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l<ibar 
l{açakçılar 

- A vrupadan yeni gell
)oraunuz? 

I - Evet.. Ne kadar ucuz 
lllt bllıentz . 
F - Bızım paramızla örlef 
I •k,t Franıız franıı maaı· 

d
•tl, TGrk ltraıı maaılara ' . toukayeae ediyor muıu · 
Quı'> y k • unanlıtanda yalmz 
'i Ufllaı def il, ücret de ucuz: 

11 
\lna1:1 ltçhlne bizim para 

tıe 25 kuruı verald ığlnl tıl 
forutn . 

~~~ ...... -...~~~~~--~~~~~B~~-=--~=~=-=~---~~~~--...... ..-~~~~· .. 
ı At tür H n S hh tleri .. 
Zuhur eden araz tamamen geçti. Hastalık! 
normal seyrine avdet ettiğinden günlük 1 

tebliğ neşrine lüzum knlmadı. 
On Birinci Rapor: 

Sonra batmma ıeldı: 1 

~ -- Bununla ~craber hak 

İstanbul,22 ( 11.11.) 
Riyaseticun1hur 

Umumi Katip/iğın

den: 
1 - .Reisicumhur 

11tatürklin sıhhi va- i 
ziyetleri hakkında \ 
müdavi ve müşavir 
tabiplerj taral!ndan 
bu akşam saat 20 
de verilen rapor ikin· 
ci maddededir: 

•rııı var. ZaonederJm bef, ı 
' 1 tı aydan beri AvrupaJuı 1 

'>ıı, kllç liralık dövizle git- il 
._111\lniz? 

b Clilümılyerek 
•luı: 

yüzüme 

- 25 Lira değil mt? Altı 
l) 25 lira ile ıeçlomek! 
ŞoPheılz ıtzin hakkınız var. 

h lirktyede tedavi edilmez 
k '•talaklar, yahut, btlm<'m 
'çından ıoora oğlunu tah 

•ti I ettirmek vcıilettle v~ al 

1
tce Parlıte )'erleımeler, bu 
la, Türkçe kazanıp Fran 
••tca yemek !lletled git ttk 
Çe artı y or 

d - Ah ıu usulü de o~re · 
eıı çıkardınız? Yok bütün 

tekaütler maaılarını burada 
l\I b •cak, ylyec,.klermlı! Para 
attıtrn değil mı? hırakımz, 
e1rutta yiyeyim! Benim 

)Gı elli liramı bırakmıyor · 
~llnua: da yazlarını Yeya kıı
•tu:u ıürü ıepet A vrupada 
leçırenlerl görmüyor muıu 
""ı? 
Dabaıı var: Bir hanım, 

~tlcadaııoın pek ucuza bir 
ilrk aldıfını anlattı: 
- Bu fıata naaal olebı. 

lır? 

- A.. Yokta bilmiyor 

~11•t>nuz? [ Burada met· 

_ele adını gizlemek lıtl 
)oruın ).. el... nln ıetlr 
dtlcterlndeo! Her aeoe bir lld 

defa bavulunda \:endlılntn 
lıttıtkünO ıettremez mı? Ta 
~tdıiı ve baıka bır hanıma 
lc~ndı kürkünü salamaz mı? 

\Jf ~k. t~fe\t hedtyeludl" n 
l'tl \reye. bu btzmetle bir yıa 
baocı memlekete gtd p de 
lcendtaıne veya karıııoa ıu 
•e1a bu etyayı getirenlerden 
l•ruri ihtiyaçları için alıı ve
tlı edenlerden bahıetmtyo-
bUQı. Eıaaeo uaullerlnde bu 
llıuıta bir takım tabii mü. 

b'ltıaha hadları var. Hayır, 
Unlardan değil, döviz ve ti· 

Caret etyası kaçakçılarından 
\>e kibar, blrıncl aınıf halk, :•t tabaka kaçakçılarJDdan 
•bıedlyorum Ve kendi ken 

dtltıe: 

k - Zavallı ıiğara kijıdı 
b llçakç111! Hudut daflar1nda 

it heybe ıeker kaçarmak 

için beyninden kurıun yl . 
hn biçare ıeuerı! Bel keme -
tinde aakladığı bir kaç al
tıtıdan dolayı bapiate çürü
ten betbaht sabıkralı! Dtye 
... l oy en tyorum 

Bu ıeyylatla yalnız dev· 

- F. R. fltay 
(Sonu G~ünc& aayf atla) 

mamıştır. 

2 - Bir hafta ev
vel zuhur eden 
araz tamamile geç
miştir. Nabız mun
tazam kuvvetli 80, 
teneffüs 19, hararet 
derecesi 36. 8 dir. 

Hasta/Jk norma · 1 

seyrine avdet etn1iş
tir, günkjk tebliğ 

neşrine lüzum kal-

I' Müdavi d?kforlar: Profesör Or. l'leşc- t Ömer Ordelk, Profesör 1 

' 1 M. Kemal Öke, Dr. Nihat Reşet Bencer: Müşavir doktorlar: Pro· 
ı ı fesör Dr. ilki/ Muhtar Özen, Profesör Dr. Hayrullah Diker, Pro-

1 fesör Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. flbravaya Marmaralı~ Dr. 1 

1
1 

Mehmet Kamil Derk. 

lf ra s -S iye Müzake · Türkkuşu .• : 
releri VenidenBaşladı 80 devr~ ta!eh~siniı 110• 

' 

• vaffakıyeth bu uçusu. 
Fransa; Müzakerelerin Safa
hatından Ve Neticesinden Hü-
kfımetimizi Haberdar Edecek 

lıtanbul, 22 \ Hul\ısi ) -
FranH·Suriye müzakereleri 1 

ne Parl•le yeniden h•t:•n j 
mııtır. _ 

Franıa hükümetl, muıa 
kere ıafahatınden bizi h · 
berdar edec k, netayfclnden 
de malumat verecektir. 

Paris, 22 [A.A.) - D.N.B. 
ajens1 bildtrlyor: Bonnet, 
dün Suriye Baıvektlı Mar· 
dam Beyi kabul ederek ten 
dl11yle Sudye · Franıa mua· 
bedeıtnde yapılacak tadili\ 
tı tedktk eylemtıtlr. klar 
dam Beyin ıörüımeleri a voı 
zamande askeri meıelf'lere 

de taalluk etmektedir . 

Parl1 1 22 - Bir müddet 
tenberi burada bulunan Su · 
rlye Baıvekth Cemil Mar
dam; Fransız Suriye muahe 
deılnln tudlklnt temtn et· 
mek için büyük bt r f aaljyet 
aarfetmektedlr. Suriye baı

vektli bu mönıuebetle ziya· 

fetler vermekte ve miihtm 
miktarda paralar ıtufehnek. 
ten çekinmemektedir Cemil 
Mardamın verdıiı bütün zi 
yafetlere ittlrak eden nyan 
azaaındno G uterot ahiren 
L e Temps gazetesinde oeı
rett l ği bır mektubunda Fran. 
ıız Suriye muahedt-ılnln nl 
çln e lan tasdik edtlmediğlnl 
ayanda hükumetten soraca
iını yazmıttır. Franıız ayan 
az.unun bu melitubu Suriye 
baıvekılınio teılrl altında 
yazdığı tahakkuk etmlf bu 
luomaktodır. 

İngtltere ka~inesinde tadilat 
Londra, 22 [Rodyo} 

lnglltere kabinesinde vuku· 
bulacak tadilat, gelecek haf 
ta belit olacaktır. B11ıvekil 
Nevil Çembt'lrlayn, pazar 
tatılıni geçirmek üzere bu· 
gün Şegere hareket etmlt· 

tir. 

Ankara, 22 (A.A.] - Diin 
TürklLUfU motörlü tayare
lnır.den 13 danesi bir ftlo 
halinde Eıkitebıre gltmtıler 
ve telcrar dönmüılerdır 

Bu uçuı, henüz bu meHI 

devresinde yetıımlf olen Türk 
kuıu gençleri lçtn küçük 
fakat iyi bir tecrübe olmuı· 
tur. 

Beneş Dün Lon 
draya Gitti. 

Londra, 22 (Radyo) -
Eıkı Çekoılovakya Cumhur · 
relat B. Beneı, bugün öile 
üzeri Londraya ıe1mltUr. 

tleneı, tayin edildiği Şı 
kago üolver11teıl profesörlü· 
iü vazif eıloe baılamak üze 
re buradan Amerlkaya ıtde· 
cektır. 

Beneıln, Londra ıeyabatı 
tamamen huıuıl mahiyet · 
tedir . ikameti 11raaıoda hiç 
bir ılyui temakda bulun
mıyacağı gibi, hattl ıulte 

fehhüme mahal bırakmaınak 
için lngllız slyali adamlarıle ...--- - --
de ıörüımlyecekttr. 

Japonya, Rusya· 
yı Tehdit Ediyor. 

-
Rusya, Amu:r Nehrinde İşgal 

Ettiği Adada Tahkimat 
Yapmağa Başladı. 

Harbin, 22 (RadyoJ 
ı::>ovyetler Amur nehrinde 
iıgal ettıkled adacık üze. 
rinde iıtıhkamlar yapmafa 

baılamıılardır. 
Ruı hariciye komlıerl J._ 

pooyanan bu meseleden do· 
layı verd iği notayı cevapıız 

bırakmııtır . 
Alakadarlar Jı1pooyanın 

ikinci defa protetıtoda bulu 
nacağını ve adacığın ademi 
tshllyeıl halinde ıtlah kul · 
laoacafını bildireceğini ıöy· 

lüyorlar. 
Tokyo 22 (Radyo) - lç 

Mongo!lılan Baıvekifl Prenı 

Çek-Maca 
releri Tekr 

Tek tle Mongo orduıu Bat· 
kumandanı Prens Si buıün 
buraya gel miılerdı; . Allka· 
dar mehaftl bu ziyaretin 
çok müb.m olduiunu ve Ja · 
poo ordusfle Mongol11tao 
orduıunun birhğioın lıtlhdaf 
ettlğ ı nt haber vermlf lerdlr. 

Prağ, 22 [Radyo} - Sov· 
yet Ruıy11 ıef lrf, buıüo ha 
rlcı ye nazaretloe ıelmif ve 
komünlı~ partlıln•n neden 
dolayı feıhedıldlğlnl ıormuı 

tur Haric iye nezareti, Ruı 
ıeflrloc h•oüz cevap verme· 
mtıttr V c-rHecek cevabın ne 

olacağı malum deiddlr. 

r 
Müzake

, şhyor. 
-

Çek Nazırlar Meclisi Slovak 
Şartlarını Budapeşteye 

Bildirdi. 
Prağ, 22 (A.A.] - Çekoı

lovak nazırlar mechıl Sto. 
'Yak ve Ruten nazırlarının 

da huıurtle dün yapmıı ol· 
dukları toplantıda Munıh 

koaferanılnın neticelerini 
tedkık etmlıtir. 

Salahiyettar mehafll, hü· 
kumet mehafllinln Macarlı
tan ıle müzakerelere yakın· 
da tekrar baılanabllecefinl 
ümit etmekte oldujunu be· . 
yan etmektedir. 

Polonya Çekoılovakya mü 
nuebah meselesinin de mü
said bir ıurette halledılece
it ümld edilmektedir. 

Varıova, 22 (Radyo) -
Tayare Ue buraya ıelen Slo 
vak saylavlaraodan Şarl Sı 
dor, hariciye nazırı Kolonel 
Hek tarafıodan kabul edtl 
mııtır. 

B. Bek, Polonya ile Macar 
isten arasında umumi hu
dudtara ihtiyaç olduiunu 
Sıdora ıöylemtıtlr. 

Şart Sldor; hariciye na -
zaretlnden ayrıldıktan ıon-

ra l.ehiıtan matbuat mü
me&alllerlol kabul etmlt ve 
tunları ıöylemittir: 

- Çekoslovakya maziyi 
tamamen unutmuıtur Bun 

dan ıonra büıbütün yeni 
bir yol takip edecek ve 
kom§uları tle doıt ıeçlnecek· 
ur. 

Mucarlıtanla Slovaklar 
araıındakl ihtilifa gelince, 
Macarfatanın fıtedlil yerlerde 
pleblıt yapılmalıdır . Ztra 
Karpatlarda Macarlstanı tı· 
temtyen yüz binlerce insan 
vardır. 

Budapeıte, 22 (Radyo) -

Baıvekil lmredl parlamento· 
yu f evkallde tçtımaa davet 
edecek ve bundan ıonra ala· 
catı teclbtrler lfln ıeotı ıa· 

lihlyet flttyecektlr. 

Varıova, 22 (Radyo) 
gazeteler uzun makale yaz
makta ve Me.carlıtanın Le· 
htıtanla.._hem hudud olmak 
lıtemeılndeo klmıenlo endi. 
ıe .~tmemeıl lizımıeldlftnl 
kaydeylemektedlrler 

Koryer Polıka ıazeteal 
bu mevzu etrahnda yazdıl• 
bir makalede ıunları kay
detmektedir 

"Leb11laola Mııcar!ıtanın 
hemhud';lt olmasından kuı· 

kulanmak ve iki devlet ara· 
ııoda vuku bulacak tlttıalu 

blok zannetmek, ya akılıız 
ve karııtır .cı •eyahud da, 

( Sonuf üçüncü tayfada ) 

Devletler ra
sında iktisadi 
Teşrikimesai. 
Partı, 22 (A. A.} - Parlı

te toplanan 25 milleti tem-

ıtl eden ıekııen yedi murah· 
haıın tıttrak ettiği beynel
milel ticaret odası bütün 
hükumetl ~rt, lkttıadi sahada 
biran evvel dosta.;e bJr teı · 
rlkimeıai Aiyaeetlnl ilan ve 
takip etmefe davet etmlıtlr 

lngiltere -Amerika ticırıı 
müzakereleri. 

Londra, 22 ( Radyo ) 
lnglltere Amerika ticaret 
müzakereleri ao11zıo dur. 
muıtur . 

Amerlke otomobillerle et 
kooıervelerlnln eOmrük re 
ıhnlerlnl lıaldumaaını lnııtt
tereden lstedljlnden mClıa · 
kereler keıilmfttlr. 

İngiltere · bu teklifi çok 
•iır bulmuıtur. 



SAYFA 2 TORi:DIU 

Vergilere i i 
Tesbit Edi 

z Sekr 
• 
ı yor • • 

Hü:liumet, Bina Ve Arazi Ver
gilerine Yapılacak itirazlara 

Aid Bir: Kanun Hazırlıyor. 
ş 

ki • 
1 

• 
1 

v 
1 

E • 
1 

ed-
o H61dimet; vaaıtasız •ergt

ler kanunu projesinde, mü· 
kelleflerln vergilere itiraz 
Hakları- için yeni bükilmler 
koymuı ve forma litelerl ba -
sltletUrmtlttlr. 

MOkellefler, vasıtasız •er· 
ıtler kanunu mevzuuna da· 
bil olan verallerde; 

Arazi ve bina verıilerJnde 
tahrir ve tadil komlayonla· 
rınca tayin edilen kıymet 

•e iratlara; hayvanlar, ka
zanç, •eraaet ve lnUkal ver 
ıılerlnde m6kellefln •eya 
lıtlbdam edenlttrln beyanına 
mCbtenld olmıyan matrahlar 
üzerinden &diyen, reıen ve 
tkmalen yapılan tarhlyatı; 

Bu kanunla tayin olunan 
•Ciddet içinde itiraz edebi· 
leceklerdır. Goodellk aa1-
rl safi kazanç üzerinden tar
hedJlen verıllerde, mükellef 
lerln IUraz hakkı, ithal edil· 
dikleri sınıf ve dereceye 
münha11rdır . 

Milkellefin veya latlbdam 
edenlerin beyanına göre, 
tarhedllen vergiye itiraz olu
unacaktır. Ancak verginin 
beyan edilen miktarlara aö 
re heaap edllmemit veya 
yanlıı hesap edlhnlt olması 
eibt, maddi bir hata vukuu 
ludiode, müliellefler, vilayet· 
lerde varidat midürlerloe; 
kazalMda malınüdürlwıoe 

arzuhal ile m6racaat ederek 
yaolıtlıfın düzelmesjnf lıtl· 
yeblleceklerdır. Varidat mü
cUirCl veya malmüdftrü, mü 
racaatı tedktk ederek yan· 
hıhk bulunduiunu görürse 
düzeJUlmealnl varidat tabak 
inik memurlarına emrede· 
cek ve Deticealnl mükelefe 
yazı de bddlrecektfr. Hıoa 
•e araat vergileriyle allkala 
maddi batalaa:lan dolayı 

vdiyetierde huıuıl mubaae 
be müdürlerine, kazalarda 
huıuıi muhasebe memurla· 
rına mGracaat edilecektir. 

Memurlar; •erıi matrahı 

teıbiti, veya mükellefin ta-

yinine taallflk eden komla· 
yon kararlarından delayı 

tUraz hakkını haizdirler. Bu 
IUraz hakkını arazı ve bina 
verıllerlnde vilayetlerde bu· 
auıl muhuebe müdürleri, 
kazalarda en büyük busuıi 
muhaaebe memurları, aalr 
•erıllerde nüfusu 150 bin 
deo fazla olanı vilayet mer · 
kezlerlode alikalı maliye 
ıuoeal tahakkuk tefliği, sair 
vtliyetlerde varidat müdür· 
lert, ilanlarda en büyGk 
mal memuru tarafından kul· 
lanılacal<tır. 

itirazın müddeU ve şekli: 
İtiraz müd<leU otuz gün· 

dür. Bu müddet mükellef· 
ler lçın ihbarnamenin teblf· 
il gününden, memurlar için 
bina ve arazi vergilerinde 
tahrir ve tahmin cet•ellert· 
nln kendilerine verlldli laair 
•erıılerde komlayon karar· 
ların10 kendilerine teblti 
edtldlil tarihi takip eden 
ıOnden batlayacaktır. 

ltıraa arzuhalleri, arasi 
ve bina verıllerlnde mGkel· 
lcfln bafh olduju huıuti 
muhaeebe m QrlGfüa• ve-

•• ya memurluğuna, veaair 
verıllerde varidat dairesJne 
veya o mail ilin en l>üyük 
mal mamuruna makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Taah 
bütlü olar k postay d •e 
rllel>llecek ve poıtaya tca · 
llm lar~ht, ali.&< la memur
lara tevdj tarihi eayılacak· 

tır 

Pancar Zeriya ile M rkez Köy
leri in :r Dön mlük Yerı .. nden 
30 Lira lınabileceği nlaşıldı. 

Tahakkuk memurları, mü· 
kellefler tarafından verilecek 
itiraz arzuhallerini en az oo 
bet ıün içinde vilayetlerde 
•arldat müdürlerine, kaza
larda mahallin en büyük 
mal memuruna mutaleaları· 
nı da eklemek ıurettyle ve· 
receklerdır. Arazi ve bina 
verıılerl•de tahakkuk me· 
murları, bu arzuhalleri aynı 
ıekılde vlliyetlerde buıuıi 
muhasebe m6dür1erloe, ka · 
zalarda ~n büyQk huıusi 
mub11ebe memuruna teıJtm 
edeceklerdir. itiraz arzuhal· 
lerinl alan varidat uıüdürü, 
malınüdürü, veya huıusi 
muhasebe müdür veya me· 
muru, tttrazın verginin yan· 
lıı heubı, mOıkerrıer tarbe· 
dilmtı olmaaı, yahut mükel· 
lef bulunmıyan bir t"bıatan 
lıtenmeal ıtbl maddi bir ha· 
taya veya yanlaı nlıbet tat. 
b•kine taallük ettiilni gö
rürlerae, düzeltilmeılnl ta• 
hakkuk memurlarına emre · 
deceklerdlr. Bu noktalarıa 

li Jclnde kalan huıuılara 

müteallik itirazlar, itiraz ko 
misyonuna ıönderllecektlr. 

lurazlar memurlar tara. · 
fıodan vaki oluna, itiraz 
noktalarının kıta mucip ae
l>epleriyle birlikte bet gün 
içinde mükellefe tebllii Ji · 

zım gelmektedir. Mükellef· 
lu kartıhk ltirazlarını, bu 
teliltf in yapıldıiı tarihi ta. 
kip eden l S ıün içinde yazı 
ile dojrudan doiruya itiraz 
kombyonuna btldlrecelıler 
dır. 

1 
1 

Yeni ve büyük bir şeker 

fabrlkatınm Suaığırlık cıva · 

rıoda Yayaköy, veya o civar 
dakl münasip bir aahaya 
kuru lmasına aid tedkikler 
devem etmektedir. 

Merkeze bağlı köylerde 
pancar vaziyetini tedklk et 
mekte olan mütebauıalardan 
B. Mazhar, ova köylerin bu 
ite ald kroktlcrtol yapmııtır. 
Manisa havallıinde de aynı 
tedktkler yapılacaktır. 

Bunlar henüz thzari bir 

Dairelerdeki 
işçilerin 
beyannameleri 

Devlet, vtli1et ve beledi · 
yelere ald her türlü it yer 
lerindekt itçllerio f f kanunu. 
na tevfikan vermeye mec· 
bur oldukları beyanname
lerin bazı dairelerce vertl. 

mek istenilmediği ve bu huıuı. 
ta muhtelif yollarda ıtlraz
lar ıerdedtlerek kanun tat· 
blkatıoın ıumu1ünden dıtarı 

çıkmak teşebbüıleri de va · 
zlf edar memurlara güçlük 
çıkarılmakta olduğu anlatıl
mııtır. 

Batbakan B. Celil Bayar, 
bütün vekaletlere bir tamim 
göndererek tağyir ve t~h!re 
ımkln olmadığınden kanun 
hükümlerinin tamamen yeri· 
ne gettrtlmeal lüzumunu bil. I 
dlrmtıttr . 

Sıtma mücldefe reisi değişti.! 
Manisa aıtma mücadele 

ı~iıl B. Şevl<et, ıeJirlmiz sıtma 
mücadele relıltjlne, ıehri 
mfz sıtma mücadele reisi B. 
Halil de Mani a aıtma mü 
ceıdle relsllflne tayin edllmlı 
lerdlr. 

faaliyetten ibarettir . Fabrl
knnın kurulacağı mahal he
nüz tecblt edilmemlttlr. ~im· 
dtki halde alınan neticeye 
göre köylerimizde bir dö
nümden va1ati olarak üç ton 
pancar alınabilecektir. Bu 
d4 tlmdlkl pancar flatları. 
na ıöre 30 lira tutacaktır. 

Halbuki çiftçimiz diğer 
mahsullerden ocak on beı 
lira alabilmektedir ki, tim· 
diki pancar ekimi çiftçimiz 
Jçln çok karlı olacaktır . 

Yeni Hükumet 
B ·nası Tipleri 
~ sbi Edildi. 
Ba:ıı vl)Ayet ve kazalara 

e!tıer nahiye binalarının ea· 
kt, çQrük -;arık, ahtap ve 
kötü manzar lı yerler olma· 
ıı göze çarpmakta olduğun· 
dan, bu bhı•ların yerine hü· 
kumetçe yenf, modern ve 

beton binalar yaptırılması 

tekarrür etmtıtlr. Bunlar için 
yeni tipler teablt edilf!cek, 
evvela •ilayetler, aonra ka
zalar, d ha sonra da nahi· 
yeler binasızlıktan kurtarı

lacaktır. 

Bundan ıonra da yeni köy 
odelan, jandarma karakol-
lara vesalr hükumete atd bl· 
nalorıo yapılmaaına baılana
cak, reımi dairelerin binala· 
rının hem hükumete aıd ol
muı, ihtiyaca uygunluğu, 

hem de ııörünüıle ıüzel ol· 
maları temln edilecektir, Ka· 
rakollar, köy od ları, nahl· 
ye, kaza ve •lliyet binaları 
ve dlier dairelerin her biri 
için husuai tlpler tıesbit edi
lecektir. 

Maddi hatalar ve nlıbet 
yanlıılaklar1. terblyatıo iti · 

raz ve temyiz merct!eriadeo 
ıeçınek ıuret11le katlletmtı 

•eya itirazın komlıyonca 

müddeUo geçmesi noktuın · 
dan reddedllmlt olması ha· 
llnde itiraz müddeti geçtik· 
ten aonra da düzeltılebile

cekUr. Bu merclierdeo ıe
çen tarbtyattakl m ddi ha· 

ı Bir ~lo ıleminyo dun 100 Yeni Nikel Pa
l bin kilometrntel yapılıyor. ralar asılıyor.1 

Almanyada tedknik ve il 
mi bazı makaatlar için ıa · 
yet tnce ve alemlnyomdan 
yapılmıı teller kullanılı}·or. 
Bu teller kıldan daha iuce· 
dir. On 1anUmi bir marka 
satıl n bu alemlnyom teller 
den bir kilo alemlnyomdao 
100 bin ktlometre yapılıyor
kt, on natlml bir mark ol
duğuna göre, bir milyar mıu· 

ka aatılıyorı demektir. Bu 
ılı vapabllroek için ne ka 

dar ha111H aletler kullaoal
dığını t.ıhmlo etmek zor de· 
ğildlr 

t la an düzeltilmeli için ka
rarın tebliif tarihinden ıu. 
haren bir ıı:me içinde mah 
kemenin iadesi fateneblle . 
cekttr. Maliye müfottlt ve 

mua•tnle,lyle, kontrolörler 
ve heıap müteha saalarının 
tedklk ve teftiı ınratında gö 
receklert maddi hatalar da 
yukarıkl maddede yazılı 

eaaalar direılode düzelUle
cektir. 

itiraz komisyonları: 
·r--

_____ _,_ 

T<ÜRKDILI 11 Ankara. lıt nbul, lzmlr ile 
Maliye Vekllettnln lüzum ı 
recefl diğer tehirlerde mu 

Pazartealnden bat1kn her 

ün çıkar. Siya.sal azete •. 

Y ıllıiı: 800 Kuruı 

Altı Ayhfı:400 

Snyıaı: 3 
• 
• 

Darphane yüz, elli ve ylr· 
mi beı kuruıluk gümüı pa
raların baaılma11nı ikmal et. 
mit olduiundan on, beş, iki 
buçuk ve bir kuruıluk nikel 
paral rı bumak üzere f aa· 
llyete geçmiştir Bunların ba· 
ıılm 11 bır buçuk ıene ka
dar dev m edecek, bu au
retle plyaaanın ihtiyacı kar· 
tılanmıf olacaktır. Ayrıca 
yenl h rflerle baeılacak :ıly· 

net altmlnrı hazırlıklarına da 
devam olunmaktadır. Bu hu
euıtıa çıkmıı olan müaaha· 
kaya ittir k edenleri• jüri 
he etine verdikleri eserlerin 
hiçbiri beğenllmemtıtir. 

Bu itibarla darphao ida-
1 reıl bizzat kendlal yeni bir 

1 kf\lıp hazarlamağa karar ver· 
mit, bu buıulla faaliyete geç· 

1 mittir. Ôğrendlğb.oize göre 

vazzaf tur z. komlıyonları 1 
kurulacaktır. Bu komtsyoo· 1 
lar, mülkiye, hukuk, lkttı t 1 
fakülteıi veya yükıek Uca 
retten mezun bulunan Ma · 
llye, lkttaat, Adliye Veki· 
letlerlnde A 11nıf ınn kadar 

Günü ıeçmi• an.yılar 2sl 
1 kuru9tur. 1 

ziynet altınları 500,250, IOO, 
50 ve 25 kuruıluk olmak 
üzere beş çeılt olftcaktır. 
Bunları yalnız bankalar, üc-

(.::ionu açn~ü sayfada) 

1 DRES: 1 
I BALIKES1R fÜRKDlLI 1 

.. ---- ---- "" 
retini vermek auretlle baılı· 

rabl ltceklerdlr. 
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Vilayetimizi Ze tin 
• • 

azıye ı ... 
Vilayet Zeyti;; MıntakasınJIJ 
54.000 Hektar Zeytinlik Vat· 

>.1· 
menı~ne mevcuttur. 5 VU :yetimizin zeytin mın

tıkHında bir zeytin enıtıtü ü 
kurulacaiını e•velce yazmıt· 
tık. Bina, projeleri vlliyet 
zeytin mütehaaaıaı tarafından 
yapılmıttır. 

Hazırhkları dev m etmek 
te olan Aokarad toplanacak 
büyük ziraat kongre ini mü· 
teaklp enıtltün(ln banal 
kazada kurulac ı belli ola
caktır. 

Vilayetimizin ~Jtln mın· 
takasına d bil olan Ayvalık, 
Bürhaolye, Edremit, Erdek ve 
Bandarm da 54 bJn hektar 
zeyllnli milyon 518 bin . 
zeytin af acı me\ cuttur 

Bu zeyttnltklerlo dane re · 
koltesl vaa ti azami ı 17.000 .. 
000 kılo, yağ rekolt tıl de 20 
milyon kilodur. Fabrika a.de· 
dı de Ayvalıkta 23, Bürha
nlyede 23. Edremttte 35, 
Bandırmada 4 ki ceman 89 

valakta J 2, Biirhaotrede d' 
Edremitte 3, Bandırmad• • 

ijO 
1 aabunh ne klcemao bOt 
vilayette 21 sabunhane ••r' 
dır. 

Vilayetlt?rin 
Bütce 
Münakale/eri 

Ankara, 22 [ Huıuıl ] ...,. 

Bazı vilayetler tarafıod•0 

1938 biitcelerlnde mOoaU-1' 

l 1ıuf yaptlma11 ç Bakanhfa te f 
edllmlttlr. Mlnakale tekli ' 
lerl bakanlıkta m6teteklı1~ 

te•· huıuıl idareler bütcelerl 

ktk koeulayonunca önüoıO•' 
deki arünlerde gözden geçi· 
rtlecek ve y6kaek taıcll"' 
arzedllmek üzere Bakaohl' 

dur. Ayrıca Bandırmada dört verılecekUr. 

Ortaokullara 
Alınacak Mec

cani Talebe. 
Llae ve 

lıoace.k le)' li 

be tmttbırnın 

ortaokullara 
mecc ni tale-

glrmf t olan 
larm imtihan evrftklaraoın 

tedklklne devam olunmakta· 
dır İmtihanda muvaffak ol 

anlar Cumhuriyet bayramı · 

na kadar belli olacak ve 

Uan edilecektir. Uu ıene, 

Kamutaym kabul etmlt ol-

Değirmeni 
Sahibi mi 
Yakmış? 
Bandırma ıosaet üı.erıode"1 

Bofaz mcvkllnde Aytebacı · 
d110 Ahmet oflu Halid' 
adında birine ld bir ıu de' 
ğlrmenlolo, etyaaı ve tçıod• 
bulunan mahsullerle birlikt• 

yandıiını yazmıttık. 
Halimin jandarmaya y•P' 

tajı tlkiyet 6zerlne keodl• 
lerlnden ıüpbe edilen blrçolı 
kimselerin ıorıuları yapıldl' 
iı halde hiç bir netice eld• 
edllememfttlr. 

Dığer taraf tan bu deilr' 

duğu 500 fazla talebe ile 
beraber leyli meccani olarak 
alınacak talebe aayıaa 700 ü 
geçecektir. 

Gelenler, Gidenler: 
Yediod milli tab kongre· 

ajne tıtlrak eden dolttorlor· 
dan Memleket Hutahaneat 
Bakteriyoloğu 8. Tahir: Aı· 
lan dün Ankaradan dönmü~ 
tür. 

Ruam''Hastalı-

mende alakaları buluo•0 

1 hlaaedarlarclan 1Anebacıd•0 
IMustaf a adında dlier blrf 
jandarmaya yaptıjı mOrac:•· 
atta deilrmento Halım tar•·, 
fıodan yakıldıjını, çünkl bl•'" 
ıedarlarıo bu d ğlrmeol H

00
•· 

itme kendi hlııae!erlol 5 
ltraya utmak istedikleri b•l· 
de Halimin buna raz.ı olaı• · 
dıiı a•bl dejlrmenl el• 
kendt idarealode bulundur' 
maktan vaz,. ıeçmedlilni ıd· 
dla etmltUr. 

4 

ğı Mücadelesi .. 
lr.t, merkep gibi tek tır 

naldı hayvanlarda. zaman 
zaman ıörülen ruam bu· · 
talığı de §ehdmizde boı· 
laoan mücadeleye devam 
ed!lmektedı... 

Ştmdlye kadar Vıcdanlye, 
Seltmlye, Dinkçiler, Sahini· 
ıar, Mecidiye, Martlı, Aygö· 
ren, Kcuaoğhıo, Umurbey, 
Hamidiye, Salahattln, Hacı
lamatl, Börekçiler, Yenice v. 
H cıgaybl mahallelerinde bu·i 
luoan hayvanlar muayene 
den geçlrllmlılerdlr. 

Pazarteıl günü de Kaaap. 
lar mahallesindeki hayvan· 
ların muayeneleri yapılacak
tır. Mücadele tetrlnıanlnln 
ikinci ıüaü bitecektir. 

Jandarma, y ogan hakkıo· 
dakl tüpheler t mamen keo· 
dl üzerinde toplanan tlalldl 
hakkındaki tahktkah def'ID' 
leıttrmektedlr. 

15 nci yıl munasabetile 
4

ya 
ni kibriti r çı~anld1. 
lahlsarlar Umum Müdür· 

lüiü, Cumhuriyetin on be1ı11 · 
el yıldönümü miinasebetıl• 
yeni klbrit!er JçıkarmıttJr. 

Kutuların iizerlnde: "Cuıll' 
huriyetln on betlncl yıldlS · 
aümü,. cümlesi ile ftrka ta 
rafında muhtelif vecizeler 
vardır. 

lçerıiodekl kibritler de k•' 
mızı rengi tle eakllerlodell 
ayr1lmaktadır. Bu kibritle' 
tebrlmtzde de aatlta çıkarıl· 
mıthr . 
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Vergilere i i az Şekli 
Tesbit Ediliyor .. 
ffakumet, ına Ve Arazi Ver
gilerine Yapılacak itirazlara 
Aid Bir Kanun Hazırlıyor. 

(~aıtarafı lklncl ıayfada) baflıyacakhr. Komfayoa-
Çı tnıı olan memurlar ara· ca mükelleflerfııı haksızlıfı . 
••ııd M 
1 &il aliye VekileUnce na karar verilen hallerde 
tıtıhap ve tayin edilecek bir itirazın kaaden verginin tah-
:'1• ile Jiae Maliye Vekile · ı•IJol tehir makaadtyle ya -
iılln talebl üzerine biri pıldığı kanaat hırı11l oluraa 
lıttıuıni ttcaret oda11, dıferl komlıyonca verganln aıhna 
:•be.Ilı beledlyeıl tarafın · yüzde ona kadar zam ya· 
t ' 0 ıeçtlecek bfrer azadan p1lma11 karar ahana alına· 
ereldcQp edecektfr. Ticaret caktır. 
~'•nıdan ıeçllecek azanın luraz üzerine verilen ka-
11' derecealnde tah&tl aör karlar. üç nüıha olmak üze· .._ .. 
uı olmaıı ve her tkt aza· re hazırlanarak bir nilıh1111 

"
1
" mail kanunlara ve tlca· komlıyonda ıaldanacakhr. 

~et \lıulü defterine vakıf bu· Diğer nilıhat1, nüfusu yQz 
tınllıaıı ıarttır. elit binden fazla olan vtli-

8u komlıyonlara dahil yet merkezlerinde alakalı 
ol,ıılar, komlıJoolarıodald maliye ıubeal tahakkuk 
"~lfelerdeo baıka tiir it ıeflljlne •• dlier vili1etler 
'l'llııyacaklardır. ihtiyaç gÖ· de varidat müdürlüiüne, ka · 
~Gldiiiü takd.ltde aynı ıe zalarda en büyük maime 
ltde miıteaddlt itiraz ko· murluğuoa imza mukabilin· 

ltltayonu teıkıl olunabilecek- de ve tarih göıterllmek au. 
tıt, Bu ıehlrde teıkd edilen retlyle teıllm olunacaktır. 
~U•azzaf itiraz komlıyon · Bina ve arazi verııtlertne ald 
'"1 bu ıehrin bağlı olduiu kararlar, vilayetlerde buıuıi 

\lij~ 
-Jetin, dlier kazalarına muhaaebe memuruna aynı :ld itiraz evrakını da tedki. ıutetle verilecektir. Bu ka · 

' Maliye Veklletloce D.le· rarların bir oüıhaaı ali.kalı 
... Ur edılebtleceklerdir. 
k Yukarıdaki fıkra dııında 
•lao vıliyetlerde itiraz ko· 
"Ua1onları, mahallin en bü 
)"' mal memurunun reis i
tı altında ticaret odaaınca 
"• belediyece kendi a:ısa11 
"'•ıından veya hariçten ae · 
Çlltcek birer azadan ve ti· 

~'ret odaaı buluomjfan yer 
ttde belediyelerce aym ıe 
~llde ıeçtlecek tkt azadan 
ltrekküp edecektir. 
~uvazzaf ttlraz komla · 

)oolarının meaa.Jıl devamlı 
01lcaktır. Dlier itiraz ko · 
~l•yonları relıin daveU üze· 
tloe f aallyete baıh1arak lcı · 
bı baltode devamlı ıekllde 
toplanacaklardır. 

lttraz komlıyonlaranan ted
~llderl, ttıraz edilen nokta-
lra müohaıar olacaktır . 

l'~dtrle alakalı huıuıları 
da tedkik edebtlcceklerdfr. 
l<ooaııyonlar tedkıklerinl; 
:Urazlara, memurların müta-
ea11na; tarhiyatın dayandı· 

iı evrak, zabıt, veıikalar 
~eıaır delillere ve lnzum 
aôrdüiü . takdttde meıleki 
leıekküllerden a lacağı ma · 
:CklData dayanar•k yapacak· 
ltdır. Muterlzler bizzat ve r• vekilleri marlfeUyle ti 
lhi izahat verip itiraz müd· 

deu içinde yazı tle fltedık
lerı takdirde komlıyonca 
r11Qlenmelerl mecburidir. Mü ·ı 
khelleffo tanınmıı lmzaıını 

dairede kalacak, dlfer nüı
haaı mükel lefe teblll oluna
caktır. 

itiraz kararlarının komiı 
yoııda kalac&k aaU nOı· 

haları reiı ve aza tarafın · 

dan müıtereken imzalana · 
caktır. 

Tetkik müddeti ve temyiz: 
hır az komlayonları tedkık

lerinl itiraz evrakının kendi· 
lerlne vertldlii tarihten ttl
baren n6bayet Oç ay !çlnde 
karara bafhyacaklardır. Mu 
vazzaf itiraz komlıyonlan 

teıkıl edilen ıebtrlerde bu 
müddet Maliye Vekaleti ta 
rafından icap ve ihtiyaca 
ıöre ta1io olunac~ktar. 

itiraz komtıyonlaranın gQn · 
delik ıa-yrl aafi kazanç mık· 
tarları tle aalı 50 liraya ka
dar olan verıtlere müteelltk 
M:ararlara kaU olup temyiz 
edilemlyecekttr. 

Mükellefin IUraz komlıyo
nu karularının kendilerıne 

tebllilnl ve mal memurlatı 
ile huıuıi muha.ebe mudftr 
ve memurları da bu kararla
rın kendilerine tealtmlnt ta· 
kip eden ıünden itibaren 
oo bet ıün içinde temylzeu 
tedklklnt lıtıyeceklerdtr Mü 
kellefler tarafından verilecek 
temyiz arzuhalierl, temyiz 
mevzuu olan vergileri tarh 
ve tahakkuk ettiren alakalı 
dalruye makbuz mukabilinde 
verilecektir. Bu dair.eler •vı mektupla ıönderllen ı' 

'icra bası veya daimi müı · temyiz arzuhali erini aldıkla· 
t,bdemı de, vekili gtbi din · 1 

leneb!lecektlr. Komlıyonun 1 

tayın ve teblli etuğl ıünde 1 

bulunruıyanlaran ıtfahi iti· il 

t•z hakları düıecektlr. Ko· 
tlllıyon lilzum görürıe ve- 1 
)a nıükelJef laraf ından yaza 1 
ile lıtenirae tayin edec~ğl 
btr zahn nezaret ve meıu
ltJeu altında yemtnlt •ukuf 
ehlt marlfettyle arazi •e bl· 
~aları ıözden geçirmek, def · 
ler 'fe vealkaları mahallinde 
tedktk eylemek, mükellefleri 
~e •alr icap edenler d vet 
•dip malümat almak ıure
t11le tedkıklertnl ıenltleterek I 
"•racafı neticeleri karara 

r1 tarihten itibaren on beı 
gün içinde vtlavetlerde va
ridat müdürleri, kazalarda 
en büyük malmemurlara va· 
ııtaalyle temyiz komlıyon 
larına göndereceklerdir. 

icaba kadar temyiz komla· 
yonu teıktl ve bunlarm fa
al lyet mf!rkezlerfnln ta ylnl 
Maliye Vıkllettne ald ola· 
caktır . Her temytı: komtıyo· 
nu bir r elı ile iki azadan 
terekküp edecelttlr . T emylz 
komlıyonu retıl yükıek tah· 
ılllot·hukulc, mülkiye, iktl· 
aat , yükıek ttcueU bıttrmtı 
olanlar ara11ndan - Maliye 
Veklletlnce nçllecekttr. 

ranr.dLI 

Fransa, Britanya ve Müstakbel t Sovyetler Sarayını Şimşek Ve 
Avrupa Mukadderatı.. Yıldırımlardan Korunıa Dairesi 

Y !IZ!IN; Winston Churchill 
{Dünkü yazının devaroı) 

cekttr. Buıüne kadar Fren 
ıa ve fogıltere ile beraber 
çalıtmıt olaniarın, bftyuk 
harbin muvaffakıyet ve ne · 
ttcelerhıl hatırlamakta bulu
nanların ve totaliter ılıtem· 
lerlne muhalif uowrları te 
mıll ed nlerln bepst o niı· 

betle alulsızlık etmlı olacak 

lar ve ceıaretlerl kınrılacak
tır. 

Polonya, Romanya, · Yu · 
ıoılavya ve Bulgariıtan da 

böyle olacak biç çekinmek 
ılzlo caniyane ılddet kullan· 
mala hazır bulunan bir dev· 
letle mümkün olan en iyi 
doıtluk yapmaia her yf!rde 
temayül •e bazı ahvalde de 
mecburiyet kuvvetli olacak· 
tır. Her ıey lnglltere ve fr · 
anıız parllmeatolannm ta -
vır ve hareketine •e bunla· 
rın me•kalerlnde teblıkeh 
fenalaımayı karıılamıya la· 
zım addedeblleceklerl 1enl 
tedbirlere muallak buluna· 
cakhr. 

:Son zamanda Nazi tehi&· 
kealnl durdurmak için Frao. 

aa tle İnglltereye bakan bıreı 
çok küçllk l memleketlerle 
birlikte bu lk11lnln bu ıüoe 
kadar ıailam ve metin bir 
ta vır aldıklnrı görülmedi. 
Muabedclerln ihlal edildlil 
her yeni ıafbada korkakhk, 
btlgtıtzlllt ve evvelden g3 · 
rütıüzlük bu iki ıulbpener 
memleketi beraber 16rümek
ten menetti. 

Bu ıuretle ıözümüzün ö· 
nünde avuçları içinde büyük 
bir millete aablp aubi de
mokraıl 'erln emrindeki mu· 
azzam üıt\in kuv•atlerl 
utandaran bir avuç adam te · 
cel11 etti 

Y etı ve fütura düımek 

Azadan biri Adliye Veklle· 
tlnlo, diferl İkttıat Vekile· 
tlotn intihabı üzerine Malt -
ye Vekil(" tarafından tayin 
olunacaktır. Bina temyiz 
komlayonuoda lzadan birini 
lktlaat Vekaleti, dtierlnl Da· 
hılt1e Vekaleti ıeçecektlr. 
T emylz komlıyonu retıl ve 

azaları hariçte tı alamı ya· 
caklardır. 

Temyiz komlıyonları me• 
cut veıikalara ve mahallin 
den ıormak ıuretlyle alaca · 
iı malumata ıöre temyiz 
mevzuu olan takdir, tarh 
ve tahakkuk muamelelerinin 

kanuni ıekillere uygun olup 
elmadıiını araıtararak itiraz 
komlıyonu kararlarını taıdlk 
veya nakzedecek veya nak· 
ızdan · ıoora nihai kararını 
verecektir 

Temyiz karariar: 
Temyiz komlıyonu karar· 

lanndao taadlk kararları 

temyiz evrakmı gönderen 
makam ve yüz elli binden 
fazla nüfuılu vilayet mer
kezlerinde allkall a:altye 
ıubeıl tahakkuk ıefllft na. 
kız kararlyle nihai kararlar 
tıe dola1lılle birlikte itiraz 
komlıyonuna aönderllecek· 
tir Nakız kararlarının itiraz 
komlıyonu marifetiyle muta. 
rlzlere tebliği llzımdır. Bu 
tebllğata, vergileri tarh •e 
tahakkuk ettiren ali.kah da · 
treler de dilet edecektir. 

Muterizlerin kararlara kar· 
ıı. hır dlyecefi vana resen 
itiraz komlıyonuna bıldlrll · 

meıl icap etmektedir. luraa 

bir cfnayettJr. felaketten 
müıtakbel kuvvet vaııtaları· 
oı çıkarmaaını öğrenmemiz 

la%ımdsr . • Liderliğimizde et· 
raııodakilerlo b~pıl harap 
olduju ve Alman1aoın ebe· 
diyen hercümerce yuvarlan · 
dıjı zaman renlı bir yıfın 
muzaffa r milletlere kuıı 
yürümekten çeklnmlyen ve 
itleri kati ıurette kendı le · 
hine çeviren ıu Avuıturya 

onbaımnın (Hıtlerl kaadedt · 
yor ] ruhundan azıcık bir 
ft!J bulunmalıdar Y elı •e 
fütur defil, ceaaret ve tek
rar lnıa zamanıdır; bu aoda 
bizi idare edecek ruh bu · 
dur . ., 

---.... liır----

•• 
Ucüzlü .. 
Paraşütler .• 
Tayarectl~re mabıuı ola 

rak yapılan paraıütler her 

rüo bir parça daha tekem . 
mille dotru götürülüyor. 
Kaza1a uirıyan bir taya· 
renin rakiplerini aalimen 

yere indirebilmek uaıunda 

Jenl icatlar ma.ydana çtkı · 

yor. Amerlkada Jelli Japı· 

lan üçüz\u btr paraıOt tek· 

ollln en ıon modeli olarak 

kabul olunmuıtur. Bu pa

ratütün içinde daha iki pa · 

nıt6t vardır. Mıbanlk bir 

aletle ihtiyat paraıütler 

açıldıktan ıonra esaı para

ıüt ha vayı içeriye alıyor ve 

hava bo~uiunJa muvaıe 
neyl temin daha kolay ola 

biliyor. Bu sayede de para
ıütçü hiç bir tehlikeye ma-

ruz kalmadan ıalımen yere 
lneb6lıyor 

komlıyonu, temiz kemlıyo . 

nunun na"ız kaTarı üzerine 
ilk. kararında tıNu edebile 
cektlr. Bu takdırde itiraz 
komtıyonu karan, temyiz 
komtıyonları reiı! ve azala- · 
rından müteıekktl umumi 
heyetçe tıdklk olunup kara. 
ra bailaoacaktır. Tcmyls 
kararla.Tı katidir. 

T emylz komtıyonları tet
klklerlol temyiz taleplerinin 
alındılı tarihten itibaren en 
ıeç altı af içinde bitirecek 
tarzda tertibat almaya •e 
meaaiılnl ona ıöre tanzim 
etmlye mecburdurlar. 

Temyiz komtı1onları itiraz 
komlıyoolaranca •erllmit olan 
kararların tcraaını, tehiri lı. 
tenllen verıı mlktaranca pa· 
ra, hazine lionoıu, tanvıllt 
veya teminat mektubu eön 

derilmek ve temyJz talebi 
.vaki olmut hulunmak ıartt· 
le tehir edebilecektir. Bu gl 
bı tehir talepleri her ite ter · 
clhan karar altma alınacaktır. 

Temyiz komiıyonları ka· 
r rları, dört nüıba üzerine 
hazırlanarak bir nüıhaıı ko 
ınlıyonda aaklaoacaktar. Bir 
nüıha11 alakalı itiraz komi• 
yonuoa, mütebaki iki nü ıha· 
ıı da vilayet ve kazalara 
g6nderllecekUr. Bunlardan 
birinci nüıbaıı vilayet •e 
kazalarda alakalı varidat 
dalreılnde mu haf aza oluna· 
caktır . 

Temyiz kararlarınan komla 
yon.:Ja kalac"k aali n6ahuı 
relı ve aza tarafından mOı · 
tereken lmr.alanacaktır 

Sovyet ilimleri, dlnyanın 
eo muazzam blnuını teıkil 

eyltyecek olan Moakova 
Sovyetler Sarayının ıımıek 
ve yıldmmlardan lıorunma· 
11 için bir proje hazırlamıı · 
tar. 

Bu iş, cidden çok zor bir 
itli. Meıeli A vrupanın en 
yükıek yapııı olan Parlıte · 
ki Eyfel kuleal hemen her 
ıene boralardan ve bunlarla 
beraber aelen 1ıldırımlardan 
olduk~a vahim surette mü· 
euir olmaktadır. Halbuki 
Moıko•adakl Sovyetler ıa
rayı, 300 metre yükıekll

llnde bulunan Eyfel kule
ıloden 1 15 metre daha yük
sek olacaktır . 

Sovyet ilimleri, paı tut 
maz çelikten yapılmıı olan 
bir model 6zerlode hemen 
her unttmetreyt ayrı ayrı 

tedkike tibl tutınak ilzere 
yüzlerce tecrübe yapmıılar· 
dır. Bu tecrübeler ıkt ıene 

ıürmüttür. 

Nıhayet iki tenelak lecr6-
belerin nettce1l o :arak ilim 
ler, ıarayıo yıidmmı çelle ................ -
Kibar 
Kaçakçılar 

( ı:~•ıtarafı birinci aayfada) 
let değıl, cemiyet de tnilca· 
dele eder. Eier btr cemlye• 
Un ahlak müaamaha11 çok 
ıenlt oluna, devletin ne 
kontrolü, ne kanunları, ne de 
ceza tehditleri tam ıemere· 
ıloJ verebilir. Bır ecnebi Ui · 
tün fabrikaıı müdürünün ya· 
nıoda, tanıdıklarından biri 
ıu vakaya ıahlt olmuıtu: 

- Müdiir küçük memura 
tabakaamı uzattı, doldurma· 
11nı rica etti, memur taba
kayı doldurdu ve ılfara ade 
dine göre bir bandrol ka · 
fıdı da koparıp yırttı! 

Ç6nkü bu ecnebi devleti 
ol çalmaiı aklına bile getir
miyordu. 

Hu taraftan ııkı tedbirler 
ve dtfer taraftan terbiye Te 
telkin! Sokak afiılerlne ka . 
dar her türlü vaııtalarla tel 
kin! 

Uatti fU pahalı, ucuz me· 
ıeleılolo hakikati üzerinde 
bile mukayeaell bir yazı, bir 
izah çıktığını, para ve ftat · 
lar meıeleıl hakkında •a · 
tandaılarıo ten•lr edıldlflnl 
görüyor musunuz? 

Ankarada iken tanıdıfım 
bir loıtltz, Londrada eavap· 
larm çok ucuzlamıı olduğu· 
nu ıöyledlflm vakit: 

- Evet, ılze ıöre! Diye 
ceyap verdi, çünkii lnılllz 
ltra11 Türk lirasına nazaran 
kıymetinden yüzde elliye 
yakıa kaybetti. Fakat ben 
e ki aylafımı alıyorum . Be
nim lçın en•p hlll 12 
lnıtllz lıraı! Hattl bazı eı · 
yada ftetlar da farkettl . 

Yani bu loıtltz vatandaıı 
btzzat bir logtlız llraaının 10 
lira ettlil ve bir eavabın bt 
ze Londrada 120 llra1a mal 
oldutu ıırtler içinde idi. 

Yalnız ıuraıı var ki, A•ru. 
pa ile münasebetleri olaa, 
yahut ıık ıık gidip ıelen, 

veya orada ikamet meYlllD· 
lerl teala eden lmttJazlı ta
bakanın ko,ay lükıü, hasın 

dedtkodulara ıebep oluyor! 

F. R. Atay 

cek her nokta11n1, topraia 
koomuı bir buçuk, tll tkl 
metre geatılıflode muas · 
zam metalik ekranlarle mu
hafaza edtlmeılnl takarrlr 
etllrmltlerdlr. 

Bu ıuretle konulacak ek· 
ranların ıaraıı ~• bılbaıaa 

100 metre tı:Ufaındakt Le
nin heykeltnl mubafazeya kl
f ayet edeceft tabaklıuk .,. 
lemtıUr. Bu •azlyette yıl

dmm binaya btr ıey yap· 
mıyacaktır. Katlar araaıncla 
ki metalik döıemelH ele bl 
nanan eH• tıkeletlne rap· 
tedilecek ve bu lıkelet 
topraia Terllecellttr. 

BınanlD IDtaah eına11nda 
da boralara ve yaldırıma 

karıı koruomaaı için de bu. 
ınıl bir tertibat d6tünülmüt 
ve bu tertibat tamamlle te.
bıt olunmuıtur. lntaat eana• 
11nda, toprafa •ertlmlt olan 
btr kablo ldl bir balon tle 

600 metre yGkaelrllie ~· • 
karılacak •e •; bOtla elek· 
trlk cereyanlarını Ye Y1ldt
rımları, bu kablo lıeatil
ıloe çekecektir. Her tirli 
ihtimale karı1 bu tel IH
rlnde de ince tMUMt aha~ 
mıı krılmaıı ve dü.-eal 
lhtlmallertncle herbenrt btr 
kaza çıkmamaaı fçlo, 600 
metre yilkıdkllfe çıllanla.cek 
olan bu tel baaml twklplt 
hol an btr m•ddeı tle kapa -
tılacaktar5Ta ld kırıhp het' 
hanı• bir tıçtnta ezertne 
duımeıt bile bir tehlike J• 

ratmıyacakhr. 

Çek-Macar 
Müzakereleri 
TehrarBaşlıyor 
(Baftarafı birinci aayfada) 

ıutntyet ıablbl olmak llzım· 
dar. 

Budapeıte. 22 (RadJo) -
Macarlıtaa hariciye nacare
U, .Slovaklacın yeni teklif
lerin intizar etmektedir· 

Alakadar mebaf&I, bu tek. 
ltflerln, matluba muvafık 
olmıyacajını ıımdt.l•n tah
min ediyorlar. 

Gazeteler, b• 11 ....... ızhll
tan tllsltyet ederek usua 
makaleler yazmalita ve Slo· 
vakların Almaoyadaa ct'lret 
aldıklarını, Bratlala• civı.ran
dekl kaaabaları eline ~çtr
dtkten ıonra Alman:yaotn 
da poletlkayr dei'ıttrdljial 
ileri ıOrmelııt•dlrl•. 

Gazeteler Maearlı .. ma biu 
metelede eo çok Mu ... t.lJ• 
f6vendiilnl kaydet...ktedtr
lor. 

Praf, 22 (Radyo) - Slo· 
vaklarla Macarlar araımda
kl müzakereler haftaJa baı· 
layacaktır. 

Allkadarlar; mizakerele· 
rln, Vlyanada baılıyacafaaı 
lddta ecltyorlaraa da hnlz 
belll deitldtr. 

Son dakikada ahnae htr 
haberd• Slo•akların JMl 
ıartlar derm.,an etttkl.rt 
blldtrtlmektedlr. Şartlar bel
it dettldtr. 

Praf, 22 [A.A.] - Çelr!oı· 
10Yak1a baı•eklll yeni dn· 
lele para Jardım yapılması 
lçtn LonJra •e Partıte me
zalıereler J•pıldıfını '6yle• 
mtıttr: 



(8 Utrinclte~rlo 1938 ta· 
rıhlı The New Statesman 
and Nntlon mecmuasından:) 
Me.li nazarlvelerlyle meıhur 
İngiliz muh rrlrlerinden Ba Y 

J. M. K yoes, rı.ıağıdnkı nıa· 
kalede 8. Çemberlaynın po· 
lltikasını ıH:ldetle teoktd ede. 
rek diyor ki: . 

~·Efkara umumiye, her tur· 
]ü tenkidin ibtüode kalacak 
bir muvaffakiyetle kendi ld· 
are etti. Fakat son haftalar 
içinde ıeçeo facianın arka-
111ndakl hakiki ıebeplerl ve 
maluadları halkın yanlıı •n 
lamıf olması muhtemeldir. 
Halk, ıulbun harp uçuru· 
muna yuvarlanmaktan an 
cak bir adamın mahareti, 
cesareti ve ıoiuk kaolılıiı 

aayeaJode kurtulduğunu za
nnediyor. Pek muhtemeldir· 
ki lngilterer'!baıvektlfolo du 
rmadao kendi tabii hedef 
lerlofn peıiode koıması ve 
logllterenln kati VftZiyetln 
bildirmek hususunda lazım 
gelen teıebbüslerde teehhür 
etmesi yüziiodeo ıuHı ıon 
dakikalarda tehlikeye gir· 

mittir. Hatta bu dahi kuv· 
vetU bir ihtimal deilldır in· 
ııliz milletinin ıulbperver 
hissiyatı, meydana vuruım 

amıt gayelerin tahakkuku 
ujrunda lıttımar edtlmııttr 

ve ei•r bu ıayeler meyda -
na •urulac k olsaydı, 

belki bunları taavıp ede

cek bazı ldmıeler bulu· 
nacaktı, fakat pek çok kim
ıeler tarafından reddedale
cektt. Hiç füphe,yok ki ejer 
logtltere, Fraoıa ve Ruıya 
müphem ve mütereddıd va 
zlyetten kurtularak hep bir 
ağızdan konuımuı olsaydılar 

müzakerelerin muhtelif dev
relerinde sulhu tehlikeye 
ıokmadan ıereflı bir anlat
maya varılma11 mümkün 
'olurdu. Böyle müttehıd hır 

I 

cephe alınmaktan mütevali 
yen lctlnap olundu. Batvelııl 

hlç bir zaman laarpt ~·ktü
alıteılne kartı hazırlıktet_ bu· 
lunmaaı ... Beyaz kitapta Dt-f 

redllen muhaberatta ukeai 
hareki.ta geçtlmeaı lhttmalı
ne dair hiçbir kaydın bulun· 
mamaıı, Ruıya tle tema
H ıeçilmeaine yanatılma. 

maıı, logilız donanma11-
ımın ıef erberliğinl alin 
huıuıunda .. göatertleo tered· 

düd ve fezla teehhür batka 
ıuretle kabili izah değildir. 

Ne loıiltere Batvekilı ve ne 
de Hnler oynad,klan oyunu 
biran için bıle hakikate kal 
bctmek niyetinde değıllerdi 

Çünkü bu iki pltkln politi 
kacıdan birine gaflet, dlğe 

rlnede cinnet atf etmelı doğ
ru olamaz. Madlaelerln bu 

ıelnlde cercy n etmesine s.::· 
bep Bay Bıt er ile B. Çem· 
berlayom takip ettikleri 
gayelerin farklı olması değil, 
bilakis ynı olmasıdır. Dl· 
ğer taraftan Ruıyaoın ta . 
kip ettiği politika ıse, ken· 
dbinio ıhmal edllmeainc im· 
kan verdiğı için B. Çem· 
berlaynm itini kolaylathrmıı 
odu. 

Hadı enin cereyan ıekli 

aıağıdeki mülahazalarla 

izah edıleblllr: 
B. Hıtler asıl hedef inin 

Ukrıınya olduğunu açıkca 
blldirmltllr. Balkanlar, gar· 
bl Avrupa, kolonilerde mat· 

lup tevessü dnirelerl olabilir 
dı. 

Fe at Hıtler niyetini ka· 
t yelle açığa vurdu. Onun 
gıbı itlerde kara.tına ıs dık 

bir edam o duğu mıı.lümdu. 

Y almz, ku vvetll ılli.hlarla 

mücehhez bir milyonluk or· 
dueu, ıağlam tahkimatı ve 
Rusya ile sıkı bir ltttf a ı 

olan Çekoılovakya Alman· 
yanın cenahı için mühim bir 
tehlike rzettlğlnden •e•veli 
bu itin halli lazımgellyordu. 
Binaenaleyh iç politika 
oyou ıu ıektlde tecelli 
etti: Almanya, büyük bfr 
donanma intaııın

dan vazieçmeğe muvafakat 
Vtı kolonı meselcılnde gev · 
tek davraamak ıuretiyle 

loaıUtereyl ıaho almııtır. Bel
ki de lıpanya da dahil ol 
mak üzere garptekf emel · 
lerinden terağat ıurettvlc: 

Fransayı da satın almııtır. 

Balkanlara nüfuz etmeıtne 

müaaade etmek ıuretlyle 

ltalyayı da tatmin etmiıUr. 

Stleıyadakt ı\ lm olar bugün 
için feda etmek ve tieride 
Ruı aıanlmetlerlndeo bı11e 

alacakları ümidini Yermek 
ıureUyle Polonyayı da 11kit 
etmfıtır. Ortada feda edıle· 

cek bir Çcl.oılovakya kalı · 

yord~. Görünüıe klihrao buo· 
dan ıonr vakı olacak hare· 
ket Ukranyayı ele 2eçirmek 
maksadıle Almanya ıle Po· 
lonyanın kuracaklara ıttıfak

tar. Aynı zaaurnda Japonya· 
oında Sıblr)'a üzerıne yürü 
mesı mukarrerdir. Maamafıh 
Japonyanın merkezi Çınde 

ılrittlğt avantür yiizünden 
bu hareket bn hrı.yli lehli 

keyc ılrmluttr. Muuolinl, 
kendlllnln. de f arlimda ol 
diiğu veçhlle, orted , k l 
mıttır;tfokat bu husuı 1t l· 
ya harıciodekt alem için te· 
ferruattan batka btrıey de 
jtldtr. 

Bu politikanın lnıilte~e 
için ne derece cazip olduju 
aoıkaı d r lngilterenin deniz: 
!erdeki haklmıyeti ve cienız 
•ım lmparatorluau, timdıkl 
halde, rakipsiz kalmaktadır. 
lnailtere tçin sulh uzun bir 
zaman için emniyet altına 

alınmıt oluyor. Mu11oltnınln 
Akdenlzdekı euıeilul .. ıuya 
düıürü üyor. Hatta bu ııden 
lıpaoya hüki\uıetl bale · kar 
edebilir. Ve kimbllir bel 
kide Moıkovadan ricata 
mecbur olacak ikinci 
dıktatör de Hitler olabi 
lir. Diğer taraftan totaliter 
dınlo kopltalhıt kolu soıya 

liıt hemtlreafniot mağlup 
edecek olursa, acaba bu 
netice kaç lngıUzi aladadar 

eder? diploma11 ııahasında 
mağlubiyete uğrayan Rusya 
ve ltalyadır. lnglltere ıle 
Fransa ıadece ıerefler.nl ve 
medeni ve ııadık bir millete 
karoı aılrltmlş oldu ları tea 
hbütler feda etmekle ve 
nıezmum bir h rekete kar ı 

dostane muamele göstermek 

le kalmıılardır. 

Kısaca yapı l1D bir hesap 
bu neticeyi veriyor. İogilte · 
re b tvekill bu tıten uf ak 
bir fedakirlllda kurtulduğu 
oo kanidir ve gaz maske· 
lerlylc baılıy rak çiçek bu· 
ketleriyle biten bir hoftolıl 

sahne artlııtllğınt, muvakkat 
bir zeman için dahi olıa bir 

TORKDlLI 

çok ana kalbinin he ecao 
ve belecen jçlnde ç1rpınma-

11n ııebeblyet vermtı olma· 
aına rağmen, vicdanı huzur 
içinde kabul edip geçmtıtlr. 

Romen basmı 8. Beneıtn 
Çekoıılov kya Refılcumbur· 

lu§uodan latif ııoı tee11ürle 
k rtılamııtır. 

Neteklm Unl•enul ıaze · 
teıl (7.J0.1938) müıarünlle· 
yhtn lıtlfaaı dolayıılyle (Ta
rihi bir jest) baılığı altında 

oeırettlği bir makalede ez 
cümle ıöyle diyor: «8. Be. 
netin -b zı klmıeler tara· 
f ıodan beklenilen Çekoılo 

vakya relıılcumhurluğundan 

lıtif aaı hadııeıl ıuphesız, pek 
çok tee11üflere ıebep ola· 
caktır. 

Politik bakımdan B. Be· 
netıD jeıtt, yükıek •atan. 
perver Jik duyaıulardan ve 

memlcketloın menf oflerioe 
karıı ıadakatten doğan •e 
namuılu ve n.mimi bir fa
aliyetle nibııyet bulan tıuıhi 
btr hidıec olarak kalacaktır. 

Bu onun takip ettiği al 

yaıetln temelin• teıkll eden 
prenıtplerı dahılınde, mem· 
leketıoin menfaatlerini mü
dafaaya imkan bulamıyao 

we ooa, en ıoo dakıkalarıoa 
kadar aadık kalan tarihi ve 
aynı zamanda heleler kartı 
ıında kalbi 11zlıyan bir ada

mın elde edcb leceğl mantı · 

ki bir netıcedır. Memleketi· 

nın düımanları tarafınden 

onun tahıınn kıırıı alenen 
yapılan kindarane tezahü 
ret berhanaıi derin bır ara 
yıttırıcı gibi kinde bilumum 

ili hah 8. Beoeıln memleke · 
Unln m ofoatlerine k rıı 

olan aadakatlnde ve gerek 
liemokr tak Mm lerande bu· 
lun bilecektir. B. Bene§ gt 

bi yükıek ve vatanperver 
bir adamı lakayt bırak -

mazdı. 

O, Anupa ıulhunuo kur· 
tarılmaaı için, en ıon haddi
ne •aran imkanlara ceııura· 
ne mukoveaıet dcrek, mem· 
leketlne kar a lbdaa edilen 
vazıyetler karoaıında boyun 

eadı. 

Teribte eıİne teudüf edil
mlyen fedal&arlıjı kalbi sız· 

hyarak kabul etti ve elin 
mev2ube.hı edilmekte olan 
memleketin )'üksek menfa 
atluinl korume k eomelıyle 

kendisinin uzaklaımasım mü· 
nasip ıörerek çekıldl. 

Onun çektlmeıl beynelmi· 
lel teahütlerlere rlrı.yetkar 

ve milletler arasında miiıa
vl haklara mnstenlt ııulh ıl · 

yasetlnln en miimtaz mu· 
ıneasıllerlnden birinin bey-
nelm ılel plaod n uzakl şma· 

ıı demektir. Cemiyete p k 
büyük hizmetlerde bulunan 
s~bık Çekoılovak~a relei 
cumhuru, bu ağır z men 
ltJrd memle etine müfrıt 

olaru mııtır. Şuphutz bu 
kabahat dıı kendiııloln değil 

d r. 
18 Teşrlnevvel 1918 de 

B. Beneı, hür Ç ko lovak 
y nın hariciye nazırı tnfatfy· 

le, baıve kll ve multye nazı 
n Mazaryl< ve harbiye r:a · 
zırı Stfaolk ile birlikte aıa 
ğıd ki cümiclerle n ihayet bu· 
lao Çekoslovakynınm kurtu 
luş beyaonamesınl ımzeı la · 

mııtı: 

1 . • 
.. Kar nhiıo kuvveti, ııığın 

zaferine yardım et mittir. in
sanlık onun tahakkukunu, 
ümitle uzun müddet bekle
mittir. 

Biz, demokr111iye in nıyo 
ruz. 

Biz, ebedi hürriyete ina· 
Diyoruz.» 

En ıoo daklkal ra kadar 
tıbu prensiplere sadakatten 
ayrılmıy o B. Beneı, mllle
tlnln tam bir ltlmadla da
vet ettiği memleketinin ida· 
reıl baııod o çekilmek isti· 

rarında kalmııtır. Tarihle 
u i r a f a n müverrihler, 
itbu çektlitl, ferafatln, yük 
ıek doğruluiunuo ve mil 
li duyıuoun bit mfsali ola 
rak k ydedeceklerdlr. 

Romen milleti, en iyi bir 
dost olarak tanıdıiı B. He
ne§c hayranlık aelamlorını 

iblağ eder." 

Vmorul ıazetesl de [8 10 
938] Edvard Beneoln htıfa 
sı batlıklı makalesınde; 13. 
Ben tin, milletler cemiyeti 
tarafından tadbık ıabaıına 

konan mütterek emniyet al 
yaıetlo müme11ılt olduğuna 

ve l§lıu sıyaıetln de Çekos
lovakyaoın p rçnlanmasıoa 
mani olamedığıoa itaret 
ederek ıöyle dıyor: 

"8. Bene~ tarihin karım 
ua Mazari tn v~nında, de 
mokrasi polit ikatıınıo ve hür 
Çekoelovekya ıdeallnha en 
hararetli btr rüknü olnrak 
çıkacak tar. 

lıbu ııyasete ııkı bir su 
rette taraftar o\ n ıabık 
Çekoslovakya reisicumhuru 
aon zamanl rda cereyan ed 
en hadiseler k r1111oda it 
gel etmekte olduğunu yük· 
sek mevkıden aynim k ıs 

hrermda haldı. 

Zira, anudene bir ıurette 
bir takım ıiyaeetleri temıil 

etmesi keyfiyeti, vatanrnı, 

harekatında temamtyle ıer 
best birakmnk emeliyle, keu 
disintn riyaaetl cumhur ma· 
kamından çekilmesiyle ni 

bayet buldu. Bu, hepimizin 
takdir etmesi lazım gelen 
bir feragat ve vetenperver 
ilk jesUdlr Bu zamonlarda 

kültür ve vekor tabibi btt 
e.dam olan B. Beneve layık 
olduğu bürmeU ve nğar tec 
rübelere sahne olno Çekos 
lovakya devleti için de ıem· 
patıierlmlzl izhar etmeldlğl · 

m1z lô.zımdır. 

Çeko~ovakya bugün yeni 
bir tarih ııafha11na başlıyor. 

Onun dırayetlt ıdarecl le 

rJudeo, iyi bir yola sevke 

dilmeolnl ve milletin ioklşa 

f ı lçıa elzem olan nHylıi te 
min tmelerln! dlieriz " 

Romanla gazetest (7.10. 
1938 J dünün derıılerl ve ya· 
rmın zıuuretlerJ ba~hğı al 
tında n eert tttği bir yazıda 
geçen paz günü avam kıı · 
mar 110 a ve dün d e F ran· 
sız parlamentosunda cereyan 
eden müzakereler, her crıe 
mleketin siyasi balummdao 
yüksel desler alınacak ma 
hlyette olduğuna ve Münth 
le kurterılaa bRrJfln mu vak · 
lrnt yani bir n fe.. 1mn de 
vresl oldugunıı i§i.Uet ederek 
ezcümle ıöylc diyor: 
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"' j; 
~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

JIJ. Kapital: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
llJ. Yurd İçinde 261 Şube Ve ltjans = 
~ Dünyanın Jrler Tara/Jnda Muhabirler ~ 
llJ Her türlO. ztrat ikrazlar- diğer btlcuml banka 11JU" ~ 
Jl.i mel eri büyük ıubelerinde kiralık kas lar. ~ 
lfJ. İhbarsız to.ıarr f ve kumbar bel:l plarmda ıkra· .,_ 

.ı, mty er. ~ 

: ikramiye: Mlktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
ADEDİ LiRA LiRA ~ 

"" ı 000 1000 
1'i. 500 500 ~ 
~ 1 250 Z50 ~ 
• ıo ıoo 1000 ~ 
ftJ. 25 50 1250 ~ 
~ 30 40 1200 !:t 
~ ~ w ~o ~ 

• ·~ ~00 ~ 
lltİ. Bu ikramiyeler her üç aydcı bir olmak ü:trt se· 'ti: 
~ nede ddrl defa bu miktar uzerlnden kura ile dağıft·-; 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eylul 938 dedir. ~ 

--~-~~-~~~-~·-~··•i' Ortaokulla a ın Almıı 
• 

onıısyo ııd< 11: 
Kılo Kılo Tabmına f•cat Muvakkat 

Adı Azı Çoğu K. S. Lira 
Ekmek 10000 ~uooo ı o 675 
Sadeyağ 4000 5500 100 412 50 

Ortaokulların mayıs 939 soouoa kadar ihtiyacı buluo•11 

ekmek ve tereyağıoa verılen hatlar layık hadde görii oıe' 
dığloden komlsyooumuzc bunlarıo bir ay içinde pozıırh1' 
la thalelerioe ve lbaleıl de 24. r eırinevvel 938 paz11rte•1 

günü saat J S de yapılecr.ığıodan taliplerin teminat akçele 
r tle birlikte Kültür Direktörlüğiindek~ komisyona mür•· 
caatları. 358 

--~--·------------------------------------------~ Balıkesir 'i d)1et l»<ıiıııi 
E cü ııeniı1de11: 

1 - Talibi çıkm dığındon dolayı 10 gün terndıt edl· 
len 1988 ltra 28 kuruı ketlf bedeh Edtnclk- Belluı yolLJ 
kaldmm lnşaınn bu mü det zarhndtı talip zuhur etınedi· 
ğinden 7 T eırtosani 938 lftrihi::ıe. raıtlıyan pazartesi güo6 

aa t 10 na kadar bir ay müddetle pazarhğa bırakılmııt1r· 
2 - Bu ite ld ıartname keııfoame vesaire encüı:rıe0 

kaleminde veya Nafı Müdürlüfünde aörülebılir. 
3 - ihale Eocümcnirılmutad toplantı günleri olan cul1'11 '' 

teal, pazartesi ve perft:mbe günleri telıp huzurunda yapıl•' 
caktır. 

4 - latckltler yuker~d bfrir,ci maddede J•zılı tıırıbt 
kadar Nafaa Müdürıüğündtn almacak ehliyet veai"e•il' 
birlikte encümene miir&caatle.rı ilan olunur. 4 J - 362 
------------------------~-~----------~~~----__,, 
K epsüt Beledi))e 

Riya setindeıı: 
KepıGt beledlyeılr>e aid Çukurağıl merasının kıtlık ot· 

laklyealnln eski oartler altında 938 ikıncitetrln ayının 3 ııc6 
perıembe günü saat 16 da icara verllcceil ilin olunur· 

3 1-372 __,., 

Balıkesiı· Tapı ~ieil 
ııh· fızlığınd<tP: 

Kazası: Nahlyeıl: 

Bal kesir Şamh 

.. .. 

Köyu: 
Deiıyuıuflar 

.. 

Mevkii: 

Kozbaıı 

Kızılcıklı 

Cırııl: 

Tarlı 

" .. ., .. Karaçalnl • 
Doğusu Ali Osman, batı Hacı Paloz, poyrazı kır 

bayır, kıblerıı Hacı Palaz tarlası. 
2 Doğusu Sac k Abduli h oğlu Ali, batısı Hüseylr>ı 

poyrazı taıhk bayır, kıblesi .dere. 
3 - Doğusu Çobanoğlu Alı, bahaı Çobanoğlu Mehmtlı 

poyrazı dere, kıbleıl kayalık bayır. 

• Evsafı Hlreel yukarıda yazılı üç parça tarlanın uhtbl 
Deliyusuflar köyünden Kııdir oğlu Muıtafanın taeındaO 

müotelıil ziraatlode buluooo mali iken 332 yılıod Mustıl' 
fanın ölürntle karm Ay~e evlatları Mustaf ve Şükrtyc ve 
Ayşenln 333 yılında ö ümt.e evlatları Şükr6ye ve Musta' 
faya kaldığından bahisle vereıede Şükriye h 11esl namır>" 
te çil için 3 11-938 tarihine müHdüf günü mohalline tah 
ktk ın muru gönderileceğinden bu yerletm mülklyyeti hak· 

kındn bır hak ıddıumda bulunanlar varsa ı an ıunünde11 

evvel T pu Sıcıl Muhafızlığına veya gününde mahallioe 
gelecek memura müracıt tlnrı ilan olunur. 

Sl\htbl ve Baımuharrtrı: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: fUA T BİL' AL 

Baııımyerl: Vilayet Matbna11 - Uahl-ı_eelr 


