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lnıiltere ile Fransanın Tazyıki üzerine: italyanın Balkanlarda 

ÇEKOSLOVAKYA Gözu·· mü Var? •.. 
Silah Altındaki İhtiyat Kuv-

vetlerini Terhis Ediyor . 

Japonlar Tihenshanı 
Zaptettiler .. 

B. Stıyıdin11ic ilı lııı Ciüı arısında lenediktı cı- 1 

111111 H111cıra ıazın •ır •ıı111ımı: 
rayın ıdın ıüzıkerılar bitti. fıınsız gızıtılerl girOı- 1Mır111I Sekin iktıir ııık,indın çıkilıııi 111tilı 11,ın-Çı~ ııkıı l tırırılııiıdıı biı i dün llıın tıpııklın 

ız11indı uçta ıı bıu f ıtıiıaflıı cıktl. ıılıra büyük ıheııiyıt ıııiyırlır. · yımn ~inlı sulh ı8zıkırııioı giriııbilıcığini ıiılıdi. 
. 

Praı. 18 (Rad,o) - Çe kerhk hizmetlaln Oç ıeneye 1 
koalo•akya b8k6metl ma ! çıkaralma11 ID• ıelealnl kapat- 1 

Jııta ılllh altana almıı ol · i mııtar Bu huıuıta lnılltere \ 
duta tbttyat kuvvetleri Ja ! ile f rau .. tarafından taz,ık 
İID terbtı edecelfnt din ey · 1 yapıldıfı llylenıyor. 1 
••ittir. , Berhn, 18 ( Radyo ) 

Prat, 18 (Radyo) Çe- 1 ÇekoılovakJ• eılcerl ta,a 
lkoelovakya hl116metl; aa. , 1 d h b l re eran en ırı uıtln 61 e 

Ha tayda 
llrk fr11111 ııkıı1 hırıt· 
lıri ırııınuki ıızıtı· 

rılır ~ıııı ı~iyıı. 
Antalı1a, 18 ( A. A . ] -

Tltlr Ye Fran11z aılcerl he 
Yeta..ı ara11nclald mlzake
re!ef. çok •lıatt bir ıarette 
•••a• etmektedtr. 

Fransa 
iıJ11pl lllt1ci~rini lDP· 
r6rın b~ıl ıtıiıır. 

ffeeda,, 18 ( Rad,o J -
F raniıa topraldarına iltica 

1 den IODra. "iman bu dutla· 
1 r1nı ıeçerek, Lam ıehrl öze· 

rlne ıelmlt Ye ıayet alçak· 
tan uçmuıtur 

Tayarenln birkaç defa 
Japmıı oldutu turlar e1na 
ıında mtlteadd.ı f otoiraflar 

aidatı 16rGlm01tlr. 1 
Loaclra, ı8 (A.A.) - Çe· B Stoyadlnovlç 8. Kont Ciano 

~°'::::.:n•Ce~ı~::: 11••::~ ı' Venedık, 18 (AA] - Ha- umumi d&n,a ••zlyetinl ted· 
._

6 1 
H 

1 
d 

1 
vaı •Jan11nın ınuhabiri bil· kik edecekler Ye mart 19J7 

• meta 1 e •Jn ayn e eıe· d 
ı ldJor: hrthlt Melırad tttllflarından 

lerl arHında b1ııhyaD mı · .. C R 
zekereler bakkıada ı&rOı 1 ~ont &ano; omayı zl· dolan teırtlrtmeaat ••yHe· 

•- a h • 1 yareti tatıl dola1iılle J•pı- tini tanzim edeceklerdır . 
••• uzere ar c re nazare 
tine ııderek uzun mlddet lan buıuıl mablyette btr ıe Partı, 18 (Radyo) - Fran· 
Lord Haltf alHın yanında yabat teklinde ı6ılerilen ıız ıazetelerlnln Roma mu 
kalmıthr. 

1 
Stoyadınovlçln ıerefıne btr hebırler•, Mılln Stoyadtao· 

Prııf, 18 (A .A.) - Çe · j ztyafet vermlttir. v ıçle ltalya hariciye nazm 
tenka ajan11 bıldırtyor: 1 Buaunla beraber Roma Kont Cıano areıındalcl mi 

Bazı ıazeteler buıln ln : nıo ılyaıl ve diplomatik 
1 

zakerelerln. IOD derece 
ı•ltere bOk6meUnln laıtltz mebaftllert bu ziyarete buıu 1 ehemmiyet• haiz oldui•nu 
Hfaretlnla talebt Gzerlne ıl bir mabıyet atfetmekte ı ı•zetftlerlne bıldirm.ekt .. d tr · 
Retbonberıdelıi lnııllz kon- dırler Mlllketları e1nH•D ler 
aoloıu Parlıt SGdetlerle mea· da Cıano tle Stoyadlnovlç ( Sonu ıklncl ıayfada ) 

e4- Ca•harlyetçt aıkerler 
el•, laUJen Frankoya •• lı· 
tt1en de tekrar Cumhuriyet· 
çl )ıpaayaya iade edilmek 
tecltr. Fran11z k6k6metl mll
tecllerden lrımaentn. uzan 
llaldclet Fraaıız topraklar1n· 

ela tat"'•••••••• hu«lat me
"'•rluuıa emreylemlftlr 

klan mıntakaya mlıahtt ta 
yın edeceilnl yazmakta ite · 

ler de bu haber doiru de
llldar. 

T ataresko 1 Almanya 
Pareı Rethenberıde kon 

ıoloaluk ·nzlfeılne de•am 
etmektedir. 

At Yanşlan Bugün Ko
şuçınar1nda Vapllacak 

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

~ 2 Hayvanın lf tiralı Edeceği · 
Yarıflara14,30dabaılanacak. 

8 .. welsllet J&rlf we tıllh 1 Stl:let; d6rt yeıındakılu 
•Dcl•enl tarafından tertip 58 kilo, bet ·n daha yuka· 
olun•n tllcbahar at yar11la11 r1 Y•ftalcller 60 kt la h f•Y• 
'-11111 Koıuçıaarında ıaat caldardır. Meıafe 200 ı met 1 

l4 30 da betlaJacakt1r. redı r 1 

lındra~ı 1Dzık11ılırdı 
~ulunıcık. 

32 Kota hay•anıaıa lftl· Oçtincii koıu · (H.ndıkap ' 
talc etlecetı yar1ılar ı&yle koıuıu) d6rt •e daha yuka l B Tı l k 
4e•a• etlecektır: rı yaıtakt yerli yaumken I a artı 0 

Bırtacı kotu: Oç J•tında laıtlta at •e k11raklara nlah 

1 

R Londra, lbSk( bRad~~l t) T 
•• h ' omaDJ• .. ı • t•e•I a . 

iç 'araı kazanmamıı ıaıtut . t ı. b d b le 
1•rlı 1 1 3 O 1 d BI 1 &rHao, yarın ura " e Is Jar.mkaa aıllız er- kramlJHI 4 ıra m · lenmektedtr. 
els •e clııı ta,lara mabıuıtar rinclJe 265, ikinciye ~5, iç. B. Tatareıkonun; burada 

cı llcra••Jeal 255 iare : Rırın- lncGye 20 lira yerllecekUr. bir hafta kadar kalarak, in· 
1• 180, lklnclJe 55, için- Meaafe 1800 metredir tlliz rlcahle mOblm ve ılya-

etJe 20 lira verilecektir. D&rdlncil koıu: D6rt •e I ıi meaeleler hakkında konu 
Sıklet 56 lıllo. meaafe IOOO deha Jukara yaıteki •• 938 ıacaiı ve loıtltere Hariciye 

•etredır aeneıi zarfıada kazandı Nasuı Lord Ha.hfa"ı tara 
la llsıac ı kotu: D6rt •• da ta tkramlJeler y~lı6nu 300 fıaclan kendlılne bir ztJaret 

• 'ulcara Y•tt• •e biç ya lirayı doldurmayan Jar1ml&an werllecell 161lenlyor. 
'lf lc azanmamıı yarımken Arap ve ballıkan Arap at B. Tatareıko; kabine aH 
~p •• hahıkaa Arap at ı •e kı1raklara mahıuıtur 11adan olmamakla beraber, 
•• kııralcları& mah•atar lkramlyHI 300 lirad1r: Bt· kra\an mutemedi ve ıaraJ 

Oç Y•tıadak• kazaaçlar rinctye 225, ikinciye 55, iç mecltılnin ~n nafiz bir m 
~ralar. l&cramtyeal 190 hra · GncOye 20 lira verıl~cektlr. wdur. Bu itiba rla "endiıi 
••r· 8 SO · trfaclJe l 2C, ikinciye , Me1Afe 2800 aıt"tredtr nln Londrada yapac•i• mi-

' ~lac:lre 20 lira •eril•· Yarıtları• allkal. olıı ulı zakerelere blıGk ehemmiyet 
... ı .. 1stac1ar. ••rtltJor. 

O; dınizıltı f llııu ıücudı 
ııtiriyır. 

Berlın, 18 (A.A.) - Al· 
manya bu aene denız cflzl· 
lamlara kadroıuoda derpif 
edılen 6ç dentzaltı faloeu 
vDcude ıettrecekttr. 

Bn. Gökçen 

Dün Bılgrıdı ıaıdt. 
Belırad, 18 (A.A ı Sa 

bableyın 9,40 da Sof vadao 
.hareket e l m lf olan Bayan Sabi 

ha Gökçen 1 U,30 da Belıra 
d• gelmit ve teyare me1da 
nında baıvekU adına teırıfat 

müdürü ı le General Y anko 
• iç •e hava kuYvetleri ylk 
ıek ıubaylan, ha•• ku•V'et 
le11 menıupları TürlrıJe el 
çiıl, Yunan ve Romen elçt 
leri tarafından karıdanmıf · 
tar. 

Saat lO da buradan ha 
reket etaalt olan Ya 
ıoıla • a •cı ta yarelert de 
Bayan Sabıba G6kçenl yol 
da karttlamıılardn · 

Anurı~ı lıcır iıtıo ilı bir 
ıuıhıdı iızılınd1. 

Ankara, I~ (AA) - Ma 
cartıtaa ıle konıoloıluk Ye 

ad 1 mGzaberet muahedeıl 

llna,On lmalan•qtar • 

Tokyo. 18 [A.A J - Japon
lar Nanklnln 60 kilometre 
ıarkında bulanan Tıhenıha 
nı zapdetm•tlerdtr . 

Japon harlclJe nazm; 
Çtnle bir ıulb akdi meıele
ıtae dair aorulan bir ıaale 
karıılık olarak, waslyette 

ciddi del6tlklıkler oluraa 
mtlll Çın b6k6metı ile· ba
ınn mlnuebetlerl• kelli· 
meal için aham11 olaa ka
rarın yeniden tetkike tibl 
tutalabtleceltnl a6Jlemlf •e 
bu takdirde: ., Maraıal Şan . 

< Sonu ikinci aayfada) 

Almanya; Avusturya Borç
larını Kabul Etmiyor .• 

- ·- ----
Alıın dıılıt baı~ııı dirıktiıD bir nutkuodı Aıuıturıı 
~ıı ici ıı ıiıııl bırılınmn kabul ı~ilııiııcıiini ıiılı~i. 

Parla. 18 (Rad10) - Al· 
manya dewlet banka11 dı 

rektörü Fond, din Bre 
mende bir a6Jle• •ermıı we 
A•uıtur1a ilba"ının, A•aı 
ya mtlleunın arzaıaaa ta · 
baan •uku buldutunu, bu 
itibarla Awaatur1a bartd •e 
llJ••i borçlaranın AlmaDJ• 

tarafından kabul edllemlye· 
cet•nl ıö1lemlftlr. 

Kerlla, 18 (A.A.) Roy-
ter •J•aıı muhabirinden: 

Burada 6frentldlllne 16 
re Alman bllr6mett tarafıa · 

elan Londraya ADfluı meıe · 
lelerinden bablı bir muh 
tara 16nderllmt1Ur. Tahmin 
edllclii ıae 16re bu mubt1ra 
nın bu meıelelere alt mi 
zakerelerln tlerlemealne hay· 
il yardımı dokunacak •e 
Almanyanın A. wuıtur1a lı 

ttkrazlara f •izlerinin tediye 
edılmemeıi hakkındaki nok
talnazariarını bıldlrmit ola 
cakbr. 

Londra, 18 ( A ...... ) - Ga · 

zeteler Almanyanın A •ut· 
tarya bor~arıma tama.Da. 
mua karf111nda infial lahar 
etmekle beraber B Faak
mGzakereler kapııım ltllbl-

t6n kapa .. mlf oldaiaDa 
kabul etmektecltl'ler. 

Gazeteler bllha ... A•ae· 
turJ• borçlarının laarbln • 

•k •e idareli için •e1ahut 
tamirat namlle akteclılmlf 
olan borçlara l111aı ecltlme
llnl ba,retle karıalamakta-
dırlar. · 

Derli Telpaf ı••tell 
Avuıtur,a borçlanaı• A••· 
turya111n ıktlaadl lmanaa 
hizmet ctmlf olduiuaa n 
Alman1ama ıa.termlf old• 
ıu bir matl6p haneıl teılstl 
etmekte bulunduiuau taarlh 
etmektedir. 

F•namlyal ya:uJor: 
.. AlmanJ• icbar edilme· 

dtkçe tedı1atta bulaamlya
caktar. Almanya zecri 
muamele yapmaktan laatka 
blrıey bulamamııtar . .. 

Tren Tarifelerinde 
Değişiklik Yaplldı .. 

21 Hazir1ndan ıonr1 Eıkiııhir tııni ilı izıir - lın~ır · 
ıı ıkıJrıılııi hıııün iılirıcık. 

Şthrlml:: istasyonu 
Ralıkeıtr. Eılrtıehlrle. lsmır ı tıhyece•ur. 

Bandarma arHındald tren Bandarmadaa·lzmtre •• 
tarifeleri bu ayae 21 ıtcl ıa lamirden Bandtr••fa ••f 
la ıünlnden mbarea del• tada iç defa ıkh• ..... ekı
ıecektlr. 

Y eal tarifeye ılre E.kt 
ıebtr · dahkeıır •e Halı 

lceıir - Eıkiıeblr ara11n 
da ıtmdtye kadar haf 
tada llç clef a t trenler 
ba tarihten ao•• her ıla 

pre1lertn de laeftanın bitin 
tinlerinde tıletllmeıl karar· 
laıtınlmııtar. 

Buna malrabtl lzmlr Ban 
dırma batt:adakt haftada 
d&rt defa olan potta katar -.. 
lan •Jın 21 ndeo HllMren 
ka1dı'11acalıt1r . 



SAYEA 2 : 

Türki"~e Ve İn-: ispanyada Cu
giltere Ara~ ın- mhuriyetçtlerin 
daki ticari Mü- Yeni ileri Ha-

nasebatı •. 
Londra, [AA.] - Royter 

ıjan11 blld,rJyor: 
Avam K.amaraaı enternaa· 

yooel ticaret meaelelerlnl 
müzakereye baılamııtır. 

Hatıplerln btr çofu orta 
Anupa tle ıarki Avrupa 
memleketlerlnın ekonomık 
fıtıkl&llerJnın ldamesf, bun 

larm Alman bt>gemonyaaı 
ahına düımelertne mani 
bulunma11 lüzumunu tebarüz 
ettırmııler ve bu memleket· 
lere luedı:er veyahut tıtlk 
razlar verilmesini talep ey· 
lemtılerdtr. 

ı azı hat ipter de alçak ta · 
rtfell me'1Jleketlerle anlaı· 

malar yapılmuını tıtemlı· 
lerdır. 

Ticuet nazırı B. Stanley 
ıöz aları.k evvel! Avuaturya 
lıtıkrazları mf'ıelufne temaı 

etmıı ve demııtır ki: 
- Bız hala bu müzake· 

relerin muvaffakıyetle ndl 
celeoec,.eınl ümtt ediyoruz. 
Fakat müzakereyi yapmakta 
olanlar hazırandan ıonra 

bugQnkü ıeralt altında te · 
dıyat elde edilm,.ılnın bazı 

güçlüklerle karıılanacaimı 

kabul eylemek mecburıye 

t t n de d 1 r 1 e r . Ve bu 
ı e b e pt en Almanyadaki 
borçların fazlalaımuından 

doiabllecek her tüdü yeni 
taahhüdil kabul bahıtnde 

flmdıltk aayet ketum bulun 
maktadır. 

B. Stanley bundan sona-a 
cenubi ıarkl Avrupuı hak. 
kında da ıuoları ıöylemlıtır: 

Türktyeye verilecek 
kredıler hakkındaki kanun 
projuıntn yakmda Avam 
kamara11nda müzakere edl 
leceğı keyfiyeti lngiliz hü· 
kOmetlnıo c~nubu ıarkl 

Avrupuıodakı lngl ltz tl

Cllfetl ıle alakadar olmaktan 
ferafat ettfit hakkmdakl 
ıaylaların ve düıüncf'lt-rın 

katiyen doğru olmadı$Zını 
lıbat etmektedır Hüku net 
bu mıntakeda ticareti müm 
küa ve kabil olduğu kadar 
lnkiıaf ettır m"yl pek çok 
arzu eylemf'ktedır. 

Dığer taraftan lnglltere 
de huıusl eodüstrfoın muh 
telıf ıubelerı araımda dünya 
ptvaaalarında bütün f ıı gllız 
rekabet ııtha11nda temsıl 
edebılmek için daha 11lu tı · 

bırlığı yapılması da çok ıa· 
yanı arzudur . 

İtalyanın Bal
kanlarda gözü 

mü Var? 
(Bat tarafı birinci sayfada) 

(Tan] ıazd,.ılne göre ltal· 
ya, Balkanlarda yayılmaia 
k"arar vermıı ve bu kara· 
rını kolayca tatbik edebil · 
mek lçıo Yugoılavyaya ta · 
vlıat vaadeylemııttr. 

Veoedlk, 18 (Radyo) -
ltalya Hariclve Nazırı Kont 
Ctano ile Yugoılavya Baı· 
vekil ve Hariciye Nazırı MI · 
lao Stoyadınovlç ara11nda 
baıhvao müzakereler buaüo· 
de devam etmtıttr . 

Milln Stoyadlnovlç, Kont 
Ctano öileye kadar [ Gran 
detel) de kalmıılardar 

lkt devlet adamı, • Ve 

re ketleri. 
Par11, 18 (Radyo] - Fran· 

kiıtler bugün de V alansl· 
ya1ı bombardıman etmtoler 
ve yüz bomba atmıılardar. 

Atılan bombalardan. bir 
çok binaların yıkıldığı ve 
pek çok klmıelerin yaralan· 
dığı ıöylenlyor. 

Limanda bulunan Fran11z 
bandıralı tkl vapur, tayare
!erden atalan bombalarla 
batırılmııhr. 

Son haberlere göre, Alı

kantenln bombardımanında 

oo iki kttl ölmüı ve 27 ktıl 
yaralanmııtır. 

Parıı , ıs (Radvo] - Cum· 
hurlyetçi lıpanyadan Fran· 
ıız topraklarına ıltıcft eden 
askerler, ıeluz bin kltidtr. 

Fraasız hükumeti mıllıyet 
çtlerlo iaıeatnt temfn için 
f mnlaran fazla ekmek çıkar 
ma11na emreylemııtır. 

45 ncü Cumhuriyetçi fır· 
1 kadan daha b rçok efradın 

Fransız topraklarına tltıca 

etmek üzere bu unduklara 
ıöyleoıyor. 

General F raoko orduıuna 
tltıca etmek lstlyenlerdeo 
üç yüz kııl, derhal Burıoıa 
ıöoderılmııtır 

Perlı, 18 (Radyo) - Ha· 
vaı Ajanıı btıdırlyor: 

Cumhuılyetçılerın, Villa · 
eal cephesınde mukabtl ta · 
arruza bat adıkları ve Vıl· 

lareal kaaaba11nıo bır kıamı
oı lfial ederek sokak mu· 
barebelerl yapmakta olduk 
lata bıldıraltyor. 

Cumhuriyetçi ispanya Er · 
kinıharbıyeııoln oeırettıii 

ıon bır tebltfde Kaetelloa 
cepheıinın cenubunda mu
hasara edılmıı olan Cum· 
burıyetçı kuvvetlerin, çen· 
beri kırarak dığer kuvvet · 
lerle bırleımeğe muvaffak 
oldukları keydedılmekh· dir 

Salamanka, 18 [Radvol 
Frankittlerln ıon resmi teb 
hfınde General Arandanın 

kumandasındaki lluvvetlerln 
Uerltyerek Onda cıvarma 

verdıiı ve harekata devam 
olunduıiu bıldirılmelctedir. 

nedık serg ııni ııezmıı ler ve 
Lıdoya g t d e r e k d e n 1 z 
baoyoıu aldıktan ıonra, öğ 

le yem .. ğioi yemıı 1 erdır. 

Kont Cıano tle Mılan Sto · 
yadınovıç yemekteo ıonra 

ve tekrar Grandotele git 
mitler ve otelin taraça11oda 
ıaat 16 ya kadar müzakere· 
lere devam eylemlılerdlr . 

Bundan sonra bir motöre bi· 
non Stoyadtnoviçle Kont Ct· 
oo, Fıyome zırhlmoa gıt 

mtı ler ve top ahlmak ıure · 

tile ıelimlanmıılardır 
İki devlet adamı, zırhlıda 

bir m6ddet kalarak dondur · 
ma ylmııler ve müteakiben 
tekrar motöre binerek ote· 
le avdet eylemlılerdlr. 

Mı An Stoyadtnovıç tle 
Kont Cıaoo ıereflerloe, Ve. 
nedık beledayeal tarafmdan 
aece mükellef bir ziyafet 
veril mı ıtır . 

Malln Stoyadlnovlç, ziya
fetten sonra Belgrada dön 
mek üzere Venediii terk 
eylem ittir. 

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciaoo, yaran ıaat J 4 
de Roma ya d6nHektir. 

TOTKDILI 19 HAZiRAN 1938 
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Tekirdağlı ile 
Kara Ali Bugün 
Karşılaşıyor. 
Bandırma, 18 (Huıuıi) -

Halkevı ıoıyal yardım 
ıubeıl menf aatlne tertip 
edilen güreıler yarın )'apıla. 
caktır. EHıen buranın Erik 
il köyünden olan kara Ali 
nin bir hafta kadar önce 
ıeldtğınt btldırm •ıtım. 

Bugün akıam üzeri de Tür 
kiye tlaşpehlıvanı T eklrdajlı 
Hüseyin, Bursa yolu ile geldi. 

Geçen hafta lzmlrde bera· 
bere kalan bu ıki ünlü pehll. 
vanın güreıleri çok heye · 
canlı olacaktır Bandırma 

güreıl, lzm'r güreılerinln 
netlceslnl Vttrf'ceğl lçtn m~ 
rakla bekleniyor 

Daha birçok pehlivan 
lar da gürf'fmek üzere Ban 
dırmaya gelm •ılerdlr. 

Dursunbeyin 
Haritası Yap

tırılacak .• 
Dursunbey belediyesi ka 

za merkezinin halthazır ha 
rltuını yaptırmağa karar 
vermit ve faaliyete g.-ç 
mtıtır. Haritalar 1 - 500, 
1· l000 1 ·2000 mikyasında 

yap ı lacaktır 

Y edl temmuzda ıha le 
edılecek olan haritanın he · 
men alınmaaına baılanacak 
tır. 

Oırao~ul öğretmenli~ 
imt i hrnlın bitti. 

Dört gündenbert devam 
etmekte olan ortaokul yazı 
la t111tıhanları dün ıona er· 
mittir 

Dün yapılan tabflye imtl 
hanına üç ilkokul öğretmeni 
ittıra k etmtıtlr . 

'!>it 

Bugün Yapı

lacak Maclar , 
Bölıe ilk maçlarına bu· 

gün fdmenvurdu ile !dman
blrlifi btrınct ve tkınct ta 
kımlan arasında devam 
edılecektlr. ikinci takımların 
maçına saat 14 de, birinci 
takamleran maçına da ıaat 

16 da beılanacaktır . 
(C l Gümeıindekl maçlar da 

Bandırma Gönen takımları 

arasında yapılacaktır. 
'BOi 

Japonlar Ti
henshunı Zap

tettiler 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
Kay Şektn lktıdar mevkıln· 

den çekilmesi ıayanı arzu 
dur . ., Demtıttr. 

Şaogbay, ıs (Radyo) -
Sarı nehirln tujyam, feci bir 
ıektl almakta devam edl· 
yor . 

Son alınan haberlere göre 
iki bin dört yüz kilometre · 
lık btr saba baıtanbaıa ıu · 
lar altındadır. 

Sarı nebirın, Mavi nehirle 
birleımek üz~re mütemadi · 
yen kabarmakta olduğu ıöy · 

leni yor. 

Bir Memur 
Odacısını 
Yaraladı .. 

Dununbey lnhlaarlar me 
muru B. Hakkı ; aralarında 

çıkan bir kavgada idare 
odac111 Kepıütlü Cemalettlnl 
bıçakla göğıünden aiır ıu· 
rette yaralamııtır. 

Yaralı haıtahaneye getl· 
rtlmittir. Vakanm ıebebl 
hakkında tahkıkat yapıl
maktadar. 

inh:sarlar memurlarma 
ikramiye. 

İohlsarlar memurları~dan 
ılcll Amiri Cemal, yaprak tü 
Uln amiri Cevat, yaprak tü · 
tün muhasibi Aıaf. muhasebe 
tedkık memurlarından Tatil 
ve Ahmet Kocabıyıkoflu, 
ıevk memuru Rüıtem Talu 
yirmi bPıer lira tkramlye ile 
taltıf ed ı lmiılerdır . 

f A~rita ve mat~aalann ka· . . 
zanc verg s1. 

Fabrika ve matbaaların 
J 937 finans yılı için tayin 
edilen aıgari kazanç verglıl 
nlıbetlerınln 938 flnanı yılı 

için de aynen tatbik edilme · 
ıl Bakanlar Heyetince kabul 
eıftlmııtır fabrika ve mat· 
baalaran 1938 ftnan yıh ver 
glrlnin de bu ntıb~tler dai 
resinde ıüratle tarhedllmeıl · 
valiliklere btldirtlmtıt ı r. 

Hazine hhvilfer:nin 
~opunlan 

Finas Bakanlığı, yüzde 
bet ve iki f afzlt 1932 hazl -
ne tahvtllertnln altı numa· 
ralı kuponlarile, mülga sey 
rtıef aın tdar~sı borçları için 
çıkarılan yü7.de beı f alzll 
hazfne hhvıllerinin b~ı nu· 
maralı yüzde bf'f f alzlt 1934 
hazine tahvılJertoln dört nu 
maralı ve yurtluk, ocaklık 

tabvillerlnlo üç nümaralı 
kuponlarının ödenmeğe baı

lanmaaını alakalılara bıldır 
mittir. 

Boks darsi almak istiyenler 
20 Hazirandan itibaren 

Halkf'vinde bolcı çalııma· 

farına beılaoacaktır Bu 
spora çalıımak iıtlyenlertn 
Halkevıode kaydı yapıl. 

maktadır. 

N1sanlanma 
Dumlupınar okulu öğret· 

menlerinden B. Akıf Şen 
ıözenin kızı Bayan Şükufe 

Şensözenle, 8. M. Cemal 
Çaluroilu Teğmen 8. Şefik 
Çakırm nlıaoları akıam 
OrdueYinde her iki tarafın 

yakınları araaınada yapılmıı · 
tıt . Tarafeynl tebrik ederiz. 

Bir kıza tacaıüz iddiası 
Eğe mahalleılQden Ahmet 

kızı 14 yaılarındakt Hatice; 
bir hafta evvel Sakarya 
mahallesinden Ahmet tara· 
fıodan kendlılne tecavüz 
edıld ı ttnı t iki.yet ettifinden 
tahkikata baılanılmııtır. 

Kır Bekcileri-
~ 

nin ücretleri-
ni Belediyeler 

Verecek •• 
Belediye hudutları içine 

dahil olan arazi mahsulleri· 
otn muhafazası için tutulan 
kır bekçllerlnln ücretleri 
tlmdlye kadar arazi sahip
lerinden almıyordu . Dahiliye 
Vekaleti; vilayetlere gönder · 
dlil bir emirde bundan böy 
le kır bekçilerinin Ocretlerl · 
nin belediyeler b6tceılnden 

vertlmealni btldtrmlttlr. 

YıJayet bütceleri haktm
dı bir tamim 

Vilayet bütcelertnden ha· 
zılarında bina, arazi ve ikU· 

sadi buhran vergtlerlle dığer 
varidat kalemlerınde lkttsa. 
di vaz•yettekt lnkiıaf ileri 
sürülerek muhammen vari· 
datın kabul(i üzerinde lsrar 
edilmekte olduğu anlaıılmıf, 
lçbakan ve C H .P. Genel 
Sekreteri bu busuıta vali· 
lıklere mühim bir tamim 
yapmııtır. Bu tamimde büt · 
ce muhammenatmın tahıl 

litın ı~yrlne göre tanzim edtl· 
meıl ve muhammen varidatın 
merkezce muhakkak ka· 
bulü üzerinde, tarar edilme. 
meal btldırllmekte ve ezcüm 
le föyle denilmektedir: 

"Gelirlerde ve tahsilatta 
inkfıaf vuku buldukça ta
hakkuku müteakip munzam 
tahıiıat ' iıtlhuli mümkün 
bulunduğuna göre tahakkuk 
etmiyen, hatta tahakkuk 
•humalt bile olmıyan vari 
dat bükümleri üzerinde iı 

rarla teYakkuf edtlmeatnln 
ve karııhkaız hizmetler açıl · 
masınıo zarardan baıka hiç · 
bir faideslnl göremiyorum. 

Bütcelerln samimiyeti, büt 

ce hizmetlerinin tahakkuk 
ettlrllmeıl, teıkılat ve mas
rafların gelirlerle mütevazin 
olması Vek8 letçe prenı p 
olarak kabul edıldiğlnden bu 
esaea muta ytr fU veya bu 

ı ıekllde mutalealarla bütce
lerln gectkttrılmuıne ıebebt. 
yet verilmemesini , aksi tak· ı 
dirde bu hareketlerden mü · 
tevtllld neticelerin doğrudan 
doğruyA sebebiyet verenlere 
atd olacaAanı ehemmiyetle ha 
tırlatmağı münaefp gördüm.,, 

Memurlar mezuniyetlerini 
vaktin~e ~ullanacak . 

Senelik mezuniyetlerini 
kullanmak üzere bulunduk 
ları daire lerden mezuniyet 
alan memurların bu mezunı
yetlerkai tayfn edilen zaman
larda kullanmaları ve taJln 
edilen zamanlar dııında kul
lanmıanlar hakkıoôa 111emurln 
kanununa göre inzibati ce 
7alar tatbik edileceği karar 
laımııtır. 

Doğum 
Baodırma Maarif Memuru 

B. Kaııbın Dojumevlode 
dün bir erkek çocuiu dün 
yaya ıelmiıtır . Anne ve ba
baamı tebrJk eder, yavruya 
uzun ömGrler dileriz. . 

Somada Peh
livan Güreşleri 

Somada 22 haziran çar
ıamba günü - ıehrlmlzdekl 

talebe yurdu menf aatlne 
pehlivan güreıleri yapılacak 
hr. 

Güreılere birçok tanın · 

mıı pehlıvanlar davet olun 
muıtur. 

Varidatımız bir yılda na 
kadar arttı? 

1937 f inanı yıh, mayıı 

l 938 ıoounda bıtmlı Ye ma 
JH 19J8 sonunda devlet va· 
rldatından elde edıleo haaı 
lat 262 779. 714 lirayı bul 
muıtur Bunun 248 672 075 
lirası l 937 fınanı yılı tabak 
kuklarnadan ve 14. 107 639 
ltraaı da geçmtı finans yılla . 

rıoa ald tahakkuk bak•yele· 
rlnden tahsil edilmlıttr 1936 
Ftnaoı yılının aynı ayında 

"mayıs 1937 .. devlet varide 
tından elde edilen ha11lat bu 
yıl bütceslne dahil olup l 937 
bütcealne dahıl olmıyan dev· 
let ve husuıi ormanlar hası · 

llh hulç olmak üzere 238 .. 
987.952 lira idi. Her iki fl· 
naa yılında umumi bütcede va· 
rldat ara11nda rözükmlyen 
teberruat da nazarıdtkkate 

alınmak üzere 1936 ftnanı 
yılının l 937 fınanı yılına 

ıöre hak•ki tahsilat fazlası 
25 153 234 liraya b11lii ol· 
maktadır 

Yalnız mayıa 1938 ayı 
içinde yapılan tahıllit 23. 
153 234 liradır Nisan l 938 
sonunda 1937 flnanı yılının 

1936 vılına göre 11 avlık 

tahsilat fazlası 23 513 827 
lira olduiuna ve bu miktar 
12 ay sonunda 25 153 234 
liraya yükıelmit bulunduiu 
na göre yalnız may11 1938 
ayının mayıs 1937 ye naza 
ran taıllat fazlası 1.639.407 
liradır . 

Devlet tahsilatı yalnız bu 
yıl değıl, dah" evvelki yıl. 

lardıt da bir evvelki yıllara 

nazaran artmaktadır. B·I· 
ha1111 son yıllarda bu artıı · 

lar münhaaıran memlekette 
ekonomik hayatın gittikçe 

lnkitaf etmesinden ve dev· 
let varidat menbalarının da 
bu lnkııafa tal<ip evlemesln 
den ileri gelmektedir. 

Tahıllit yalnız geçen fi 
nanı yılan& göre deiıl, ayna 
zamanda. bütce tahminle· 
rlne göre de bir faz 
lahk arzetmektrdir. 1937 
Finans vılı bütceein · 
de devlet varidata 231 mil · 
yon ltra olarak tahmin 
edllmııu Fınans yılının ao · 
nunda devlet tahsılat mık· 

darı teberruat hariç olmak 
üz ~re 259,285.44 J liraya 
balıi olduğuna gör~ mubam 
menata nazaran tahstlit fa~ 
la11 28 milyon lirayı geç· 
mektedtr . 

Tahıılit fazlalıkları devlet 
varldatınıo bütün nevtle 
rinde birıblrlertne yakıo 

nlıbetlerde dağılmaktadır· 

Devlet varidatının bu artıfl 

yurd ekonomlıtaln lnktıafı· 
oı ve ona mu•aıl olaralJ 
halkın tedl1e kabtllyeUnlrı 

artaı1111 ıaatermektedlr. 
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Noter Kanunu Proje
M e c 1 is de .. • 

Si 
Kanunun Ehemmiyeti Esbabı 

Mucibesinde Tebarüz Ettiriliyor 
Noter kanunu proje••· ad 

llye encümeninden geçerek 
"amutay ruznameııloe alın 
mıtlır . Adltye encümeni. ad 
it hayatımız için huıuııi bir 
ehemmiyet taııyan bu proje· 
nln mucip ıebeklerlnde ıun 
ları ıöyl~mektedır : 

Eıbabı mucibe liylha11 
tle, "Adliye Vekllt tarafından 
verilen izahattan ihzar edi 
len layihanın 1926 tarihin · 
den beri peyderpey ted•in 
edilen adli mevzuatımızda 

kabul edilen asri hukuk pre 
nıtpleriyle ahenk ve lnılca 
an temin makıadiyle İıvlç 
re veHlre memleketler ka 
Dunlarında yapılan tedkıkler 

ilzerlne memlekette müıahe 
de edilen ookıan ve ihtiyaç 
lar da gözönünde tutularak 

bu liylhanın vücude getiril 
dtit anlaıılmııtar . 

Kanunt Hlahlyetlerine aıö 
re ifa edecekleri btzmetler 
bakımından halkın güvenini 
haiz olmak lazım gelen oo 
terlerin bu vazifelerinin eh 
emmlyetiyle mütenasip ev 
ıaf ve ıeraiti haiz bulunma· 
ları •e noterlliln bir mea 
lek sayılarak bu ııde tecrü · 
beli zevahn yetlttirtlmeıl ve 
bu ttıbarla hal ve ittlerlnin 
temini eıbabının derptı olun 
1Da11 ve halkın 11 limetle it 
lerlnl gördürmek '7e hakla· 
rını korumak üzere tanzim 
edecekleri evrak ve ıeneda· 
h tevılk ettirmek \bere em 
niyet ve kolaylak göıterile · 

cek hükümler konması lü 
zumu iılkir ve imparatorluk 
df'vrlnde muvakkat bir ka 
nun olarak neıredıllp cuzı 
tadı l itla buıün meri bulu 
nan kanunun ihtiyaca yeter 
olmadıfı derkir bulunmak· 
\a bu mühl!?a oolctalar naz 
ara alınarak hazulanao la 
Ylha encümence eaıı11 ıubarl 
le kabul edılmtıtlr. 

Llyıha havi olduğu hü 
kümler ltlbarty le umumi hü 
kümlerden bahtı k11ımdan 
baıka ıeklz bab üzerine 
taıoıf edtlmittir. 

Umumi bOkümler, alh 
llladdede her aıltye mabke 
meıt kaza çevreıfnde btr ve 
Ya birkaç. noterin buluna 
cafı ve noterlik dairelerinin 

lcurulacafı yer göaterılmlt 
Ye yabancı memleketlerde 
noterltk itlerinin kooıoloı 
luldarca yapılacağı taulh 
lcıhnmıı ve noterlerin ılım 
ve baıır müe11eselerl aza· 
lıldarly l e kaza mercilerinden 
Yerılecek her hangi bir va · 
ılf eden baıka hıçblr ııle 
nıe11ul olmıyacakları ve 
borsa oyunu •e ticaret itle· 
rlyle ufraıamıyacakları ve· 
baıkalaraoa kefalet edemi 
Yecekleri bu itlerin noterlik 
•azıfealyle teltf kabul etml 
Yen ve itimadı sareabılen 
llleııalelerden olmak müli 
huaılyle kanunda açılcca 
ııöıtertlmı1tır. 

ve itleri yapa blleceklerı al 
tıncı maddeye kaydolunmuı 
ve ancak zaruret ve müıta 
celıyf't sebeplerinin tanzim 
veya taadık olunacak evrak 
ta göıterilmeıt lilzumu lıaret 
olunmakla bu hükmün yalnız 
yerinde tatbik edilmeaf mak· 
ıud olduiu tebarüz ettiril 
mlıtfr . Liylhaoın yedinci· 

· den yırmlnciye kadar olan 
birtnci babı noterlerin tayini 
uıullerloe mütedatr hüküm· 
lerl göstermektedir . 

Hik,mlık, memur ve avu· 
katlık aıbi bütün meslekler· 
de aranılan vasıf ve tartlara 
miitenazır olan noterlik hak 
kındakı kayıdlara btr de Hl 

mad ve emntyeti uf ak bir 
ıüpheye düıürebilecek hal 
lerle aarıh olarak ilaveten 

İfaret edt lmtı ve bet ııenelik 
hakimlik. müddelumumtlik 
veya avukatlık etmlf olma· 
nıo metrut bu\unma11 da 
noter olmak ıstlyenlerl hu· 
kuki bilg ılerıni tatbik eaha· 
ııanda tek~mmü! ettirmıı ol 
ma ları dütüncealyle konmuı 
iıabetl btr kayıddar . Kanunun 
aradığı bu kayda göre 
açık noterlığe talip çıkma

dığı takdırde diğer ıartları 

haiz o lanlar ara11nda imli 

han yapılacağı ve imtihan 
mevzuunun nel eT' o\dugu ve 

taliplerin teaddüdü halınde 

aralarında müsabaka yapı

lacağı ve bunun arasında 

dil bilenlerin tercih olurıa 

cağı. bu baban sıra ile mnd· 
delerJnde teıblt olunmuıtur. 

P, ojenin esaslan: 
Dokun bir madde olan 

projenin 7 ncı maddesinde 
noter olmanın vaıııtlarını 

tayın etmektedir. Bu vaııf 
lara göre Türk olmak, me 
deni ve ılyasi haklarına ıahlp 
bulunmak, yirmi hc-t yaıaoı 
bıttrmit olmak, askerlik fhli 
hlzmetfoı yapmıı veya h ız· 

mele elverııll olmadıiı ao
laıılmıı bulunmak, baıkaıana 
geçer veya yapmaya mani 
haııtalığı bulunmamak, Tür 

kiye hukuk fakülteılnden 

çıkmıı olmak veya 1lya1al 
bılıiler okulundan veya ya · 
bancı bir memleket hukuk 
f akült~ıılnden çıkrnıı o!up 
l"Orkiye hukuk fakülteleri 
proğraınlarına göre ekıik 

kalan derelerden imtihan 
vererek taediknaıne almıı 

olmak, ıeref ve hayııiyetl 

kırıcı bir ıuçtan dol,.yı mut · 
lak bir surette ve kaadi bir 
cürümden dolayı üç ııy ve 
ya daha fazla 
hapiı cezıutle mahlrücn 
veya bu kabil ıuçlarla hap 

Çinlildrin Japonlara he~i· 
yesi: Akrep. 

Japonyada , Kobe llmanan· 
da ltçler bir gemiden demir 
yükünü boıaltırken akrep 
hücumuna uğramıtlardır. 

Hidlııe ıöyle oluyor · 
Demir çubuklarını vinç 

zincirine baalamak için ge
minin anbarıoa inen amele
ler. ite baılamak üzereyken 
içlerinden biri bir çığlak atı
yor: Adamın birdenbire bir 
yerini demirlere çarphiı zan 
nedıliyor Fakat bu ıı.rada , 

bütün tıçtler bağrııma ya bat 
lıyorlar: Demirlerin ara11n 
dan bir alay akrep çıkmıf . 

adamların üzerine dolru yü 
rümektedlr. 

lıçtler ambarlardan der 
hal yukar1 fırlıyorlar . Sonra 
akreplere karıı müdafaa ve 
hücum tetbtr lerl ahnarak 
tekrar anbara fnl1orlar ve 
hayvanları öldürüyorlar .. . 

Bundan ıonra itin tahkl · 
katına glritlltyor: 

Akrepler buraya nereden 
gelmlt? Ekseriya ayrı ayrı 

yaı ıyao ve bir arada bu ka · 
dar çok bulunmayan bu hay· 
vaoların gemiye kendi ken 
dJlerlne girmelerine ihtimal 
verilemez. Bunun. kasden ya· 
pılmıı olduiu muhakkaktır 

Bunu da kim yapabilir? 
Çinliler . 

Hakikaten, vapur, gehrken 
btr Çın ljmanına uiramıı ve 

anbara konulan d ı fer bazı 

yükler Çınlı Uman "melesi 
taraf andan yüklenmiıttr . Çın 

itlerin bw arad11, gizli tekli· 
de getirdikleri akrepleri an · 

bara barakmıı oldukları mu
hakkak görülüyor. 

Japonlar. bu garip ve 
alayla ıekıldekt ıulkaııta çok 
kızmıtlardır . 

Bakleriohj i Enstitüsü 
Tıbiltui (Sabık Tıf fa) de 

bakterlohjl Enıtitüıü ile 
bunu itmam eden ilim ılte· 
ıioln ınıaatı bu aene içinde 
bitlrllecektir. Bu Enıtitünün 
on sekiz pavlyonu olacaktır. 

Bu pavlyonlarda bakteriy 
yen ve mahveden huvey 
neler yetııtlrtlmektedlr. Ti· 
b1lı11ı Baktertof aji Enıtltfilü 

daha ıımdlden 16 nevi 
mikroba karıı bakterlohjl 

yeti1Urmekted1r. Bunlar ara · 
ıında dizanteri, tifo, pfojen 
vesaire mikropları bakteri · 

of ajları da vardar 
Enıtltü toıaatının n ı hayet 

lenmeıi ve bu ıuretle ıenlt · 
lemeııt netıcealnde faaliyet 
de artacak ve bakteriofaj 
kültürü de fazlalaıtırılacak . 

tar. 

ahlakça haUun güvenini gt 
derecek bir haltle dıle gel · 
mıı olmamak, en aıağı beı 
aene hiklmhk, müddeiumu 
melik yahut avukatlık etmit 
olmak ıarthr . 

Projenin dlfer k111mları; 

defter• doıya ve ka yıdlar, 
tanzim . taadık. teblıf, noter 
dairesine eelenlerlo ehliyeti 
ve tarafların razalarını og
reome ve alakalılarla ıahıd 
)erin dinlenmesi, noterlerin 

vazlf elerı, murakabe, noter · 
lerlo yapmaları yaeak olan 
haller ve mali meıullyet, 

noter yananda çahıanlar, 

noter ücretleri, noterlerin 
mezuniyetleri. noter yardım 

Noterlerin tatil gOnlerınde 
1t Japamıyacakları tabii ol. 
tnalda beraber metinde ııa . 
ret edtldiil üzere vaelyetna 
Rle tanzimi veya ıeclkme· 
•ine •e zarar umulan aktd 

ııi müıtelzim herhangi bir 
cürümden dolayı ceza taki 
bi altında bulunmamak. ce 
zai veya inzibati btr karar 
nellceetode hakim, memur 
veya noter olmak ehliyetini 
kaybetmcmit olmak, meslek 
ıeref veya hayıtyetlne uy 
mıyan halleri hulunmamıt 
olmak. bileli ve taksiri ol. 
mayarak ıfia. et mit ise iti · 
barını iade etmlf olmak. ku· 
mar oynanıayı itlyad edlo
miı veya menfaat mu kabl 
llnde kumar oynatmıı yahut 

• .andıi• hükQmlerlne ald 
maddeler• ihtiva etmektedir. 

Okullara Girme Şartlara: 

Balıkesir Köy Ebe Mt~ktehi. 
Bir yıl leylf okuduktan 

ıonra 3 yıl mecburi h iz
met yapmak ve yalnız köy· 
lerde aa nat fcra etmek üze -
re köy ebeıi yettıtiren mek· 
tebimize bu yıl 30 talebe 
alınacakhr Şarttar ıuolar . 

dır : 

1 - Türkiye Cumburiye· 
ti tabaaaından olmak, 

2 İlk tahıllt bitirmlı 
veya o derece tahıil görmüi 
olmak, 

3 - Yaıı IS den aıağı 
35 den yukarı olmamak, 

4 - Evleomemıı olmak 
ıart değıldır . Evli veya dul ol 1 
makla beraber (2·10) Yftftna 1 

kadar çocukları olanlar da · 

hl çocuklarının her türlü ba · 
kımı temin edileceğine dair ' 
bir taahhütname getirirlerse 
kabul edilirler Çocuklar 
mektebe gelemez. 

5 ~ isteklilerin hn.iran 
batından afuıtoııun 15 tine 
kadar doğrudan doğruya 

mektep müdürlüğüne müra
caat etınelerl ve dilekçeleri 
ile b ı rlikte atağıdakl veıı i ka . 
lara ekılksiz olarak gönder 
melerl lazımdır: 

A) Nüfuı l:füvlyet cüzda · 
nanın aılı , 

B) ilk mektep ıahadetna 
meılntn aı1ı veya bu d~re 
ce tahıtl gördüğünü lıbat 

eden fotoğraflı. taedikli ve · 
slka, 

taahhüt ae.nedi,. 

E) Çoct.1klara (2 - J O) ya· 
t ına kadar olan dul kadın 
laran tahıil müddetine çocuk·· 
!arının anne, kız kardeı , tey
ze, hala gibi yakın alna ba 
11 tarafından bakıl acağına 

dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadıı,lar içio tabıll 
müddetince çocuklarll'Ja ba
kacağana dair koca11mn ta
ahhütnameıl) , 

F) Köy •htly.ır heyetinden 
ahnmıt ve zabıtaca taedlk 
edilmlt hüsnühal ~arıakuı, 

GJ 6X4.5 bovuada dÔrt 
adet fotofraf . 

Taahhüt senedi örneği: 

Bahkeıi r köy eheıi mek 
teblne alınarak tahııl edip 

mezun o1duğ~mda ııhhat ve 
içtimai muav,.net veklletiniv, 

yahut valf ve kaymakamlı, 
rm tayin edeceği le öy1ıer 

mıntakaınnda 3 yıl bizrnet 

etmeği ve bu hizr neti 

kabul etınediğlm veya 
ka bul edipte muayyen müd 
deti bitirmeden bıra'k•ıfım 

ve ıııbbi seb~pler d11mda 
mektepten daimi ola 
ra~ çıktığım veya çılcarıl dı 
ğım taktirde tahıtl r Daarafı 

karıılığı olmak üzere 11ıak · 
tuan 100 Jt,.a vermeU kabul 
ve taahh6t eylerim 

(.Sarih ikametgah adreıl) 

Yukarıda adres ve 

C) Tahsiline ve ılertde , yeti yazılı olan. . . . .. nın 
bu taahhüt ı1enedi muclbin · 

Yani hir Arapça - Ruıcı 
IOgatı 

Pıofeıör K Baranov. on 
sekiz ıeoedenberl üzerinde 
çalııtıfı yeni Arapça Ruıça 
lügatının koınpozlıyonunu bt 
ttrmtıtir. Profeıör Baranov, 

çok zengin malzf!me topla · 
mağe. muvaffak olmuıtur. 

LG.gatında takriben 40,000 
kell tae vardır 

'.iov yet müıteırıkleri bu 
ye at lfıgahn Sovyet ilmi ba· 
kr ımndan büyOk ehemmiye
ti Dl tebarüz ettirmektedirler. 

Sorreı ticareti 

1 
-St.vyetler Btrltit t •caretln

delr.l lf hacmJ ikinci bet 111· 
lı•; plan ıenelerl eao&1ında 

l 
411; mtslln.- çıkarak 1937 ıe· 

lll1'ıılnde 125 milyar rubleye 
varmııtır . 1938 senesinde bu· 
nun l 40,5 milyara çıkacafı 
tahmin edılmektedlr . 

yapacak ları it hacminin dar 
hiı ve karlarının otabeten 

azlağı da bu ıuretle bulundu· 
rular11k beyanname uıulü 

yalmz nüfuıu zı; btnden 
fazla olan yerlerde ç~lııan 

komlıyoncu 1ara haeredtlmıı· 
tir . 

4 - fJllm alım eatım ı 
icar ve lttlcar tıının anettl · 

ği huıuıılyet ve ehemmiyet 
tubarlle bu tılerl yapanların 

ıavrlaafi lrad karinesine aö 
re vergi tabllyetlerlnfn de 

mükellefiyet m6ıavataoı te hizmet görmeıılne engel ola · 
cak bir haetalağı olrr.adıiına 
dair velayet haetahanelerln 
den ahomıı ıııbhlye heyeti 

ce maktuan ödf!mek mec- mfn edemiyecefl anlaıılarak 

burlyetinde olduiu 100 l lra ~ hu gibi teıebbüı erbabını 
yı kend ıai ile birlikte müte be1anna1neli miikellefler ara -

raporu, ıelall kefil ve müıterek mü aına almııtır. 

D) Ôrneil bu ilan ııonun - teıeleil borçlu aıfat ı ile ödl- Bu kanunla yeniden be 
da yazıldıtı ıekllde keftllt yece§im . yanname uıulüne tlbl tutul 
ve noterlikten taedıkli bir (Kefll ln adresi) mut olanların defter tutmak 

!"!"'!"~~~~~~~~~_....'!!"'!'!!!""""SS"!'!!l'~'!!!!!'!~'!!'!!!'!EL!!!!!!!eEk~.#i-r.oıı!!!!!!!!!!!!'!!!!'•_.~~~ 

Kazanç Vergisi Kanu
n u n d a Değişiklik .. 
Maişet ve mütellef iyet esasları düsünülue~ işçi üciet
lerinds asgari had 6 O ~urustan 80 kuruşa çıkarıldt' 

Ankara. !8 Kazanç 
vergisi kanununda bazı de 

i•tlklık yapılmaıaoa dair 
kanun lihtya sı Mecl iı ıuz 

nameıılne alındı. 

Liyıbayl ura ile 
eden ıkttaal , mahye, 

tedktk 
adlı ye 

ve bütce encümenleri , bü" u· 
meUn projeıl üzerinde bazı 

değlıiklıkler yapmıılardır . 

Layihanın 11on teklinde yer 
alaa bu deilıiklıkler tÖY 
ledlr: 

1 Aıgari malıet ve mü 
kelleftyet eaaııları düıünüle 

rek •ıçl gündelıklerlnden al · 
anmakta olım kazanç verglıt 
için aeıari had 60 kuruıtan 
80 kuruıa çıkarılmııtır. Ya 
oi 80 kuruta kadar olan ıı 
çl ıündelıklerl ile 120 ku -
ruıa kadar olan gOndellkle· 
rln 80 kuruıu vergiden lıtlı 
na edılmııtk. Bu suretle güç 
hal tle geçinebilen blr k11tm 
vatandaıların nrıllerlnden 

bir mtktar daha k11altılmuı 
temin olunmuıtur. 

2 - Evvelce, ıayrleafi 

lrad karlneılne ıöre verıtye 
tabi bulunmamıı iken bila
hare beyanname uıulOne 

tabi tutulmuı olan tbracat ve 
tthali.t kaydlyelerloln zahi
ren bu iti doArudan doiru · 
ya yapmaktan allkadarlarla 

1 

beraber bazı mutava11ıtlar 

dclilettle yine ithal 'Ye ihra
cat itlerine devam ettllclert 
anlaıılmııtır 

Hu glbi mGkelleflerln be· 
yannameye tibllyetlerioi lı· 
Ulzam eden ıebep, tthalit 
ve ıh nıcat itlnden temin et· 
tikleri kAzançları çalııtakları 

yerlenn gayrisafi iratlı, ka 
rioeııi ile ölçülememeıinden 
ve beyanname vergilerin ka. 
zançlar1 ile müteoulp olma 
ma11ndan ibarettir. 

ihracat ve ithalat t icare
tinin doğrudan dofruya ve
ya bir mutavanıt deliletale 
yapılma11 hu ticaretıo vaıfı 
nı değlıllremedlğlnden ve 

bunların beyanna meye tabı 
tutulmalarına imil o 'an ıe

beplert kaldırmıı olmıyaca
ğından kanunda bu glbi mü 

kelleflerin lerfiklnc IOzum 
görülerek mevcut madde ona 
göre değlftirllmlıttr . 

5 - Alelumum komla · 
yoncuların ka:.r:&oçlarını ça · 
lııtıkları yerlerin, eayrfıafi 
Iradı karfnealne ıöre ölç(i . 
lemiyeceğı de anlatılarak 
bunların da beyanname uıu 
liine tabiiyetleri münaılp 
aörülmnı ve ki.rlarıodalcl 
nüfuıu 25 blnclon •ı•I• olan 
yerlerdeki komlayoacuların 

mükelteflyetl~rl 1939 tak 
vlm yılında baıltyacktır. 

5 - Miicelhtler, piyaıçılar. 
ıtra aleti yapanlar ve eatan . 

lar, kanuna merbut cetvelin 
yüzde 25 hk ırubundan yiiz

de yirmilik k11mana nakle 
dlldlif stbl, odun ve k6mür 

utanlar dahi odun ve kö. 
mür depoıu iıletenlerden da

hıtf aıla vergiye tlbt olmuı 
muvafık aörOlmedlftnden 

bunlar dahi yüzde yirmi beı· 
ilk gruptan yOzde ylrmiltk 

grupa alınmııtar 
Sandal ve kayık. mavna 

kürekçileri de yüzde 20 ilk 
gruba lllve edllm•ıtlr . Kah· 
ve deilrment imal ve satan · 
larla kaııkçılar ve kitap 
natlrlerl yüzde 30 luk ıu· 

1 ruptan yüzde 25 IJk grupa 
ve ıeker. ıekerlemecller de 
yüzde 30 luk ıruptan yüzde 
35 l ık grupa naldedılmtıfer, 
içkili ve çalgılı gazinolar 
ıırasıoa içkili ve çalııla bah 
çeler dahi tlive olunmuı -
tur . 

6 - Bu dei•t•kliklerle 
vergi m6ddetlerl lndlrllmlt 
olan mükelleflerin 1938 
mali yıla Yergileri bu kanu· 
nun merlyetloden e••el tar · 
hedtlmtı bulunıun bulunma· 
aın bu kanunun bGlcümlerı

ne aöre yeniden tar hol una . 
caktır. 

Bu kanuna balla cetvelde 
11nıf dereceleri ve maktu 
verıi miktarları da deilıtl · 
rllmlı olan mGkellefler hak· 
kında fıbu cetvel hükmG 
1939 mali yılandan itibaren 
tatbik edilecektir. 
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Ortaavrupa Meselele- Bahkesir Vilayet Daimi !~8~1?l@'"@M@J"?ı@"~~~~ •• • 'jJ ageı ar ve ~ 

ri Karşısında Romanya · Encumenınden: ~ BahçıvanlarOkusun 
Bükreı, Mülga m illi 

köylü fırka11 organı • Drep 
ht a,, gıuetuı Almanya -
Çdrnslovek ıhtılifı hak· 
kında neıretliğı bir makale 
de ezcümle ıöylc diyor: 

11 A.lmanyanın, Avrupa ıul
hunu kargatahğa dütermek 
üzere Çekoılovakyada çe· 
vlrdlğl ıon manevra kırıl 

mııtır. Müttefik cumhurlye· 
tin akıllılığı ve takati, bu 
defa lngllterenin enerjıH: ve 
kati müdahaleıl. sulhu ye 
ntden temine saik o!muıtur. 
Almanyamn, muahedeiert 
parçalamak ve arzu ettiğini 
zorla zaptetmek planına alt 
.. kaba jeıtleri.. zincirinden 
bir halka kopmuttur . 

Bu büyük mücadele kar-
111ıoda belki ıon htr mer· 
hale teıktl edecek olan Çek 
halka11, mazinin zafer zin· 
clrlni, yani, Sarre Anıcbluas 
zincirini, itmam edilmlyen 
fakat tarar la takip edilen 
rüyalar ztnclrlne batlama· 
mı ıtır 

Çekoslovakya etapt, müı· 
takbel kıtal için, hudut.uz 
emel ve arzularına tamam
lamak kayglıtyle bunun ba 
tında bulunan muannit ta
hrikatçılara bir köprü tet 
kil etmiyecektır. Çekoılo 
vakya cumhuriyeti, Berltn 
tarafından hazırlanan bu 
ıon darbeler kart11ında, 

müıteıoa tavır ve hareke· 
tiyle milli mal ve mülkleri · 
nl, ıeref ve hayıiyetlerlnl 
muhafazaya katiyen azmet· 
Uilni pek ıüzel tabat etti. 
Hüınünlyel ve ıamlmtyet 
hiçbir vakit ekıtk olmamıt 
hr. Haklı t~leplerle mOıkt 

lihız kabul edilmittlr. Tah· 
rilıatçılano görülen tıkandık 
ruhlart, enerji, teref ve 
hayılyetle reddedilmlttlr. 

Bütün Avrupa 1 Çekoılo -
vakyanın yanında mevki al
mııtır. Ve tahrlkatçıların 

jcıtleri de, bugün eıktıt ıt 
bl birçok proteıtoları davet 
~tmtıttr. 

Berllntn muvaffak olan 

T aıebeler matematık 
olampiyat1. 

Moıkova devl~t ünfvenl 
teıl profesörlerinden Kuroı, 
üolveralteye bajlı olmak 
üzere bir genç matematikçi 
talebeler cemiyeti teşkil ey· 
lemlttir . Bu cemiyet aza11 
nın tetebbüıü üzerine , Mos· 
kova ünlvenlteat, Moıkova 
matematik cemiyeti ile bir 
ilkte, Sovyetler Bırl!ğl hü 
kumet merkezi mekteplerin 
deki talebeler araaında bir 
matematik olmplyadı tertip 
etmiştir 

Hu matematik olcnplya 
dına, liselerin yüluek ıı0tf 
lan talebealnden 400 kadar 
genç tıtirak edecektir. Ollm 
piyat, iki kısımdan ibaret 
olacaktır ilk devrenin me 
selelerınl iyi bır surette hal
ledecek talebeler. daha mü
him olan ikinci devreye it· 
tlrak edebtlecektır. Talebe 
ler fşte asıl bu ikinci dev 
rede sorulacak çetin meıe-
lelerln hallinde matematik 
kabiliyetlerini tam olarak 
gösterebilecelderdlr. 

Olmpiyat ıonunda muva 
ff akıyet kazanacaklara mü· 
k~fotlar verilecek, ayrıca 
bu talebelerin üniveralteye 
duhullerlnde kendilerine ko· 
!aylık gösterilecek ve lmtl 
yazlar verilecektir. 

veyahut yeniden bazarlayıp 

bugünlerde tatbik sabasına 

koyduğu bütün bu darbele 
rinde, on senedenberi Ray
hın beyoelmtlel veaaikini ta
min eden aynı ruh mütahe· 
de edtlmektedır. 

Raymond Recouly, Fran 
aanın, 1870 den l Y3U a ka
dar olan harici ıiya1ett hak-
kında yazdıtı bir kitapta, 
8erltnde ) 919 sem~ıinde yap
tığı fevkalade mühim bı r 

mülakat hakkındı. ıu ızahatı 
vermekted ı r: 

.. Veraay muahedesinin 
imzaaındao birkaç ay ıon· 
ra Bcrltne muvanlattmde, 
o zamanlar yegi.oe açık 
otel olan A.dlonun uloola 
rındakl maaalardan birinde 
yol arkadatım Amerlkah 
James Hydei Almanyanın 
aabık Amerika hQyQk elçi 
ıinden dul kalan vatandaıı 
Barones (S) ile muıahabe 

halinde buldum. Harbin de
vamı müddetince Berllnde 
ve eyaletlerlede vaktini we- 1 
çlren mumalleyha, bütün 
dünya ile alakası katedılen 
Alman milleUnlo. 5.l ay 
devam eden harp eana1ında 
maruz kaldığı felaketleri ve 
fedaklrhklafl hakkında mu 
f aaal malamat vermlttir .. 

Baronea, hıkayeılne devam 
ederek töyle ôtyordu: 

"Harpten iki sene evvel 
bir gün zevclme ıu ıuah 

sormuıtum: Birçok devlet 
lerln günden güne Alman· 
yadan uzaklaımalarının le· 

bebl nedir? 
" - Herhangi bir ıebep 

dolayıalyle bu dOimanhğa 
liyakat keabedlyoruz. Ztra 
btzım harici ılyasetımlz yal
nız tlddete dayanmaktadır. 

diyerek büyük elçi cevap 
vermfttf 

Bir Alman tarafından 

memleketinin harici ıiyaaeU 
hakkında verilen bu hük· 
me ılave edilecek hiçbir teY 
yoktur . Hakikat de, budur. 
Hatta Almanlar. bn.ı ahval 
dola yiıiyle onların tarafına 

geçen hakka kartı bile, hld· 
det ve tiddetle itirazlarda 
bulunarak iltihak yerine mu· 
haleft'lte karar kılmıtlardar 

Fakat muahedeleri zorla-
malarına, C"nevreye b6 
cumlarına. münasebetleri 
zehirlemelerine ve Avrupa 
havasını bozmalarına ne der· 
siniz? 

Almanyanın ubık Ame 
rikA büyük elç ıılnln tahmin 
lerl. bugüne kıodar muteber 
olarak kalmıfhr Şiddet si 

yaaetl . d ima dütmanlık ka
.zanır . ,. 

Curentul gazetesi siyHi ic
mal ıütununda Almanyaoın, 

lngılterenln Balkanlarda ta 
kip etmekte olduğu ıtyaaeti 
tfddetle ten kıt ettiklerini le · 
barüz ettirmek üzere Alman 
matbuRtından aoağıdakl fık 
raları nakl~tmektedtr: 

Natlo nal Sac:alıstiche 
Coreıpondenes ıaz-eteıl, ln · 
gllterenin, Türkiye" e yaptı 
ğı ıkrazda politika kokurn 
var diyerek tfddetl~ tenk ı t 
etmektedir. Alman tnehafılt 

bunu, Almanyanın Cenubu 
ıarki Avrupadakt dyaaetioe 
kartı İngllteren ln bir ma 

nevraaı olduğunu zannet 
mektedlrler. Gcrmanie ga 
zeteıt de. naavonal ıosya 
lı t Almanyaom Balkanlar· 
da ve Tuna havzuındaki 
tktııuıdi menfaatlerine lngll · 
terenin karıtmaıını tenkit 

1 -· Müddeti on gün temdit edıldtil halde lıtekllıl ~ 
çıkmıyan Balıkeıtr Memleket Haıtabaneıl erzakından zey- ~ ~fahsulJeriııizin verimli ve çabuk yetişme
unvağı. kepek. uzdınlmıt tereyağı , yumurta, beyaz pey ~ sini isters~niz tecrübt'leriııde nıuv<ıffakı)"el 
nlr, beyaz sabun, gazyağı, beozın ve tuza vlne tıtekll ~ " ... G · b l · d ~ 
çıkmadığından bır ay zarfında pazarlıkta veaıımek üzere f kazarıaıı Rus kimyevı ü re,, erın eu ~ 
müddeti 14 ·temmuz 938 tarihine kadar uza~ı l mıttır . ~ istifade t•diuiz. ~ 

2 - ihale encümenin mutad toplantı günleri olan per- '[! SARAÇLAR BAŞINDA ~ 
tembe, cumartesi ve pazarleıi günleri aaat onda Vilayet ~ Hasan Cumali Oğullar. ~ 
makamında müteıekktl Encümeni Daimi buzurunda yapı· ~ ~ 

lacaktır . jl~~~~~~~~.@Jt"i 
l - lıteklilerln yukarda yazıla gün ve aaalte vlliyet 

Daimi Encümenine ve ıartnamelerint görmek iıtlyen 
lert daha evvel Vılayet Daimi Encümen kalemıne müra. 
caatları ilan olunur . 

4 l - 184 

Dursunbey Belediye 
• Riyasetinden: 

Kaza merkezinin holihazu har: ıası ılınacak. 
l . 7-7-938 Tarihine raatlayan perıembe günü aaat 16 

da Duraunbey Belediyesinde ihalesi yapılmak üzere tah 
minen 30 hektar meskun, 60 hektar gayri:meskQndan tba· 
ret olan Duraunbey~kaza merkezinin J/ 1000- J/500 - 1/2000 
mikya11nda harlta11nan alanmaaa ylrnıt gün.l.müddetle açık 
artırmaya konulmuttur. 

2 - Meskün kıımın beher hektara 25, meakun ol · 
mı yan kıımın hektarı 15 liradır . 

3 Muhammen bedeli 1650 liradır, muvakkat temi 
nalı 123 lira 75 kurutlur. 

4 - Buna aid tartname ve diğer evra" Duraunbey 
Belediyesinde görülebilir. 

5 - Ek11ltmeye girmek lıU}eolerın bu iti yapabılc:cek

lerine~ dair Nafia Vekaletinden alınmıı ehlıyetname ve dı
jer delge ve 3 ncü maddede yazılı muvakkat temıoatlarlle 
btrlıkte Dununbey Beledlyeatne müracaatları ılin olunur. 
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Devle.t Demiryolları Üçüncü 
işletme Müdürlüğünden: 

21 · 6 .- 938 Tarihinden ittbaren mıntıkamızdaki ka 
tarlarda ataiıdakl değıttkllkler yapılacaktır: 

1 Eıkiıebir Bahkestr Eıkitehir ara11oda haf· 
tada üç defa ııliyen muhtelit katar her gün itltyecektir . 

2 - Bandırma ~ lzmlr - Bandırma ara1mda hafta 
da üç defa fthyeo lekıprea katarları her gün ltli1ecektlr. 
Buna mukabıl haftada dört defa ltliyen muhtelit..., poıta 
katarları tılemlyecektlr. 

Balıkesir inhisarlar Baş 
Müdii.rlüğünden: 

Bandırma tehir dabılt, Bandarma Göneo, Bandırma· Man· 
yaı ıçkt ve tütün oakUyatt ekaıltmeai 25 6 938 cumarteıı 
gününe kadar uzatıımıthr. 

Taltplerın yevmi mezkurda ihale 1aatl ulan lU dan ev · 
vel Bandarma tnhıaarlar müdürlüğüne müracaatlara ilin 
olunur. 

etmektedir. 
loduıtrl organı Deutche 

BergWerkezutuog gazeteli! 
de. lrıgilterentn, Boğazlardan 
Balkanlara kadar olan yo ıu 
nu ve Romanya hakkındaki 
planlarını tahlil etmlye ça 
tıımaktadır. lnıtlterentn Ka 
radentzdeo Romen p etrol 
membalarma kftdar olan 
demaryolunun çifte hat ol 
maıını htedığınt ve bu hu 
ıuıta icap eden sermayeyi 
de vereceğini kııydetm~kte 

dir. Hu ıazete, lngtlterenln 
Romen petrolleri ile yakan
dan alakadar olduiunu da 
zlkretmekted ır 

Yine aynı gazetenin ver 
dığl malümata nazaran, Ar 
getoianurıun mayıs avı nl 
havetınde Londradan avde 
tinden ıonra bizde çıkan hır 
tradel kreltye ile Romen 
altm madenlerinin yüzde 
ondan yüzde 30 a kadar ec 
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nebi memleketlerde ıerbt"at 

dövize tahvtl ed~bilt"ceğ ne 
de tıaret etmekte-dır Kara 
denizde latihnl edilen fazla 
mahgul lerln muhafazası ıçıo 

s.lolar lnta edUeceğlne dair 
malumat veren bu gazete, 
Alm8lıyanan Cenubuıarki Av 
rupadakt rnc•vl,ltnl elde ede· 
cek olan bu plAo, zıraat na · 
zarettnden değil belki hava 
ve bahriye nezarf!tlnden çık 
mııtır, diyor ,, 
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Balıkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
Ek11ltmeğe konulan it: Salakeatr· Edremıt yolunun 

86 + 700 - 94 + 400 kılometrelert aruındakı k11 
mın tamırah eaıuıye11 olup L.7 haziran 938 tanhıne raıt · 
lıyao pazarteıı günü saat 1 O da ıhaleat yapılmak üzere 
15 gün müddetle •e kapalı zarf uıullle ek11ltmeğe konul
muttur . 

2 - Bu tamlratm k~ııt bedeli 25,534 lıra J8 "uruı, 
muvakkat temınah t 915 hra 18 kuruttur. 

3 Bu ite aid evrak tunl ardır: 

A - Keııf hulasa , fıyet bodroıu , metraj 
malzeme grafaklerı . 

cetvellerı ve 

8 - Huıuıi ve fenni ıoırtnamelerle ekılltme ıartnameai 
C - Mukavelename örneği. 

lıtıyenler bu evrakı her gün Vilayet Daimi Encümen 
kaleminde veya Nafıa daırealnde görebiltrler . 

4 - İhale birinci maddede yazılı gQn ve aaatte Halı 
kesir Hükumet datreıtnde Vılayet Daimi Encümeni tarafın 
dao yapılacaktır . 

5 l~teklı lerin Nafia Vek•letınden 938 yılı için alıomıı 
ve bu ite glrmf ğe salahiyet veren müteahltlık veıikıuını 
ve muvakkat tr.mfnatına malaandıima yatırdığına dair 
makbuz veya ıayaoı kabul banka m~ktuplarını 2490 numa
ra lı kanunun 32 ncl maddeli ahkamına tevfıkan zarf lıya · 
rak ıhale aaatlnden bir saat evvel Vılayel Daimi EncQmen 
ret•liğlne makbuz mukcsblllnde vermesi lazımdır. 

6 Postada vaki gecikmeler kabul edılmez 

Sehtbl ve Baımuharrırı : Balıkealr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BL.'AL 

Basımyera: Vilayet Matboaıı Halı tesir 

168 


