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koslovakya Cumhur 
isi Parise Gidecek .. 
ıı in rıdyodi ıiiiidı~ bir nutukta Çetosf o

ıın su!h siyısıım~ın ıynlıiyıcığım söyledi, 

Ro"!a!yada Dün Halkevinde Kızllayın, 60 ıncı 
inıihıbttın Hnratı Hzirıı y il dönümü Kutlulandı .. 

\ 

1 

• 

Valimiz Toplantıda Verdiği Bir Söylevle Bu, 
Kara Gan Dostunun Yurda Olan Ba,ak 

iyiliklerini Açıkladı. '" 25 (Rad10] - Çe· 
•IE1a Relıcumhuru 8 . 
harıcı1e nazın B. De· 

davetini kabul ı le 
tda Franıayı reımen 
fdecefinl btldtrmlt-

25 ( Racl10 J -
•kya Cumburrelu 
r Ben .. , Noel 1or 

lllGnaaebettle bu ak
••cl1oda bir 161leY 

r. 

."-•• emclmle demlı· 
: 

il.. babra"İı aene, i936 
idi. b zaman' b•b&k 
•rla bir kaçı mCbteı· 

.... , deYletler Uluılar 
IDclen O mitlerini 

baıkalarana 

tecavüz imkanlarını arama · 
i• baılamıılardır . Bu hal, 
dünya ıulbunu teblıkeye 

dütürmüttil 
1937 Y ıh, iyi geçmtıtir 

8Uba11a bu yıho ~onlarında 
btl1ük devletler araaında 
faydal ı temaslar baılamıı. 
Ruıya ve Almanya mOna1e· 
bata, ıerılnhlinl kaybetml~ 
tir. 

1938 Seötttnın mGzake· 
reA.r ve iyi anlaımalarla 
ıefecelinl zannederler al 
daamıyacaklardıtı 

Çekoılo•ak1a ıalbun ıda· 
meıİ l~in vuktabulatak bl· 
Uln teıebbüılerl iyi kartala 
mata ve bu buıuıta hiçbir 
yardım eılrıememel~ karar 
vermlı bu uouyor. 

8.~TATARESKO 

Kızıla yan 60 ncı ,,td6 · 
nGmO dGn ıaat 14 de Halk
evınde kutlulanmııtsr. Bu 
ıaate doiru halk, ıubaylar, 
me.nurlat, ölretmf'nler 1&. 
lond~ toplanauılardı. 

Sa~e 1Drk •e Kı:ıula1 

baJraklarlle, kurama dair 
vecizelerle ıüılenmlıtt. Hal
ke•I bandoıunun çaldıia lı· 
tıklil martı ıle toplantı 
açıldı. 

8. F eyzl S6zener, KızılaJın 
60 ncı yald6nGmGa0 kutla· 

lamak Gzere ıelenlere ku · 
rum adına teıekkGr edecek 
ı6zil Vali B. Ethem A11kuta 
bıraktı. 

Sa JID Valtmlz, kanmua 
ulu1& J•Ptliı Jardamlan Ye 

(Sonu ikinci S.Jf ada) 

ltalya ispanya Asilerine 
Bızı timHI; Rus selııal- Yar duna Devam Ddiyor 
bınııinı tıırruz ıttilar HülOıı(kuıııtl11i T ııriilzıplındın ıınrı ilıri m-
&erhn, 25 (Rad1•) - Al· 

Berlinde 

rakıtlırinı ıuııff ıkiptlı im ıdirırlar 

ı:>on Cevabı Amerika 
a iyi Karşllanmadı .. 

Bokreı, 25(Radyoj- Say· 
laY lntlhabatıadan ba1ıl olan 
•••IJette Baıvektl B. Tata· 
tekontin iktidar meYkiln· 
deki vilzt1efl bir az mOtk fll 
16rtllme"ktedlr. Yeni kabl· 
nenin İtır kovaliıfoa kabine 
olma11 lhtlmallr. de za1ıf 
16rillmektedlr Zira .. Roaian· 
yada timdiye kadar bütQn 
kabineler ekıeriyet partlılne 

man1adın Moallo•.t Mf aret · 
hanesine, d6a ıece meçhul 
ıabıılai tarafında• taarrus 
edilmlıttr. 

lıtlnat etmekte idi. Sefarethane ka'vaılara. 
B. Tatareıkonun partlıl m6teaayizlere tabanca ile 

Von10 Vaydanın partlıile mukabelede buluamuılardar. 
hemen hemen mtbavl reJ Yapılan tetkikat netlceıtnde, 
ler aldıklarından iki parti-

harp ıe•llertatii alllelll _.., 
taretle yardım ettlfj Ye all. 
lere erzak ta111aa ıemiled 
himaye altına alchlı btlcltrd. 
mektedlr. 

Madrld, 25 ( Rad10 ]
CumburlJetçl lıpan1a hl· 
k6caetlnln neırettlfl nemi 
tebllf de; T eruel nebrhttn 
bir kıJ11ında muba1ara!edı
len tbtllllctlerln kartalmak 
için ııddetle makaYemet et· 
mekte olduklara bdcltrdmek
te, Tabiat Ye Le011 cephe· 
ılnde Fraaldıtler tarafmdaa 

Uzıkıarkı dınınmı gönden yor. ingilterı bidi nin muvaff aklyedl!tf a1rtı de 
recede 1&yılmaktader. Maa 
baza berıe1 kralın verecelı 
katara bai&tdır 

ıef aretbanenla yanıbaıında 

bit merdivenle m6teaddit 

dinamit bombalan bulun · ıılırı ~ırak ı~ıııir.a ıtladirır. 
muıtur. 

1---------------.-----------------==---===-----' Memur Ve Müstahdem 
lerden Kesilecek Vergi 
Buh11n, murızınt, ~ ... kÜİİellerinı yııd11 nr1il11i
nin ~esilmı ııkli hık~mdı ıllkıdaılırı ta11iı ıöndlıildi 

GENERAL FRANGO Japılaa taarruslaran pllk8r-
Madrıd, 25 [ Radyo l ttlldGll, Goadalamara cep

Cumburtyet orduıu Teruel · beılade tbtalllcileıin tecem
ıehrlnl aapt ettikten ıoara mllne mani olmak için 
bereklta devam ile T eruel tlddetll top ateıı açıldılı 
eyaletlnlp d6rtte GçlnG ıı- lllYe olunmaktadır. 
tırdad eylemlıtlr. Boton Salamaaka, '25 (Radyo)-

Dalre ~e mileueıelerdekl 1 numarala kanunun 24 GncG •r•l•ll• nClfuıu.tı40 btnd.... Teruel kale1ı kahramanane 
memur ve mGıtabdemlercleö madclul bikmGae tlbl olup bunun Jlrml bini Teruelcle bir ıarette makavemet et· 
kesilecek buhran, muvazene l olmlidıtı ban malialler.lea oturmaktadır. mektedtr. Yardım kollanmız 
•e ba~a lni•vetlerine 1ardım torulmakta oldufundan keJ· 1 BerMlon, 25 [Rad,o) - kale1e ahir olmak lçlD ti· 

JAl'Oti ASKE~LERI 1 ver ilerine clall' al,kadarla ' Jtyet aıatı1a izah edtlmlf Mldalaa nazaretl, hpanJa tap etmlıtlr. 
clra, 25 (~.A.)-Daıı, f'lll•nıo bır barhe tıtlrakteD ' 'ı.ı mi • ...1'... l 1 1 ~· 1ablllerlnln abluka11 bakla•- Terael ile Saraıoea ara--._ l r. •~ d 1' f u ta dl ıunuerl m ftlr: nr: I k &~utellaln V aııııton- ••e AmerlKa & umumi re 

325 1 
k 24 da bir kararname n'tr•tmlf ımdakı muYa1& a te rar te· 

Vfte cİttt•e ılre, flpı· 1e milracaat edılmeıl bak· 2395 Numarall bnunun 8 ~~·= ~ı;:a•; al tir. Bu kararnamede lta::ra• mln edtlsnlttlr. 
\eıtın teksiplererafmen lundald noktalnazarıa aley 30 uncu maddeitnln birinci inci ma e MJ ı l • 
•a• torpido muhribi binde bulunmuı ~a,ı. bir fıkralında yazalı daire Ye 1 kanunail, bordrtnaad tekit, v k f A•t H·sselı Yer 
11nıa Sandlre•o1a 1 plebtlll yapıİam~,acalını bil mGeuesilerin m-mur ve allkadar tahakkuk tclttreılne a 1 a 1 1 .. 

.... mlNI Amertkan filo dtrmlfUr mGıtahdemlHladen ke1ecek tMrllmeıl, mabtevlyaiınm te 

Uzalrıarkta bir hare v i t 25 ( A A ) - B lerl iktlıadl buhraii, mu va diye edilme1ı miiddetlerllle 1 N ası I satı I a ca k 
leçecejım ifade etmek· Ruz::.~· ~::k,ark. vaziyet~ zene ve bava kuvvetlerine Ye Yaktinde verilmeme••..... er •. 
tttova, 25 (RadJo) -
et Rua,a~ Karadenl* 
lb'lıbl& bit ~ıimlbl 
tarka 16adermeJe ka

•ttDıltlir, 

le ıarka ıtdecek olan 
dooanma11; (Okrena) ve 
) torpldolartle a lb deı· 

Ye 1lrml tahtelbahir~ 

'-lrekeptlr. 
l••llerl, yakında Ka· 

.. botasından seçerek 
e açılacaklar Ye Vı-

Getolıa mGteYecclhen 
1 kanalından ıeçecek · 

• Raı ıemllerl, Odea· 
larlanmaktadar. Fdonun 

hareket edecell he· 
~Ilı delildtr. 

'ork, 25 [Radyo) -
laarıcıre nazıra Sim .. 

1ı ra,•••ıa••t8*cle '*··· .. ··~ 

baklunda tuttulu battı yardım verıflerlnia de 3258 ( Sonu üçGncD ıa1fada J 
hareketi matbuat •e efklra B •• k A k d 
tlmtamlrenıb sal.tt olmaııaa· l u reş .'ı n ara a 
~~:. ::~~1~1'~•mauaı,eııai J

1 S ı· • • ft., . I' ... ı BikHI IDhlılılİll JIPıllD 
Relılcamhur bu hatta ha· 8 HlllZ omınrı ıcarıı 1 .. . • .. • 1 d' 

rekeu muhafazada kendiıinl nızı' la ao· Aııılırdı Lulundu dün~D lllC z ., .~~!.ı~e 81 1 
teıvtk etmek Oıere Amerl f ru U Ankara 25 (A.A) - Bu-
lıanıb het tarafıbdan bir çok Bakref, 25 (RadJo)-Ro· ' d d B•k 

k 1 Ti t S 1 ıln Ankara ıta ın a u -
me tup ar alanıtar Bu mek· m&DJA care Ye anay ret •e Ankara mubtelttlerl 
tuplan imza edenler a yrı Nazarı B. Bozuyo, bu 10n 1 f bol 

T k f~ B 5 h T arasında Japı an ut ma· 
a1rı ıl1aıl tefeldcGllere men· Gt IJe ıe ın up 1 an· _ 2 beraberlikle 
ıdpt\lr . ra6verl kabul etmlt •e Tor· çı 2 

Nevyorlr, 25 ( A.A ) _ Ja· ldJe • Romab)'a ticaret mi· netlceleamlttlr. 

poDJ•, Panay b&dlHıi bak· zaknelerl etrafaada bir fı·ı·ıst'ın hu .. udu Lıpıtıld1. 
kındaki Amerikan notaıına mlddet konuımuıtur 1 1 
cevabını buıOn YermltUr. Saat 11 de Batvekll B . Çem Kudilı, 25 <A.A. l - Fi 

V aılnglonda 1allblyettar berliJnaD rlJaıetlnCle top- liıtln ıtmallnde lnıtllz kıta . 
mebafil bu ce v a b 1 0 la~mıt ve iki buçuk 1&at larile Arap çeteleri ara11Dda 
tatmin edici mahiyette ol- mOzakerelerde bulunmuıtur çarpıımalar deYam etmek-
madıfını ı6ylemektedtrler. Bu lçtlmad•'• Uzal.ı»rk ya tedlr. 

Londra, 25 [ Rad, o ) - zlyeU uzaa A1Adıya tetkik SurlJe - f 1'1tıtln hududu 
....... lsab.._., bQ .. bala edft•JtUr. '*fla kapabl-etu· 

Buna Dair Kanunun Kamatay
cİa Birinci M6zalıeresi Yapıldı 

Vakfa alt bl11ell mabl6l 
yerlerin hluedatlarına •• 
ıuretle ıatalacaiına dair ka • 
nun ll)'thaıı bir çok Yatan· 

daı.~•rı pek rakından allka. 
landıraca~ bir mevzuu bal· 
letmektedır. 

Kamutayda btrı~Qcl mlza
kerelerl Japılan llJib~rı .... 
redlJOİ'US: 

Madde 1 - M .. en ~· 
mGtemmlmata ile meıkea 
ar1alarında evkafa alt mab· 
161 bllaeler aıaltda yazıla 
ıartlar dalreılnde btuedar
larena tenzllltla teffla ola · 
nur. 

A.ltmda dlkl.a bultp9Y 

meıkenler .tabi a\ıplerl af· 
( Soaa lçflncl 1&Jfada) 

Karadenisde 

fırtını duıdı. Sııriıfır 
~ıılı~ı 

Aakarara, 25 (A.A.)- Ka
radenlzdeld fırtına ema-
da o.1s,ollan ldarellae 
alt yaparlardan hl~ blrlıl 
tehlike,. 41fmemlftlr· 

Bu .... lırtmaam Myrllef•· 
re bakla "VWrecek derecede 
bı,flflemealad•• ••parlar 
,onarma de•am etmltl-
dlr. 



aw:: 

SAYFA ı ... .._ _______________ ___ 

• 

Nüfus 
liğıtlarında din ve mez~ep 
hanal1ri nısıl yazılacak. 
Dahilıve Vekaleti tara

fından alikadarlara, nüfus 
vukuat ilmühaberlerind~ki 

din ve mezheb siituau bak
kınd• tU tamim yapılmıttar: 

Evvelce' bastırılmıt olan 
dolum ve ölüm ilmOhaber· 
11'!riaden -.çılan siltuna do · 
fan ve ölenlerin din ve 
mezhebi yazılmak lazım 

ıelirken yalnız «Mezhebi» 
kelimesi yazıldı;ı ve «Dini,, 
kelimesinin UDutulduiu gö 
rülmGtUlr. 

Nafus kanununun üçüncü 
maddeıl b6kmtlne ıöre kü· 
tüklerde MOslümanların di· 
nlni Ye ıayrl mtıslimlerin 

din ve mezhebini göstermek 
iktiza ettlflnden mevcut vu 
kuat llm<1haberlerine «Mez · 
hebl » kellmeıinden evvel 
«Dini» kelimesinin de lli.vtt 
edilmesinin Ye ilmühaberler 
doldurulurken MoslOmanla· 
ı ın yalnız dininin ve gayri 
mOslimlerin hem din ve 

hem de mezhebinin yazıl 
ma11nan ıerekenlere bildi -
rllmeıl tamlmen teblii olu 
nur. 

---.. •'iıır---
Çal,ıkan 
Bir KöJ·iimüz 

G6nen, 25 (Hususi)- Gö 
aene bir buçuk saat uzak
lakta olan Asmahdere köyü 
G6nenln örnek k6ylerlnden 
biridir. Cumhuriyetten 6n
ce bataklık ve 11tma yatalı 
olan bu köyde; çaht· 
kan muhtar Mehmet Şener 
ve arkadatlaranın sonıuz ça · 
lıımalara n • t i c e s t ne 
batakhk •e ae de sıhhatı bo 
zecak bir tek su birikintisi 
kalmamııtar. Üç 11nıfla bir 
okulu olan Asmahdere kö -
ylnde bu yıl Cumhuriyet 
bayramında AtaUlrkün hey. 
keli Cumhuriyet alanına rek. 

zedUmlt ve kaza idarecileri 
tarafından törenle açılmıtbr. 
Yine ihtiyar heyetinin yardı
mlle kurulan zenıln serma · 
yeli (Tarım Kredi Koopera
tifi) Asmalıdere çiftçilerine 
çok bOylk yardımlarda bu. 
lunmaktadır. G6nen köyle· 
rlade ıerek idare ve ıerek 
ae bayındırhk itleri her ıün 
biraz daha yOkıelmekte 

Ye her k6ydea merkeze doi
ru yollar yaptırılmaktadır. 

... 
Eğede 
29 Milyon 
Tatan aatıldı 
TOrkoflıe ıelen son ma

ltlmata ıare, Ele tütün re 
koltesi olan 32 milyon kilo 
tltOndeo tlmdlye kadar 29 
milyon kilosu aatalmıttır. Da· 
ha ziyade dOtOk kalitede 
olan mOıtabıtl elindeki 3 
milyon kilo UltinOa de yeni 
aeoeden ıonra daha ziyade 
artacatı tahmin edllen saht 
esnasında tamamen elden çı 
kanlacala kuYYetle tahmin ........._..,, 

TUı(~OIL 
E - &B1 === s 

26 BiRiNCi KANUN 937 -
SEHİR V VİLAYET HABERLERİ 
Dün Ha (evind ızılayın, 60 ıncı 

Yıldönünıü Kutlulandı .. 
Valimiz Toplantıda Verdiği l:Jır Söylevle Bu, 

Kara G'!in Dostunun Yurda Olan Büyük 
ıyiliklerini Açıkladı. 

(Baı tarafı birincı sayfada) 
kuruluıunu değerli söylevle 
rile ıöylece anlattalar: 

'"Kızıl ayın 60 ncı yıldö 

nümünü kutlulam&k için 

burada toplanmıt bulunu 
yoruz. 

Buıüne kadar 60 sene· 
lik hayata olan ve bu haya· 

tı eınasmda yurda, ulusa, 
harpte, ıulhdö büyük hiz 
metler ~tmiı o lan Kızılay 
bugün 60 ncı yıldönlimünü 

idrak etmıı bulunuyor . 

Onun yaptığı iyi hizmet · 
ler milletin kalbinde çok 

kıymetli bir yer almıı bu
lunuyor 

Kızılay iıtlpdatta letekkül 
etmlt sayılar. fakat iyi gidlti 

nln her iyi it gibi, Cumhuriyet 
devrine rutladıimı söyle· 

mek har vecibedir. Kızılay. 

harpte bir yurddaıan, yurd 

dııında yaralanarak yere 
düıtüğü zaman, tefık elini 

dört ıözle bekledlii bir ku 
rumdur. Yaralı ienç bir 

yurddaı, onun elini ıördü
iü zaman kurtarılacağına 

mutlak ümit besler ve bü 
yük bir tealiye ile karıılaıır. 

Sulhde de böyledir. Harp; 
tarihin k11a olan, normal ol
mıyan bir zamanadır. 

Sulh ise uzun devam eden 
tabii bir zamandır Kızılayıo 

rolü ıulhde daha etrafla 
ve ıum6llüdür. 8emtıvi ve 

arazi lfetler. ıu baemak, 
kurak gitmek, yanım ol - ı 

mak gibı felaketlerde, mil J 

let halinde toplanmıt inıan 

ıümelerlnln zararlarını in· 
tac eden iyilikleri Türk mil-

letinin afzında dolaımakta -
dır. 

Bu •ili yelle yer sanın -
tası olmuıtur 

Dununbeyde, Sındırııda ı 
felaket olmuıtur. Kızılay 

1 

hemen onlara maddi varlığı 
ile koımuı ve buna muvaf 
fak olmuıtur. 

O~n Büyüklerimize Saygı 
T elgıaf lan Çekildi. 
Kızılayan 60 ıncı yıldö

nümünün dün ı hrimizde 
kutlulanmaeı dolayisile Bü· 
yük Şef Atatürke, Baıba
kan B Gelil 8ayara, Ka
mutay Batkanhğma, Da
hılaye Vekili ve Parla Ge· 
nel Sekreteri B. Şükrü 

Kayaya, Sıhhat ve İçti 
mai Muavenet Vekaletine, 
Kızılay Genel Merkezi Baı · 
kan l ığına Valimiz B Et
hem Aykut tarafından tel. 
grafla Balıkeııirin saygı ve 
sevgi leri ulaıtıralmııtır. 

himayesi altında on dört 
yılda dört buçuk milyon li 

ralık yardım yapmııtır Bu pa 
ralar kıymettar Türk mille 

tinin cömert, saba vetkar, 
yüce himmetinden çıkmııtır. 

Rejimin, Atalürkiln hima . 
yesile, Türk milleti onun 

arka11ndan rıtmekle Kızılay 
böyle muvaffakiyetler ver 
mittir. 

Kızılayan bazı safhalara 
varciır 1859 Tarihlnt: kadar 

olan harplerde, ölenin imda 
dana, oranın ıukeıi tetkila 

h imkln dereceıinde koıu 

yordu 1859 da yapılan hal· 
ya · Avuıturya ara11ndakt 
harp o kadar feci bir vazi 

yet ıöstermitli ki llhbi teı 
kılatla yurdu ıçin y_arale.nan 

bir yaralının imdadına yeti 

ıılemiyeceği anlaııldı . 1870 
de Fransa · Almanya ara· 
aındaki muharebede ya 

palan yardım teıktlatile azı· 
cık fark ıörüldü . 

A vrupada toplanan bu 
yoldaki konferanıa Türk 
hükumetı~de davet edildi. 

Fakat hükftmet imza et
Uii halde bu karan tatbik· 
de ıecıkta . 

93 Muharebeaınde imza 
edip te tatblkande,ıeciktiğı 

mizin cezaemı acı acı çek 
mitizdir." 

bilmesi için ona aza kayde
Jilmemiz lazımdır . 

Himayeıinde herıeyi yü
rÜtt!n ve yükıelten, Ata tür

kü. yüce varlaldarile ba~ı

mı7dao hiç e\uık olmamak 

dilelderı le adını anar ve ta . 
zimlerlmi sunarım.,, 

Valimizin hararetli sözle
ri sürekli ıılkıtlarla karıı

landı. 

Bn.~J Mükerrem Suyun 
söylevi. 

Bunu müteakip Kızılay 

gençlık tetkilitı adına Bn. 

Mükerrem Kamil Su bir hi
tabe ile Kızılayın felaket 

önünde yaptığı iyilikleri, Tür· 
kiyedeki Kız ıl ay gençlık teı -

kı l atıom. diğerleri araaanda 
kı~a bir zamanda aldığı 

ehemmiyetli mevkii Cum · 
huri yet devrinde her 

iyi ıey ıibi hız alan 
kurumun naaıl geniıledijlni 

ıüzel bir söylevle canlandar
dı ve alkıtlandı 

Daha sonra liıe talebesin
den bir kız, bir erkek talebe 

Kızılaya ait tilr okudular ve 
alkıtlandılar Toplantıya böy· 
lece son verildl. 

6Jce hıparlörla yapılın 
nesriyıt 

G r ce de Ualkevi hoparlörl 
ile Doktor B. Ahmet Akko· 

yunlu ve ılk T edriıat Müfe 
ttltierinden B. Sarra Oymak, 

Halkevl amplifikatörü önin 
de birer ıöylev vererek Kızı· 

layan hizmetlerini, bOyük 
yardımlanna anlatmıtlardır. 

Söylevler hoparlörle ya 
yılmııtır. Halkevi Tem 

sil kolundan B. Muammer 
Gözalırn, Salih, Şefkati de Kı-

zılay mevzuu~üzerinde amp
lifikatör önünde çok güzel 
Karagöz temaıli yapmıılardır . 

Üç genç bu mil li oyun
da bütün tive taklitlerinde 
mukemmelen muvaffak ol 

muılar ve dinliyenlerin ali 
kasını toplamıtlardır . 

Gerek söylev lerde. gerek 

Parmak izi Ve Fotoğraf .. 

Zabıta Memurlarının Muvaf
fakiyeti Neye Bağlıdır? 
~~~~~~~-----

Zabıta memurlanmn, görecekleri işlerdeki muvaffıkiyat-
terinin amili, suçluları yatmdan tamyı~ilmeleridir. 
Dahılıye Vekiletı suçlula 

rın hüvıyetini tesbit iılerane 
dair bir tamim hazarlamıı · 
tar Bu tamimde töyle denil 
mektedir: 

İçtimai nizamı korumak 
ve bunun aleyhine tılemeğe 
tetebbüs edılmif veya itlen· 
mıı suçlar hakkında takibat 
ta bulunmak vazifuile mü 
kellef tutulan zabıta memur 
larının,. görecekleri iılerdekl 
muvaffakıyetlerio amili. suç
lulara Ye ıuç iılemeğe müs 
tait olan kimseleri yakandan 
tanıya bilmeleridir. 

Bunun için zabıta memur. 
larının her teyden evvel te· 
sblti hüviyet iti önemle göz· 
önünde bulundurmaları ve 
bunu noksansız olar.,k ya 
pabilmeleri li.zımdıtr. 

Bu lüzum ve ehemmiyet 
nazarı dikkate ahnarak tes
biti hüviye t itine yarıyan 

ve fenni çarelerden en iyisi 
bulunan (parmak izi ve fo 
tojraf) almak usulünün kim . 

lere tatbik edilmesi l&zım 

ıelecf!ji Polh Vazife ve Sa 
llhiye'\ Kanununda mahsus 
bir madde ile göıterllmtıttr . 

Çok tyt neticeler veren 
bu usul ile tesbiU hüviyet 
itini batarmak için eldeki 
tahıisat miktarı ıözönlne 

ahnarak ıtmdiye kadar ( 15) 
viliyetimızin emniyet kuru· 
munda blrer teknik bOro 

Muallimlere 
Modelcililt 
Kurau 

Geçen sene lstanbulda 
TOrk Hava Kurumu tarafın· 
dan Moda limanında kurs 
açılmıttı Kursa muhlif vili 
yellerden gelen yirmi dokuz 
ilk tedrisat müfettlı Ye mu · 
allinıi devam etmltti . Maa· 
rlf müdürUlklerl yakında ls· 
tanbula gönderdikleri bu 
muallimlerden istifade ede · 
rek vı liyet merkezlerinde 
modelcilak kursları açacak
lardır . 

vücuda getiril mit ve bu'ola · 
rın yapacajı itler, mabs11• 
ta limatname ile tesbit edl 
lerek muameleleri merkezde 
aantralize edilmiıtlr. 

Bundan baıka, kanun bii 
kümlerloi yerine getirmek 
ve aynı zamanda pollıiP 

tesbiti hüviyet itlerini meoa· 
kün olabildiği kadar bir dl· 
:cene ko,mak için diler •l
liyetlerimlzln emniyet kd 
rumlarında da Polis Vaslf•· 
ve Salahiyet Kanununda ya· 
zılı suçların maznun ve 111• · 

hkumlarmm alınacak par· 
ma k izlerini mahallinde bit 
muameleye tabi tutulmada• 
merkeze gönderilmeleri, bil 

vilayetlerimize y a z ı 1 a O 

5 )2.1935 tarih ve Ş 5. J02t 
sayılı genel teblii ile bıldl· 
rllmitUr 

Elde edilecek imkialar• 
göre bu vlllyetlerimtzla e•· 
niyet kurumlarında da ted· 
rlcen birer teknik biro teı· 
kılita · ' vücuda getlrilinclf1 

• 1 
kadar yukarıda anılan ı•"' 
teblii daireainde ıörOlecelı 
itlere dair yazılan bir isab· 
name ilitik elarak ıiodertl 
mittir. 

T eknlk teıkilib buluo•' 
vilayetlerimizin emniyet kO· 
rumları da bu izahna•ed• 

kendilerini allkadar ed•' 
hususatı gözönDne al111al•

1 

rı lazımdır 
L 

Yol 
Vergisinin 
Nisbeti 

Nafia Vekiletlnin h••''. 
r ladıjı yeni yol kar.unu ••' 

ta BOyük Mıllet Mecllıl01 

verilecektir. Yeni kaauocl• 
bedeni ,ol mlkelleflfetl 
uaulü kıtldmlnıakla beraa,.t• 

herkesin ıelirleriyle u1•"' 
bir nisltette ve aza mi yılcl' 
l 2 lirayı ıeçmemek ose'' 
btr vergi ılstemi konul• 
caktar. Ça lıııtn kadınlard•" 
da yo l vergisi alınacaktır · 

m!~ıı:~:~.··· ıt~-;-: ;~:~ 1 Ekmek fıatları 20 ser pırı 
ders senesınden itibaren 1lk 1 İndirildi 
mekıeplerin proğramlarına 1 
idbal edilecek modelcilik 
derslerini okutacaklardır. 

Son ıüolerde bujdaY "' 
un fiat la ranıd düıtüjünil 11" 

Ben buraya gelmeden ev
vel Kağızmanda olan bir zel · 
zelede hiçbir ıey kalma· 
mıth Kızılay burayı yeni
den yaptı. 

Cumhuriyet devrinde ku· 
tumun faaliyetinin diier de 
vlrlerden daha çok olduğu 
nu ıöylemlttlm 

H Etheoı Aykut bundan 

ııonra Kııı l ayıo; lıtiptadan 

her türlü teıekkülden 

kutkulandıjı ;hır sırada na· 
ııe Kıuagöz temsilinde dııa ı,· ---------·---

1 

zaraitibara alan beledıye.~:l 
mek fıatlarından teoı• 

0 ı6 yapmııtır . Buna 16rc 1 1
" 

Kızalay AtaUirkün yüce 

--
Mutlu bir evlenme töreni 

Korıeneral Sabit Noyonun 
kızı Bayan Rajna ile, Zira 
at Müteha11ısı B Nizamettin 
Turgayın evlenme törenlr.ri 
aktam Şehir kulübünde ka
labahk bır davetli huzurun 
da yapalmıtlır . 

Noyon alleaıni kutlular, 
ı•nçlere eaadetler dileriz. 

ııl kurulduiunu ve Türkiye 
de o zaman tik hayır cemi· 

ndaki hoparlörler ve 1 
rıya çıkarmıtlardır. 

Halkevi salonundaki ho 

yeti olarak Kızılayın, ilk 
tirketan Şirketi Hayriye, 

Fakat, Cemal tekrar ku lfi. 1 

parlör önQnde bir çok din be gelerek bu defa taban· 
leyiciler bulunuyordu. caaana da çekmiıtir. 

banka olarak Ziraat Banka 
sının bu l unduğunu ııöyledi. 

Ve dedi kı: 

- Bunların çoğalmaması 
o d evrin isimden, toplan
tıdan daima evham hıui 

almıı olmasındandır ,, · 

Bugiln 60 seoelık hayl\lı· 

Balyada 
Bir hadise 

Balyada Kocacami ma
ı halleıJnden Efe oğlu kahve· 

et Cemal adında hiri serh'?t 
bir halde akıam tehir 
kulübüne ıttmiıtir . Cemal 
orada bulunanlardan bazı la · 
rma tecavüz etmek isteyin 

nı yaııyan en ihtiyar, en 
emektar cemiyet in sulhda ı 
ve ileride mazallah bir harpte 
içtimai 1ardımlarını yapa· ce 1ar10nlar kendisini dıı•a 

Hidiıeden jandarma ha -
berdar edilmlt) ve vaka ye 
rioe bir kıta kadar jandar 
ma gel miıtır . Mütecaviz, jan 
darmaların geldiğini ıörünce 

tabanca ile atete:baılamııtır . 

Pusu kuran neferler , Ce
mali, kurıunları bttUli sıra· 
da üzerine atılarak yakala 
mıılardır. 

Suçlu tevkif edtlmit ve 
hakkında tahkikata batlan 

mıttır . 

.,. 
kuruıa satılan francala el 
1 o,50 kuruta satılan biri' 
nevi ekmek 10 kura1t'' 

aJf 
ikinci .nevi ekmek de 9 k 11'

1
, . 

tan 8.50 kuruıa indtrılroif1 

87 Lua çalındı. J' 
Adapazarlı Sabri adıO r 

bir sabıkala, AtatOrk ~:, 
kın ın biraz ılenınde, SıO ~ 
gının~Küçiikköyüoden ,. ~ıı' 
met oj!u t lsmllilln 8' ıl 
para11nı çalmııtar Y•P' 
tikiyet Qzerioe tahk•lı' 
batlanm11tır. 

• 
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r 

1 
1 

l 
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Japon 1arNa 6 kini Memur Ve Müst hdem Vakıfa Ait Hisseli Yer-
, N a s ı I Zap etti.. lerden K ·silecek Vergi ler Nasıl Satılacak .. 

t 

' 

' 

Bir fincan çay ... Kes~in bir kılıç... Ölüm bekliyen ge
neral... Ve Mançuri lavrensi .. 

NankiD cepheılnde harbe 
den Japon orduları kuman · 
danı büyük bır tehlıke at 

latmııtır. 
General. ıehrin zaptı için 

htr ıaat tayin etmif, lazam 
gelen emırteri vermif, sonra 
Nankine on bet kilo metre 
ınesaf ede bulunan karargl 
hıaa kapanmııtar. K.arımo . 

da bir masa. masanın ibtün 
de bir fincan çay, bir de 
keıkin kılıoç bulunuyordu 

Eier tehir, ta yln ettıil 

ıaatte zaptoluonıaıaydı, ae 
neral çayı içerek ve karnı· 
nı deıerek intihar edecekti 

Dakikalar ıeçlyor, ıaat 

Jaklaıayor, fakat o, itidali 
ni kaybetmiyordu Şehrin 

ifga! olunduğu habera veri· 
lince, kıhcıoı eliyle iterek fU 
emri vermtıtt: 

- Bana hir fincan çay 
daha ıettrioiz! . . 

Tıinan, Çtn menAbilnden 
alınan malumata nazaran 
(Mançuri Livrenıl) li\.cabiyle 
anılan Japon Generali Doi 
hara, Pekin - Hankeo tren 
Yolu üzerindeki ıon muaa· 

demede ölmüıtür 
Ceıedl, Tien · Tıinde ya· 

kılmıt ve külleri Japonyaya 
nakle 1unmuıtur 

Yuvarlak bir baı, dalsın 
bak11lar, flitlervari bıyıklar, 
kua bacaklar, boiuk bir 
ııes. Kibaran~ jt!ıtler . İıte 
Uzakıarkta ( Maaçurl Liv 
renıl) önvam ile taaala• ı•· 
neralto portre11 

arasında ifçi partiıi rem 
mebus Kato da bulunmak · 
tadar 

Bu husu.ta neıredilen ra· 
porda deniliyor ki: 

.. Bu müfrit tahrikatçılar 

cephedeki ukerlere ve on· 
ların ailelerine yardım et
mek perdeıi arkaıında yal· 
nız Çınde değil, fak at bizzat 
Japooyada propağandalar 

yapmakta ve bu propağan
dayı ordu içine de sokmak 
ilteme l erı itibarile çok teh 
likeli bir mahiyet almıılar · 
dır. Bunların maksadı 1935 
de Moıkovada toplanan 
komünist enternaayooalinln 
direktifleri muclblnce bir 
ihtllll çıkarmak idı." 

Dahiliye Nazarı bütün 
füpheli ıiyaai partllerJn ve 
dijer teıekküllerın feıhlni 
emretmiıtır. 

Tokyo. 25 !A.A J - Rey
ler rnuhabı .. inden: 

Dahiliye nazırı Japonya· 
oıo yegane sosyaliıt partisi 
olan Soıyal kütleler partiaı· 

nın laf vedilmeılni emret 
mittir . tSu ayın on beıinden 
beri Japonyada bu fırka 
meoıuplarından 370 kiti 
Merkiılst propağandaıı yap 
mak ve ıulh kanununa 
muhalif hareket etmek ıuç 
lartle tevkif edilm i~tir. Tev· 
kif edilenler mey-nında iki 
mebuı, bir kaç ünivenite 
profesörü ve sulh taraftara 
muharrirler "ardır. 

-~1ı-----

Amerik a 

------ --
Buhran. muvazene, hava kuvvettering yardım vergif eri
nin ~esilme şekli ha~kmda ala~adarlara tamim gönderildi 
(Ba§tarafı birinci sayfada) 

!erine aid olan ahkamı 1890 
numaralı ıktııi\di buhranı, 

1980 numaralı muvAzeoe ve 
2882 numara l ı hcs.va kuvvet· 
lerioe yardım vergileri hak· 
kındaki kanunlarda yazılı 

muameleler hakkında da ca . 
ridir. ,, Hükmünü vazeyleme· 
mrıktedir. 

23U5 numaralı kanunda 
hizmet erbabana aıd olup 

istihkaklarının tediye1i sıra 

11nda keıi . meıi lazım ıelen 

vergilerin mal aandıfaoa su· 
reli tedıyesi huıuıunda ma. 
kellefler iki kısma ayrılmıt 
tar . Bunlardan: 

1 - Kanunun 30 uncu __ ........ , ....... __ 
Almanya 

o~mir sarfiyatım tahdit etti 
Habeı harbi eınaaında 

halyeda herkesin parmakla · 
rnadan yüzüklerini çıkarıp, 

bahçelerinde demır parmak · 
lıkları söküp bük umete ver -
dikleri hl\tırlardadır . Yü.dik · 
terden para, demirlerden de 
top. tüfek yapılıyordu . 

Şimdi Almanya da demi· 
rin muhafaza edilmesine ça · 
hııyor: Bir kararname ıle, 

bazı infaatta demir kulla
nılması yasak edil mittir. 

Meıela, ıaraj, kulübe. silo 
ııbi bınnlard11 demir kulla 

1 nılmıyanak, elektrik direk· 
leri. rnezarlarA dtkılen put· 
lar, maiazaların levhaları 

demırden yapılmıyacak 

maddeıınin birinci fıkrasında 
zıkr edilen daire ve müesse· 
ıeler bir ay içinde memur ve 
müatahd~mlerlodeıa keıtikle . 

ri vergileri tediyeyi mütea 
akip bır hafta içinde mal· 
ıandığına y&tırmağa mecbur 
tutulmuı ve bıınlardan bord 
ro aranmamı§: 

2 - Bunlar haricinde ka 
lan mükellefler de memur 
ve müstahdemlerinden kes
tikleri ertesi ayın yirmiıine 

kadar bir bordro ile bildirme· 
ğe ve vereHeri de aynı günde 
yalırmilğa mecbur tutulmuı 
)ardır 

1890, 1980 ve 2882 Nu 
maralı kanunlarda bordro 
vermek mecburiyetinden az · 
ade tu\ulan mükellefler iıe 

yalnız umumi mül1ıak ve 
busuıi bütçelerle idare edi · 
len daire ve müeueıeler olup 
bunlar haricindeki bilumum 
mükellefler bordro vermeğe 
mecbur bulunmaktadır 

3258 Numaralı kanunun 
24 üncü maddeılndeki "bor 
dronun ~ekli, muhteviyatı 

nın tediye edilme8i müddet 
lerine aid olan hükümler 
1890, 1980, 2882 mımarala 

kanunlarda yazılı muamele 
ler hakkaoda da tatbik olu 
nur,, hükmile maksud olan 
1890, 1980 ve 2882 numa
ralı kanunlarda yazah ver 

gtlerin tahakkuk ve tediye 
ıekillerlnin de aynen 2395 
numaralı kanun hükümleri 
dairesinde cereyan etmHln 
den ibarettir. 

Bu meıhur eeneral , Ja · 
POD ( rizll illihbarat) blro· 
ıunua tefi idi. Ve vazifeıioi 
bQyllr bir muvaffakıyetle 
Yapırordu. latedlil ı•bi ba · 
reket etmekle serbelltl 
Keadillne lam bir ıalihlyet 

Dünyaıın an zıngin kadınım 
kaybetti 1 

Bu müna1ebetle , Hıtler 

ıöyJediii bir autukta ıunu 

kaydetmitlir: 

Binaenaleyh 2395 numa· 
raiı kanunla müstahdemle. 
rioin vergilerini bordro ile 
bil~irmek mecburiyetıne ta· 
bı tutulmuı olanlar 1890, 
1980 ve 2882 aumaralı ka · 
nunlarda kes len vergileri de 
aynı ahkim ve ıerait daire 
ıinde ödemek mecburiyetin· 
de bu undukluı ıibi 2395 
numarala kanunla miıtah 

demleri için bordro vermek 
mecburiyetinden vareste tu 
tulmuı' olan mDkellefler de 
1890, l 980 ve ~882 numa
ralı kanunlar mucibince ke· 
secekleri vergileri K.azaoç 
Kanunile kfndllt>ri hakkmda 

verılmifti Mançurhle, Me 
ioliıtaada, Tlrklıtanda hiç 
bir bidlı~ yoktu ki buaua 
arkaımdan «eneralin simuı 
ıorQlmeıl•. 

Sea vakaylio müııebbıple· 
rind~o blrlıi de odur. 

Yüzbatı Nıkamür•nın icat · 
li üzerine tahkikata memur 
edilen miralay Dothara, 
l 932 de Çinlilerin tf!'cziyesi 

için bir heyeti ıeferiye ıön · 

derllmeıine ıebep oldu. 
Mançuların kıyammı o ha
zırlada. Türkıstanın Çloden 
ayrılma11nı, Abdülhamidin 
torunu Abdülkerlmi baıla 
rına getirmeyi diiıünen, 

Tokyo hOkQmetinlo tasvibi 
ile bunu Türkillanlılara tek 
lıf eden de odur 

Ooiharaya 1932 de biz · 
tnetlerinln mü~ifatı olarak 
reueral rüt beıi verlimiıtir, 

Dolbara çok zeki idı. 

Uzakıarkta konuıulan İi 
aanlrsrın hemen hepsini bi 
lirdi Kendiıine\Lavrens) ün 
\tanı vt-rilmeıinin ıehebi , 

Aarabiıtanan taç11z hQküm 
darı meıhur lngıliz cuuıu 
tnira ay Lavrenı ıibi hesabi 
ve ıon derece sofukkanlı 
bir adamdır 

Oolhara, bot vakitlerini, 
eıkı eaerleri okumakla, eskı 
eserlerden kollckılyonlar yap· 

ıraakla 1eeçirirdl. 
Tokyo, 25 (AAI Reı 

men bildlraldljiue ıöre. 

müfrit ıol 0prop8'andası 
Yapmakla m•~ettın :hO kııı 
tevkif edılmlf• ~alarıa 

Zenıinliği ve eiicelhii ka · 
dar babt11zlıiı ile de meı 

hur olan Amerıkah (Barba
ra Hüton) aeçeulerde Ame . 

rlkaya ritmiıti 

Onun haber verıııedeP bi· 
yle aaıazaa aelivermeıi bir· 
çoklarıDm dikkat nazarını 

celbetmif, birçok ıa 1ıaların 

çıkmaaıoa meydan vermtıtı . 

(Barbara Hüton) ; bırkaç 
ıene evvel Danimarkalı bir 
kontla evlendl Amerikaya 
Kel itinin ıebebi de tabiiyeti · 
nl delittirmek için lazımıe 
len muameleyi tamamla. 
maktı . 

(Barbara) artık Amerikalı 
değildır . Danimarkalı olmu 
ıtur . Bu kadanın ıervetı. 40 
Milyon dolar tahmin edilm
ektedir. Amerika, dünyanan 
en zenıin kadınına malık 

olmak ıerefıni kaybetmtı de · 

mektir 

Donanmada 
Çalışan kedi 

ioglltz dGnanma11na on iki 
senedenberi hazmet eden 
bir kedi olmuıtur. Bu hay

van hizmeti bulunduğu ee· 
minin kumandanı tarafından 
resmen takdir edi lmtf yega 
ne kedı bulunuyordu Bu . 
nun içın kediye bahriye na· 
zareti tarafından bir de tah 
ıisat verJlmtıti. 

Peter isminde bulunan 

bu kedi, bemclDılerl araıın 

.. Bir ıenelik bir devrede 
Almanya kendisine demir 
bulmuıtur. Şimdi yine aynı 
tekilde hareket ctmeıl il 
zamdır. " 

Dıjer tarafta o, iazeteler 
Almanyanın dört Hnelık 

sanayi plioı ortaya atıldığı 

zaman "Alman yada elde 
edilen demiri dirt mlıline 

çıkarmak meseleıi halledıl· 

mittir ,, Demiılerdi. 

Fakat, tecrübelerden son· 
ra anlaııldıiına göre, Alınan 
araziıinde bulunan demirler 
o kadar karıııktır ki bir mil · 
yon luk demir çı!<arm1tk için 
adeta Itır milyarlık masraf 
yapmak lizımdar. 

Bunun üzerine, Almanya 

memlekette demir aarfiyatı 
nı ,mümkün olduğu kadar 
kasmak ve elindeki demir · 
lerl top, t&fek yapmaia har· 
cl\mak kararını vermiıtir 

da bir dev gabi 

Çalııtıiı bir çok 

büyük idi 
zarhlılarda 

yıyecek ambarlarını ; berbad 
eden farelerden bir tekini 
bile Hğ bırakmıyor, imha 
ediyordu. Bahriye nazareU 
nin bir emirnameaile Peter 
son çalaıtağı Peu:idant kro· 
vazöriinde yevmiye bir tilin 
ilcrete nail olmuıtu. Her gün 
bu ıiliole kediye sGt ve kay 
mak ıahn alınırdı. Peter 
siitle kaymaktan baıka bir 

ıey yemlyord•. 

tayin edllmit olan ah 
kam ve ıera it daireıinde 

ödavecekler demek olur. Şu 
halde Kazanç Vergisi Kanu· 
nunun 30 uncu maddesinin 
birınci fıkruında ııayılan 
daıre ve müea&~~elerin de 
3258 numıul:.lı kırnunun me 
rıyeti tarihinden itibaren 
1890. 1980 ve 2882 numa 
ralı kanunlar mucibince ke · 
secekleri ve-rgilerin bordro 
vermek11zin ve tediyeyi mü· 
teaklp bir hafta ıçınde mal 

sandığına teslim e tmeleri la· 
zım gelir Şimdiye kadar bu 
esasa muhalif - muamele ya 
pılmıt ise. bu muameleler 

1890, 1980 ve 2882 numa 
ralı kanunlar ahldimına mu 
vafık bulunduğu takdarde, 
bunlardan ayrıca 0/0 l O zam 
isteoilmesinf" mahal yoktur 

Bu dairede muamele if aıa 
ve 3258 numarala kanuna 
aid izahnamenin r 7nci mad· 
dealne bu hükmün de ilin~· 

ıl temeanl oluaur 

Buna Dair Kanunun Kamutay
da Birinci Müzakeresi Yapıldı. 
(Baıtarafı birinci .ayfada) 1 raber vakfa teminat elarak 

nı olduğu ve mahlultyet birinci derece ve ıırada ip· 
de yalanız dükkana aid bul . otek ıöıterilir. HlıMdarın 
uomadığı takdirde aynı hü · kendi hi1teıioin bu derecf' 

kme tabı tutulur . 
Madde 2 Birinci mad 

dedeki hi11edarlar kendileri· 
ne yapılacak tebliğat Azeri 
ne mahlul hiS1eyi tefevvüze 
talip olduklarını üç ay için· 
de ynzı ıle bildırmekle be
raber t~ffız muameleıınl de 
müteakip üç ay içinde yap· 

hrmalara lazımdır 
Alu;i halde mahl ıil hisse 

umumi hükümler dahilinde 
arttırmaya konur veya fUJUU 

izale edilir Şu karar ki 
teff ız muamelesinin üç ay 
zarf anda bitmemeıi reımi •e 
kanuni seb~plerinden müte 
vellit iıe muamel~ye devam 
edılerek teffiz intaç edilir 

Mahlul hı11e ; bütün hıı 
sedarlar talip oldukları tak 
tirde. bunlarıR bepıine mi 
ıtereken ve akıi halde yal 
nız istekli olanlara teffiz o 
lunur Ancak mablQI biıH 
nio tamamına. hi11edarlar 
ayrı ayrı talip oldukları tak· 
dirde yRlnız hiuedarler ara 
ımda ve ilana lüzum olmak· 
sızın arttırma yapılır. Ve 4 

üncü maddedeki bedelden 
az olmamak izere en çok 
bedel verene teffiz oluour. 

Madde 3 - Mahlül lııtı 
ıenın kıymeti, mehlüliln ma 
hlyetloe g6re bina veya ar 
azi ver~ilerl kanunlarındaki 
hükümlere ıöre tayın olu -

nur 
Madde 4 Üçüncü mad · 

de mucıbınce bulunan kıy 

metten yapılacak tenzilat niı 

betlerı 111n lısrdar: 
Mahlule aid hl11t>; dörtte 

üçten faz la olduju takdirde 
yüzde 20. dörtte ikiden dör 
tte üçe (üç dahil) kadar ol
duju takdarde yüzde JO, dör 
tte birden dörtte ikiye (iki 
dahil) kadar elduju takdir · 
de yüzde 40, dirtte btr ve 

dab~ aı•i• olduju takdirde 
yüzde 50. 

Madde 5 Mahh1l hiaae 
lerin y ükarıki madde muci · 

bioce yapılacak tenzilattan 
ıonra buluncak bedeli, ilk 
taksitı ferağ anında verilm
ek üzere birer ıene f a11la 
ile on müaa vi taksitte öde · 
nir Peıin verenlere bedelın 
yüzde 1 O u niıbetınde baıl:aca 

tenzilat yapılır . 
Vadeleri hulul etmiyen ta · 

ksitlerin hepsıni peıin ver 
mek lsttyenlere de yalnız bu 
taksitlerin mütellakl seneleri 
için sene adedine göre ylz 
de 1 tenzlİat papılır 

Madde 6 - Taksitler faize 
tabi deiıldlr. Şu karar ki 
herhangi bir taksit vaktin · 
de verılmcdiii takdirde ge 
çecek zamanlar için yüzde 
5 faız alınır. Ancak müte 
akip taksitin vadeıi hulü\Qn

de de her ıki takıit birden 
verilmediği takdirde borcun 
tamamı muacceliyet beıbe · 

der ve ona aöre takibat ya 
pılarak alacalı istifa olunur. 

Madde 7 - Bedeli takıl -
le bajlatmıı olan hisseler 
mGtefevvlze ald hl11e ile be· 

veya sıraıı kapata iıe yalnız 
, teffiz olunan mahltl bt11e 

birinci derece ve ıırada ip · 
otek göterilJp bi11ei:ların ke · 
ndı h ı11eıt açak olan ilk de 
rece ve ıırada ipotek sille· 
rlllr 

Made 8 Bu k•ounua 
netrinden evvel mabltal bi11• 
keDdılerlae v.,1a baıkaları· 

na kiralanmıt dejilıe ruka· 
rıdaki maddeler uyaranca 
hl11edarlara tefflz edilecek 
roablül hl11elerln Terıl, ta
tamirat ve mevcud ise ıllor· 
ta veıair muarıf ı hl11edar· 
lara aid elmak kardirl• 
mablül mGddetlerjne alt ki· 
ralar aranılmaz. 

Madde 9 Blrınci macltle 
haricinde kalan ve akar ma
hiyetinde buluoaa mahaller• 
deki mahldl hl11elerdea 
ıahlmaları muyafık 16rl· 
lenler bakında hi11edar· 
lara ikinci madde mucibince 

teblifat yapılar. Hi11edarlarıa 
hepıi .eya baz111 mahltl bi
ueye mütterf'kcn taltp ol
dukları takdirde muhammen 
kıymet üserindea tenzilihız 
keodılerıne teffız elunur. 
Ht11edarlar müıtereke• al
maia muvafakat etmırerek 
her blriıi mahl6l bluenin 
tamamına talip bulu•duklan 
veya biç talip olmadıkları 

veyahud muhammea bedeli 
kabui etmedikleri takdirde 
uıulen arthrmıya konur. Ş• 
kadar kı, pey ıGrülmeclea 

talip oldulıLları ta"dirde art· 
tırmadan tıkarılarak mula· 
amme• kıymet üzerladea 
hi11edarlarına tcffiz olunur. 

lıter hi11edarlarıoa tefflE 

olunıun, llter artırma ile lı· 

tekliıine 1&tıl11n muhammea 
kırm•tl (500) liradan yuka· 
rı olan bı11eli mablal akar 

bedeli beıte bir peıla •• ı• 
rt kalana dört Hnede •• .il· 
rt müsayl lakıitte idealr. 

Bu ıuretle takatte ballan· 
mıı olanlar yedlnel matlde 
hük'1ml~ri dairesinde ipote· 
ie raptedllir Bedelini pe
fİO veya vakti ıelmemlt ta · 
kaıtlerlnl tamamea vert•aler
den yalnız ylzde IQ teazi
lat yapılır . 

Madde IU- Yukarıki mad

delerde yazılı olanların ha
ricinde kela• vakfa aid ma · 
hlulit 1atııları 2490 numa· 

ralı kanun hikümlerl m•cl· 
bince arttırmaya konur. 

Madde 11 - Mahlalltı 
Evkefdan yalnız meıken ve 
menzil hakkındaki l 6 ıubat 
1287 tarihli nizamname ile 
24 muharrem 1297 tartlalt 
zeyli. mah61itın ze•ç •e zey
celere •e peder •e •alldele
re ıureti tefflz hakkındaki 

17 mart 1300 •• 16 alaaa 
1320 tarihli iradeler •e bu 
kanuna muhalif diler 11116· 
mum biklmler mllıadır. 

Madde 12 - lu kanua 
neiri tarl~lnden mutebertlır. 

Madde 13 - Bu lıanua 
hük&mlerlai lcra1a Baı•ekıl 
memur&l•r. 
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Çekoslovakya gazeteleri 
Franıa Harlciye Nazı 

rının orta ve ıarki Av
rupa seyahatıle meıgul 

olmakta berdevamdırlar Ga
zeteler bu aayahatln muhte-
lif anlarını mevzuubahs et
mektedirler. Görülen dikka . 
te değer mütalealar şunlar 

dır: 

Tempı gazeteıl Fransa 
Hariciye Nazırının Belg
radı ziyareti ve Perafa 
haraketl mevzularını ayni 
makale içinde tetkik etmek
tedir. Bu gazeteye göre: 

Ed cekler .. e : Günü areçmit ı1tyılar 25 • 
: kuruıtur. : 

zarının Çekos\ovakla devlet 
adamlarile Japacağı konuı

malarda teyit edlleceilnden 
vüphe edilrnemeltdıt . 

Fransa Hultlye Nazırının 
orta v ıarkl A vrupadaki 
ıeyohatini zorluklarlft tlolu 
olarak tevzif etml• bulunan 
Journal deıı Del>atı gaze· 
teli hu zorluklu seya
hat esnaaındıı Perağ mer· 
halesinin en asude mer· 
hale olduğunu ve Çekoılb · 
vakyada Polıttk vaziyetin 
Polonya, Romanya ve Yu 
goslavyadaki gibi muğlak 

olmadığını yazmaktadır Bu 
gazeteye göre: Fransa ve 
Çekoılovakyanın menfaatleri 
blrlninln aynıdır. Franıanın 

maruz kalacağa herhangi bit 
felaket Çekoılovakyamn 

mahvını mucip olur; 
Çekoslovakya tıUkli.llne 

irız otacak her bozuk
luk panjermanlzmln zafe· 
rlni hazırlıyacağından Fran 
saya da zarara dütürür Ha· 
rici politika meseleleri, biri 
müstesna olmak üzere, ol
dukça basit bir mahiyeti 
haiz bulunmaktadırlar. Bu, 
müstesna meııele Çekoalo 
yanın Franıa ve Sovyetlerle 
münuebetlerldlr. Biz öteden 
beri Fransa ve Çekoılo 
vakyanın Sovyetlerle pakt 
imza etmit olmalarının bü · 
yük bir hata teıkil dtlğinl 

iddia etmekteyiz. Bu bakım
dan vaziyetin tadiline lüzum 
vardır. 

Sağdan Echo de Parls 

tehdit edilmektedir. Çekoı

lovakyanın ilUkliltnl muha 
faza eden Franıa lle ittifak-

: ADRES: : • • 

tır . 

Saldan Epoque gazetesi 
Delbos\ın Belgard ziyare· 
tinin verdi il netice· 
den memnundur. Bu ga • 
zeteye göre, Yugoslavya 
komıularile iyi münuebet 
lerde bulunmak istemekle 
beraber eski dostluklarını 
yeniler lçin terk'elmek niye· 
tinde değildir. Vahim hadi
seler zuhur ettiği takdirde 
Yugoılavyanın bizimle bir 
likte haraket edeceği hak· 
kında Delboı" teminat ve 
rllmlıtlr. 

Çekoılovakyaya gelince: 
Su memleketin Küçük itila 
fa sıkı ııkı bağh bulu"mHı 
mesud bir vakla teıkil eder. 
Çekoslovakya ekonomi ıaha
ımda Avusturya ve Macar
lstana dahi yakınlaımakta
dır. Bu suretle Tuna hav · 
vzaaında daha devamlı bir 
teıklli.t vücuda getirmek 
tmklnları ku'Vvetlenmlıtır. 

LBALIKESIR TÜRKDILl • 
................ ........ 
ıunda mutabakat hasıl ol 
duğuna dair Romen mat· 
buatıhın verdiği haberlere 
kartı diyor ki: 

"Eğer Fransız hariciye na
zırının seyahatı.nda böyle 
bfr maksat görülüyorsa ve 
.Fran11z pol1tikHı sulbü as 
keri kuvvetlerle organize 
etmek emelinde ile bu hal 
cihan ef karıumumlyeatnde 
fevkalade inkisarı hayali 
mucip olacaktır. Fransız 

hariciye nazırının ıeyaha · 

tinden daha jyi neticeler 
ümit edilirken bu lntlbaın 

kuvvetlenmesi teeasfir)e kar

ıılanaca"tlr. 
(Völklscher Beobachter) 

gazeteıinin Parh muhabiri 
gazeteıibe yazdığı bir mek
tubunda Oelbosun Roman'a 
aeyabatının netlcesl V arıova 
ıeyahatının neticeıtnden az 
farklı o\c:İuğunu, bu netice 
nln - her 'fld memleketin 

Mutedil sol cenah gazete· 
iri Delbosun Perağda fevka- aynı olan coğrafi vaziyet· 
iade bir ıur~tte karıalandı- leri ve bundan miitevellit 
ğını, Çekoslovakya matbuat ittifakları karımnda pek ta · 
ve milletinin Franaaya kartı bıi oldu&unu bildirerek dt · 
doıtluklarını tebarüz ettir· yor kı: 
mekte müttefik bulundukla "Delboı gerek Romanya, 
rını yazmakta ve dikkate da gerekse Varıovada Fran 
değer bir mütalea ıerdetme- ıanın bu iki vaftiz çocuğu . 
mektedir. nuo milıtakil bir politikada 

Komünist Humanlte gaza- yapmak ve bu politikada yi• 
teaine göre: Perağ merhalesi ne Fransa ile beraber olmak 

Fransa Hariciye Nazarını V arıo 1 fak at Rusya ile birleımemek 
va, Bükreı ve Belgradda maruz Al l h d b 

'ıl ve manya a ey in e U· 
kaldığı inkiaarlardan.:ı dolayı 
belki de tesir edebilecektir. lunmamak istediklerini teshil 

26 BiRiNCi KANUN 937 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 ·- Ek•lltmeye kônulan it: Balıkesir merkezinde ya
pılacak (Dofum ve çocuk bakamevl ve ebe mektebi) bl

naaıdtr. 

Ketlf bedeli~ (81814) lira (66) kuruı~ut. .. 
2 - Ekıiltme 6-t 938 perıembe gbnü ıaaet 15 de 

Balıkesir Hükümet binasında Encümeni Villyet Odasında 
kapalı zarf usultle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıarlnameııi ve mütef errl evrak Vilayet 
Nafıa dairesinde ve Encümen kaleminde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin ( 5340 ) lira 
(74) kurut muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Veklle
tinden ı 937 yılı için alınmıı yapı müteahhitliii vealkaaı 
ibraz etmeıl lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektupl arını ikinci maddede ya 
zıh saatten bir aaat evveline kadar Encümen riyasetin· 
de makbuz mukabı linde vermeleri mukteztdlr postada ola· 

cak gecikmeler kabul edilmez. 
4 - 1 - 570 ------

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - ~azarlığa konulan iı: Balıkesir-Bandırma yblub· 
dakl üç adet menfezin tamiridir _ 

Keıif bedeli (2350) litadar {Muvakkat teminatı 176 lf· 
ra 25 kutuıtur. . 

2 - Pazarlık 6- 1 938 perıembe gQnü ıaat 15 de Hü
kümet blna11nda encümeni vilayet odallnda yapılacaktır. 

3 - ketlfname ve teferruatını görmek ııttyenler Na
fta dairesinde '9e encümen kaleminde görebilirler. 

4 - İsteklilerin muayyen vakitte encümeni daimlye 

müracaatları ilan olunur. 
4 - ı - 571 

Balıl,.esir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez blrlıklerinln senelik ihtıyac-.ı olan 25 tob 

pirinci 12 1 938 çarınmbe gün6 ıaat 11 de açık eksiltme 
suretile mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti muhammenesl 
( 5750) liradır. lateklılerin ıartnamesint görmek fçfrı htr 
gün ve eksiltmeye ittirak edeceklerin va\cti muayyeninde 
ilk teminat akçası olan ( 431 ) lira 25 kuruıluk teminat 
makbuzu ile Ba\ıkef' l r askeri satın alma l<t>misyonuna 

müracaatları. 4- 1 - 576 

Franıa hariciye nazırının 

Prenı Pol ve Stoyadlnovlç ile 
vaki olan konutmalarından 

haııl olan netice Fran11z·Yu
goıla v dostluğu ile birlikte 
her iki memleket politikası -
nın umumi sulhu \emine 
matuf oldukları hakkında 

ha11l olan mesud kanaattir. 
Neıredllen resmi tebliğ bunu 
müoabede etmektedir... Bu 
tebliğdeki tabirler oldukça 
umumi mahiyettedir ve bu 
kabil vesikaların çoğun da 
tesadüf olunun teylerdlr: fa · 
kat bu tabirler Fran11a ile 
Yagaalavya arasında mevcut 
münasebetlere hakim olan 
prenılp ve hisleri iyice izah 
etmektedirler. Defatla ita 
ret ettiğimiz gibi Yugoslav· 
yanın bütün devletlerle mü 
nasebetlerinl ve btlha11a eko· 
nomik müoaıebetlerlnl lnki
ıaf ettirmesi oldukça tabii 
bir haldır. Fakat bu hal Yu 
goılavyanm dıı politikasının 

esaslarını tadil etmesini icap 
ettirmez. Yugoıılavyanın dıt 
politikası Fransa ile daimi 
ıurette iob lrllğlnde bulunmak· 
ta ve küçük itilaf ile ara -
ıında mevcut bağlarda mün
demiçtir. Bu polıtıka, Fran-

gazetesinde Partinaks, Del
boaun henüz Peraia mu· 

etmittir.,, 
Delboı bir kaç gündenberi Bu iki devletin kendi men 
Paris meclis mebuaanında 
ve matbu.tında ılddetli ten ·ı 

Daktilo imtihanı 

saya kartı olan hislerini he
yecanla nümayiılerle izhar 
eden Yugoslav miletlnin duy 
gularına tekabül eylemekte
dir. 

Görüldüğü veçblle Temps· 
Delbosun Belgardı ziyaretini 

sathi ve kısa bir tarzda mev
zuubahs etmiı ve diğer Frao 

ıız gazeteleri gibi teferruata 
glriımekten çekinmiştir . 

Delbosun Prağa hareketini 
mevzuubahı eden Temps 

her ıeyden evvel Çekoslo
vakya gazetelerinin bu mü· 

nasebetle neırettiklerl maka
leleri ve bu makalelerde 

Franııaya karıı Çekoılovak· 
ların beıledıkleri duyguları 

tebarrüz ettirmit olduklarını 
kayd ve Çekoslovakya cum· 
rehl Dr. Edvard Beneıin: 
Sakin olalım çünkü iyi bir 
yolda yürümekteyiz ve b· 

t ikbal hnkkında hiç bir kor
kumuz olmamalıdır . ~ Demio 
olmasını Avrupanm geçirdiği 
bu zorluktu zamanlarda Çe· 
koslovakya politikasının han
gi iatıkamette inkiıaf ett ğine 
alamet telakki etmektedir 
Fr nsa i 1e i; Çekoslovakya 
arasında ıtlmadkarane itblr· 

l iilola Fran.a Hariciye Na-
••"8• ···-- ~ 

vaaalat etmemif olma-
ıına ra§men, Franıa 

hariciye nazarının Orta ve 
Şarki Avrupa ziyaretlerinin 
plinçoıunu yapm•ktadır. Bu 

plançoya göre : Fransa ha 
riciye nazırı V arıovada mi 
rala y Beckln meyillerini ta · 
dile muvaffak olamamııtır. 

Bu hususta btr kanaat husu
le getirmek için Polonya 
gazetelerinin neıretUkleri 
son yarı reımi makaleleri 
okumak kafidir. Bu maka 
leler Polonyanın Cenevreye 
müesseseıioi yıkmak için elin
den geleni yapacağını beyan 
etmektedirler Mamafıh Po· 
lony bu gün oldukça kü · 
çük bir hızıp tarafmdao 
idnre oiunmalctadır ve halk 
kütleleri bu hızıba kartı git
tikçe aleyhtar bulunmak
ta dır . 

Bükret ve Belgradda vu
kua gelen konuımalar, bili. 
k is, daha müsait bik cereyan 
takip etmiılerdlr. Gerek Yu · 
goslavyada ve gerek Roman· 
yada hal.kın Delboaa kartı 

htıılerl bu memleketler zim 
amdarlarının garp devletle 
rıle itbirliğinde bulunmak 
husuıuodaki azimleri hak
kında ıüpheye meydan bı · 
rakmıyan bir tarzda teza· 
hür etmtıtır. 

Perağda Delboa böyle zor
luklarla lcarıılanmıyacaktır. 
Çekoslovakya Almanya tara · 
hodan doirudan doiruya 

kidlere maruz kalmaktadır. 
Bizce Delbo yalnız bir ba 
kımdan tenkide layiktir. Bu 
ıeyabat çok geç yapılmııtır . 

Mamafih geç yapı!mıt olma 
aı da faydadan hali değildir. 
Ancak bu ıeyahate kalkaı · 
madan evvel Orta Avrupa 
vaziyetinden malumatdar bu· 
lunmalı idi. Malumatlar ol 
abllmeal için lıer Avrupada. 
ki ltyakatsız diplomatlarımı
zdan kurtulmuı olması la
zam idi ... Çekoslovakya da 
Fransayı seven yalnız mil
let değildir. Hukumet dahi 
gentı bir ölçüde f ranaayı 
ııevmektedir. Çekoslovakya 
kollektlf emniyete ve milletler 
cemiyetine 1&dıktar. Nt"teklm 
Franıa ve Sovyetler ile ak· 
demtı olduğu paktalara da 
sadıkhr. f ranıa Harici ve 
Nazırnm irtikap edebileceği 
en berbat hata, Hitlerin ıa· 
ntajlarana kapılarak Fransa 
ve İngiltere namına Çekos· 
lovakyaya Alman ekalllye· 
tine karşı daha müsaadekir 
davranmallnı tavsiye etmek 
tir. 

Fran11z hariciye nazırı 
Delbosun Rükreı görüşmele
rinin neticesi hakkında Al· 
man matbuatı şu mütalea · 
ları ııerdetmektedlr: 

(Deutsche dlplomatsach -
Politlsche Korrespodenz) 
gezetf'si Do1bosun Rükrtt 
seyahatında Franııa ile Ro · 
manya aruınde askeri teıriki 
mesaiyi takviye etmek huıu-

faatleri dahilinde olmıyan 

yeni taahhütleri reddettikleri 
ve lüzumunda müstakilen 
hareket için ıerbesttlerinl 

mahfuz tuttukları tebarüz 
ettiriliyor. 

(Frankfurter Volksblatt) 
gazetesi Bükreıte Delbosun 
gösterdıği Manierlerden bay 
ret duyulduğunu, Romen 
Baıvekili Tataresku ve Ha· 
riciye Nazırı Antcnesko ile 
yapı an resmi müzakereler · 
den ve Karol nezdinde ka. 
bulden sonra Delbosun Ro-
men sol muhalefet partisi 
ile de konuftuğunu, bu ha 
lin hükumet mehafilinde 
haklı olarak hiç boş görül-
medığını, yabancı hariciye 
nazırının bir memleketin iç 
politikasına bukadar bariz 
bir ~ tekilde müdahalesinin 
emsali pek nadir bir müna. 
ıebehizlik teokil elliğini ya· 
zıyoruz. 

(Preu11ische Zeitung) ga 
zeteal Delbosun Peraaa yap · 
mak arefegiode bulunduğu 

seyahati hakkında diy
0

or kı: 
"Franıız hariciye nazırının 

hakıki maksadını bilmiyoruz 
bu ııebeple haya li kombine · 
zonlar etrafında mütalea 
yürütmekten lctlnap ederiz. 
Bı z lm yegane arzumuz Çe
keslovakyanın hemen bütün 
komıularJle be bilhassa Al · 
manya ile olan münasebet-
lerini mülhit bir surette sar· 
san milliyetler ve ekalliyet . 

Varidat daire~iode münhal 40 lira ücretlt daktilo im· 
tih•nınln \ehir edıldiğl ait olduğu dairesinden bildirilmeıf 
ilzerln~i,keyfiyet ilan olunur. 

ler problemini Mösyö Del· 
bosun bizzat görOI) Ôğrenme 

sidir. E~er Fransa Ortaav 
rupa sulbünü tehdit eden 
bu meseleyi peıln hüküm . 
lerdeo tamamen 8.zaade ola 
rak mahallinde tetkik ede 
cek olursa bu hareket Fran · 
ıız dıt pol itikasında sulh 
yolunda bir terakkiye dela 
let eder.,. 

( Berliner Rörsenzeltung ) 
gazetesi büyük devletlerin 
Çekoslovakya ile Almanya 
arasında bir uzJaıma ve an· 
laıma vücuda getb:ilmeslni 
samimiyetle arzu ettiklerini 
Franıa ricalinin ahiren 
Loodraya yaptıkiarı ziyaret · 
lerlnde bu intibaı elde et· 
mit olmalarmın bir aııır ol 
madığını, bu itıbarla Delbo 
sun timdi yapacağı Perağ 

seyahattnın lttif akların du
rumunu tetkik etmekten zf. 
yade Çekoalovakyadaki muh 
te lif milletler ve ekalliyet 
ler zümreleri meseleııi hak
kmda konuımeları istihdaf 
ettiğini yazıyor. 

[Nationalzeltung) gazetesi 

Sudet Almanları meselesinin 

Avrupa için haiz olduiU 
büyük ehemmiyet hakkltı<la 
Delboıuo Londra ıeyahatln
den muayyen ve müıbet 
ihtıbalar aldıktan sonra ıim 
dıki ıark sev"hattne ilrlıtı

Atnl, bunu hem Almanların 
ve hem de Çeklerin bildik
lerini, Sudet mıntakaaında 
aıkıııp kalmıı olan Alman• 
larm menfaatı ve dollyısiyle 

Avrupanm fuüaalemeti "" 
rnına bütün sulhseverlerin 
Fransız hariciye nazırından 
Çekoslovakyada bu vaziyeti 
tetkik ederken Hradschlnln 
kendisine vereceği rakamlar 
ve ma\Qmat i'e iktifa etme 
yip Perağ parlimentoıunda 
bütçe müzakereleri ıırasın· 

da Alman, Slov~k, Leh ve 
Macar ekalliyet mebuıları 
tarafından ılert sürülen ve 
kati yen doğru olup baktka · 
ti ifade eden rakamları 

a ra§hrma11nı istediklerini 
yazıyor. 

[ Schleslıche Zeltung] ga
zetesi de aynı mütaleayı 

ileri sürmektedir. 
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