, mektedir. kurulu komtayon huzurunda yapılacaktır . ı 
nıüılümanlıktan e\•velkt Ho 5 1 k l d 2 66 9 

No:4 5 6 
Saatle yaptı~ı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar. • 

fthmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeş/er 
Klev, Vıuorod, Novgord, - ıt~ lt erin bu ite at O .6 liralık muvakkat 

razım hakkında bilha111a çok Vladımtr, Rıazan vesaire temfnlllı Bahkeslr mal sandığına yatardıklarınıt dair ma.k · ~ Bal J ktıir: Çiviciler Çarşısı ,\o: 12 ~ 
kıymeth muvaff akiyetler el · ıtbl eıkl Ruı oehlrlerlnde de buz veya ıayanı knbul banka mektubu tle 1938 yılı için 6t_ [ , N 6'' \l LJemlrci er Çarşısı o: J ~ 
de edılmtıUr. Burada. flore- kazılar yapılmaktadır Bu muteber ve. bu ite gırmeğe selahlyel veren Nafıa Vekile- it 
zm tarihinin etüdü bakımın · kazılar, eıkt Ruı kültürünün tinden alınmıı müteahhithk veııkasmı ve ticaret odası ve · ~ _ ~ 
dan çok ehemmiyetli ve muhtelıf '"fhaları hakkanda slkalarıDI kapalı, teklif mektuplarını ıhtıva eden zarfa ti, .. ~~ ~ 
mımart bakımından çok en- net f kirler verilmesine yar· koymaları ve zarfları 2490 numralı kanun hükümlerine _5.;;_.,-h-t'>_ı_v_e._H_a_ım_u_h_a_r-rl-rı_: _tt_a_lı-k-e-st-r -M-ı~-b._u_ıu H. KA~ 
teruao ıato ve ka le hara· dım eden çok genlt ve mü · tevfıkan lflnzlm ve imza etıntı bulunmaları lazımdar. 
belerl bulunmuıtur. tenevvl matertel bulunmuı- 6 - Postada vaki gecikmeler kabul edılmez. 
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