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Hatayda, Hükumetimizce ittihaz edi
len kararların tatbikatına başlanıyor. 

13 MAYIS CUMA 1938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON IKINCt YIL 81 YI: 3880 

Halk ~~rtisine ~e Ankara Bel:diyesine: Başvekil Celil Bayar ·hu· 
~ta~urk, bınl~rceLır: De· gün belgraddan ayrılıyor. 
gerınd e Ga yrımenkulT e· Başr;ekilimiz Dün Gece Belgrad Rady~sunda 
b 1 d b · ı d ) Okuduğu Bir Mesajda Türk Milletinin Yugoı• 

errU ar a U UD U ar•• lav Milletine Olan Derin Sevgisini Bildirdi .. 
Bayak Şef, Dahiliye Vekilini, Ziraat Vekilini 
Ve Ankara Valisini Kabul Ederek YiJksek 

Hediyelerini Bildirdiler •. 

Belgrad , 12 (AA.)- Baı

vrktl Celil Bayar dOo gece 

Belgrad radyoıunda Yuıoı 

lav milletine hitaben bir 

mesaj okumuıtur. Celil Ba · 

yar bu mesajında Yugosla• 

milletine T6rk mtllettnln ıe 

lim ve muhabbetlerini ııe 

ttrdlilni töylemlı ve Türk -

Yugoslav lıblrllilnln ıu l h ve 

saadet kaynafl olduiunu 

bıldlrmittlr . 

Ankara, 12 (A A.) - Ata
türk dün Marmara kötküne 
aelerek burada Dahiliye 

• Vekili 8 . Şükrü Kaya ile 
Ziraat Vekili 8. Faik Kurd
oflunu, Vail 8 . Nevzat 
Tandoğana kabul etmtıler ve 
5· 1 1 37 tarihli Baıvekalete 

yazdıkları mektupla hazi
neye hediye ettiklerini bıL 
dlrmıı oldukları çlftltklerle 

müe11eıelerln biten mua
meleıl evrakını lmzalamıı · 
lardır. Ankara defterdarı ve 
tapu müdürü de kanuni ta · 
rlflerl dahilinde teberru 
takrlrlnl takip ve teıbit 
etmlılerdlr . 

Büyük Önderimiz, Jıatesl 
evvelce bildirilen ve hazine · 
ye teberru bu1urmuf olduk· 
ları gayrimenkdllerden bat 

17 Milyon Sermayesi olan: 

Toprak M a h s u 11 eri 
Of i si K u r u 1 a c a k .. 
Ofis, buğday satışlarının düşme· 
meai İf lerile meşgul olacaktır. 

Merkezi Ankarada ol ı 
mak üzere lktlıat Vekaleti · 
ne bağlı ve hükmi ıahılyetl 
haiz toprak mahıullerl ofl · 
ıl adlı bir ofjı kurulacaktır. 

Ofııto buğday itleri fUD 

lardn: 
Memlekette mOhim lıtth · 

ıal mantakalaranda lıtihıal 

edilen buğday flatlannın 

muttahılllerln ıataılarında 

normalin altına düımeainl 
önlemek için V ~killer l leyetl 
kararlle teıbit edllecek yer 
lerde ve tayin edilecek fiat -

larla bufday mubayaa et 
mek ve bu ıuretle buğday 
plyaaaımı korumak ve tan -
zlm etmek, ıtok bulundur
mak, iç ve dıt piyasalarda 
buğday ahm satımı yapmak, 
bufday fıatlarmın müatehlik 
halkı taz)'ikltyecek derecede 
yükıelmeıfne mahal bırak 
mamak, Heyeti Vekilenin 
verdlil dlrekttfler dahilinde 
dıı plyaıalardan bufday aa
hn alarak memlekete ithal 
etmek oflı buğdaydan baıka 
diğer hu bu batı da Vekiller 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Yeni On Lirahklar Te
d av ü 1 e Çı k a r1 il yor .. 
Yıni on lirahklır çıktı~tan sonra es~i banknotlar bıı 

sana icin~a ta~ıvül~en ~al~ınlıcak. 
Türkiye Cumhuriyeti Mer· 

kez Banka11 hakkındaki 1715 
numarala kanunun 17 net 
maddeılnde yazılı ıali.hlyete 

müsteniden Merkez Bankuı 
30 klnunevvel 1341 tarih 
Ye 701 numaralı kanun mu· 
clblnce baıılmıı olup halen 
tedav6lde bulunan kiğul pa · 
ra ları tebdile karar verdlf 1 

•e beılllderln 15 tetrlnevvd 
1937, yüzlüklerln 1 mart 
ı 938, elltltklerln de 1 nisan 
1938 tarihinden itibaren 
tedavnle çıkarılmaya baılao 
dıiı bundan evvel bildirllmlı · 
ti . 

16 May11 1938 tarihinden 
itibaren yeni on liralık kup· 
ürler de tedavnle cıkarılma

ya baılanacak v~ bundan 
evvel çıkaralan kupilrler için 

yapıldığı ılbl, çıkarılacak 

miktar mukabllınde müte -
davll banknotlardan aynı 

miktar tedavülden çekilecek
tir. 

.. Bu yeni on liralıkların te
davüle çıkarılmaya baılandı 
iı tarihten itibaren balen 
mütedavil 10 lırahklar bet 
ıene müddetle mecburi ola · 
rak tedavül edecek, bundan 
ıonra kanuni müruru zaman 
mftddetl nihayetine kadar 
yani beı ıene daha Merkez 
Bankuı ıııelerlnde tebdil 
edilecek tir . 

Kupürlerin tebdiline baı · 
lanma tarihleri ayrıca bil 
dirilecektir . Yenl 1 O lırahk 
banknotların eV1afı aıaiıda 

kıaaca g&ıtcrllmltlh . Bank· 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

ka , Utuı Matbaaıını bütün 
demlrbaı etyaaı civarındaki 
araalarile beraber Cumhurl· 
yet Halk Partıılae, hlpod · 
rum ve stadyum civarında 

ki arsalara ile çarıı içerisin· 
deki bir otel ve altındaki 
dükkanları Aokara beledl
yellne terk etmtılerdlr. 

Bu teberruun reımi mua 
melesi de bugün yapılmııtır . 

Hitler 
Yon Papan in istif asım ka

bul ıtmiyor. 
Berltn, 12 (Radyo)- Voo 

Papeo; bugün tekrar Hllleri 
ziyaret etmlt ve dördüncü 
defa olarak lstlfatıtnt vermlf 
ıe de, Hıtler kabul etme · 
mlıttr 

Baınkil B. Celal Bayar

la Hariciye Vekili B. Tev 

fık Rüıtü Araa bugOn öi

leden önce 8 Milan Sto· 

yadlnovlç ile uzun bir gö 

rüşmede bulunmuıtur . fkı 

devlet ricali bu akıam bir· 

ilkte huıuıi olarak yemek 

yemtıterdir . B Celal Ba· 

yar ve B. Tevfik Rüıtü Araa 
bugece yara11 Belgraddan 
ayrılacaklardtr. 

' Belgrad, 12 ( A. A ) - Kral 
Ntyabet mecllıl azaları , B 
Stoyadlnovlç ve Perovlç dün 

Hatayda intihabat 
f ransız delegesi Gar o İskenderuna döndü. Hataydı 

idareciler arasmdı büyü~ değişiklik yapllacık .. 
lıkenderun, 12 ( A.A) -

lıkenderunda ve Kırıkhan 
mmtakalarında teıcil mua
meleıl ve lotı habat müaatt 
ıekılde devam ediyor 
Fransız delegeıl Garo Bey. 
ruttan buraya dönmüıtür. 

Ankara kararlarının tat · 
bikahna baılanmak üzere· 
dır . Buna nazaran ilan edl· 
lecek umumi affın askeri 
cürümlere de teımlll Parlıten 
tıtenecek, Hasan ile Ali.et · 
tine itten el çektirilerek her 
ikisinin vazifesi yani Hatay 
umumi kitlpllii ile dahıllye 
ve maliye ıervlllerl ıefltğlne 
mülkiye mezunlarmdan 8. 
Ethem tayin edilecektir. Ted 
htt çeteleri ortadan kaldınla 
cak, nahiye müdürleri ara 
ıında büyük deilt•kllkler 
yapılacak ve Antakya kay
makam' Sabahattin de
ğlıecektlr . 

Antakya, 12 (AA )-Ana
dolu Ajanıınıo hu•uıi muha -
biri bildiriyor: 

Kapablan Yeni gün yerine 
bugünden itibaren lntııara 

baılıyan "Atayolu,, gazeteıl 
Antakyada ı11al kıtaıına 

menıup efrad tarafından ıl 
lah arama vestleıtle vukua 
getirilen bazı dövmek. haka· 
ret vakaları ve bazı aerhoı 

ukerler tarafından atılan 

taılardan ka1ap Şua ylp Is 
mlnde bir Torkan 13 yaıla 
randa kızının yaralandıfını 

kaydediyor. 
lıtanbul , 12 (Huıuıi) 

Hatay lntihabah heyecan'a 
devam ediyor. Aktepe nahl
yeılnde Türkler tam bir ek 
ıeriyet kazanmıılardtr, 

Varşovada 

Yirm1 bin ~işi gripten yatıyor 
Varıova, 11 (Radyo) - Bu 

rada yirmi blo kiti gripten 

muztarlptlr. 

Polonyanın birçok vlli.yet 

lerlnde de vaziyet aynı hal· 

dedtr. 

Heriyo 
Dün Kudüsı vardı. 

Kudüı, 12 (Radyo) - Fnrn. 

sa parli.menloıu relıl Edvar 

Herlyo, buııOn buraya gel· 

mit ve hararetlt tezahüratla 

karıılanmııtır . 

Edvar Herlyo, eylülde 

tekrar buraya aelecejlnl ve 

Fıltıtlnln muhtelıf yerlerini 

aeze(!ellnl ıöylemlttlr. 

Baıvektl Cel&l Bayarı kabul 
etmıılerdir . 

Belarad, 12 (AA.) - 8. 
Celil Bayar ve reftkaaı yan· 

larında B. Stoyadlnovlç ve 
refıka11 oldufu halde Prenı 

Pol müzesinde İtalyan port
re ıerglıtnl gezmlıtir . 

Belgrad, 12 (A .A.) - Beı 

vekil ve Hariciye nazm 8 . 
Mi lan Stoyadlnovlç ve ref 1 

kaaı bu akıam B. Celll Ba. 

yar ve reflka11 ıereflne kral 
muhafız alayı ıubayları mab. 
felınde büyük bir ziyafet 
verm tı ve bu ziyafeti bir 

konser talclp eylemltUr. 
Belırad , 12 (A A) - 8, 

Celal Bayar diin 6fleden 
ıonra Baıvekllet dalreelnd• 
B. S toyadlnovlçl ziyaret et· 
mlı ve B Stoyadlnovlç bi
li.hare bu ziyareti Belıırad · 
da oturduğu mnddetce Ttir · 
kiye Baıveklhnln emrine tab · 
ılı eylediil konakta iade 
eylemfttlr . 

latanbul , 12 (Huıuıi ) -
Bel1ırad; dünya vaziyetleri
nin , inklıaf eden ıon ıekıl

lert , Bapeklllmiz B. Celil 
Bayar ve Hariciye Vekilimiz 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Sovyet-Mançuko Hu
dudunda Bir Hadise .. 

Japon mıkamlanmn verdiği ~a~erlere göre iti tırıl 
~u~ut nıu~ıllzlan arasm~ı musıdamelar olmuş .. 

Hongkong, 12 (A .A ) -
Amoz adaaına ihraç olunan 
Japon aakerlerl adanın tı · 

galini bltl rm lılerdlr . Bu 
adadaki f' cnebıleri hıma ye 
için İngll ı z ve Amerikan 
deniz kuvvetlerine menıup 

bir k111m gemiler Amoza 
gttmP.ktedırler . 

Moıkova, 12 ( A .A ) · Rea 
mi Mançuko ajan11 , Kore 
ve Kvantung Japon ordula· 
ra kumandanl ık larından al 
dıiı bir takım haberleri neı 
retmektedtr . Bu haberlere 
göre, Kore ve Mançuko hu 
dutlarında güya Sovyet hu· 
du't muhafızlarının sebebi· 
yet verd ıklerl bir takım 
muıademeler olmuıtur. 

Bu bapta Taa ajao11nm 
neırettiii bir notayft göre 
komıu devletlerin hudutla 
rına u la tecavüz etmemek 
huıuıunda kati emirler al · 
mıı olan ve kati bir diılp 
lloe tibl bulunan Sovyet 
hudut bölükler! hiçbir za 
man hudut hadlaelertoe ıe · 

beblyet vermemltlerdfr . Hal 
buki Japon ve Mançuko 
kuvvetleri da lma Sovyet hu · 
dutlarını ıh l al etmıılerdtr . 
Bunun en ıon tezahüru de 
geçen ayın 11 inde 11 Ja -
pon taya resinin Sovyet 
toprakları üzerln:fe uçuılar 
yaptıiı ve bu tayareler· 
den birinin lnı:ltrılerek Sov 
yet makamatı tarafından 
tevkif edildlildlr 

Salahiyettar Sovyet ma
hafılt, Japon kumandanlık-
larınm Sovyetler aleyhinde· 
ki bu uydurma haberlerini 
iki ıeye atıetmektedır. Btrl 
si Japon efkirı umumlyeıl · 

nl Çındeki harp cephelerin· 
den baıJc• taraflara çevir
mek, öteki de Japon 1aıke· 

rl makamatanın iki memle 

ket araaındakl münaıebah 
vahlmleıttrmek için anane 
halini a lan uıu\lerlne de•am 
eylemektir. 

Haynlayn 
Südet Almınlınmn f ührır

liğinı seçildi, 
Praf, 12 (Radyo) - Çekoı· 

lovakyadakı Südet Alman· 

larıoden iki yüz bin klıl , 

Doktor Haynl aynı, ~Odet 

Almanlarının führerl olarak 
ıeçmıılerdlr. 

-~· 

intihabat 
Belediye azalın ıylOlde 
ıe sıylıvlınmız dı ~irin

citeırinda seçilecek. 
Ankara , 12 (Huıuıt) 

Dört seneltk aeçlm deneletl 

ıooa eren belediye meclisi 

azaları yerine yeni aza ıe · 

çimine eylül ayında batla · 
nacaktır. Belediye lıı.tlhaba· 

tınd&n bir müddet ıonra da 
Büyük Millet Mecllıl aza 

intihabı yapılacakttr . 

---•ı11ıı11a---

Rusyanın .. Ber
lin Sefiri •• 

Moıkova. 12 ( Radyo ) 
Rerlin ıtf areUne ta ytn edl· 

• 
len Merlkalof, bugOolt>• 
vaalfeıl baıına alder-
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At Nesli İslAh Edilecek ,. 
1 SEHİR HABERLERİ Memle~et müdaf aasmdı ~üyuk ehemmiyeti ~aiz olan 

at nesli islih edilecek ve çoğaltllacık. 
Hük(imet at neıllnl lılih 

için mühlm bir kanun pro
j eıl hazırla mııhr. Köyl6m6· 
z(i çok yakından alakalan 
dıran bu projenin mucip 
ıebepler llylhaaında hükiı · 
met diyor ki: 

.. At memleket hayvanları 
için vatan müdaf aaaı bakı 

mıodan ıon derece buıuıi 

bir ehemmiyeti haizdir. Uzun 
ıüren ve birbirini takip eden 
harpler yurdda atin oldukça 
azalma11nı eV1afça bozulma· 
ıını intaç ettlit gibi ekıerl · 
yelle harpleri miUeaklp te
haddüı eden tktltadl buh· 
ranlar da hayvan yetlıtJrlci 

. liilnl ihmal ettlrmtıUr. Bu 
ıOa memlekette lıPtlometre 
murabbaına ve btn nftfuıa 

tıabet eden at miktarı kom· 
ıu devletlerle mukaye1e edil 
il takdirde memleketin ta· 
rlhl bir anında ordunun can· 
h mi\teharrlk va.atalarının 
hareket imkanlarını korku · 
tacak derecede az bulun · 
maktadır. 

Ordunun hazar ve ıefer

de at kadroıunu ikmal için 
muhtaç bulunduju koıum, 

binek ve hizmet hayvanla · 
rının yabancı memleketler
den tedariki döviz ihracını 

iıtllzam ettiği ııbı memleket 
lktlladlyatında da mOhlm te· 
ılrler yapmıt bulunacaktır. 

Bundan baıka memleket 
müdaf aa11 mevzuu bahtı ol · 
dutu takdirde lazım gelen 
ordu laayvanlarının tedariki 
de hudutların kıpanacalı 

dolaylıiyle ecnebi memleket 
lerdeo ldhalinl de lmkln11z 
kılacağından ordu ve mem · 
lekettn muhtaç bulunduju 
hayvanların memleket dahi · 
llnden teminini mecburi ve 
zaruri kılmaktadır . 

Yukarıda arzedildJfl aıbı, 

memleket atları muhteltf es 
bap tahtında adetçe azalmıı, 
evaafça bozulmuı, oldufun· 
dan lhUyaca cevap vermek -
ten çok uzak bulunmakta. 
dar. Filvaki Ztraat VekileU· 
nln hayvan lıllbı yönünde 
meıal ve f aallyell mucibi 
memnuniyet bir tekilde de 
vam etmekte lae de bu yön 
de bir cepheden yürüyüıle 

muvaffakıyetin lıtlkmalt ıe 

nelere baih buluomaktad1r 

Az zamanda çok it yap· 
mak en baılı prenılpler me
yanmda bulunduğundan. or 
dunun at kadroıunu ikmal, 
takviye veya teni makıa . 

diyle yabancı memleketler· 
den alacafı hayvanların hiç 
olmazaa yar111nın kurak ol 
mak ıurettyle bu~ların ge 
rek lıtthdamları ve gerekıe 
kadro harici edtldtklerl za 
manda döllerfnl almak için 
yapılacak mubayaaların 0/050 
ılnin kıuak olmaaına kati 
bir zaruret görOlmektedlr. 
Bu takdirde ordunun on iki 
yaıından ıonra kadro harici 
edeceği kıaraklarm çiftçi ve 
yeUttlrlciye •atılacak hay · 
vanları . gene ağır cünelı 

aygarlarla blrleıtirmek ıure 
tiyle ordu hizmetine elverfşlt 
mahıu\lerln alınma11nı ve 
blnnetice ordu ihtiyacının da 
iç memleketten temini im. 
irin dahtltne glrmlt buluna · 
mehu Bundan l aıka ordu · 

nun reforma ettiği bu hay· 
vanların çiftçi ve yettıttrlcl

ye ıatalma11 atın ziraata 
ılrmeılnl ve Atatürkün yük
ıek emirl~rlnl yerine getir· 
mit bulunacık ve at için de 
ayrı bir mahreç de temin 
etmlt olacaktır. 

Y edl madde olan projenin 
metot ıudur: 

Madde 1 - Hazarda or· 
du kadroıunda on iki yaıını 

ikmal etmlt, beygir, kıarak 
ve katırlar, yerleri ne hay
van alınarak ordu hizmetin 
den çıkar1hr . 

Madde 2 - Ordudan çı 
karalacak hayvanlar Ziraat 
Vekaletinin gôıtereceil yer 
lerde k6yl0 ve yettıtlrfctlere 

ıatıhr ve o 1erlere kadar 
nakilleri için mtJll mildafaa 
bütceıine tahılaat konur 

Madde 3 - Ordu thtlya · 
cı için hariçten satın alana· 
cak ecnebi ırk hayvanların 

her def aıında en az yüzde 
elllıtnln damızlıia elverlılt 
kurak olmaaı mecburidir. 
f evkalide ve müıtacel hal · 
lerde icra Vekilleri kararlyle 
bu mecburiyet muvakkaten 
kaldırılabilir . 

Madde 4 - Bu kınunun 
tatblkl için Mıllt Müdafaa 
bütceılne ayrı tahıtaat konu 
lur. 

Madde 5 - Bu kanunun 
tatbiki ıekllnl ıöıterlr Mllll 
Müdafaa ve Ziraat Vekalet 
lerl tarafındın müttereken 
bir talimatname tanzim olu· 
nur. 

Madde 6 - Bu kanun 
neırl tarihinden muteber
dir. 

Madde 7 - Bu kanunun 
hükümlerlnl lcrıya Milli Mü 
daf aa ve Ziraat Vekilleri 
memurdur. 
~--

Türkiye -Ame
rika Ticaret 
Anlaşması •. 
Amerika ile aramızda ya

pılacak yeni ticaret anlat · 

muı mOzakerelerl iyi bir 
aafha ya glrmlttlr . Ankara 

dan 1ıelen haberler Ameri
ka ile yapılacak itler için 

müıalt tealrler uyandırmıı 

ve iyi itler yapılacafı ümit · 

lerlnl kuvvetlendlrmlttlr. liu 
ıuıi takaı yoluyla yapılacak 

itler arıuıoda bllhaıaa av 
derJlerl, yapağ ve tiftıklerln, 

fındık ve kuru meyvaların 

üzerinde durulmaktadır. Av 

derilerinden muhtelif ellerde 
toplanabilecek olan miktar 

60· 65 bin kadar tilki. 70 80 
bin kadar tavıan ve az mtk 

tarda diler deriler bulun 
maktadır. Tavıan dertlerin 

den her gün bouaya kay 
dedılen ıatıtlarma nazaran 

ıtok aulmaktadır, Flatlar 
dahi mahdut bir derecede 

yani laneti 17 17, 1 O kuruı 
araıında durmuıtur Saour· 
lann aatııları düıük bir fi · 
atla yapılmaktadır . Çıftı 
40 liradan fazlaya 1&talan 
deriler ancak 21 - 23 lira 
ara11nda verilmektedir. Kun · 
duzlar iıe 1115 1400 ku · 
ruı ara11nda ıahlmııtır 

Serbest Güreş Mü

sabak alan İçin: 

Atatürk 
Kupası Kondu. 

BüyOk Şefimizin emrlle 
milli bir ıporumuz olan ıer· 

beat güreı mOıabakaları lçtn 
altın bir "AtatOrk Kupa11,. 
koomuıtur. 

86tün Türkiye gCiretçlleri 
bu mü1abakalara tıtlrak ede· 

bileceklerdir. Bunun için 
memleketimiz on iki ıuruba 
tefrik edllmlttlr. 

Ankara, İstanbul, Balıke. 
ılr, l-ımlr, Diyarbakır, Erzu· 
rum, Samıuo, Seyhan, Kon· 
ya, Edirne, Kaatamonu bu 
ıurupların merkezi olarak 
tefrik edtlmtıtlr . 

MQıabakalar Haziran dört 
te ve beıte Ankarada yapı . 

lacaktır. 

Birinci ıelen ıurup "Ata· 
türk Kupatı,, nı alacaktır. 

Guruplar her yıl karıılaıacak 
ve birinci ıelen taraf kupa 
yı alarak bir yıl muhafaza 
edecektir. 

---"'!JCiıı,,_ __ 

Savaştepe T e
nezzühüPazar 
günü Yapılacak 

Şehir Kuliıb6nln Savatte · 
pe çamlaklarına tertip etti 
il teDezzüh pazarg0n6 ya · 
pılacaktır. _. 

Tren oıün tabah1eyln aa · 
at ıeklzde hareket edecek 
ve gece 22 de dönecektir. 

Tenezzühe ııurak edecek· 
lere buıün Şehir ~ulubün

de karnelerin verllmeılne 

baılanacaktır. - ---..-..--
Sermayesi 
Devletin ·olan 
Tefekküller .. 
Sermayeılaln tamamı dev · 

let tarafından verilmek ıu · 

retlle kurulan lktlıadi te · 
ıekküllerln, tetkllah ile lda 

re ve mürakabelerl hakkın
daki kanun laylhaaı Mecllıe 
gönderllmtıUr. 

lıbu kanun hükümlerine 
tabi tetekküller, hükmi tah 

ılyetl haiz ve bu kanunla 
kendi huıuıi kanunları dai · 

re.inde mali ve idari muh 
terlyete malik olmak ve 
meıull yetlerl ıerma yel erile 
mahdut bulunmak üzere tuta 
ve huıuıi hukuk kanunlara· 
na ıöre idare edilecektir. 

Bu kanun hüküml~rlne 
tabi teıekkiıller tarafından 
kurulacak müe11eaeler umu· 
mi mülhak ve huıutl büt 
celerle idare edilen dalrele 
re veya ıermayelerlnfn en 
az yar111 devlet tarafandan 
verllmtı müuıeselere ait ka 
nuolarıo hükümlerine ve 
divanı muhaaebatın mura 
kabeıine tabi tutu l acaktır . 

Bu gibi teıekküllerin H 

lahiyeth idare ve murakabe 
uzuvları umumi heyet umu 
mi murakabe heyeti idare 
mecllıl ve umum müdürlük· 
ten ibaret bulunacaktır. 

1 
Daimi 

• 
menın 

EnciJ
d6nkü 

toplantısı 

Yeni On Liralıklar T e
davüle C ı k a.r ı l ı yor .. 

ViJAyet Daimi Enc6menl 
dün toplanarak vlllyet tılerl 
(izerlnde göriitmelerde bu· 
lunmuıtur. EncOmen bu 
arada iz mire lltlıak 
temin eden A1valık-Altın · 

ova yolunun lnıa ve teni· 
yel tGrablyealnl dokuz bin 
lira ya ihale et mittir. 

Bundan baıka ba · 
zı Vekiletlerce bir ln11m 
noktalarda tadllit yapılması 
lstenlldijl için ıön· 
derilen 938 vilayet 
bOtcetlnln bu tadile ait lu· 
11mları ilzerinde görOıOlmOı 
ve karar vertlaılıtlr. Bu ara
da yol verglıinln nakdi 
varidatının yüzde ellisi · 
nln yol kıımına ıeçlrıl

meal hekkanda Nafıa Ve~i 
letlntn emri ile ııhhat me
mur ve m(iıtabdemlerlnde 

milnhaJ vuku buldukça bu 
m6nhallere tayin yapılarak 
maaılarınm umumi maaı 
tuarrufundan verllmeıl ve 
Ebe Mektebinden çıkacak 
talebelerden onunun ayda 

( Baıtarafı birinci ıa7f ada ) 
notun Hlını görmek lıtlyen 
ler Merkez Banka11na ve dı
jer bankalar ı•ıelerlne ve 
banka bulunmıyao yerlerde 
mal mGdOrlOklerloe müraca· 
at edebilirler. 

Ebadı: 7,5 X 16,5 ıantl 
metredtr . 

Evtafı: 

Ônyüzü: Kiremit renıt ol· 
~--

Balya 
Panayırı 

Balyada bu ayın ~7 ncl 
cuma aOnO hayvan ve etya 
panayırı ıçılacaktar. 29 Ma· 
y11ta kapanacak olan pana 
yır, ıeçen ıene gördüi6 raf· 
bet üzerine bu defa ıe· 
lecek alıcı ve ıahcıların her 
türl6 ihtiyaçları temin edil· 
mittir. 

Panayırda btlhaHa Balya · 
nın meıhur bozırk karaıı

lır hayvanları 1atııa çıkarı· 
lacaktır. 

ylrmlıer lıra 6cretlerlni kar· (! h • • 
1 

J 
,.ıamak üzere 2400 ııran•n vl rlllZI ge an mi alliılır 
bltceye konmaaı hakkında . KültCir Bakanlığı orta ted · 
ki Sıhhat Vekaletlnln emir rlıat umumi müfettıılerln . 
lerl iizerlnde ıörüıülmüı ve den B. Bealm ile, B. Necmi 
kararlar verilmııur. dün l:ımlrden Ayvalık yollle 

... ·····~ .... 
D b . k" k ıehrlmlze ıelmttlerdlr . 

Ün lr Ope Milfetttıler öğretmen oku 

b · b k • • d lunda teftlıe baılamıılardır. 
ır e çıyı ısır ı 

Dük akıam lzert Çay Çocuğunu~ düıürın bir ki· 
maballeılnde bir köpek • 

bır bekçiyi 111rmıştır. Bekçı, dinin Iİ~İJIİİ 
Müezzinin kahveat önünden 
ıeçerken arkasından anıızın 

bir köpek bellrmlf ve baca· 
jını mrmııtır. Kuduz oldu 
iu tüphe edilen ve kotan 
k6pefln arka11na takılanlar 
Batçeıme civarında hayvana 
yetlıerek t a t l a ağır 

ıurette yaralamıılardar. Kö
pek aldıjı yara ile daha 
fazla kaçamayarak yere ya · 
kılmııtır. 

Vakadan poltı \'e beledi· 
ye haberdar oldujundan ya 
rah köpek tutulmuı ve mü · 
ıahede altına alanmııtar. 

Bir bekçi eve bir taarruzda 
bulunmuı 

Çay mahalleıinde ballkal 
Hüıeylnln evinde oturan Hüı· 

niye adında bir kadın, ko
caıının evde bulunmadığı bir 
ıırada mahalle bekçlıl Ha· 
aanın aece saat iki sıraların 
da zorla evine atrmek ve 
kendlılne taarruz etmek lale· 
diğlnl iddia ve .ııkiyet etti· 
ilnden bekçi hakkında tah 
ktkata baılanmııtır . -
16 Y ısmdaki 13 yııındı· 

kini yarılad1. 
Eğe mahalleılnden 16 yaı 

Jarında Kamil tle demirci 
Sü\eymanan oğlu 13 yaıla · 

rıoda Fettah kavaa etmıı 
lerdır. Kamıl, kavgada Fet
tahı bıçakla baımdan yara 
ladıiından yakalamıttır 

Sakarya mahallealnden 
Necmiye adında bir kadm, 
yirmi gün evvel Jb , 
r1 hlm karm Sabrı 
ye tarafından döfüldOiünü 
ve bu yüzden hamile bu . 
lundutu dört aylak çocujuou 
d6ıürdül6nü iddia ve ıt 
kiyet ettljlnden tahkikata 
baılanmııtır . 

l IST AHUL RADYOSU 1 

13 Mayıs 1938 Cuma 
Ôğle neırlyah: 
12.30: Plakla Türk muıl · 

kiti. 12 50: Havadıı. 13,S: 
Plakla Türk muıtktıl. 13,30: 
Muhtelif plak neırlyah . 
Akıam neırlyatı : 

18 30 Spor ve aençlık 

bayramı: Konferanı Reıat 
Tanberk , Tıp Fakülteılnden 

18 45: Beyoilu Halkevl göı

terlt kolu tarafından bir 
temıll 19. 15: Konferanı: Alt 
Kamil Akyüz (Çocuk terbi 
yesi) 19 5'5: Borsa haberleri 
20: Muzaffer llkar ve arka 
daıları tarafından Tfirk mu 
ıtklıl ve halk ıarkıları 20 45 
Hava raporu. 20 48: Ômer 
Rtza tarafından Arapça ıöy 
lev 21: Nihal ve arkadaıları 
tarafından Türk muılklıl ve 
halk ıarkıları , [ saat ayarı J. 
21.45: Orkeıtra . 22.15: Ajanı 
haberleri 22 30 P lakla ıolo 
lar , opera ve operet parça
lara. 22 50: Son haberler ve 
erletl ıünün proiramı . 

up orta zemin açık mavidir. 
Ortatında pembe, 1eııl, mor 
renklerden mürekkep bir ro· 
zet vardır. Kenar çerçe•••I 
nln Oıt orta1ında 11TOrkl1e 
Cumhurl1et1 Merkez BankA11,. 
lbareal lkl (bt k6ıeılnde 

madalyonlar fçerelnde iki 
ıatırda 11 IO TGrk LlrA11,. rak· 
am ve yazıları ah iki k&te · 
ılnde iki murabba içeni•· 
de yalnız 11 10,, rakamlara 
vardır . 

Orta zemininin aai tara · 
fanda • AtatOrk,. On reılmle
rl, rozetin ortaıında 11 10 
Türk Llra11,. rakam ve yazı
ları ve bunlarm altında tld 
tatarda 11 J 1 Haziran 1 gJo • 
tarih ve 1715 numaralı ka · 
nuna g6re çıkaralmııhr.,. 

lbareıl vardır. Rozetin alt ve 
üıtüade tal ve ıol tarafla
rında ılyah renkte Ye teri 
ııra numaralarının altında da 
banka umum m6d0r Ye um· 
um mOdOr muavininin imza
ları bulunmaktadar. imzala
rın bulunduiu orta alt kıı 
mın fenunu ufak yazılarla 
yazılmıt "TOrklye Cumhurl 
yeti Merkez Bankuı 1 O On 
Ttırk Llra11,, ibareleri teıkıl 
etmektedir. 

ÔoyOz renıtnln aynıdır. Tez· 
ytnat çeçeveılnln tııt orta · 
ıında ve iki tatarda •Torkl· 
ye Cumhuriyet Merkez Ban· 
katı,. ibareıl ve tbl iki köte · 
ılnde madalyon lçereınde 

iki 1atuda "1 O Türk Llra11, 
'rakam ve yazıları vardır. 

Çerçevenin ortaıında Ankara 
kaleılnln retml ve bunun 
ıai tarafında da beyaza ya · 
kın mavi renkte bir daire 
vardır. Banknot ziyaya tu 
tulduiu zaman bu dairenin 
lçerslnde •Atatürk,. Qn fili· 
ıram ıekllnde bat reılmlerl 
görülmektedir. Çerçevenin 
alt iki köıeılnde lkl ufa~ 

rozet içenlnde 11 IO,. rakım

ları vardır. 

Banknotun her iki tataf ı 
Tayduı •çelik .. tabıdar . 

(a. a.) 
---'!lı••---

Toprak 
Mahsülleri 
Ol isi 
( Baıtarafı birinci aa7fada ) 
Heyetince verilecek kararlar · 
la lt1al mevzuuna alabile 
cektlr 

Of iı l6zu rn göreceil yer -
lerde un ve ekmek fabrika 
ları da kuracaktır . Oflltn 
sermayeat 17 milyon lira ol· 
arak teıblt olunmuıtur. 

Vekiller Heyeti kararlle 
ıermaye bir misli artırıla . 

btlecektır Of lıln umumi he 
yeti Baıvektlin retıltltnde 
Maliye, ll<Uıat, Ziraat, Sıh· 
hat Veklllerıle Mecltıln bütce. 
divanı muhueba, Uktlaat, ma 
ltye, ziraat encümenlerlnce 
her defuında kendi a:ıaaı 

arasında 1eçeceklerf lldıer 

azadan, Şörayı Devlet ve 
Divanı Muhaaebat relılertn · 

den mGteıekldl olacaktır. 



13 MAYIS llS& 

İngiLterede 
21 Senelik 
Aakerlik .. 

A •rupa ıazetelerlnln ver . 
dikleri malQmata ıöre lngtl 
tere kara orduıu için yeni 
aıkerltk uıulG kabul edil 
•ittir. 

Bu uıul muclblace 18 ıle 

24 yat ara11ncla ~lan gen~ 

ler bundan eonra 12 eenelık 
bir m&ddet için anıaje edl· 
lebllecekttr. 

Bu ıuretle ka ydedtlen H 
kerlerln laahhGtlerl muay 

yen miiddet nihayetinde 9 
ffne için daha uzahlablle 

cekttr ki yektlna 21 ıenehk 
bir aakerhk demektir. 

Bu 21 aenelık Hkerllk 
mGddetl ntbayet bulduktaa 

IOnra aıkerler haftada 14 
tilin bir tekaüt maaıı ala · 

caklardır. Bu ıuretle laıll
terede kara aıkerllil de bah -

riye aıkerllil teklinde bir 
meılek halini almıı olacak
tır. 

(lu-ı) cenubi Afrlkılllınn 
ıı ıiıııir ilicı imiı 
Bızlm, ıoluklamalarda ek. 

.. riya kulla•dıtımız ve dal· 

•a da fayda11nı gördüiil · 
ibis ıu (Kupa) meler cenu-

bi Afrlkada, en çok ıtf • ve
ren bir ilaç gibi kullanılmak 
ta lmlf· 

Cenubi Afrika ahahıl ırlp, 
11tma, baı afr111 pnomonl 

•e hattl luzamık hHtalıkla 

rana bile tKupa) ya mOraca -

at etmekte •e bundan baı -
ka hiçbir ılAç aramak ıbu . 
Jacını hı11etm~mt>kte lmlıler. 

lınıızın ın 111111 çil ti 
Loedrada Toma lvanı 

adında 75 yaılarında bir lh 

U1arla 80 yaılarında Sara 
adındaki zevceıl; ıeçen haf. 
ta bir ıOnde •e ltlrl, dtie 
rlnden Gç ıaat fHıla ile ve 
lltr e"tde 6lmGılerdlr. 

Toma lvanı ile zevcul 
Sara, elli ıene beraber ya· 
l•mıılar ve bir ıün bile 
lıa•ıa etmemltlerdlr. 

Londra ıautelerl, bu iki 
lht11arı, aer1mızın en meıut 
çifti dlJe tellkkt etmekte
dirler. 

len f ulunda olmadan, ümit 
ler benllitmde köle ıalmııh. 
C6rG1ormuıun, Omttler ekli· 
•eden biten tohumlara ben · 
•IJor. 

* O pazar Möıyö Anaalaaın 
tlavetltlerl vardı. Kaymakam 

~e ••lh hlldmt Kazanın l-u 
JGluek memurları, çok ıör · 

IDek lıtedıklert bu çtftlıle 

••babtan ıelmtılerdt . Bütün 
ıGna her halde burada ge 
Çh-eeeklerdı. 

Sabahleyin erkenden kom
tu•da idim. Kendlılle bırltk
te çiftlik hududuna kadar 
tkllp mlaaftrlerl beraber kar 
ttlamamızı rica etmtıtl . 

Kendlılnl bahçede yalntz 
hulmuıtum. Kızına dair bırıey 
ıormamııtım: Bizimle gelmt · 
yecefl pek tabii idi. Bunun 
la beraber, arkadatım yolda: 

- Bu ıabah ıGnOn dofu · 
ıu ne kadar ıOzel! . .. Dedi 
Çamlar, çillerle ıelan•ıı, ne 
hOf kokurorlarl .. Ne ,.aık 

Baıvekilimiz 
Belgraddan 
Ayrılıyor 
(Baı tarafı birinci ıayfada) 
B. T evftk Rüttü Ara1 ile 
Yugoılavya Baı ve Dıı Ba· 
kanı Doktor Milin Stoyadt 
no-wfç araaıoda ehemmiyetle 
tetktk ve müzakere edılmiı · . 
tir Bu mOzakereler netice 1 

ılnde küçük tul6fla Balkan 
Blrltil araaında mOteraf tk 1 
1GrOy01e tıaret olunmuıtur. 

Afmanyadı doğum ~ldise
leri rıısll ~arstlınn 

Almanyada bir çocuk 
dofduiu zaman, o çocuiun 
dotduiu mahallede tenlik 
yaparlar Bu adete, MOnlh · 
te daha fazla riayet ederler 

Gerek Münıhte ve ıerek 
ıe köylerinde btr çocuk 
doiduiu zaman, bOtQn ki 
ltıelerln çanlar1 on dakika 
m(itemadlyeo çalarlar 

lir mııı ağıcmm sıkla· 
~ıiı telgraf 

Atmanyanın Kunnerendoy 
ıehrinde bOyOk bir mete 
alacı vardır Son zaman
larda. bu alacı budamak la · 
ıımıelmtı .,. aynı zamanda 
k6k6ne de ılbre dökOlmek 
htenmlıtlr Bu mOaaeebetle 
meıe •tacının k6k6 temiz 
lenlrken, bir teneke kutu 
bulunmuttur Bu kutu açı 
lanca, 11 nllan \ 871 teri 
hinde Pruıya kralı tarafın 
dan kraliçeye gönderllmlİ 
bir telgraf bu1unmuıtur. Bu 
telırafla , Alman orduıunun 
zaferi tebrik edtlmtı ve lf'l 
ıraf, bir hltmıının yaıama 
ıı için, tenekeden kutuya 
konularak oraya bırakılanı · 
tar. 

Sıhıdı f ıılı gülıık tıh· 
likılidir. 

Praida pukalya yortu
ıunda bütün a1kerlere ku· 
zu ziyafeti vertlmııttr . ZI· 
yafet eenuında, kojuılar· 
.lan birinde bir manıa ae 
ker yemek Jlrkeo, manga· 
baıı çok tuhaf lir ıöz ıö1· 
lemlt ve herkee, yemeil bı· 

rakarak. katıla katıla ıOI 
mele baılamııhr. GGlmelı 
faıh o kadar ıOrmOı ki baı· 
ta manıal,.ıı oldufu halde 
Oç ktıı bayılmıı ve ıkı ktıı 
de kalb durma11ndan öl 
mGıtOr. 

ki kızım bizimle gelemedi! . . 
Ben, kızıınhtını göıter · 

memek için bir 1ebrp bula
rak ıelmedtjlnl zanne.:ltyor 
dum 

Raha hız mı? Oıye ıor · 

dum. 

- Yooolc! Küçük Lllenln 
hasta olduiunu bilmlyormu 
ıunuz? Bu gece fenaleıh 
tından kızım bütftn ıeceyl 

yanında geçirdi 

Llle, kahyanın en kOçük 
kızıdır, d6rt yaıında bir me 
lektlr 

AmarAllı onun vakltaiz an 
neıl tdl ve kendlılne hem· 
ıtreılnln lıml olan Elen adı 
aı vermlftl . Ben çocokları 
pek ee•mem; ilkin bu kQ 
çüle kartı huıuıt bir mey
lim vardı . - Hill da vard ı r 
ya :.._ O kadar zarif bir 
yüzll, kumral aaç1 arı, pembe 
yaaaklart, okadar tatlı ıl 

yah tözleri vardı ki mOte· 
vazl bir köylOnln defli rük
Mk btr alleain çocutu aaa 

fGUDILJ 

ııırikaıllınn tuhıf hklın- iıbıtı hüriyat için ıO~em -
nı bir numune. mıl bir vııikı .. 

Şu Amerikalıların , tuhaf
hklara o lan temayülleri, cid 
den hayrete ıayandu Ka 
llfornt1a clvarmdakl k6yler
den birinde bir dOIQn ol
muıtur. Genç çift kllaıeden 

evlerine danerlerken, aoıı 
zın bir kazaya uiramıılar· 

dar. Bu kaza netıcuinde ıe 
linin e lblHleri •t~ı almıt 
•e 2 ava Ilı gQç halle kurtul · 
muıtur. Şu kadar ki, kaza 
yı atlattıktan ıonra ıelln, 

telaı •e tee116r g8ıterece 
ğlne, ıellnllk elblıeelnln na
ııl Jandıiını bir hlhra ola 
rak fotoğrafla teablt etmek 
lıtemtı ve yanık elbtıeyle 
dofruca en yakın fotolraf 
haneye koımuıtur 
Düğüne ltUrak edenler, 

kalabalık aruından ll)'rtla 
rak fotolrafhaneye koıan 

ıehnln hareketini, pek tabil 
tellkkl etmııler. •e battl, 
b6yle bir eenada bunu da 
ıOnebtlmenln fe•kalAde bir 
zelcl eeerl olduiu kanaatini 
16ıtermı1lerdtr . 

Unutkanlığın mazırrıtlın 
Amerikanın Ohayo ıehrl 

ne yakm köylerden birinde 
oturan bir bakkal, d6kklnı 
için öteberi almak Ozere 
ıehre ıltmtı ve bir otele in
mittir. Bakkal, fevkalade 
unutkan oldutundan, keme 
rinde bulunan yQz yetmlı 

doları çıkarıp yaıtafının al· 
tına ıokmuı ve ıabahleyln 

kalktığında unutma11n tlıye: 

.. Y Qz yetmlf dolar yHtı 

ğın alhndadar,, cOmlealnl bir 
kliıda yazarak, mHanın üı 
tQne koymuıtur . Köylii, bu 
kadar lhtiyath davrandıfı 
halde ıabahleyin kalkınca 

kliıdı ı6rmemtt ve parafı 
da yaıtıfan al tından almalı 

unutmuıtur . 

KöylO otelden doiru çar 
ııya çıkmıı ve iltedlil rıya 
yı almak Gzere matazalar 
dan birine girince, parayı 

otelde unuttufunu hahrhya 
rak derhal telefon etmtı pa 
ra11nı lıtemlıllr. Bunun Qze
rlne, odaya koıııın odacı köy
IOnün: •yaz yetmıı dolar 
yaıhfın altındadır ., diye alc
ıamdan yazıp baraktılı ki 
tattan baıka blrıey bulama
mııtır . Bu lclf1dın altınd• 

ıu cOmleler ıöze çarpıyor 

du: 
• Lütfunuza çok trıekkOr 

ederim. imza : Hınız,, 

Şikego bankalarında , se 
nele rdenberl paraaı o lan ltlr 
adam geçen hafta , ac~ le bir 
mili tar para l ılemt ı ve fa· 
kat, banka memuru yeni 

gelmft olduiundan, kendi · 
ıinden hüviyetini lıbat ede
cek kliıd veyahud baıka 
bir ıey l ıtemlıttr . Adamca · 
iız, banka hüvlvet cüzdanı· 
nı elmalı unutmuı olduiu 
için kolunu ııva.,;ıı ve kolu 
ilzerlnde tenim edtlmtı bu 
lunan reemlnt 161lerml1tlr. 

Banka memuru, adamın 
reemlnl gör6r g6rmez, lıba · 
tı hüviyet için baıka blrıey 
lıtememlt ve çıkarıp herifin 
aradıfı parayı vermlıUr. 

ir g1ltere saray kıdınlın 
çıntı taıımıztır 

lngllterede ıaray kadın 
ları , çanta taıımazlar . Zira 
kadınların, ekıeriya taıımak· 
ta oldukları çantalarda para 
oldufu kanaati vardır . Hal 
bukl ıaray kadınlarının para 
ile allkaları yoktur. Bu iti 
barla, Ç81ıta taıımak tbttya. 
cından dalma •areate kalmak 
lıtemelerl pek tabUdlr. 

Valide kraliçe Mart, bu 
ıtbl ıeylere cok riayet eder. 
Onun ol11z ıenedenberl ıap 
kuının biçimini deitıttrdtil 

g6rülmemtıtlr. 

Valide kraliçe, klmıeyi 
rahatıız etmek lıtemedlil 

için, çok defa yalnızca halk 
arasında gezer. Onun valide 
kraliçe oldufunu btlmlyenler 
çantaaız ıezmealoden kendi 
ılnl tanıyabilirler. 

Hıııtını ııkıza mıdıum 
bir ııılı .. 

Llverpol fabrıkalar1nda 

çahıan amelelerden biri, ıı 
lerken daima eakız çline. 
mek ltlyadmda lmtı, bun
dan on gOn evvel, ite baıla
mak Ozere tı elbleelerlnl ıl 
yen amele, ceplerini yokla 
yınca, ıakız kalmadıiını ıör · 
müf, acele; ıakız almak 
Ozere bakkal dOkkAnına 

koımuıtur 
Amele, fabrikadan yOz 

met"e uzakta tken, mOdhlt 
bir ıOrOltO lfltmlt, arka11na 
döaOp bakınca fabrikada 
feci bir lnfllik huıule ıel· 

dlflnl anla mııtar 

Türkdilinin Romanı 

- A.~IARİLIS 
Çeviren: Zeki Tunaboylu 
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nolunurdu .. Sonra, Amarl · 
Uıln bu kızcağızı ıevmeel 

onu bana daha cazip göıte 
rtyordu. Amarlllı Elenl ıev
mez, ona pereattı t>derdı! 

Onu haklld bir anne gibi 

giydirir, bakardt! Bu kiiçil 
ğün de kendlıtnl ne kadar 

ıevdijlnl aalıyablltnlo! Ona 
ıatemedıil bir ıeyi yaptır 

mak için Amarlllıln lımlnl 

ıöylemek k6ft idi; lcendlılne 
Amarlllıl eevlyormuıun diye 
ıoracak oldukmu. evvela, 
Amarallı, ıonra annem ve 
babam derdi Senden hiç 
blrıey ıızlememlt olmak iç 
in •6yllyeylm kl bu çocuiu 
bana sevdiren A marılıaln 
onu HYmMl idi. B&1lelakle, 

onun bu kızcıja karıı olan 
1evıtıi ile benimkinin bu 
masum varlık Qıerlnde bır · 

l eıerek imtizaç edect>fln•, 
bu çocuk gibi taze ve temiz 
bir tek atk olarak trıekkol 
edeceilnl dOtOnOyordum. 

Amarlliıln kucafından kur 
tulup bana ıeldlil zaman · 

lar bu çocuğun bir parça 
aık getirdljınl zannederek 
onu kalbimin Gzerinde ııkı
yor , biraz evvel Amariltıln 

koodurduju bütün apftcük
lerl kOçük yanaklarından, 

mini mini ıöderlnden, uf ak 
aizından dudaklarımla dev
ıtrlyordum 

lıte, ıtmdl bu çocuk hae· 
talandıiından Amarıltı ıe-
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f ngiJtere-lrlAndaAnlaş 
ması V e Gazeteler .. 

.. Londra Mektupları ,, baı
hldı lngillz bülteninden: 
logıltz kabinesinin içtima ma 

halli olan Dewotnı Stretln ı O 
numaralı blnaımda loılltere 
Baıveklli 8 Neville Cham 
berlatn tle lrlioda Baıveklll 
li. De V alera •e her iki la 
rafın a llkadar •ektllerl ara· 
ıında imza edilen Oç mub 
telif lnıtltere lrllnda anlaı 
ma11nın, bu iki memleket 
araeındakl minHebet tarı 
hinde 1enl ve daha meıut 
bir f aeıl açmaeı temenni 
olunmaktadır. Yapılan anlat· 
malar loııltere balkı ile lr· 
landa •atandaılara araeında 
daha 11kı bir anlaıma ve 
doıtluk teıiılnl lıtihdaf et· 
mektedır. Her veçbıle ıaya· 
nı temenni olan bu hedefe 
dofru ıOratle tlerleoec:efia· 
den eminiz. 

6 llkklnun 1921 de Lon
drada lnıılız ve lrlindalı 
murabbaılar araeıntla imza· 
lanmıı olan .. lrlAoda ıulh 
aalaıma11,, 6zerlne lrllnda 
aerbeıt devleti kurulmuı ve 
bu devlet 15 ıkıaclklnun 
1922 de .. Brttanya domln• 
1oau .. 11fat ve ehltyetlnl al
mııtar . Bu tarlhden ıonra iki 
memleket arHında uzun za
man ıOren bir huıumet baı 
ıöıterdl ve buıiin '" Eıre " 
dedlflmlz cenubi lrllada 
Britanya hiikümdarhfına 
karıı btlf ati lıyana kadar 
ilerledi. Bılflll muhHematın 
nihayet bulmHı 6zerlae tkl 
memleket arasında bundan 
böyle hiçbir milıktllt çık
m ıyacaiı zannı haeıl oldu 
Maateeuüf lrl&nda balkının 
bir k11mı uzlaımayı kaltul 
etmedtil için Br1tan1a ale y 
bine tabrlklta devam etti . 

1921 anlat ma11 mucibince 
lrlanda bazı arazi aebimlerl 
veıalr huıuılar dolay11ı1le 
Inııltere hllkQmetlne muay· 
yen bir mebllf vermeyi ta
abhlt etmlttl Bu tedııat 
birkaç ıene muntazaman de· 
vam etti. Fakat mart l9J2 
de lrl&nda Hllerlnla en mOf
rltler,nden biri olan B De 
Valera iktidar me•kllne 
ıeçtlkıen ıonra Hnevl beı 

mllvon lngtlız llraıını bulan 
arazi eehamını •eealr borç 
ları o tarihten itibaren tedı · 
ye etmemek kararını •erdi. 
Bunun Ozerlne lnııltere ha · 
k6mell lrlandadan yapılan 

ceyl yanında ıeçlrmlttl M6ı 
yö Aoaıta11n bu haberi be· 

ol endlıelendtrdl. Çoculu 
görmek için geçlk~cektlm. 

Maalea1ef, mlHflrlnlmlz 
bizi ep•y beklettiler, komıum 

la bir çamın altında ılğara 

içerek ve konuıarak vakit 

ıeçirdik.. . Nıbayet, orman 
kenarında ıörOadüler Bu 

adamlara eana blrka\~ kelime 
ale anlatayım : 

Kaymakam Karameu lrt· 
yarı bir adamdı ; elh yaıın -

da1dı, iyi bir yQzQ vardı, 
çok mGlteflttl. Dıkkate de 

fer bir ıekılde ılylnmlıtı, yap· 
macık zarafeti herhalde reı· 

mi vazlfeelnln kendtııne y6k· 
lettlll bir mecburiyetti . Ta-

ıavvur et, karıımtza , meı 
rutlyettn ı l&nı zamanından 

kalma yaylı bir ılllndlr ıap 
ka ile çıktı. S1rtında renıl· 

nl atmıı bir ılyab redtnıot . 

a1•iında açık yetll bir pan· 
to!on, ıözlerınde vapur du· 

ithalata huıuıl gOmrOk rGıu· 
mu vazetti. lıllndaaıa bu 
mukabil koyduiu kalıtlar 

loıılız kömOr ihracatına ıtd· 
detlı bir darbe vuYdu. 

lkı memleket araeaodakt 
ekonomik miinHebetler bir 
middet çıkmaza ıtrdl ; fa
kat 1935 de eritilen bir •• 
laıma netlceelnde lnııltz pa· 
zarlarını lrlindan1a 11fır ıb
racatana ve lrllnda paaarla 
rını ela lnııhz k6mür ahra
catına açmak ıurettyle va
ziyet bir dereceye kadar lı 
llb edildi. 

lktnclklnun 1937 de ln 
ıtlterenln domlnyonlar vekl · 
it 8 . Malcolm Mac Donald, 
iki memleket arHıada tat 
bık lıabılayell olan bir an• 
laımaya •armak ıaye1lyle 
B. De V alera ile yeniden 
tema1a ıeçtl . Bu temaılar 
pek ılratle ilerlemedi IH 
de nihayet içinde bulundu· 
iumuz ıenenln lklncıkAnun 

ayı zarfında iki taraf ara
ıtnda bir konferanı akdi 
kararlaıtırıldı BugOnkO an· 
laıma tıte bu konferanıın 
mabıul6dor. iki memleket 
arH1nClald •ekonomi harbi. 
mltekabll anlaıma ıurettrle 
ortadan kaldırılmııtır. 

iki memleket arHındakl 
ekonomik •e mali talepleri 
kati ıurette nihayete erdir
mek Ozere lrllnda h6kQme-
tl lnglltere bOk\lmetlne bir 
defaya mabıuı olmak Gzere 
on mil yon lnıllts llraeı tedl· 
ye etmeyi kabul etmlıttr. 

Yapılan Qç an1aımadan bl· 
rlnln mevzu ve muhtevl1atı 
budur. 

Diler bir anlaıma da mi· 
daf aa meıelelerl ile alllsa. 
dardır. 1~21 Anlaımaııncla 
her iki memlekeUD denlsc:len 
m6dafaaeı itinin imparator· 
luk donanma11 tarafından 

lf a edllecefl ve Irllnda Hr 
beıt devletinin kendi nlıall 

mOdaf aa •aeıtalarını ikmal 
edınclye kadar lnıllız do
nanma11na lrllnda aabllle
rlnde Uman kolaylakları 161· 
terllmeıl takarrGr ettlrllmlt· 
ti . Bu ıartlar pek yakında 

h8k0mıftz kalacaktır. lnııl
tere hOkumetl, lrllndanın 

Berehanen llmanındakl ln· 
ııltere babrlJ• nazaretlnln 
malzeme ve hukukunu lr-
(LOtf en ıayfayı çe•lrlnls) 

mana 16zlükler, bo1nunda 
yeııl bir kara•at ve 

kıpkırmızı ~On eldivenler. 
Yaz ortHında yOn eldiven 

kullanmak ... Orijinal btrıer 
detıl mi? .• Adalarda dolmuı 

olan ıulb hlktml Manolakl 
bunun lam akıl idi: File 

• 
zof bir adamdı . Kenarları 

otuz ıantlm ıenlılljlnde bir 

ıaman ıapka ılymtıtt, kara· 
vatı yoktu, üzerlade ıene· 

vlrden dokunmuı bir elblıe, 
ayaklarında ıaruklya eledi· 

flm lz pQaklllil ıandallar var· 
dı . K.11a boylu •e zalf bir 
adamdı 

Kaymalıam a~a btnmlıtt, 

arlcadatı blktm de bir eıl'

fe yan oturmuttu, keodl
ılnl takip ediyordu Mu-

tad ıelimlaımadan ıonra 

bay•anlarının yOrOylılerinl 

af ırlaıtardılar . Bız de kendi
lerini eve k adar ya1an ta· 
kip ettik. 

- S0R0YOR -
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linda hOkQmetlne devrede· 
cektır. Bundan baıka Bere . 
hanen, Cobh ve Lough .::ıw · 

lllyde liman müdaf aaaı lr
landa hüldlmetlne bırakıl· 
mııtır. Bunlaran devri itinin 
nihayet bu sene ıonuoa ka
dar ikmal edilmesi metrut
tur. 

Üçüncü anlaımanın mev· 
zuu ise kanuni hükümler 
her tkl parlamentodan da 
geçirildikten ıonra iki mem-

bülteninden: 
Yazan: 

Andrew Blackmore 
Birçok İngiliz ıosyaltst or· 

ıanizaayonları, Trade Unl 
onlar ve kooperatıf parti 
paskalya esnasında senelik 
kongrelerini akdetmıılerdır. 

Bu kongrelerde umumi 
siyaset meıelelerl görüıülmüı 
ve kararlaıtırılmııtar Bu ae 
ne kooporatıf parti kongre 
stnde münakat" edilen bir 
çok mühim meıeleler arasın· 
da bir "müttehit ıulh Utifa 
akı. kurulması hakkında 
ileri sürülen teklıf 4,250.00o 
muhalif reye kart• 396 000 
rey fa:ılaalyle kabul edllmtı 
Ur. Hakikati halde " mütteh· 
it ıulb Utl(akı. sol cenah ta . 
raf tarlarının ıon yıllar için . 
de muhtelif vHtlelerle ileri 
ıtlrdOklerl .. halk cepbeaı. ne 
verllmtı btr dtier isimden 
baıka btrıey değildir . 

Halk cephesi taraftarları 

bueünkü milli bükümete mu
halif olan liberal, Labour, 
soıyaltat, kooperatif vesalr 
sol cenah teıekk6llerlnln bir · 
leımeslnl talep etmektedir. 
Bu zümremn kanaatince sol 
cenah teıekkütlerl birleıttk . 

leri takdirde hükumeti k11a 
bir zaman içinde mağlQp 

TÜRKDILl 

Vergi Mükelleflerine: 
Bina, munzam, buhran, arazi, yol vergilerinin kanuni 

taksit müddetleri tamamen ıeçmtıtır. 

Borçlarını ıtmdlye kadar vermlyenler haklarında bl
lalatlıoa defter ııraaile hactz memurları tarafından hane· 
(erinde haciz tatbiki suretlle tahıllat yapılacaktır. Keyfi 
yet vergi mükelleflerloe ehemmiyetle ıon defa olarak 
teblti ohmur. 

Balıkesir Vilayet D~imi 
Encümenı .. nden: 

J - Pazarlıkla alınacak olan Bahkeıfr - Aandırma ve 
Balıkesir Sındırgı yollarana att [50001 liralık parke teıının 
ıartnamesl mucibince ftlınmak ve 18 May11 938 tarihine 
raatlıyan çarıamb" günü saat 14 de ıhaleal yapılmak Oze· 
re 15 gün müddetle p.a~arlıkla alsnmast eksiltmeye konul• 
mu9tur. 

Muvakkat teminatı {375J ltra olup bu babdakt emir· 
nameye tevfıkan pazarlıiı müteakip malsandıtına yatırı .. 
lıcak veyahut banka mektubu ıettrllecekur . 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A • l"ennl ve huıusi ıartname 
B - Umumi ıartname 
C - Mukavele örneil 
3 - Pazarlıkla ihale muayyen vaktinde hükumet ko· 

nafıoda teıekkül edecek Vıliyet Daimi Encümen odaaın 
da yapılacaktır. 

4 - Buna alt evrakı görmek lıtfyenler her gOn için 
vilayet nafıa dalreılne veyahut encümen kalemine müra
caatla görebilirler. 
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Balıkesir İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

---------

13 MAYIS 1938 

1 
Ucaretha · 'J'I 
nemize uı. '1' 

~ :~.:• ::u~ 1 
it_ hakkak 1 
~ kar temin 1 it. edecektir. 1 Bu, tecrübe ile ahittir. 

Her cins demir, çimento, cam, çivi , hırdavat ve -a 
bilumum malzemel ioıat yeyl gayet ehven fıatla sat· ~ 
makta yız. Bir kere deneyiniz. ;ıf 

Her renk yafh ve badana boyalarlle boya yağları ~ 
ve malzemesi de bulunur. 1 

Köylü ve rençberlerimlz için pulluk ve her türlü " 
dbzen de mağazamızda ucuz bir f tatla ıatılmaktadır . ~ 

leket etraflı btr ticaret mu· 
ahedeslntn merlyet mevkii· 
ne ıeçmeıldlr. Bu muahede 
üç sene için muteber kal
dıktan sonra tarafeynden 
herbanel birinin altı ay ev· 
velden talebi Gzertne nlha· 
yet bulabllecektfr. Bu mua· 
hede umumi bir ıekllde ıun· 
ları fhtl•a ediyor: lrllnda · 
dan bazı mallar, umumi va· 
rtdat verıtlerl mQstesna ol
mak üzere, ayrıca ıllmrük 
rihumuna tlbi tutulmadan 
lnalltereye ılrebılecektlr . 
Yalnız zirai mahsuller ltba
llta kemiyet bakımıodan ba 
zı tahdldata tabi katacak
tır. Buna mukabil lrlinda 
hOkümetf muayyen bazı ln
ııttz malları üzerine koydu
lu gümrnk resimlerini kal· 
dıracak ve bazılarını da tah· 
flf edecek ve bir taraftan 
lrlinda endüatrlılne lizımge
len himayeyi gösterirken dt· 
fer taraftan mevcut hıma -
yecl ıümrilk tarJfele-rlol ye· 
nlden nazarı itibara ahp ta· 
dil imkanlarını bulmak su. 
reUyle İngiliz mahsullerine 
lrlinda pazarlarına makul 
bir rekabet lmklnını hazır
layacaktır. BugGn lrlinda 
pazarlarına gümrüksüz ola· 
rak ıtren f nglltz köm(ir(i bu 
muafiyetini muhafaza et· 
mekte devam edecektir. 
Üçüncü anlaımanın baıhca 
pratik noktaları bunlardır. 

Falrat hepılnden daha mü· 
hım olarak 1rörülen cihet 
iki memleket arasında yeni. 
den uyaoao dostluk ve kar· 
deıllk ruhudur ve bu ruhun 

edebtleceklerfdlr, dlfer taraf. 
tan bueüokn gibi inkısam 

halinde yaıadıkça daha uz
un zaman iktidara geçmek 
ümitlerini besllyemlyecekler. 
dir. 

~ Maaa, kollu teraziler, kantar, litre, ktlo ve metre 'ıl 
Balıkeılr çlftcl emanet aobarında kalma kanuni müdde· it, gibi ö lçü ve tartı düzenlerinlo pazarı da mağazamız ~ 

tini ikmal eden 14 ekiciye alt 934 mahsulünden [21] ~ d 1 
Kooperatif partinin müt- balyede (298) kilo tütün açık artırmaya kooulmuıtur Is· ~ ır. Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 1' 

tefikl bulunan Labour parti tekltlerln 27 5 938 gününde yapılacak açık artırmaya tı- 1 türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı ~ 
bu ittihat fikrine muhaliftir . tlrakları ilin olunur. 1 arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERİ,, ol siz de tec· ı 
Paskalya arifeılnde aktedilen 4 - 1 - 139 b d k l k rü e e iniz, memnun a aca sınız . 
bir içtimada Labour parti- ~ ';il 
nln milli idare heyeti son it. Saraçlar Başrnda IJasan Cıımalwfiulları ~ 

senelik parti kon1ıreıinde r······················~ ır------------, 1 1 
"mnttehit cephe,, veya "halk :. TÜRKDILI :: ' 'ı venı 1' 1 Mehmet, lsmail. Abdullah 1 
cepheal,, ftkrfnf partlnfn tld- l ~ 
detle reddetlllinl azalanna : Pazartesinden baıka her :: 1 1 
hatırlatmıthr Labour parti : ıün çıkar. Siyaıal gazete.. Kiralık Hane 1 ~~~~~~~~~~~~»llt~ 
k l k 1 :. Yıllıaı: 800 Kurut •. ı ı •~ •••IHl!IUIBIUI•••••• .. ••••••• uru ur en partinin ıosya fit • G ı b l d El k • ı 
polittkaaını tamamtyle kabul i Altı Aylıfı:40~ • İ ı trtk :ı:keu~:r:;ı:d:n d~r~ I • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
etmiyen hiç bir organfzas • Sayısı: • • I odalı, banyolu, içinde ıu 1 • K J JOO 000 000 T k L 1 
'

on ile ittifak ve hattl teı •• Günu geçmtı ıayılar 25 ·: 1 ı • apita_ : , ' I ür irası tesisatı bulunan kullanıı 
rlkl mesai yapmıyacaaı tas- ! kuruıtur. : 1 lı yeol bir ev kiraya veri- ı • Yurd içinde 261 Şube Ve fljans 
rıh edllmlftf." Müttehit sulh • ADRES· • 1 1 • D H ~ h b J 
ittifakı,. veyahut dlier adıy · ı : 8 LIKESİR TÜRKDİLİ : lecektlr. ı • ünyanın er Taraıında Mu a ir er 

uzun zaman yaıamaıı en sa- 1 "h lk h 1 f k 1 it A j 1 Taliplerin Kereste paza· I • H n. 1 1 k 1 d bil l b k 
a a cep eı ,, t rini le· ••••••••••••• •••••••••• .. 1 rıoda Keresteci Mustafa .• er tur ü zira 1 raz ar· lğer cüm e an a mu-

mimi temennimiz ve eo rl sürenler ve bunuo tesisine d d 1 1 1 amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. 
k tıi k ti f dl 1 b k etmenin yerin e ve eier 1 I Ôzdamara müracaatları 1 • * 

" Haftalık Londra Mek· içinde, htç olmazsa ıtmdtltlı, bir hareket olacaimı bildiri· 1 ilan olunur . 1 ,. 
uvve anaa m z r. çalııan ar ugün ü vaziyet 

1 1 
İhbarsız taearruf ve kumbara he11plarında ikra· =: 

mi yeler. • 
tupları,, adını taııyan lnollfz bazı prensiplerden fedakarlık yorlar ~ - --~ • 
----------·-----------------·--~----- ------ - ı ikramiye: JJiktari: lkramiyeııin lutarı: • 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: ı ADEDi L,·~~ L,·~~ ı 
•• 500 500 ·ı 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 
15 

Clasl: 
Hane (Baytar müdürlüiünün 
t11alinde) 
Mektep{eskl Mtthatpaıa mek· 
tebl, halen lisenin bir ıubeal) 
Hane (Cumhuriyet H . Fırka· 
ıuııo oturduiu bina) 
Sebze bahçeıi 

Mektep blnaaı ( eıld sıhhiye 
binası ve Haaan Çelebi mektebi) 
Hane (eski muhasebe binası, 
halen ebe mektebi) 

Mahalle ve mevkii 
Börekçiler mahalleainde 

Karaoilan mahallesinde 

Eski hükumet caddeılnde 

Anafartalar caddesinde, Kaaaplar mahalleıl ve 
park civarı 
Martlı mahallesinde l 7 oci mıntıka kuman. 
danlıiı tıgallode 

Martlı mahallealode 

Btr senelik icarı 

Muhammen bedeli 
180 

300 

150 

20 

240 

180 

Muvakkat T. 
Lira 
)3 

22 

ı l 

17 

13 

Kr. 
50 

50 

25 

50 

00 

50 

Maza 71 ·3 Umurbey mahallesinde 30 2 25 
,. 71 5 " " 30 2 25 
,. 7 J ·8 " " 45 3 75 
" 7 1 7 " " 45 3 75 
" 71 6 " .. 45 3 75 

Dilkkln (yemlıçl dükklnı) Camlkebtr karııamda 120 g 00 
.,, (kalaycı " ) Abacılar içinde J 25 9 37, 5 
" (kahvehane) Martlı mahallesinde •O 3 00 
" (terzi dGkk&nı) Kaaap Musa adaaında 40 3 00 

ldarel husuılye akaratından yukarıda cinsi ve mevkii yazılı 15 parça akaratın 938 senet maliyesine alt bir ıene· 
ilk karları hizalarında yazılı muhammen bedeller ilzerlnden 23 mayıa-~38 tarihine raslıyan pazarleıl günü aaat ı 4 de 
ihaleleri yapılmak üzere 15 gOn milddetle açık artırmaya konulmuıtur Her akaratın muvakkat teminat mlkt~rı hl · 
zaımda yaztlmııtır . Şartnameyi görmek ltllyenler her gün için encümen kalemloe müracaatla görebilirler. 
· ihale muayyen vakitte hükumet konafında müteıekkll daimi encümen tarafından yapılacaktır . isteklilerin muvak 

kat teminatı malsandıfına yatırdıfına dair makbuz veyahut banka mektuplarıle ihale ıtınü muayyen ıaatte encüme
ni vlllyete mOracaatları llln olunur. 
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1 250 250 

1 ıo ıoo 1000 
25 50 1250 • • • .• 30 40 1200 • 

ıı ı~~ 
20 

6~~~ 1 
• Bu ikramiyeler lıer liç ayda bir olmak üure st· • 

1
• nedt dört defa bu miktar LLzerirı~en ku~a ilt dağılı- : 

Lacaktır . ~ 1 ! ilk keşide 1 Eylıil 938 dedi;."-

··········~·············· Balıkesir Vilayet Daitni 
Encümeninden: 

1 - İdarel hususiye akaratındao Biiadıç oahlyeıloln 
Hisar köyündeki kaplıcanm 9J8 mali senesine alt bir ae
neltk icarı muhammen h< deli olan 150 lira üzerinden ve 
23 mayıa 938 tarihine rastlıyan pazaı tut aünü saat 14 
de ihalesi yopılmak üzere 15 gün müddetle açık artırma· 
ya konulmuıtur. Muvakkat teminatı 11 ltra 25 kuruıtur. 

2 - İıteklller ıartnameyl üzere her gün için encümen 
kalemine miiracaatla aörebıltrler 

3 - ihale Hükumet konaiında tetel<kül edecek Dal· 
mi Encümen tarafından yapılacaktı~ . lıtekltlerin muayyen 
vaktinde muvakkat temfnah malaaodığına yatırdığına da· 
lr makbuz veya banka mektublle mOracaatları tlin olu 
nur. 4 - 1 - 136 
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