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Arazi Ve Yapı 
Vergileri. 

Arazi ve yapı vergi'erinin 
huıut1f idarelere devri la,,,_ 
hası bu iki verginın halk
tan alınmasını daha uygun· 
laıtıracak iki ayrı layıha ile 
birlikte, Kamutay komisyo· 
nlarında görüşülmektedir. 

Arazi \'e yapı vergıleri, 

öte ~enberi devletçe toplan 
an araçsız (vasıtasız) vergi 
ler arasındadır. 

Hususi ıdare sistemimize 
göre devletçe hali.tan alın 

an va ıtasız vergilerin hem 
en hepsinden kanunla çizi· 
len nisbet ere göre, miktar
lar ayrılmakta ve bu idare· 
lere verilmektedir . Bu mik· 
tarda ayrı 1 makta ve bu. id 
arelt>rı• verilmektedır Bu 
lllikdıırlar hususi idare büd 
celerı için külfehiz bır geıiı

di. Salnakların lmnlrahla 
rın 1 iyice be irtil mesi ve ve · 
rglnin halkın öderr:e kapa· 
sitesine uygun mıkdar ve 

zaman içinde alınması dev· 
'ete dü§üyordu 

Malıye. bu yüzden birçok 
maddi külfetlere kat andığı 
kadar manevi bir ağırhk da 
htıyordu Mukellef, devlete 
verdiklerile kendınin iç nde 

yaıadığı birçok mah<tlli hi· 
zmetlerin de görü düğünü 
bilmiyordu, halk her :zaman 
vasıtasız vergilerin hafifle· 
ti'mesi üzt. rinde geniş bir 

istek ta§ır ve bunun bii> ük 
devlet büdcesi içinde ko1ay · 
lıkla başarılacağını sanır, 

halbuki bu vergileri azaltan 

her tedbirin sistemimiz ica 
bı, kendi çeyresindeld hiz

metleri durdurcıcağını düıü 

nmez. 
Yenı sisteme göre, arazi 
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BÜYÜKlERIMIZOlN 
• .. ı Kamut<ıyda Habeş İmparatoru Cephelerde 

Askerlerini Teftiş Ediyor. URAY MECLiSİNE GELEN TEL 
YAZISININ KAnŞILIKLARI .• 
Uray Genel Mecliı-inin 

toplantısı münasebetile 
h:endilerine çekilen tel 
yazıluına Cumurbaıkanı · 

mız Kamrll Alalıirk:Baş 
bakanımız İs ·nel f n_önü, 
C. H. Partisi Genel Sek 

releri R<'C<'fJ JJeker Şarbay 
8 Salim Gündoğana a1a· 
ğıdalci karşılıkları gönder
miılerdrr: 

Salim Gündoğan 
İlbay ve Şarbay 

BALIKESiR 

Uray Medisi11f 11 loplcın
/tsı mırnascbelifr hnrıa 

}\(lr~ı göslt1rilc11 lemi: dııy
!J'dara leşe kkıir ederim 

REISİCU/'IJUR 
Kam al Atatürk 

Salim Gündoğan 
İlbay ve Şarbay 

BALIKESiR 

/Jdediyc Meclisirıiu dı. !J · 
g11larwa leşekkıir < de.r, 
lwşrırılllr dilai111 

BAŞVEKİL 

ismet lnönü 

Salim Gündoğan 

İlbay ve Şarbay 
BALIKESiR 

Uray .lfeclisi11i11 gösler
d/ijl sıcak duyguya le 
şcklrnr eder, seogilrr su 
narını. 

c. H. P. 
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1 As~erlik mükellefiyeli ka-
nunu görüşüldü, 

Ank•r•. 2ı(AA.J _ Ka· iinıııarator AskcrlC'rinin l\ılcnıcviyatın-
mutayın dünkü top antısın 

da deniz mensuplarına mah
sus yemek bedeli. denizalh 
gemilerinde muslahdem ge

dikliler'e erbaılara ve erlere 
verilecek hazır gtda gideri 
fabrikalar dahı'indeki kara. 
deniz, hava mütehassıs sü 

baylarınc.t vu!lecek ihtisas 
yevmiyesi hakkındaki kanun 
liyıhalarının birir.ci müza · 
kerelerini yapmıılardır As 

kerlik mükellefiyet kanunu-
nun bazı maddelerinin de 

cl '' 11 Pek \t (' ııı ıı tı ıı \ T t.• i\ 1 ii t•t t • lı i r ()d tı °' ıı 
• • 

ıı ıı S())1 I t' lllt.' k tt.•cl i ı·. 1til1 )1 (t il 11 <." ı·i ll•ı ı·e-
k eti l)ııı·<ltı. ll•ıl•<~şlil(•ı·iıı (;t•te H<ıı·bi 

l)t~ \7(l111 ~() İ \T() F. 
• 

Lonclra. :n (A.A.) - Ha · İstanbul, 21 {Ôı.e 1 ) Lo Londra, 21 (A.A.) - Adi-
beı hükumeti milletlu ce- ndradan bi dirdiğine göre sababadan bildirildiiine gö-
mıyeline bir nota vermiştir. İtalyan tayarelerinin Adisa- re, Makallenln güneyinde 

Cenevreden bi 1 dirildiğirı e ababa Cibuti araııınc.iaki Jİ· İtalyanların ilerı hareketi 
göre Habt'§ hükümeti bu mendifer yolunu bomhardı tamamen durmuıtur 

notasında zecri tedbirlerin man etmelerindt'n endişe Küçük müfrezelere ayrıl-
tatbikini prott'Sto aden ital- ediliyor. Roytt>r ajansının mı~ on bin kadar Habeıli 

ğiıtirilmesine alt kanun la · yan notasına itiraz ve bu Tigre cephesindeki muharri bu mıntakada çete harbi 

protestoda miinderiç halkın nin bıldirdığine &Öre; son yapmaktadır 
1 

yihaaının da ikinci müzakt: 
resi yapılarak kabul edıl. 

!j mittir . 
1 ·=== --==:=a:a=:;......::....===-'=-==='"" 

1 Oiyarbekir 
Hattı bugün aç1hyor. 
Ankara, 21 (Özel) - Di · 

yarbekir hattı, cuma günü 

törenle açı 1acaktır Törene, 

B lyındır'ık Bakam Ali Çe. 
tinkaya baıkan. ık edfcektir. 

mütı cavizleri müsait ıekilde harplerde M. Musso linin Londra, 21 (A.A.) _ Roy. 

karşıladığı hakkındaki iddi oğu !arı Viktoryonun taya· terin bildirdığlne göre. İm· 
aları reddedi)or ve Habeı resi 9 yerinden, Gononun parator dün uçakla güneye 
hükumeti ve mı! tti müte- tayaresi de 7 yerinden kur hareket etmiştir. 

caviz. cürmünden ötürü mü ıunla de1 inmiştir . llabeşler; Londra . 21 {A.A.) Roy-

kafatlandırılacak her hangi alçak~an uçan İtalyan taya· terin Harardan bıldirildiAi 
bir teklife itibar etmiyecektir relerirıe mitralyözlerle tiddet· ne göre, Habeşler Acleyi 

demektedir li ateş flçıyorlar. ltalyan 'ardan geri almışlar 

Londrıı, 21 (AA) Ha· Londra, 21 (A.A.) - İta) ve vaktile İtalyanların elin-
beş imparatoru cenup cep yan Habeş anlaşmaz' ı~ının de bulunan bazı mevzilt'rİ 

hesin-le yaptığı teftiıten bu halli hakkındaki diploma ellerinde bulundurmakta-

sabah uçakla Adisababa· tik görü~melere bugün tek- d ırlar . Şimdi Ammele cıva-
ya dönmüt ve asker rar başlanacağı Paristen bı l- rında ltaly;rnların arkasını 

, Bakan ve refakatindeki he. !erinin manevıyatından diriliyor. çevirmeğe çalıtmaktadırlar. 

yet" er Diyarbektre gitmiıler pek memnun ve müftehir r , 
===di=r ·====o=====:=======o=ld=u=:=:;=iq=nu=:=s=ö=yle=-m~it=Ur=. =-=ı=ı Bu Sene 1 G~ R G ş L E R. 1 

OUVNCŞLE.l?• 

YunanistandaSiyasal Bir Af mı? izmirda tütün satışı eyidir . .._ ... 
İzmir, 21 (A.A.) - İzmir· 1 B LJ DA 

de tütün satışları hararetle 

devam etmektedır Piyata· BENDEN •. 

1 
1

!Krai,YunanSular1na Gi-
. rince Bir Af Çıkaraca,<. 

ve yapı vergileri yol vergisi 
gibi doğrudan doğruya hu. • 

•• susi idarelerce alınacaktır. 

GEN/~/.. Sı :.KUETEIU 

Recep Peker 
İstanbul, 21 (Özel) - Yu-

1. nan kralı bugün ö~leden' 
.: sonra saat 16 da Roınaya 

nan marıanı çalmıştır 

Kral istasyondun rEluelsi· 
yor J oteline inmittir Yarın 
öğleden evel İtalyan krah 
tarafından kabul edılecek ve 
öğleden sonra M. Muıso l ini 

nın açıldığı günden bugüne 
kadar on üç milyon bet 
yüz bin kilo aatılmııtır. El 
de daha bir buçuk milyon 

1 
kalmııtır. 1 

1 

Bir dt>ğeri yıkmağa kal· 

kışinak .. Bir varlığı hiçe say
mak. Bir bütüne yarım 

diye haykırmak .. 

Bu üç aıırı hareket önün· 

t~una kartılık idarelerin ha· 
ıka vasıtasız vergi 1erden ala 
cakları mikdarlar, maliyede 

kalacaktır . 

Arazi ve yapı vergiler~nin 

devredilmesi ile ne husuıi 
Harelerin ve ne de maliyenin 
eski durumdan daha az 
veya daha çok gelir al 
mallarının düşünülmediğini 
layihada görürüz 

Devir bir büdce tedbiri 

değil, bır aistem değişikliği· 
dir . Vergi salnaklarını imkan 
olduğu kadar öz ürüt (hası
latı safiye) ve ;.raçh esasla. 

ra çevirmek hedef ırniz l*J 
dir Arazi ve yl'pı vergileri 
ni de salnağın hakiki geli · 

rine göre almak bu hedef 
içindedir. Ancak htt iki Vı! 
rgide de gelirin hem zaman 
hem de mevki yönünden ne 

kadar çok değiştiğıni düıü 
nebilıriz . Bu değişıkliğı dev
letin, bütün yurd genişliğin
de, sıkıca lrnvalıyl'bilmesi 

beklenemt>z Halluki hususi 

idareler kendi çevrelerinde· 
ki arazi ve yapıların gelirle· 
ri üzerinde ya kın bir bilgi 

taşırlar ve onun her dt:ğişi 

["'J Paı ti pro.s rnmı rı adde: '37 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Ken1al ÜNAL 

Polis 
Memurlannm kıyafetleri 

Ankara, 21 [ÔzelJ - Po· 
lis kılık nizamnamesi hllzır 

1 vesıl olmuttur. Kral refaka· 
tinde veliaht Pavlo, Prenses 
Eleni, ve İreona ve dayısı 
Hıristo Forue olduğu halde 

n.•smi töreııle karıılanmııtır. 

Amiral Monakovi Lonkare 
ltalya kralı Söviç ~·unolini 
adına Yunan kra l ını karşı· 

lanmışllr. Avrupıı po1is1eri· 
nin l<ılıkları incelendikten lamııtır. İtalya parlamento 

d su ba9kanı kont Çiyano, ha· sonra yeni kılık tesbit e i · 
lecektir. va kuvvetleri nazırı general 

•====== ===== =-=' Vale, deniz ve su bakan a 

l·.sta n bu 1 rı, dış bakan1 ığı protokol di · 
rektörü. Baron Aloizi vt: 
aafr birçok İtalyan büyükleri 

limanin~a bir deniz kazası 
İstanbul. 21 (AA 1 -

karıılama töreninde bu:un 

muşlardır. 

İtalyan ıüel müzikasi Yu· 

ile göriiıeccktir. 
iAtanbu', 2 t (Özel) 

inadan bıldiriliyor: 

At-

Yunan kabinesi, son gre· I 
vlere i~tirak ederek taıkın 

1 

lıklarda bulunan ameleyi 1! 
affetmiıtir. 

Aynı zamanda general l'a
nayotaki hareketine iştirak 
edenleri ,-le affetmiştir. 

Henüz teeyyüd etmiyen 

bir habere göre, kral Yunan 
sularına girdiği anda bütün 

siyasi nıücrim'eri affedec~k· 

tir. 

Fransız 
T ayareci mşan ıl~I. 
İstanbul, 2 l {Özel) -

Adisababadan bildiriliyor: 
Framız tayart>cisi Robileye 
Habeı imparatoru en yük· 
sek mşanı vermistir. 

Peştede 
Hafta~a 15 kişi kay~oluyor 

de duygularım ıahlanır . 
İçim burkulur ve yanar. 

Niçin mi? .. 

Değerin, önünde baı eğ

meği, varlığı yaıatmayı , bü

tünü yükseltmeyi inıan'ığın 
en önde gelen ödevlerinden 

biri olarak bilir, tanır ve 

ina nırı ın da. onun için ... 

Bir değerde yı lların emeği 

vardır . Onu:yıkmağa ka lkıı· 
mak yılların verdıği bu eme
ii inkar etmektir Bir varlı· 

ğı hiçe saymak o varlığın 
önünde ufalmak ve küçül. 

mektir . 

Bir bütüne, yarım diye 
haykırmak is e-. o bütünün 
yapıcılık ve kuruculuk kud
retini görmemek ve tanıma

maktan doğar 

İnönü denizaltı gemimiz. 
limanda bulunan bir İtalyan 
posta vapuru ıle çarpıştı Bu 
çarpıımada hıçbir zarar ol-

mamıştır 

•••••••••••••••••••••••••• 
• 1 : 

: Bahkesu : 

Tarihe karışan ve yaşıyan ölü
lerin kemikleri den kald:rıldı 

lıtanbul, 21 . (Ôzel ı -
Peşteden telgrafla bildirildi· 

ğine . göre haftalardanberi 

Peıtede haftada en az on · 
beşer' kiti kaybo'maktadır. 
Zabıta; mühim tedbir!er al 

mıştır. 

lngiltere 
250 Uçak ~aha yapunyor 

Kafası iş 1 iyen, ilerisini 
gören, içinde bu ı 1 eriye atıl

mak ateşi yanan . her genç, 
daha doğruau her adamoğ 
lu insan' ığın Öu üç yaman 

kudretinin şaımıyan ve yıl 
mıyan bir bekçisidir. 

: . 
: Müftülüğünden: i 
• • • • • • • l'ıısalarıc dirck/6rlıiüıi • o \ • 
: llllfl tc~bl!ı ıı:erinc Uum : 
! u:alllş< rif/11 hoşt '27 ikin : 
: ci teşri fi çarş .• 11ılw yıinıi : 
• ~ l i . il' • t olctııyıı lıı < zr ır. : : ............••..•........ 

Af yon . 21 (Özel) - 1stik· 

lal ~avaıında Afyonda iki 

dü~man uçağını dü~ürerek 

kendıleri de dü§en ve ıehit 
ollln tayarecılerimiz Bahad 

din ve Celalin mezarların

daki kemikleri büyük tören 

le ka\dırılarak Afyon İlbay· 
lığının teıebbtiıü ile köylü 

!erimiz tarafından Cumuriyet 
alanında yaptırılmı§ olan 

anıta konmuttur. 
Londra, 21 (A A ) - De· 

Isparta d~miryolunun açım .yli Telgraf lngiltere hükü-
.. Değer,, ruhdan ruha, 

' törenini yapmağa gelecek 

olan heyet; yurd için ö1en 
bu iki tayarechniz adına , 

dikilf'n anıtın açım törenini 

yapacaktır. 

metinin hava programına k d I 
. . . , zevkten zev e ei(iıebi ir. 

ilavt>ten bırıncı sınıf 25U F k b "0 ~ . b. d a at, u eger,, ın ır e 
uçak yaptırarak ye~ ünu 2190 ( S .k . . f d ) 

1 
onu ı ıncı say a a 

çıkarmağa karar verdiğini . 
yazıyor . Cevdet Dem1Tt1y 
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içli Şehir ... 
Mı su f ellahrnm sıtma görmemiş sesi-Kü~ik apaı tn an 

ve son moda lan takip eden asri bayan ... 
Balıkf>sirde. gf'ce hayatı. 

nın sönük oluğunu söyhye· 
nler pek çoktur. 

Bir bakıma göre, Anado· 
lunun bütün ıehirlerinde 

nıdeki kibriti - dudaklarım· 

dı:ıki siğaranın ucu kıp kır 
mızı olmasına rağmen - te~ 

krar çaktım .. 

Ur ay 
Genel meclisi ~ün toplandı 

Ura y genel meclisi dün 
saat on beşte Şarbay B. Sa· 
lim Gündoğan baıkanlığın 

da ikinci toplantısını yap 

. -· . ·~... . .. -· - ... -.. ' . \ 

Kültür 
Oire~törü dün şe~rimize 

dön~ü 

. 
Urav iş yarlar ının Sevinci •. 

-- -
uray işyarlan ~akkmda bir yardmı turuma sandığı tu-
rulması için ~az,rlanan proje sevinçle ~arşıland1. 
İki gün önceki sayımızda Sandığın bütün esasları 

İçbakanhğının bütün uray inhfı; .r 'ar taavün sandıRınııı 
memurları hakkında bir ya · aynı olacaktır 

vaziyet aynidir. 
Gece. ağn ağır inmeğe 

ve kafesler ardından ııık ' ar 

taımağa baıladı mı, tehir 
kalın bir s~asizlik tabakasi
le, çep çevre sarılır. 

..• Yağmur, ha a ekı1isi 

gibi.. Mahalle aralarının ça 
rpık sokaklarında yürürken 
ayağım, hazan kayıyor ve 

düıecek gibi oluyorum. Pe· 
nçere ve kafeslerde dolatan 
bakı,laıım. l<ör ve ıslak kal· 
dırımlara görmi.iyor .. 

, mııtır. 

Bir hafta kadar önce Er
dek tarafındaki okul'arın 

durumunu incelemek üz~re 
teftiıe giden Kültür dırektÖ· 
rü B. Salim Atf\lık dün 
şehrimize dönmü~tür 

rdım koruma ıandığı kurul Hazırlanan bu lrnnun pro 

Artak, taı kaldarımlar, er· 
lesi ıabı.ha kadar ayak ses· 
ferine hasret kalır. 

Vaktini geçiren bir yolcu 
bile "etrafı uyandıracağım!,, 
kokusu ile, ihtiyatla yürüt 

Balıkeıirde, gece hayatı

nın sönük olduğunu ıöyli. 

yenlere göre, barı, parkı, her 
akıam tedl\nıanı, tiyatro ve 
opereti bulunmayan bir fe· 
hirde yaıana naz .. 

Hele Anadoluda .• 

Aman Alla hım . geceleri, 
insan. ıanki mezara rirer. 
O ne karanlık, o ne se11izlik 
ve o ne sıkıcı. korku 1 u ha· 

va!. 

Bunları 

değilim .. 
söyliyen, ben 

Balıkesirde, gece hayatı . 

nın sönük olduğunu ıöylı 

yenlerin iddiası budur. 

Ne ben çenemi daha fa · 
z 1a yorayım, ne de siz kaf · 
anızı. , 

Diyorum ki: 

- Balıkesir geceleri, in· 
ıana keder vermez; neıe 

daAıbr. 

Ve tıte isbatı: 

•.. Hafif hafif çiseliyen ya. 
ğmurun altında, yakalarım 

kl'llkık tllerim ceplerimde 
rast gele yürüyorum Yaı 

kaldmmlar, elekttrik ıııkla. 

rı ile parıl parıl yanıyor. 

Duman ağarlığile geceyi ya· 
rarak etrafa yayılan saat 
sesine kulak veriyorum: O 
nu vurdu .. Saat henüz on .. 
Fakat yollarda, kimsecikler 
yok ... 

Ve ben, ıüpheli bir aclam 
gibi kaldırımları adımlarken, 
açık kalmıf bir perde ve 
içerdekilerı giı.lıyemiyecek 

bir kafeı löıeıi arıyorunı 

lıte, aralık bir perde ... 
Hır siğara yakmak baha 

nesile duruyor ve kaçamak 
bakıılarla, perde aralığından 
içerdekileri seyrediyorum. 

ilk bakııta gözüme çarpan 
ınanzara: 

Ortadaki masa etrafında, 

kadınlı erkekli bir kalaba · 
lık .. Görünüte göre poker 
çevirmekle meıgü'dürler. 

Odayı, gözlerimle tarıyo 
rum köıedeki ko'tukta, gö 
beği, gecelik entarisini ö 
ne itecek kadar büyük, ba· 
ıı saçsız, tel gözlüklü geç
kince' bir adam; elindeki 

' 
gazeteden başka birıey gö 
rmüyor. Okuduğu, muh-
akkak, halyan Habeı har 
bidir 

Kadmlardan biri pençe 
reye doğru baktı. Başımı, 

derhal önüme eidim ve eli· 

Ardından ııık taıan ka
pıdan baıını uzatarak, beni 
tanımak istiyen bir mahal· 
le kızı .. 

Belki de benim için: 
- Anly, deli mi bu adam 

gl . . Bu yağmurlu havada 
oturacak yeri mi yok? . . 

Diyecektir. Ne derse de· 
stn ... 

Bana, yolculutum gc · 
rek . . 

Yürüyorum . O ne:ı . Bir ra· 
dyo?. Bir av köpeği haua 

siyeti ile ku 'aklarım ve ba
kışlarım. sesin geldiği tara· 
fı keıfe çalışıyor. YQrüdük 
çe ıeı, yakmlatıyor. 

Sokağa bakan dört pen
çeresinden ııığın, lüksün ve 
konforun taıtığı - tabir ca· 
iz ise kübik bir aparhm · 
an ... Perdelerinde, kadınla
rın gölgeleri oynayan bu 
kübik apartıman ile kulak
larımı paralıyan müziği, 

öyle bir tezat tetıcil ediyor 
ki.. Mmr Fellahının sıtma 
görmemiş seıi, kübik apar
tıman ve son modaları ta
kip eden bayanlar ... 

Dıkkat ediyorum, İstanbul 
radyosu, alaturkaya kapısı 
nı kapalayadanberi, Mııır 

Fellahı, evlerimizin en gizli 
yerİerine kadar girdi. 

Avrupa ıstasyonlarında. 

töhreli dünyayı tutmuş bir 
ıaheser çalmıyormuı .. 

Bah, Şubert, Şopen, Bet
hoven .. Bütün dünyayı do· 
laım•ı olan bu isimler, bize 
okadar yabancı ki ... 

Hem bunlardln bize ne 
canım?. 

Masır istasyonu bulunduk
ça, Avrupayı açmak aklım. 
ıza bile gelmez .. . 

·•Alaturka, hortladı!,, diye 

haykıracağım geliyor. 
Beni1T ki de delilık. Yağ

mur a 1 tıncfa tefelsüf: tuhaf 
de~il mi? .. 

Neye yürüdüm. 

Ve yine kaçamak, bakıı 
!arım pençerelerde .• 

KaFeııli bir pençereden 
ut sesi ge ' iy or Duruyor ve 
dinli}'orum 

Fe•lahın ıesi, 

rka için hayli 
söyletmişti 

bana, alatu. 
ağır şeyler 

Fakat, tok nağmeleri. i\ 
imde damla damla erirken. 
alaturkanın hiçte fena olm 
adığını dü~ünüyorum. 

! lele, odadan sızarak ku 

laklartmda inliyen ince, 
pürüzsüz bir kadın seıi, fı 

krimi lamam defiştirdı : 

Göz yaşlarım dokiilürken 
Pusesi ile silmiyecek ... 

/v1. Tuğrul 

Eeki zabıt hü asan okuna
rak onay'anmış, kati hesap 
cedvelleri ve münakale ev
rakı ile gelen evrak oku · 
narnk aft olduğu encümen · 
lere verilmiıtir. Genel mec 
lis önümüzdeki çarıamba 

ve perıembe günleri de top· 
!anarak dağılacaktır 

Ekmek 

Kültür direktörümüz bu 

gezisinde Bandırma, Erdek 

ilçelerile, Marmara kamu 

nu ve A vıa, Paşaköy Arap 

lar köylerinin okul ve l<ü\ 

tür ışlerile yakından ilgilen· 

mitlerdir . 

f iyatlan yirmi para mdirildi Jandarma mm taka kuman 
Buidayın Jon günlerde d f · • 

düımesi dolay11i e urayca amnm le tışı 
fırancala ve has ekmek fi Bir hafta kadar önce Lr 
atları yirmi para indiril· 
mittir. Bu karar dünden iti · 
baren tatbik edı lmeğe baı 

landıiından has ekmek on 
bir buçuk f ıranca la on iki 
buçuk kuruıtan ıatılmakta · 
dır. 

•• 

dek tarafına teftiıe çıkan 

Jandarma Mıntaka Kuman 

danı binbaıı B. Mahmut 

Pulat dün ıehrimize dön 

müıtür. 

Uç Fınncı Dikkatsizlik 

Üç gün müddetle kapatılaca~ Yüzünden bir kamunda çr-
Urayıüreı kurulu toplana kan yangm 

rak talimatname ve tenbi 

h&ta aykırı hareket eden üç 
fırıncı hakkında 1608 num . 
aralı uray kanununa göre 
üç gün kapatılmasına karar 

veril mittir. 

BUDA 
BENDEN .. 

Sındırgmın Gö'cük kam 

ununda dikkatsizlik yüzün 

den l>ir samanlık yanmıştır . 

Kamundan Mehmet oğlu 

Süleymanın ailesi evde ça · 

matır yıkarken çamaıırhğa 

yakın bulunan ve kuı u otla 
dolu olan samanlık her na· 
sılsa bu yüzden ateş almı 

ıtır 

mast için bir kanun projesi 
hazırladığını yazmıştık 

Hu kanun projesine göre 
uray memurlan bu sandığa 

her ay yüz~e beı verecek 
lerdır 

.... 

je i şehrim iz ve ilçeler uraY 
memurları taraf ınd<m büvük 
bir sevinçle karşılanmııtı. 

Uray işyarları bu sevinç· 
!erini tçbakanlığa birer tel 

yazısiyle bildirmi§lertir. 

ita/yada zecri tetbirler 

Krahn ormanhğı da 
buğday tarlası oluyor. 
Buğday ekimi artıyor, eski ka

ğıdlar da atılmıyacaktır. 
İstanbul. 21 [ÔzelJ 

Zecri tedbirler İtalyayı dü · 

ıündürmektedir, birçok yer 

lere buğday ekilmektedir. 

Kralın ormanlığındaki .ağaç

ların sökülerek burasının 

bu~dav tarlası haline ıfra · .. 

ğmda İtalya ve"iahtı Qmber· 
to da hazır bulunmuıtur . 

lstanbı.l, 2 l \ Ôze\l - İtal· 
ya hükumeti bütün daire
lere yolladığı bir tamimde 
eski kiğıdların sanayi mer· 
kezine gönderilmesini bil-
dirmiştir 

S. Rusyada casuslar· 
Altı Mürteci ile 
idamlarına karar 

bir Şeyhin 
verilmiştir. 

İıtanbul, ~ 1 (Özel) - Uz. 

ak şarktaki Sovyet Husya 

askeri divanı harbi iki mü· 

rteci hakkında idam kararı 

ver mittir. 

Sorokin ve Babın ismin 

deki bu iki mürteci hudut · 

lan temmuz ayanda geçertk 
hem halkı kıyama teşvik 

1 

etımişler, hem de yabancı 

bir devlet hesabına casus· 
luk yapmışlardır. 

Bundan başka Hotanda 
Abdülmuttalip isminde bir 
şeyhin de dini; siyasete alet 
ittihaı; ettiği için muhake · 
mesi yapılmtf ve dört arka-
daıtle birlikte idamına kar· 
ar verilmiştir. (tiaştarafı birinci sayfada) 

"Çokluk,, tarafından sevi 1en 
ve sayılan bir yanı vardır. 

Değerin; bu yönüne uzan· 
mak. onu, ıııaka ve cılız bir 

elle yere vurmağa çalaımak; 
bu çokluk önünde - kelim · 
enin bütün anlamı ile -
sadece gülünç olmaktır. 

Zamanında yetişen janda. 
rmt\ ve köylünün gayreti 
ile yangın söndürülebilmit 
bu suretle büyük bir fela
ketin önü almmııtır 

.KuzeyÇinin Muhtariyet 
11an1Birk açGün Bırakıldı 

Bir Örnl k mi vereyim? . .. 
lıte: 
Muela edebiyatımızda 

Faruk Nafiz, Necip razı\ ka 
dar, Necip Fazıl, O. han 
Seyfi kadar, Orhan Seyfi, 
Yusuf Ziya kadar birer de · 
ğerdirler . 

Bunlardan birinin yine 
mesela; Faruk Nafizin koca 
bir ömür harcadığı, koca ki · 
tabının önünde el bağlıya

rak: " . 'esi var?,, Diye dü
tünmek, sonra da: "l liç bir 

ıeyı! '" Diye cılız ve kısır 
bir hiiküm yürütmek bu 
"değer,,e Donklşotvari hücu
ma ka kmaktır. Bu gü ünç 
değilde nedir? . 

Kendi hesabıma her ıeye 
dayanırım 

Her ıeyi hoş göı ür ve 
bağı~ll\rım . Her hangi ses 
önünde ııusmasını ve kendi· 
mi tutmasını bilirim 

Yalnız; vetE'r ki bu ses; de 
ğeri yılonağa knlkıımasın! . 

Varlığl hiçe saymasın .. 
Ve bütünü yarım!. Diye 
haykırmasın . . 

CEVDET DEMİR!iV 

- - ---Balya Japonyanın oltimatomuna Çin 
. . . .1 hükumeti henüz bir cevap ver-

Madenınde yaralanan bırışçı medı Muhtariyet hareketi ta-
Ba'ya Karaaydın ve m.\· 

den tirket işçilerinden Ya 
kup oğlu Hüseyin iş ba~tn · 
da kazaen vagon çarpması 

neticesinde ağır surette ya · 
ralanmııtar. 

Bu hadise ü:ıerinde tahki 
kat yapılmaktadır. 

Esrar 
Kaçı~çıhüı yapan biri ya

kalan~ı 
Dün Dıkçiler mahallesinde 

kahveci Hüsenin esrar ka 
ç.skçılığı yaptığı haber a 1 ın 
ması üzerine kahvesinde bir 
araıtırma yapılmıştır. 

Bu araştırma sonunda kah 
1 

vede (240} gıram, Hüsc•yinin 
üzerınde de 7 parça esrar ya . 
ka 1anmııtır Suçlu yakala 
narak ihtisas mahkemesine 
verilmiştir 

mamile suya mı düşüyor? 
Berlin, 21 (A .A.) Lon 

dradan bi'dirildiğine göre, 

Çin elçi' iği müsteşaıı Dışba 

kanlığa giderek. uzak ~ark 

taki durum 

rüımü~tl\r. 

hal< kında gö· 

İngiltere diplomatik bir 

müdahaleyi Kuzey Çındeki 

bugunkü vaziyet karşmnda 

ne muhik nede f ardah gör· 

memekte dir. 

Berlin, 21 (A .A.) Ja-

pon Ajansı da Kuzey Çin• 

deki muhtariyet ilanını bir · 

knç gü, için tehir edildiğini 

l.ıildirmektedir. 

Berlin, 21 (A.A) Şa 

nghaydan bi1diri'iyor: 

.. Japonyanın oltimatomu· 

na Çın hükümt'ti henüz ce· 

vap vermemiştir 

Pekindeki diplomatik mü 

messılleri teşebbüste 

muşlardır. 

Beri in, 2 l (A. A ) 
kinden bıldiıiliyor : 

bulun 

Pe 

Japon Generah teşebbüsün 
de muvaffak olamamıştır 

Muhtariyet hareketinin tama 
ınıle suya düştüğü sanılıyor. 

Mısırda 
Dün bir matem günü yapıl~ı 

Londrd, 21 (A .A.) Ka· 
hireden bildirildiğine göre 
Neı t Pafanın sıyasi ve İn · 
giltere hükumetinin Mısıra 

l<arşı tatbik etmekte olduğu 
hattı hnreketi protoslo el· 
mek üzere nasyonal iı 1er 

taraf mdan bugün tertıp ed 
ılen matem günü hadiıesiz 

geçti , ya'nız yerlilere ait 
dükkanlar kapandl. 
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Japon Endüstrisi V e 
Zecri Tedbirler İşi .. 

Japon amelesinin ~ü~Omete kızgm olması yüzün~en her 
~angi bir savaşta hü~Omet aley~ine dönmesi ihtimali var. 

"Pravade" dan: 
Son otuz yıl içinde ulusal 

rnüdafaa kuv' etlerini büyü· 
ten ve cıhanın en kuvvetli 
dev,etlerıle bir hizaya çıkan 
Japonya hiıla büyük mas
raflar yapmakta ve büyük 
fedakarlıklar göstermektedir. 
1~36 1937 mali bütçesi hü 
kümetçe müzakere edılirken 
iki milyar yen tutan bütçe· 
nln 1 ,4 mılyarınm süel ma 
ksatlnr ve fabrikalar için 
ıarfol una cağı bil dirilmfıti r 

Mançuruya ve kuzey Çinde 
ıüel hareket ler ve her ta
raftaki Japon dampingi Ja· 
pon endüstrisinin gelişmesin · 

de amıl olmaktadır. 1933 
l935 sene 1erinde bütçenin 
ı ·if!I kısmı 3,5 milyar yen 
ve ıılahlanmn için aynca 
fevka 'ade masraflar 1.6 mil 

var yen tutmaktadır Bu 
meblağdan 777 milyon yen 

sivıl endüsiri sermayedarla· 
rının eline g< çmiıtir. En 

düstri t şekküllerinin vasati 
yüzde 35,5 kar vereb lmele
ri 1931 1934 yıllarında 1, 1 
rnilyar yen sermayenm ye 
niden sınayia. bılhassa ağır 

s ı nayia akmasına sebep ol
muştur. 193 ~ 1934 yılların

da maden ve makine sana
yii ile kimya fabrıirncılığı 

sahasında 35 fabrika getil 
letilmis ve 30 dan fazla 
yeni fabrika kurulmuşh• r. 

Çelik ve hafif maden sana 
yiinde bilhassa ocak otoma 
bil ve makina endüstlisinde 
çok mütehassıs amele var 
dır. 1931 yılından itıbaren 

senevi ç e 1 ı k i m a 
lata 3.9 milyorı ve demir 
eritmesi 2 6 mi' yon tona 
çıkmıştır Ocak fabrikaları 

nan yıllık üretimi birkaç bin 
motör ve uçağa varmakta 
dır 1934 yılma kadar hem 
en hiç ehemmiyeti o ımyan 
otomobıl endüstrisı ondan 
sonra kurulmuş v~ 19J4 de 
piyasaya 3oOO otomobil 
vermittir. Şımdık i imalat 
bir kaç misli fazla dır Kim 
ya sanayiınden sulfat, kükü · 
rt hamızi jmalah olsun 
suni ipek ve mensucat sana· 
Yii dıkkate ıayan gelişmeler 

göstermıştir. Endüstri kurum 
farının yüzde 50 si küçük 
v~ orta mikyasta [yani 
100,UOO yen den aşağı ser 
mayeli) dir. Japon parasının 
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değerinin ve alım kudr~li 

nin inmes ı bir taraftan İh 
racının artmasına ve endüs 
trinin büyümesine sebep 
olmuş ve diğer taraftan da 
amelenin iş ücretini yüzde 
t 5 20 derecesine düşürmüı 
ve amele Jıayatını çetinleı· 
tirmittir. Bundan dolayı 

ame 1e araıında memnuniye• 
lsizhk hareketleri vardır. 
Bunu hükumet çeveoleri de 
inl<ar etmektedir. Milletin 
beraberliğin gelecek büyük 
savaş için çok önen.li ola
cağı ehemmiyet'e işaretleni 

yor. Hatta bir ııazetede 

1 meşhur Japon Generalların· 
ı· dan biri 1905 Ruı Japon 
l s.avaımda Japonların, mılle-
tın içinde ıınıflar olmadıiı 

ve mılletin beraber olduğu 

içln galip geldı~ini yazmak. 
ta . şimdi ise Japon amele 
sinin lıükume! e kartı kızgın 

o1ması yüzünden ilerideki 
savaşta bu amelenin kendi 
aleyh 1erine çalıımaları ihti 
malini kaydetmektedir. 

Yüz yaşında ihtiyarlar 
1 

Başba~anrn mi saf iri 
Sovyetler hükümet inin 

da veli üzerine Dagıstanın 
Derbent ahalisinden 105 
yaoında çoban Ahmed oğlu 

ile 95 yaşındaki karısı Ba 
yan Melek Moskovaya gel 
mlıler ve halle bomis~rleri 

reisi Petrovski tarafından 

misafir edi mitlerdir. 
Hala snğlnm ve çalııacak 

halde bu ' unaı1 Ahmed. Ka 
fkasyada vakti1P. Şeyh Şa· 
mılin istiklal savaoır.a ittirak 
etttğini söylemiş ve bu sa 
vaş sonunda Kafkaıyaya gi 
ren çar askerleri 'e memur-
larının halka yaptığı 

hakaretleri anlatarak 
şimdi Sovyet hükumetinin 
dürüst faallyetine ait müıa 
hedelerini anlatmııtır. 

Bütün ~in Japon protet
torast af tında 

Tasın Dayren aytarından: 
Dayren ıehrindeki Japon 

ve Mançuko tusüel kuvvet· 
leri ınümessillerinın kongre· 
si Çinin istilası ve ileride 
takibolunacak siyasa hakkın 
da n üzı lu~ reler yapmııtır 

ikinci şube kurmay baıkanı 
Okamura tarafından Jııpo 

YAZAN: M. GÔZALAN 

BiRiNCi BÖlÜM 
Kadın ve erkeğin bir 

bilerini islemesi, arzu et 

rnesi .. Saadete gelince; böy

le bir şeyin mevcudiyetini, 

henüz kimse lmtıyyetle öğ· . 
renmiı değildir. 

Her ne olurs!\ olsun 
tıaaıl her hakikat uluort& 
söylenemezse, her tabii ihti · 
Yaç da, baynğı bir şekilde 

ortaya konamaz. Bence laı· 

k) temiz bir hissin muhasta· 

lasıdır . Kim ne ıoöylerı; sö 

ylesin bana bunun aksini 

kabul ettiremez 

Ômer, dudaklarını buru-

ı•urarak bir kelime 
vap vereli . 

Yaldız .. 
Onun, bu istihfaf ı 

.1 
ı e ce 

TÜRKDILI 

nyanın Çin ,.iyaseti haklon 
da 14 5 de okunan ıapor 

kongre tarafından on" ylan 
mıştır . 

Kongrenin en önemli ka 
rarları üç madde de topla 
na bilir: 

1 - Uzak doğuda barıı 

ve güvt!n ' iği temin. 

2 - Nankin hüld'ımethıi 

Japonlara karşı iki yüzlü 
hareketten vazgeçir"!e ted 
birleri. 

3 ..,üel kuvvetleri le 
Japon, Mançulrn ve Çin de 
vletlerinin Ht if akı için gue· 
kli olan tedbirleri alması 

İlkteşrin sonunda Çen 
Çun Şehrinde General Mi 
nami tarafından toplanacak 
yeni süel kongre Dayren 
kongresi kararlarını tatbik 
yollarını müzakere edecek· 
tir İtalya · Habet itlerin
den ötürü Avrupa devlet 
!erinin Çındeki kontro 
lünün hafiflemesi dolayısile 

Japonya erkanı harbiyesi 
Çinin beş kuzey vilayetini 
daha istilaye ve bütün Çtni 
Japon protekturası altına 

almaya karar vermittir. 

Sovıetler birhği Romanya 
Tren münakalltl 

On yedi yıllık bir fasıla· 
dan sonra Sovyetler btrlili 
ile Homanya arasında tren 
seferi açılmııtır İki devlet 
arasındaki müzakere ve an
laımalardan sonra, 1918 ha 
reketleri arasında harap ol 

aıı Dinyeııter köprüsü yt- ni 
den tamir o1unmuı ve köp 
rü Sovyet Romen bayrak
larile süslenmiı, aynı ıurt."tle 
süslü trenler iki taraftan 

köprüye gelmtıler, sonra 
murahhaslar tarafından kö 
prünün kurdeleleri kesilerek 
yol açılmııtır. Törenler ya 
pılmıı ve ıölen verilmtıtir. 

Müzikalar Romen ve ~ov yet 
mar~larmı saatlerce çalmıı· 

lardır Bu lcöprü başındakı 
Romenlerin Bender ıehrinde 
bu münaaebetle büyük bay
ramlar yapılmııtır. 

Sovyet delegasyonu köp· 
rü açıldıktan sonra trenle 
ilk Romen ıehrine ve Ro 
men delegasyonu da ilk ~ov· 
yet tıehrine gtderek mi uf ir 1 
olmuılardn. 

İtalyayı ~arsı istisnai ted
birler 

Ulusalar sosyetesinin sank 
siyonlarm tanzimine rremur 
komitesinin uluslar sosyele 
si paktının 16 ncı maddesi 
medlul ünce sosyt le üyesi 
bulunan devletlerin ltalya 

si kızdırdı. Göz1uini masa· 
nın üstünden kaldırmıya 

rak: 

- Siz, tehlikeli bir ada -

maınız . diye fısıldadı. Sizin 

için aile rl\bıtalarının hiç 

kıymet ve ehemmiyeti yok 

Sizin nazarınızda bütün 

eyi his ve duygular erkek 

lik ve ditilik zevklerinden 

ibaret.. 

- Hakkımda çok acı 

hüküm veriyorsunuz. 

- Yalan mı söy1iyorum'? 
Sözlerinizin bütün manası 

bir noktada diiğümlenip 

kftlıyor . 

krallığı hükumetine. karıı 

bazı f ınansal tedbirlt r tat 
bik etmelerini derp•ş eden 
14 ilk Teşrin 19.35 tarih i 
kararı ve bakanlar mec'isi 
nin, bu kararın devletimizce 
tatbiki mecburi olduğu hak· 
kında ki 17 ilk t('şdn l 935 
tarihli kararı mucibince ve 
döviz ve valörlerle muame 
le nizamnamesinin 5, 9, Hl 
ve 13 üncü maddeleri esas 
dairesinde finans bakanı aıa
ğıdct kararı almııtı. 

"İtalya krallığı hüküme 
tine bütün şube erine. umu 
mi müesseselerine ve fizik 
ve moral ıahsiyetlerine kar 
fı, uluslar sosyetesi üyesi bu· 
lunan devletimiz için tatbl 
ki mecburi o 1an (u 'uslar ıo· 
syeteıi paktının 16 ncı mad 
deıı) aıaiıdaki istisnai ted
birler vazo1unur: 

1 - halya krallığı hü 
kümetlne ne bilvaaıta ve 
neda bi 1a vasıta ikrazatta 
bu1unmak ve İtalya hüku· 
metin:n, ister ltalyada olıun 
i6ler her hangi b·r ecr.eli 
devlete olusun yapacağı 

lstıkrazlara kayıt o 1unmaia 
müsaade edt 1mn: 

2 - halya krallığı hü
kumetine, bila idıuta yollar 
la hernevi banka kredileri 
ve her naHl oluna olsun 

diğer krediler açılmasına ve 
eğer mevcut ise halya hü· 
kümetlne bilvasıta veyahut 
bilavasıta yollarla kredi açı· 
imasına ıı~ ülealllk mukave
lelerin infazına dev1'm o'u 
nmasına müsaade edilmez. 

3 - İtalya umumi mü· 
esseselerine veyahut İtalya 
hudutları dahilinde yerleı· 
nıit bulunan fizik veyahut 
moral ınhsiyet ere bilvasıta 
lıtıkrazlar verılmesıne veya 
but bu kabilden olmak üze· 

re ister İtalyada ve ister 
diğer herhangi bir devlette 
açılan istikrazlara kaydo · 
lunmağa müsaade edilmez 

4 - it,lyan umumi mü 

easese::lerine veyahut ltalya· 
da yerle9mi1 bulunan fızik 
ve motil ıahsiyetlere her 
nevi banka kredıleri ve her 
nasıl olursa olsun diğer kre
diler açılması ve eğer me· 
vcut ise, un umi müeuefe 
lere ve fizik ve moral ıah · 
siyetlere bilvasıta veyahut 
bilavasıta yollar1a kredi ve 
rilmesine müteallik mul.ave 
lelerin infazına devam olu 
nmasına müsaade edilmez. 

5 - İtalyan topra klaı ın 
da yerleımıı lıu 1unan umumi. 
müesseseler, fizik ve moral 
tahsiyetler nam ve hesal->ına 
Yugoslavya devleti arazisin 
de aksiyonlar çıkarılmasına 
veyahut nakdi v,_ııtalar le 
d..arik o maaına ve eğer İtal
yada ve herhangı bir ya· 
banca dev'et areıiıinde ya· 

Belkis hararetlenmitti 
Söz söylerken yanaklara kı 
zarı yor; parmaklarile yanın· 
daki gecesefalarını koparıp 

atıyordu. 

Ömer, onu sessizce dinli
yordu. Gözleri Relkiain yü · 
zünde, saç arında geziniyor; 
onun asabi hareketlerini bü· 
yük bir zevkle seyrediyor
du. 

- Sözlerımin sizi müte· 
essir edecf'ğini bilmif olsay
dım bu bahıi açmazdım 

Dt di nerdende geldi ak 
lımıza bilmeml<i: 

• .ı.. .' Sızin , şu ~azmızdan. 
Ha ... Evel. Her ne 

SAYFA 3 

pılmakta i~e, bu gibi mües
seseler ve şahıiyetler nam 
ve hesabına aksiyonlar kayt 
0 1unmasına ve nakdi vası

talar tedarik edilmesine mü . 
saade edilmez. 

· Arazi ve yapı 
Vergileri 

6 - 1 inci ila 6 ıncı ma· 
ddede sayılıon hüküm 
lerden maksat mevzuubahis 
muamelelerin, ister bilavası
ta ve ister her hangi bir mil
liyete mensup bir mütevas. 
sıt vasıtasile o1sun, icra11nı 
imkansız ka l maktadır. Bu 
kadar ahkamı, hayır mak 
aadile kuru muı olan mües
seselere ıamil değildir . 

Bu karar ahkamından, 

her ne suretle olursa olaun 
vaki olacak inhıraf döviz 
ve valörler ile muamele ni
zamnamesinin , 9 ıncı mad
desi ve 8 ilk teırın l 93 J 
tarih\i cezai tedbirler kanu· 
nunu mucibince cezalandı 

rılacaklır 

Bu karar uluslar sosyete 
sinin alacağı karara ve ona 
istiiıaden bakanlar mec 'isi· 

nin ittihaz edect>~i lcarara 
değin muteberdir 

finans Bakanlığı banka 
lar ve Valörler dairesi, yu 
karıdaki kararm tamam ola 
rak tatbiki için gereğtn bü
tün tertibata alacaktır. 

Bu karar "RealTli gazete" 

ile ilanı tarlhınden baılıya 

rak muteberdir. 

Kayıp mühürler1 

Ahmet adla mühürümü 
kaybettim. Yeniıini alaca 
ğımdan hükmü olmadığı il 
an olunur. 

Kalburcu köyünden 
AH oğlu 11 ~ numaralı 

Ahmet 

* Raoit adlı mühürümü ka 
ybettim. Yenisini alacağım· 
dan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Kalburcu köyünden 
kooperatif ortağı 106 j 
numaralı Alı ojlu Ratit * Emin adlı mühürümü ka 

ybettlm. Yenisini alacağım · 

dan hükmü olmadığı ilan 
ol~nur. 

Kalburcu köyünden 
kooperatif ortağı J 50 
numara 1ı Mustafa oğlu 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

mini görebilirler Yalnız bu 
fayda; her iki verginin bu 
idarelere devrini icap etti· 
re bilir. 

Cu muriyet: yurdda toprak 
ve yapı mülktyetıni çok 
geri ve eksik usullerle tea· 
bit ~dılmif buldu. Mülkiyet 
ve buna düıen verıi v.s . 
mükellefiyet, 1.adastro ııibı 
sağlam bir nıeto Ja muhtaç· 
tır. Hiç bir rejimden, on 
iki yıl içinde ve 
bu kadar geniı b!r ülkede 
mülkiyetin bu metoda bai
lanıvermf'sini iıtiyemeyiz . 

Ancak bu büyük yol için 
ana adımlar atılmakla bera· 
ber günün iılerinl görecek 
tedbirler vardır. Arazi ve 
yapı tahrirler! bu aradadır. 

Tahrirlerin hususi jdare · 
lerde daha kolaylıkla yapı· 

lacagını tahmin etmek ıüç 
değildir. Arazi ve yapı ver · 
gilerinin bu idare'ere devri· 
ni gerektiren ikinci bir fay
da da budur Kamutay ko· 
misyonunda devir liyjhaıı 

ile birlikte konuıulan layl· 
halardan birlnın (acele ara
zi tahririne) ait olması da hü· 
kümetçe devirden bu fayda · 
nın da beklenmekte olduau· 
nu gösterir . 

Arazi ve yapı vergilerinin 
halktan alınma ntıbeti 

timdi ye kadar baıba 

vergilerden çok azdı. Husu . 
ııi idareler mahalli hizmet
lt>rini genfıletmek için bu 
vergileri daha yakın kovalı· 
ya bilirler. 

Devrin vereceii neticeler 
üzerinde kısa bir tahlil yap· 
mıı oluyoruz Bunun önemini 
Atatürkün ikinclteırin ba
ıındaki soylevinden bütün 
yurt öğrenmiı bulunuyor: 

"Arazi ve yapı vergi!ert
nin hususi idarelere devri 
önemli ıslahattan sayılacak 
tar.,, 

Kemal Ünal Emin 
~ Arif adlı mühürümü kay. 
~ ~----------------------bettim. Y eniıini alacağım-

dan eskisinin hükmü olma· 
dığı ilin o'unur. 

Kalburcu köyünden koo . 
peratif ortağı 103 numaralı 

Hüseyin oğlu Arif * Mehmet adlı mührümü 
kaybettim. Yenisini alaca 

ğımdan hükmü olmadığı 

ilan olunur 
Bayındır köyünden koo · 

peratif ortağı 154 numaralı 
Akgöbek Ali oğlu Mehmet 

ise bun lar birer telakki me
selesidir. Bugün b.öyle dü · 
ıünmüt olabilirim . Meseli.; 
bir gün, evlenecek olursam 
karımı deU gibi sevmiyece
ğtml kim temin ede bilir? 

Eğer, daima böyle dü
ıünecekseniz evlenmemenizi 
tavsiye ederim. Kadınll\r 

hassas mahluklardır , haya
tı yalnız zevk ve eğlence 

sayan erkeklerden nefret 
ederler. 

- Ömer boı bulunarak 
fısıldadı: 

- Münakaıa ederken ne 
güzel oluyorsunuz. Bilse-

niz? 

Kayıp mü~ür 
Rüstem Hulüsi adındaki 

tatbik mührümü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eıkiıi
nin hükmü olmaJığı ilin 
olunur 

Hamdiye mahallesinde 15 
numaralı hanec'e müte~ aidfn 
askeriyeden tüf~kçi uıta11 

Rüstem Hulüsi 

Belkis baıını çevirerek 
hayretle Ômere baktı. On· 
dan, bu cüreti hiç hekleml
yordu . Yüzünü birden bire 
bir kızartı kapladı. Baıını 

parmaklıktan tarafa çevire· 
rek: 

- Zannedersem biraz faz . 
laca laübali oluyorsunuz 

Dedi. 

Ömer, hatasını anladı. Ta

mir etmek isteyerek: 
- Pardon: Diye kekele

di .. 
Belkiı, ayafa _ka 1'4tı. EIJ

nl Ômere uzatarak: 
Geç kaldım Dedi. 

- BİTMEDİ-
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tahtı hacze almıp kaza idare heyetinin 4 1 J .935 tarih ve tt t• • ' 
443 sayısile satılmasına karar verilt>n Behçet paıa verese · = •• •• •• •• ti ., 
terinden Manyas n Tepecik köyündeki Çayır, tarla prinç tt o u s U N u N U z J ı• 8 •• e ' ' 1 
lik mevkiinde Rtfıkanın 2716 lira kı)mttli 101 dö
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,••. • • • tN·ı lj' MUŞTERILERIMIZE ' 
Hacerin 4074 lıra kıymetli 152 dönüm, Haticenfn 

lira kıymetli 3U5 dönüm, Fatmanın 8148 lira kıymet1 i 305 t• . ""' tt A u ' .., A 
dönüm, fsmail Hakkının 8!48 ira kıymeti :~05 dönüm, tt f f b f f ' G f M • cuz ugu • 
Celalın 27 6 lira kıymetli iOı. Zehranın ıoıs lıra kıy •ı S an U Ve ZmlT epo arın•tt ' ' 
m.etli 33 hafidesi Fatmanın 4074 lira kıymetli 152 dönüm u daki fiatlarla, rı ı 6 z f f · iT fi 
tarlaları 25-11 935 pazartesi günü sal\t 15 de ıhalesi ya •• •• ; ara e l y e • 
pılmak üzere 4 11 935 tnrihinden itıbaren 21 a-ün müd ·~ ,. ' ,. 
delle aleni mü.zayedeye çıkarı 'dığmdan taliplerin Pandır· ,. Her nevi Cam, ~yna, kontreplak, tt s M d " 
ma ıdare heyetine müracaatları ve fazla malumat almak •• kornej, lstor, kaplama almak istiye- •• a on o a ıtı 
istiyenlerin mal müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. lf nfer her halde: = il . ., ,· 
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' Malları ıle tanıclıgınız 
,~ı eşı ı cıvarın a amci ı mının = . 8 t 
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BAllKESiR ASK[Rİ SATIN AlMA " "• 1 

'oz:z::z::::::::.:z::·:~z~:e ı • f antazi Manifatura Ve Kumaş Mag-azasının 
KOMİSYONU ilANlARI.. , '\ ı l 

i Her Tecimenin En Büyük Oılaği: ı 8 S C) N 1'1 () 1) 4t\ 1 
Satış Sorumono Arttıımıktır. ! • Kapalı zarf usulile 6 2 Teırin ~35 tarihinde eksiltme· 

ie konulan Balıkeairde inta olunacak 3 binaya vakıt mu· 
1'yende talip çıkmadığından kanunun 40 ncı maddesine 
tevfikan (231 2 Tetrin 935 saat 15 de pazar'ığa konulmuş · 

lu. Muhammen bedeli 8992 lira 26 kuruıtur. Muvakkat 
teminatı 675 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün pazarlığa ittirak t!decekler vaktı muayeninde teminat 

.JarJle .. kolordu salın alma komisyonuna muracaatları. 

267 
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Kapalı zarfla 2v 11-935 çar~amba gunu saat 15 de 
. ihale edileceği evvelce ilan olunan Balyda yapılacak U<i I 

bina için talip çıkma<hğından açık pazarl ığa konulmuıtur. 

lısteklerin tarih i 1andan itibaren bir ay zarfında her gün 
ko1ordu satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1 

1 - 1 .... ... * ••• 

Ko1orduya ait bir binek olomobıli 20· 1 1 935 tarihinde 
açıl< artırmaya konmuş isede talip çıkmadığından bu defa 
1 12 935 gün saat 1 ! de tekrar pazarlığa konmuştur. Mu. 
hammen bedeli 75 liradır Muvakkat teminatı 5 lira 63 
kuruftur. Aartırmaya talip olacakların otomobili görmek 
üzere hergün nakliye taburuna ve vakti muayeninde k o 
lordu satın alma komisyonuna müracaatları 
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Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
,...., 

Salacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\le Rıı Rek~lit ııı l<t ı·ı ııızı 
(TÜRKDLİ) ne\ criniz.1 
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Muhammen 
kıymeti 

Semti Mevkii Cinsi ve mikdarı Lira 
Bürhaniyede Memif mahalle- Hır bap fırının üç (1()0) 

sinde de iki payı 

Bürhaniyede Kara yerler (5) dönümlük tar· ( IUO) 
1 anın üçle iki payı 

.Nazif oğ1u Fehime boçlu Bürhaniyenin Mahkeme ma · 
hal esinden Bekir oğlu Ahmed in borcuna kartı alacaklı) a 
birinci sıra ve derecede olmak üzere ipotek tefis etmiş 
olduğu yukarıda mevkilerile cin~i ve miktarlan yazılı ıki 

parça gayri menkul mallardaki üçte ıki hiasui dairemizce 
peıtn para ve açık artırma ile satılacaktır Açık artırma· 

lan 6 lkincikinun 936 tarihinin pazartesi günü saat on 
bette dairemizde yapılacak ve bu tarihte bu mal hisrele· 
rine teklif olunacak artırma bedeHeri mu ham men kıymet 
lerinin yüzde yetmit beşini bulmazsa rn ıon artırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırn aları on bet ~i·n daha 
uzatılarak 21- 1 936 tarihinin salı günü ayni saalta daire 
mizde icra kılınacağı cihet 1e bu mallar üzerinde her han
gi bir tekilde hak iddiasında bulunanların evrakı rr. üsbi
teleri!e birlikte yirn i gün içinde dairemize müracaat et 
meleri lazımdır. Akıi halde hakları tapu sıcillile Fabit ol
mıyanların satıf tutarının paylaımasından hariç bırakılacak 
ları ve bu mal hisse'erlnin satııına ait artırma ıartname · 
lerinin 20 12· 935 tarihinden itibaren 935 191 dosya nu 
ınaruı ile dairemizde herkese açık bulundurulacağı ve 
satışın 2280 say ılı kanuna göre yapılacağı ilin olunur 
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Un va zahire fiatlan lınf ualk--v. 
8 

k -~------- ----------.--1 
noı nı e ı a ıevı ı 

21 ikinci teşrtn Pe.rşembe 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 

Kuru, 
880 
720 
680 

Parlak 2 yıldız. 350 

NOT: 

Hu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver
gisi dahil değıldir. 

Zahire fil\l arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruş -Yumu~ak bu. 7 
Sert ,, 6 
Çavdar 4 

Arpa 
Mısır 

Nohut 
Bak la 
Kepek 

Santim 
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111 Halkevimizin Soıyal yardım komiteıi tarafmdan e.ki Uray Diop•noeri yapı· I 
1

MJI ııında açılan bakıevinde aıağıda yaıılı günlerde doktor arka iaşlarımız fakir 
mi halka bedava bakacaklardır . Halkımızın baluevimize baş vurma !arını dileriz. 
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hO iç ha sta l ıkl.ırı 
11 Göz hastahkları 
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Ku 1uk hastalıkları 
Cerrahi hastalıkları 

Kulak, boğaz , burun H. 
Çocuk hastalıklRrı. 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

İç hasta'ı'<:lan 
Cerrahi hastalıkları 

Pazartesi günü saat 

" " " 

3alı 
" 

., 
,, 

" " 

Çarşamba 
" 

" 
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Perşemb~ 
" " 
,, .. 
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Cuma .. 
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14-15 
15-16 

15 j6 

15-16 

15-16 
16 17 

15-16 
16-17 
14 1 !5 

15-16 
16-17 

Bay Dr. Medeni Akkenl 
Bay Dr: Ihsan Oskay 

.. " 
Dahi 

" 
Sadi Ôzatay 

Kfımil Sesli oğlu 

" 
,, Memduh 

" 
Mehmet Alı 

,, 

" 
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