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Çi 
la 

Asileri Yine Ay k- Köy Okulları için Müf-
ağa şladılar.. redat Proğramı .. 

Fra sa Do anması 
Manavraya Çıkıyor .. 
İngiliz ana vatan fil osu da Cebelüttanka hareket e~iyor. 

f rans1Z manavrasma ta yareler de iştirak edece~ 
Sianf u~ çı~an isy n hare~eti gittıkçe ~üyüyoı. Nan
~in ~ü Ometi bunlara ~arşı yeni ~uvvetler ~ön~er~i. 

Kültür Bakanhğı pratik yol~an köy kal~mmasım te
min için köy okutlan için bir proğram hazuhyacak. 
Kültür bakanlığı mümkün 

olduğu kadar kna bir ı.a
manda ve pratik bir yoldan 

her memleketin husuıfyeU 
nazarı dikkate alınmak ve 

ona göre her mıntakaya alt 
huııusi bilgiler vermek köy· 

Londra, 16 {Radyo) -
Anavatan filosu pazartesi 
günü hareket edecektır. 

Fılo doğru Cebelüttarıka 

hareket edecek eradan Ak
deniz fılosuna Jltıhak ede 
cektir. Müıterek manevra
nın Şubatta yapılacağı tah

min olunmaktadır 

Filo Af rıka limanlarını 

ziyaret edeceği gibi dönüıte 
Yunan sularında da bır ge 

zinti yapması muhtemeldir. 

Lizbon, 16 ( Radyo) 

Fransa atlantik fılosu ya· 

kında Lizbon açıklarında bu 

İktisat 
Va~aletinin ~ir ıamımi 

. Ankara, 16 (A A.) ik-
tııat Vekaleti bazı yerlerde 

'n•hldte~ damga ölçüler kulla
ı ıgı " -ı goru erek yakalandı -

~ım bf'dirmekte ve halka dik 
at tavıiye etmektedir. ----Amerikada 
Yaz Geldi. ----
Ağaçlar yeşillendi. Çıçek-

lunacakllr . 
Filo bü} ük bir 

yapacaktır. 

ma vra 

Krovezörlerin , taht el ba 
hirlerln, buyük yeni model 

tayarelerin iştiraki ıle bir 

taarruz hareketi yıtpılacak
tır. 

Filo pazar günü Lizbon 

önünden dağılacak ve ha . 

rekata başl ıyac htır. 

Pari~, J 6 (Radyo) - At 

lantlk filosu btlhas a Afri· 

sahıllerinl dola· 

Göring 
Romada tettiklerine devam 

e~iyor, 
Berlin, 16 ( Hadyo ) 

Almanyanın. i panyaya gid
en gönüller hakkındakı ~e 

vabını Göringin Romadan 

dönüşüne bırakacagı ı.anno 
lunmQı I.,_ .J •• 

Roma, J 6 ( Radyo 

Gorlng bu sabah nsr ha va 
ıehrinı ziyaret etmiş ve en 
son model tayarelert tetkık 

etm•şlir 

Nankio 16 (Radl o Si 
anfudaki ısyan hareketini 
söndürme k için Nankin hü· 
kıimeti sabık asi mareıal 
Şan Şu Ltyangı tedip kuv· 
vetleri kumandenı tayin et 

mıştir . 

Şanghay, 16 (Radyo) -
Son bir haber, asilerla Si 

Yahudiler -
fransa müstemlekelerine 

yer 1 eştirilecetler 
Parls, 16 (Radyo) - Müs· 

tem\ekat nazırı A rupanın 
bazı yerlermden hicret eden 

Yahudılerln ışlle meşgul o1 
• 

muştur. Nazır bazı Yahudi 

teşekkülleri ile konuşmuştur . 
Fransız müstemlekelerinde 

Yahudılere yer verileceği 
anlaşılmaktadır. 

Madagaskar valısi Yahudi 

muhaceretlni kolaylaştıraca· 

ğını söylemiştir 

Kacakcıhnm meni icin 
Ankara, 16 A.A) -

Ttirkiye ı\e Yımanıslan ara· 
ınl1da kaçakçılığın meni hak
kında bir mukaw·le ımza 

lanmııtır 

ler açtı. sıca~lar ~asıad1. 
Nevyork, 16 (Radyo) 
Gayra lftllii olar&k hava 

lar aıcıık gitmektedir. Ha 
raret dereceıl gölsede 20 

c\ır. Nevyorkun babçelf.rini 
baıtan baıf\ çiçek kaplamıf 

Şehir Kulübünun Vılhk 
T o p 1 a n t ı s ı. 

. - · ~ ,.._ --- --

•iaçlar yeııllenmı~. ku§lar ı Dün 
ötüımeğe baılemııtır. 

yapılan toplantıda ~ulü~ün bi~ yılhk faaliyeti göz-
~en geçiril~i. i~are heyeti seçimi yapıl~1. Not: /Jıınyamn Jıer tara

f ıncla kış şiddeile Jıukmıi· 
nu surerken Amrrlkada/\f Şehır Kulübü dün at 
bu halt' lwyrel tlmenıeJ.i onbeş buçukta yılhk topl n 

rnumkuu cle!iil.. Galiba ga tıgını yapn ıştır 
rahet Amerlknmn mevilrn T 1plnntı Kulup reısı 
luinr de sirayet etli '?.'.. Sadık Dcnız tarsf ınd n 

-~· 

Sabık / mparatoı 

Odun keserken 
Soğuk Aldı .. 

açılmıştır 

Vali ve C . it. Partisı bnf· 
kanı Ethem Aykut kongre 

birinci reislığine, Ağır ceza 

relıl lsmail Hakkı ikinci re 

Murakiplıklere de defter· 
dar Nahit, Zira t bankası 

mudürü lı:ım<ul Ak ba§ in 
hlsaı lar Veznedaı ı Hns u. 

idare heyetı yed klerıne: 

Abdi A~abeyoğlu, öğret 

men Suat, mniyet memuru 

Fuat, deftcrd8r Nahit, dok 
tor Ali Riza, lnhısarl rdan 
Ahmet Oğuz ve Nusret 8f· 

rıldılar. 

anfuya hakim olduklarını 
bildirmiştir. Kızıl Çın kuv 

vetleri şehrın birkaç kilo 

metre yakınında bulunmak 

tadırlar. 

Nankln kuvvetleri, şimen· 

difer hattının iki taraf mı 
muhafaza altında bulunmak 

tadırlar. 

Londra, 16 ı Rodyo) 

Nankinden gelen son haber

lere göre, Çin nazırı Veci· 
Vey, gazetecilere beyanatta 

bulunmuı ve Şan·Kay Şekin, 

çok sevilmiv olan ~ahıiyetl 
sa yeıinde Çinde bat göıte · 
ren ıhtilaflardan Nankln hü 

kıimetinin muzaffer çıkacc'l · 

ğını ıoylemlştir. 

köyde oturan v&.tandaıları 
mızı okutmak ve onlara ha. 
kıki hayatlarında lazım ol-

an bütün bilgileri vermek 
üzere bir müfredat progra· 

mı hazırlamııtır. Henüz ta· 
slak half nde bulunan bu pr 
ogram bakanlıktan alakalara 
gönderilecektir. Bu huıuı 
la mütalea iıtenileceklir. 

Yeni müfredat programı 
yapılırken bütün bakanlık· 
}arın ve bu itlerle alakadar 
reımi diğer te~ekküllerin 
fikir ve mütaleaları alınm· 
ıştır. Ancak köylülerimizin 
iyice yetiıtlrllebilmesi için 
ziraat ve iktisat bakımından 

Milli Kuvvetler Cadde
sine Dikilen Ağaçlar .. -- - .. 

Bu ca~dedıki kart ağaçlann yerine yaz kış yapraglm 
~ö~miyen yeni f i~anlar ~i~iliyor. 

D 1-...l•- - l.Aıll: t,.ulY-ttlı11r 
caddesine yeni ağaç naan· 

ları dilcmeğe baıtamııhr. 

Acer ve Lüküıtürüm adı 
nı taşıyan ve yaz kıı yap 
rağını dökmiyen bu fidanlar 
Şehir Kulübü ile Orduevi 
önünden itibaren dıkilmek 
tedir. 

Bu kmmlardaki kart ve 
caddenin intızam ve güzel
liğim kaçıran akasya ve 
çınar ağaçları ıökülmüı ve 
ışe yarıyanlar dljter müna · 
ııip yerlere dikilmiştir. 

1-: 

Kundura - -
Kralı üç rnotöılü tayaresi 

ile seyahatte. 

t 
Ru suretle bu ağaçlar da 

eda ea1111u::uH9u• 

Ca.ddenln daha ilerideki 

kuıımlarana da .ıcer ve lü 

küstıirüm ağaçlan dikilecek 
diğer akaaya ve çınarlclr da 
mtizama sokulac ktu. 

Acar Ftdan\ara çok çabuk 

yetiştığl ıçin yakın bır za · 
manda caddeyi golaelendt · 
rccekler böylece ~ehT"imizln 
en giızel çaddeslnın iki ta
rafı hr-r mevE.imde veııl 

ola.rnk kalacaktır. 

Kabellaro 
Hü~Ometinin merkezi bar· 

selona nakil e~iliyor. 
Paris, 16 (A .A.) lkı 

atıl tav yRreAı Harııelonı oıd
detle bombardıman etmıttir. 

Resmi bir teblig Malaga 

da ilerleme) e devamedil 
diğlni, lstedro Alacanta ka 
sahalarını zapteden asılerin 

lü menfaatine daha uygun 
olacaAmdan program hak· 

kında alikadarlarm müta • 
lealarının alınması çok fay
dalı olacaktır. 

Zirai ve iktiıadi bakım· 
dan vilayet dahilinde k&ylü 

vatandaılara (Ekme, biçme, 
satııa arz, ambalaj. koope· 
ratıf vesaire) gibi öğretti· 
meıfnde ameli fayda görü 

len eıuların bildirllmeıl ve 

çok mühim bir memleket 

iti olan bu hayırlı mesaiye 
ehemmiyet verilmesi ilten· 

mittir 

O I~ HAB(ftl(R 
"*' j lalya kral, Ara 

ilçe 11e Hariciye 
N<ı:ırzmiı Mayıs içindt 
Bmlapeşl~ye gidecekleri 
söylenmektedir. * A imanlar bu se 

ne :epl/11 sefer 
lcrlnl çoğaltacaklrr. 

.,.. 'S. .. ti O~tlUW Ilı" 0(1 I 

muıınr.n ıuballn imzala 
nm·ağı blldlrlllyor. * /- rlanda Başvekili 

Londraya gitmiş 
lir. * G revlere dtuam 

t:.den Amerika 
ltlar u:erinc asker gön
dermiştir. 

iÇ HABERLER * Z lraat Vekdldl 
niu yeı1i teşkil· 

nl lwımnu lriylbası mec 
ilse uer/lmlşllr. 

* T emy1: mıidde-
llnde cumarlt 

slrıin de sayılması Dev· 
lef Şıirayl tarafından ka 
rarlaşmıştır. 

* S ıhhlyc memur 
larımn maa~la 

r1111 rr artması l' ckôlel ta 
rafwda11 kararlaşmışllr. 

~~ H tikıimet zeytin. 
Bern, 16 (Radyo) · Sa

bık Alman ımparatoru odun 
keserken ıoAuk almı§tır. 
Kendisi rahatsız bulunmak· 
tadır, 

isliğe. katıplıklerde maıyet 

memuru Fuat ve Gönen 

umumı meclis azaımdan Ha 

cım a) rılmı !ardır 

idare he)·elın ın bir s n 

VaU ve C. H. Parlisı haı 
kanı Ethem Aykut kongre 

yi kaparken Şehir Kulübü 
nün bırkaç vılayet müslf"s· 
na hep ınden önde bulun 

Na poll, J 6 ( Radyo ) 

Kondura kralı adı ile ma· 

ruf olan sanayiici Bata re· 

f akatte dokuz kitı butund 

uğu halde üç motörlü taya· 

resi ile bir tetkik seyahati 

yapmak üz.ere ltalyaya ge· 

lecektir. 

cenup Madrıt cepheıinde topçu 
düellosuna devam ettikleri 

nl bildiriyor 

Uklcr/11 lsl<i/11 
,ı4,000,000 yabaıd zeytin 
ağacuun aşılanması içlrı 
bir kanun layihası hazrr
larımakladtr. 

Bugünhil Spor 
Hareketleri 

Rugün Ali Hikmet stadın 
da ldmııngücü ile ldmanyur 
du araıında Adana felaket 
zedeleri ıçın tertip edilen 

müsabakaların sonuncusu 
yapılacaktır . 

Geçen hafta İdmanyurdu 
nu büyük bir farkla yenen 

Gücün ldmanbirliğl önfınde 
ne netice alacağı merakla 
beklt>nmektedır. 

Bu ıtlbarla müsabakaların 
zevklı geçeceMı muhakkaktır. 
Maç saat 14,30 dadır. 

lik foaliyet raporu, 

ve kabul cdildı. 

okund u 

Posta telgraf müdürü 

Melihle, Ziraat Bankau mü 
rü İsmail Akbaıın tetkıkine 
bırak•lan ve onlarca ince'e 

nen geçPıı yJlın masraf. Ye 

ni yılın varıdat masraf 

bütçeleri de onaylandı 
Bundan ıonra ıeçıme ge

çildı Gizli reyle olan seçi -

mde Mali) e mu ha kemal 

müdürü Sadık Denız, ha-
kim vckillerınden Makbule, 

müddei umumi muavini Hi· 

imi Çıloğlu, doktor Raif De. 
mıralp, avukat Ntyn21, dok 
tor Kamil Seslıo~lu, İbra· 
him Ocaklı oglu ayrıldılar. 

du"ğunu, Balıkeslrin ıma-

rıoda büyuk hizmetleri 

görülen ve büyük bir ıhti· 
yacı karşılıyan bu yapının 

da kurulmasında amil olan 

ve bu toplantıya da ıeref 
veren General Ali Hılcmet 
Ayerdeme bu münasebetle 

te~ekkür etmlı. ku ubu ku 
ranlara \ e mükemmelen yü· 

rütenlere muvaff akiyetler di 

!edikten sonra on üç on dört 

yıllık hayatı ile her sahada 

varlıklar ynralan Cumhuri 

yet idaresını ulusun en bü

yuğü Atatuıkli saygı ile an 
mış ve toplantıya böylece 

son verılmiıtır. 

Kundura 

J ponyaya 

l ralı 

daha 

omdan 

sonra dfl 

Amerikaya geçecektir. 

Asilerin ılerleyişleri üze

rine Kaballero hükümetlnln 

Barselona nakledeceği aöy 

lenmektedır. 

Yeni Memurin Kanu
nunun Esasları .. 

C H /'llrllsi kamutay grubu ko111isyonıı larafrndan 
memurin kanunumw tadiline doir ba: ı esaslar hazırlan 
mıştır. 

Grup tarafrndan kabııl edilen IJU esaslara gôre 11111 

muriı1 kamrn lliyl/ıcısı iz ıztrlurıacak LJe meclis refsllğirıe 
kanun L ·klifilldı• bt1lı:1111lacakllr. 

Eski mt11wrl11 kanırndan jarklt lwlurıarı mulılm ('Sa 

slrm neşrediyoruz: ( Y & zıııı üçüncüde) 

* M ıihim miktarda 
llilurı alacak 

olall bir Alman şirketine 
bir Tıirl: bir Almarı ban
kasının kefaleti üzerine 
lô mlly.m liralık Mr kr
edi açlık. 

j lıracat malları· 
-*· mızın sevki için 

on iki ecnebi uapuru fil. 
ralannuşlır. 

M ekltp kasketi * geyen ve talıbe 
olmadığı halde hu şapka-
1 arr kullananlar hakkında 
şiddelli iaklhat yapılaca 
kltr 



t i k 1 a 1 Marşı Şairi 
1\ 

M e h m e t Ak i f •. 
illiM.iZDEN HABEllLER .. .. :~· ~· 

. .. -_.. - ...... -~ .. 
•• 

Ustad Fıkracı Ve Latifeci idi .. Buğdayı Koruma Ver- 1 Leblebici Horhorun 
Xlll 

lstanbulda Akife: 
- ( Süleyman Nazif ) le 

aranız nasıl? Diye sordum; 
ıu cevabı verdi: 

H. Basri Çantay 
doksan dokuz rıeşve bir hu 
mar! idi; timdi bir neıve 

doksan dokuz humar! 

gilerinin Maktu Sekli.. Tem si 1 i .. 
Şeytan kulağına kur . 

ıunl 

* (Ruhi Naci Sağdıç) Üsta 
da ( Yahya Kemal ) e aid 
kanaatini sormamı fıaret et· 
ti Dedi ki: 

- Dört Aenede bir ılir 
yumurtlar! Sızın Orhan Şa · 
ik larınız , Ruhi Nacileriniz 
.>ndan daha ıairdir. Çünkü: 
yazarlar. 

••ı 
~ 

Bir aktam' (İsmail Habib) 
le birltkte Üstadın zlyareU 
ne gitmlttlk. 
HemıehrJmlz orada onu, 

yüzüne kartı, göklere çıkar· 

mııtı . Türkiyede yegane va· 
tan ve .. millet tftiri nazarın 

da Akıftı. Akif bu medh . 
lerden sıkıldı. Birde o ark 
adat kendine mahsuı eda 
larla onun lBülbül ) ünü ok
umuıtu. Ertesi gün Üstad 
bana dedi ki : 

- lsmailin Bülbülü bizim 
Bülbüle benziyordu amma, 
ne kanadını bıraktı, ne ku· 
yruğunu . 

O, o biçim {inıad) ları 
ıevmezdı 

Bir aralık lsmaıl Habib 
!)üleyman Nazıfın "Ağdalı 

ifadesi,, nden bahsetmek ts· 
temi§tı; Akif dedi kı: 

mukalİidısinız! Kcndınizi sö· 
ylüyorsunuz! 

••ı 
~: 

Akıf pinti zenginlere w ağ 
niyayı sa bırinden.", comert, 
fakırlere de ~fukariyi ıakt 
rmden.... derdi. 

* {Naareddın Hoca) merhu · 
mun en ~nefis hıkayelerini, 

f ıkraJarını zaman zaman sö· 
yJerdi. itle ikisi: 

{Hoca) ya gül gibi karın 

var, demiıler; "Evet, demit 
b~n de hissediyorum çürıkü : 
dıkenleri var.,, 

Uir gün (Hoca) yı karısı 
dövmüt merdıvenden yuva 
rlamıf, atmıt Gürültüyü du
yan komşuları ertesi gün 
sormuılar: 

- Hoca bu akşam ıizin 

evin merdiveninde müthit 
gürültüler oldu. Neydı? 

Hoca: 

Gömleğim yuvarlandı, 
demiı. 

Amma yalan ha! Gö 
mleğln de gürültüsü olurmu? 
Denılincc fU cevabı vermiş: 

- Canım, uzatmayın, için· 
de ben de vardım işte! 

* Bir büdce müzakeresi es 
nasında ıdL Mazbata muh

arriri (me'mmin) diyeceği 

yerde mc'mureyn demişti. [ 1 J 
Akif dayanamadı: 

- Me'mureyn olsaydı ba· 
lla şekerle bes 'erdik! Dedi 

* Onun çok eıki bir dostu 
vardır. Hem lyl sevişirler, 
hem bir araya geldiler mi 
mutlaka kavga çıkarırlar! 
Bır gün o kıymetli dostu 
hakkında dedi ki: 

- ( ... ) Evvelce yüzde 

... 
~: 

Akif eıki İstanbul hüku
meti zamanında maarif na 
zaratinin (lügat komisyonu) 
azalığına tayin olunmuttu. 
Reisleri de ayandan bir ho · 
ca tdi. Haca sarıkıızlara bir 
ıey bılmez gözile bakardı. 

Gerek Akif olsun, gerek ar 
kadaıı ve eıki dostu ( ... ) 
olıun bu vaz'iyyete tutulur
lardı. 

Bir gün (hoca) bir keli· 
me hakkında ayağını daya· 
dı: 

- Ben 300 bu kadar ıe 
nelik bir lüeat kitabında 
gördüm, kelime dediğim gi· 
bidir, dedi. 

Akif ıöyle cevap verdi: 
- Ben de bin senehk 

LŞeyhullügalı.[2) da bu ke· 
limeyi fU dedljim tekilde 
buldum! O, kelimeyi istediği 

gibi (hoca] ya kabul ettirmiş, 
onun rekorunu kırmııtı. 

Ertesi toplantıda_ sıra ( .) 
e geldi . Yıne hoca bir ke 
lame üzerinde, fakat bu ke 
re hakla olarak, levekkuf 
etti. [ .. . ] dedi ki: 

- Akif, bu sefer ameli 
mizi l 3J thoca) nın ağzına 

uyduralım! .. 
( ... ) de çok nöktedan bir 

zattır . Reis ondan ıonra bir 

Fabrika sayılmayan değir· 
menlerde öğütülen unlardan 
satılık ekmek yapan fırınla · 
rın buğday koruma vergile 
rinln ne suretle maktu ıek
le bağlanacağına dair tamim 
Maliye vekaletinden ıehrl

mizdekf alakadarlara gelmtı · 
tir. 

Tamimde tu izahat veril
mektedir: 

1 · Toptan vergiye bağ· 
!anmaları lizımgelen fırınlar 
kanunda tasrih edildiği üze· 
re fabrika ıaylımıyan detir 
:X.enlerde öğütülmüt olan un 
lardan ıatılık ekmek yapan
lar olduğuna göre bütün un· 
lardan satılık ekmek yapıl 

mauna belediyelerce müıa· 
ade edilmemit olan yerler
deki fmnlar, toptan vergiye 
bağlanmıyacaktır . 

Buralarda, fırınların bele
diyelerce evıafı tayin edll
nuı olan fabrika unu kulla. 
nmaları ver. bu unların da 
milhürle mühürlenmit ve 
nakliye tezkeıeai alınmıt el· 
nsten olmaaı lizımgeleceğfn · 

den bu cihetin, fırınlarda 

mahallen ıık 11k kontrol ed
ilmek suretile murakabe ed
ilmeıi ve vergisi verilmemiş 
karadeğirmen unu kullanan· 
lar hakkında kanunun 9 un 
cu maddesi hükümleri tat-
htl.ı nlnnmal,la ı... ... -L-- L 

daha aizını M•"'• .... ··•·- ledlyelerln de vaziyetten ha-

Karımnda temerrüt eden berdar edılmeıi lazımdır. 
bazı münevverlere: 2 - Senelik maktu ver 

- Dur, ben sana (Avru· giye bağlanacak fmnlar~n 
pa ayetleri) okuyayım, der, bir sene zarfında imal ettik 
mevzubahsolan meselede leri satılık ekmek İnikdarı 

1 Avrupa ilimlerinin neler için sarfettikleri.un .. mikdarı 

1

1 dedıklerini, hangi memle. muamele vergisi kanununun 
ketlerde o meselenin ne su· 21 inci maddesile teıkil ed-

1 
retle tatbik edıldığinl eayar, ilen heyetler tarafından ge· 
döker, nıhayet muhatabını rek fırınların mevcut iıe tl· 

yola getirlrdı. Üıtadın kafa· caret defterleri üzerinden, 
sanda .. Avrupa ayetleri,, &erek tehir ve kasabanın 
okadar çoktu ki. . 1 nüfusu ve çarıı fırınlarınla-

~ rından ekmek yiyen halkın 
[JJ (Me'murin) kelimesi mikdarı, fırının lstıhıal kabl· 

eski Arapca kuicitsllll' göu J liyeU ile emsali müeaaesele
(Me' mur J tal cem'ıdir, lllt! rin vaziyeti nazarı itibara 
murlar demeMir. U biri ise alınmak surettle haricen ya
tLesmi yt) dir ki (İki memur) pılacak tetkıkat ve tahakku
marıciswa gelir 1 katla tesbit ve gayri safi 

I.=!} (flıliy<1rlugal)demeklir. ııklette 7/. kiloluk çuval ba. 
'} cıbii l>öyl~ bir kilap yoktur. tına 10? kurut heıabıle ver· 

. . gl takdır olunacaktır . 
(.31 /Jarel<eturıizı .. ueme-

3 1 
ektir. - ıUraz vukuunda 

Bir senelik hareketi arz· 
Bir§eyl bilmek, bilmeme· 

kten her halde daha iyidir. 
Arz üzerinde bir ıttnede ne 
kadar hareketı arz olduğu
nu da ancak bu dütünce ile 
yazacağız . 

Delhi ıehrindeki sismoğ · 
raf idaresi bir sene içinde 
olan hareketi arzları tesbtt 
etmiştir. 

Bu heıaba göre bütün ar · 
zda geçen dene l O,OOU h, 
reketi arz olmutlur 

Memleket itibarile rekor 
Japonyadadır Bir sene içın 
de binden fazla hareketi arz 
kaydedilmiştir . Japonyayı 

Şlli, Küçük Asya ve civarı 
neticede "Empir Stayt Bül 
ding" 30 katlı binasında lam 
5115 ~ öpek · olduğunu tesbit 
etmiotır. 

2430 numaralı muamele ve 
rgiıi kanununda yazıh itiraz 
ve temyiz mercileri itirazı 
tetkık edeceklerdir 

4 itiraz edıJmeluızin 
komisyon kararıJe tahakkuk 
eden ver.rilerin her ay on 
ikide biri alınmak sureUle 
tahsil edilmesi ve aylık tak · 
sitlerini zamanında ödemi -
yenler hakkında tahıili em 
val kanunu hükümleri dai 
resinde muamele yapılacak · 
tır. 

5 - Toptan veriiye bağ · 
landıktan ıonra ticaret ve 
sanatını terkedeo fırıncıları 

toptan vergilerinden, terk 
tarihine kadar geçen müd
dete ait vergileri tahsil edi 
lir ve bakiyesi terkin olunur. 

6 Mal memurlukların· 
ca timdiye kadar tahakkuk 
ettirılmlt olan vergiler üze 
rinde bir muamele yapılmı · 

yarak bnnlarm mali sene 

ıonuna kadar tahsillerine 
devam edilecektir. 

7 - Toptan vergiye bağ 

lanan fırml11rın her mali 
yıla ait vergileri ikinci ki· 
nun ayı içinde bir yıl evel 
ki vaziyetlerine göre yeni
den tarholunarak mali ıene 
baıına kadar, tahakkuk etti · 
rilmit ve kabili tahsil bir 
hale gelirilmit olacak ve 
sene içinde tahakkuk eden 
vergi miktarlarının azalma
sını icabedecek tebeddüller 
nazarı itibara ahnmıyacak-

Halkevi temsil kolu aeH yobullar gözetme ~irli• 
menfaatine ~u eseri muvafbkıyetle oynadı. 

tar 
8 - Bu heyetler tarafın 

dan verilecek kararlarda ha· 
zinenln zararını mucip bir hal 
görüldüğü takdirde kanun 1 

dairesinde itiraz olunacak· 
tır. 

9 - Kara değirmen unu 
kullanmalarına belediyeler 
ce müıaade edilmit olan fı · 
rınların aıaktuiyetlne bağl4 · 
nmaları için bund~n ıonra 

vekt.letten izin ve müsaade 
ahnmadan muamele yapıl · 

mıyacaktır. 

Halkevlmtz Temsil kolu, 
dün gece Yoksulları Gözet· 
me Birliği yararına ( Leble· 
bici Horhor ) Operetini oy
nadı. 

Bir aııra yakın bir zaman 
evvel memleketimize ilk de· 
fa opereti tanıtmıı olmak 
itibariyle büyük bir hizmet -
t~ bulunmut olan beıtekar 

Çuhaclyamn bu eserini, tam 
kadrolu bir operet heyetinin 
bile gilçlükle baıaracağı 

şüphesizdir. 

Bir operetten ziyada bir 
( Opera komik ) olan bu 
güç oyunu, Halkevl gençle
rimizin aynen ıahney~ koy 
maSJna imkan yoktu. Ope 
ret her,eyden evvel ses, 
kadın ve bale meselesidir. 
Hu güçlükleri gozonune 
alan Temıll kolu eıerln ba 
71 milzik ve dans sahneleri 
ni kaldırmak zaruretinde 
kalarak bize Leblebicinin bir 

---------------------
Dursunbeyde Müsamere •• 

İdmanbirliği ~ulü~ü faaliyete geçti. Gençler Adına f e
laketzedeleri meni aatine bir müsamere verdiler. 

Duuunbcy, 16 (Hususi) -
.,. --··· ·-"'- c;;yıuuuı ıyeun 

alaka ile karıılandığını gör
mektır. 

Sporcu gençler, büyük 
bir azimle çalıımaktadırlar 

İyi bir gece geçirten Dur
sunbey gençliğini ve idare 
heyetini tebrik ederken, za 
man zaman her halde böy 
le muvaffakiyetli varlıklar 
yaratmasını candan dileriz. 

( revü) sünü ıeyrettlrdi . 

Lepleblcl ıöz ve hareket 
ittbaıtyle bir revü ve mil· 
zik itibarile de bir pot bort 
olarak ve zevkle aeyrettlk 
Bu da bir muvaff akı yettir· 

Dekor gQzeldt. Elblıe .,, 
kostümler hemen kuıurau• 
sayılabthrdi. Temsilde rol 
alan gençler muvaffak ol· 
dular. Fadime rolünde ti 
Gözalan Leblebici rolünd• 
M Korhan, Hurıft rolüod• 
M. Gözalan, Sanıar Haıa• 

rolilnde Salih, Cingöz rolün 
de İhsan ve Karakullukçll 
rolünde de Kadri iyi idiler 

Koroda vazife alan 15 
ıenç te Üzerlerine düıe• 

ödevi baıardılar. Her gOO 
ilerlemekte bulunan Halkr 
vi caz ve bandosunu teıkll 
eden ıençler de kendilerfll' 
den beklenen muvaff akıyetl 
gösterdiler . 

Müsamerede Vali ve C· 
H Partisi Batkanı Etelll 
Aykut, belediye reisi Naci 
Kodanaz ve birçok davetli 
hazır butunmuıtur. 

Oyun bugece ve yarıO 

ıece de tekrarlanacaktır. 

Haltevinde Olmpiyıtlır 
filmi göslerildi. 

HalkevJ birkaç gündeo 
beri Olmpiyat müsabakal•• 
rına ait gösterdiği filrol 
gençlik ve birçok halk t.t' 
rafından alaka ile seyredıl· 

mittir. 

onuncu yılı gibi ulu birgün 
de kurulan İdmanbirliği şu 
günlerde ümit edilmiyen ba 
yük varlıklar yaratmağa ha 
§lamııtır. Gençlik cumartesi 
günü akıamı yaptığı müsa. 
merede temsil ettiği "İstik 
lal n piyesinde herkesin tak. 
dir ve alkıılarım toplamıt 
ve yarattığı bu varlıkla ld· 
manbirlığinin yaıadığını hl· 
hakkın isbat etmittir. Kulu 
bün müsameresi beklenilmi . 
yen bir muvaff akiyetle netı
celenmit ve herkesde unu 
tulmaz bir intiba bırakmıı 
tır. 

- -------------

Fakir kazamızın azimkar 
gençliği müsamerede olduğu 
gibi spor sahasında da gün
den güne kendini tanıtacak 
bir mükemmeliyet elde et
mek için canla başla çalıt 
maktadır. 

• Diğer memnuniyet verici 
bir cıhet te gençlerin uzun 
çalıımalardan sonra hazır · 
ladıkları bu müsamereyi 
Adana felaketzedeleri men

faatine yapmıı olmalarıdır . 

Anavatanm bir köıesinde 
ki felaketzedeler için genç 
liğin duyduğu bu ha11asiyeti 
takdir etmemek mümkün 

değildir. 

Yalnız nedense bazı kim · 
sel erin, faaliyete geçen bu 
kulübe lazım geldiği kadar 
alaka göstermemekte oldu 
klarını öğrendim 

Halbuki bu gibi teşekkül· 
ler herkesin gcnçliğı hima 
yesi altına almaıı, onlara 
samimi Rlaka göstermesi ile 
ancak daha iyi bir mev-
c u d i yet gösterebilirler. 
Onun içindir ki bu hususta 
yapılacak temenni bu kulü · 
bün herkes tarafından aynı 

• 

M a r1 isa da 
Küçü~ sanatlar sergisi tö

renle açıldı 
Manin, 16 (Hususi) 

Bugün Halkevlnde küçük 
sanatlar el ve ev itleri ser· 
gislnin açılma töreni yapıl · 
dı. Törende Vali Lütfi Kır 
dar, e~lert kalabalık halk, 
ve birçok bayanlarla devair 
rüe~ası, memurlar bulunu 
} ordu . 

Vali küçük sanat, el ve 
ev işlerinin ekonomideki 
ro'ünü, faydalarını d~jerli 
bir söylevle anlattılar ve 
Bilyük Önderin adını saygı 
ile andıktan ıonra salon kapı 
sındaki beyaz kırmızı kurde
liyi alkıılar arasında keılller . 

Serai cidden itina ile ha 
zırlanmıtlı. Birçok sanat es 
erleri salonu dolduruyordu. 

Bilhassa bir müzika ça· 
vuıu tarafından bir kadife 
üz~rine yapılan Atatürkün 
resimleri pek canlı ve güz 
eldi. 

Valin in her alanda büyük 
hizmetleri görülmektedi. 

Manisa az zamanda çok 
güzel eserler kazanacaktır . 

!Düntü un f iatlan 
Asgari Azami 

K. K. 
55 Randıman un 950 

60 " ".900 
70 " " 850 
80 " ~ 780 

975 
925 
875 
775 

Bugün 
Halkevin~e spor ~ongrasi 

yapılacak. 
Bugün Halkcvinde öğledeO 

sonra yıllık spor kongreıl 

olacaktır. 

Bölge bat kam Feyzi Sö 
zenerin baıkanlığında yapı 
lacak olan bu top1antıy• 

vilayetin muhtelif yerler1ı1· 
deki kulüp mümeullleri W 
tirak edeceklerdir . 

·Küpelerde kaçınlan ~ız 
Küpeler nahiyesine ballı 

Kozören köyünden Halil kııı 
Sadife kandmlarak kaçırıl 
mıştır. 

Sadıfeyi kaçıran ayna köy 
den Bayram Ali oflu Raif· 
dir 

Kız ve kaçıran Raif jao· 
darma tarafından yakalana
rak adliyeye verilmiılerdlr· 

Açık Konuıma: 

" Bir okuyucunuz ,, imza 
sı ile şehir içinden gazete 
mize mektup gönden zata: 

İsim ve adresi bulunma 
yan mektupları neıretme· 

meyi bir prenaip olarak ka· 
bul ettiğimizden arzunu:ı&J 
yerine getlremiyeceil7. 



Yeni Memurin Kanu
nunun Esasları .. 

l - Buıünkü memurin I ketten dolayı takibat altın 
kanununda (idareten azil) da bu'unanlar memurlufa 
uıulü yoktu Yalnız memur- alınmıyacaklardır. 
ların vekalet emrine alınma Memurluia ahnmak için 
11 vardı. Yeni memurin ka iki sene namzetlfk devri va · 
nununda [vekalet emrine rdır 
almak J dan baıka [idareten Yeni proje askeri ve adli 
azil] esaıı da kabul edtlece- memurlara ıamil değildir 
ktlr. Emniyet memurları da polis 

2 - Şimdi meriyette ol · tt!ıkilat kanununa tabi ola
an memurin kanununa ıöre caklardır. 

memurların ılyaaetle ı1ugali Yeni liylhanın memurları 
memnudur. Halbuki on on himaye edecek birçok hü 
bet ıenedenberl dQnya vazf . kOmlert vardır; bu cümleden 
yeli çok defltmiltir. Bu de olarak memleketi dahilinde 
iitlkllkler arasında devlet ki resmi ve huıuai sıhhat 
içinde memurin kadroıunun müe119eselerlnde teda vtleri 
vaziyeti de dahtldlr. Onun lüzumu fennen sabit olan 

memurlara yollukları kendıfçfn tek parti eıaeına daya-
lerine ve tedavi masrafları nan bugünkü inkılap rejimi· 
yattıkları müeeueselere me· mfz mucibince bugün valiler 
nsup oldukları vekaletçe teı· vilayetlerde Parti reisi vazı 
viye edileceği gibi yatırılmı· 

feılnl de ifade etmektedir. 
yarak ayakta tedavi olunan. 

Bu itibarla yeni yapılacak lara da yalnız gidip gelme 
memurin kanunu bu husuı yol masrafları verilecektir. 
takt kanuni aksaklıiı düzel M ı 

emur arı ve nafakası ka· 
tecektlr, Memurların siyuet nunen kendisine ait olan ai 
le lttiııallerlnl meneden ka- leıi efradını hükumet Marei 
nuni madde kaldırılacaktır. huıusiye belediye tabipleri 

3 - Mevcut memurin ka ve memurun menıup olduğu 
nunu mucibince hariciye me cİatre kadroıuna dahil tabip 
murları ile ordu menıupla· ler meccanen tedavi edecek 
ranın ecnebi tebaaaından ka lerdir; ancak nakliye vaeıta 
dınla evlenmeleri memnudur. !arının memurca tedariki 
B ve temini ıart olacaktır. u memnuniyet her aımf 

İıtlfa eden memurlar va· memurlara famil olocaktır. 
4 B zifeılnden ayrılabilmek için 

- uıGnkü llyihe me 1 bir ay kadar beklemiye 
nnar tarifini de tadil etmek 
te •• mecburdur. Mejer ki kabul 

ve vGcretle maaı arasın 1 
dakı hükmi farkı kaldırmak . ed~lebtllr bir mazereti olıun 

d icra Velllleri HeyeUnce 
ta ar. Yeni laythaya göre çı· husuıi vaziyeti haiz oldu 
kacak kanun nazarında "'de klarına karar verilmiyen 
vleUn amme hizmeti kadro- yerlerde, bu yt'r1erin hart· 
•una dahil daimi bir vazife· cine gönderilen memurlar 
Ye \icretlt veya maaılı ola· üç ıeneden fazla kalmaya 
rak salahiyetli makamca ta· icbar ediJmlyeceklerl için 
yln edllmit olanlar !memur) buralardan bu müddet bl· 
•a•ılac kt M ı tirmeden istifa edenler yeni ı a ır . aaı ı veya 
.. 1 bir hizmet lıterlerse eksik ucret i memurlar arasında va· 
zıfe ve meıuhyet nokta1Jn· kalan müddetleri doldurmı 
d ya mecbur o 'acak 1ardır 

an hiçbir fark olmıyacak 
Memurlar her ne suretle 

tır, Ancak 6cretli memurlar 
oluna olıun vazifeden ay· bu k•nunuo tahvil gibi izin 
rıldıktan sonra, beı ıene, 

gibi devletce tedavi glbl açık gerek doğru dan doğruya ge 
rnaruzlyet ve tekaüt maaıı 

rek bilvasıta ve ' btliıtira k Petin tediye gibi hükümle. 
o vazlfe'nln alakalı olduğu 

rinden lıtlfade edemiyecek· münakaaalara glremiyecck 
lerdtr. 

lerdir. Ancak kanun 1müstahdem1 
Üç veya daha z..iyade me· . sıf ah~ı kaldumıı olmıyacak 

murun vazifelerini müçte 
hr. Memurluk sıfat ve ıart mlan terketmeleri halınde 
larına haiz olmadığı halde 

kendılerl kanuni takibata 
kendisine devlet idarelerinde tabi tutulacakları gibi vazi 
vazife verilenlere müstah feyi terke teıvık edenler de 
dem denilecektir . Bunlar bu daimi olarak menıurluklan 
kanun hükümlerinden hartc çıkarılacaktır. 
tutulacaklar ve haklarında Memurlar hususi varidat 
mukavele vana mukavele ları karıılık olmak üzere 
Yokıa umumi kanunların edecekleri lsllkrazlarla ban· 
hükümleri tatbik olunacak· kalardan kredi üzerine ala 
hr. cakları mebalığ müstesna 

Memurolabilmek için ecne olmak üzere bir senelik ma
bı blrklmıe ile nikahlı olma aılarının yarısından fazla bo 
mak dahi dediğimiz gibi ka rca giremlyeceklerl gibi it 
Yıtl sahiplerind~n istikraz dahi ar arasına konulmaktadır 

ve nık:.h ld ki edemiyeceklerdir a sız o u arı haldf' ec 
nebilerle karı koca gibi ya _..,.._.. 

1 1Y•nların da memurluğa Ka~m tirya~i salonu 
alınarnıyacağı kaydedı"lmek R 11 · d Florans Van a i ismıo e 
tedir Nikahtan evel Türk f - 1 HollandAlı ve maıu guze 
tabiiyetini lktilsap etmiı 0 • 1 b k d L d ada 1 l 1 erden ir a ın on r an ar a evlenm k d 

e e memu sade kadınlara mahsus bir 
run mensup oldu.ır.u k" I t ' 1 

111 ve a e ın tiryaki salonu açn11ıtır Bu 
izinine bağ l ı olacaktır . ı 

f aalona fimdiden 50 kibar 
ena ahlak ile dile gelmıı 1 Londralı kadın kavdedilmit 

kumar oynatmıı kumar oy 
namayı adet edinmiı olan 
larla haysiyet kmcı bir suç· 
la nıutlak ıurette ve her · 
hangi bir cürümden dolayı 
ağır haplı veya altı aydan 
fazla hapis cezasile mahküm 
Qlanlar veya böyle bir hare· 

tir 

Buraya sade kadınlar de 
va rn edecekler ve iıtedikle 
ri gıbi ıigara, puro ve hat 
ta nargile içebileceklerdir 
Salonda bir de enfiye çeken 
kadmlar kıımı vücuda geti 
rilecekmtt! 

Madritte 
Her taraf karla örtülü 
Roma, 16 (Radyo) - Ma· 

drldte tiddetli bir soğuk hü· 
küm ıürmektedir. Bu yüz
den harp bir müddet dur· 
mut ve 36 aaatllk bir leva· 
kkuf devresi geçirmltlir. 

Şımdt asilerin topçu faa 
liyeti yeniden baılamııtır. 

Asilerin büyük taarruzu he 
nüz hedef ine varmıı def il dır. 

Madridte dün akıam üze· 
ri aazeteler çıkmamııhr. Bu· 
gün çıkan gazeteler ıon va 
zlyetl izah etmektedirler. 

Bu guetelere göre Mad 
rid civarındaki köyler halkı 
Madride iltica etmtılerdtr . 
Bu yüzde ıehirde kalabalık 
artmıthr. 

Şiddetli bir ats hüküm sü· 
rmektedir. 

Buna rağmen MadrJdin ıl 
vil halktan tahliyesi devam 
etmektedir. Madrld halkı, ev 
]erini terkederek hicret et 
mekte ısrar etmektedir. 

Y ıkınma~ yasak 
100 sene yaıamak her 

hslde bazı memleketlerin 
hususiyetidir Bolivyada 25 
00·4000 metreye kadar yük 
selen bir saha vardır; takrl· 
ben 108,000 kilometre mu· 
rabbaıdır. Bu sahada yafı 
yan insanların çoğu 100 ya· 
tını geçmlt bulunmaktadır. 

Kııın burada hararet ıif ı 
rdan aıa ğı 36 ya kadar 
iner. 

Bu ıahanm huıusiyet ve 
garabetlerinden birisi de 100 
yaıma kadar gelınit olanla 
rın ömürlerinde yıkaomamıı 
olmal~rıdır, 

Yıkanmanın meçhul veya 

yasak olduiu l: u memleket 
te beıer ömrünün bu uzun 
luğuna ne dem~la? 
-~-

Neşriyat: 

· ·Hukuk gazetesi 
Üç ıenedenberi Türkçe ve 

F ranaız.ca olarak neıredil 
mekte olan hukuk gazetesi
nin ikin.:i cilt li ve 18 nu 
maralı nüıhalar çıkmııtır . 

Bu nüıhada Adliye baka 
nlığının bir tokdirnameıile 

üniven:te Ordinaryüs·Profe
sör :'erıoden Erzurum Saylavı 
Saim Ali Dılemrenin 1 ıbbi 
Adliy•, profesör Mustafa Re· 
ıit Helge tayın lıviçre Fe 
deral mahkemesi kararla· 
rıoa·, Emin Ali Durusoyun 
Denit hukukuna, Cevat 
Hakkı Ôzbeyln ceza kanu 
numuza aid makaleleri, le· 

nkitleri ve Şürayi Devlet 
azasından Cudi Ôzalın, pr · 
ofesör suphl Nurinln , üniver 
ıite Rektöı lt>rlnden E. Bar 
talininin, Giulie Mengerlnln 
etüd leri yazıları vardır Tat · 
bikat k11mında da faydalı 

kararları ihtiva elmt ktedir. 
Okuyucularımıza tav6iye ed· 
eriz 

Otkü 
l ler ay Halkevleri merke 

zi tarafından çıkarılan bu 
kültür mecmuasının 47 nci 
ıa yısı neıredilmiıtir içinde 
İsmet lnönünün yerli mallar 
ve arttırma haftasında söy 
lediii nutukları ile Hasan 
Aıi Yücelin, H . Breuil, Fev 
zlye Abdutlahın , Nıhat Sır

rının, Ali Nıhat Tarhanın, 

A Mejin, Ziyaeddin Fahrinin 
yazıları ile kitap ve dergile · 

re dair tenkitler bulunmak 

tadır 
Değerli dergiyi 'okuyucu · 

larımıza tavsiye ederiz . 

SAYPA: 3 

Sancakta Türklere Yapılan Tazyikler: 

Antakya Ve İskenderun Mümes
sillerinin Verdikleri Rapor .. - -

Sancakta t~tkik.a~ yapan müşahitlera verilen rapor, Hataylı Türklerin şimdiye kadar 
neler çektıkleıını ve ne haksızlıklara uğradıklınnı ~ütün açıklığile göstermtktedir. 

Bilakis, her yönden mo herıeyden önce, onları, fi· altına ahnmıı ve kapahl-
dern Türk inkılaplarını ta kir ve vicdanlarında hür ve ma11 zarureti haııl olmuıtur. 
kip etmekte olan Sancak ıerbest bırakmak ve tutmak JçUmai medeni iokiıaflara 
Tnrkleri ıoy111I hareketleri lazımdır. Halbuki, Sancak taallQk eden herhanıı bir 
nden dolayı ekseriya mücrim halkı yukardan beri zikret· teıebbiiı hükumetin ılyaıeti 
addedilmit ve ceza görmüt tlğimiz soysal gerilık çem- mahıuıaıma uyııun gelmezse 
lerdir. Bilfarz:, ıapka giyen berinden maada, birde fikir ,mandater hükOmet o itin 
Sancak Türkü hükumetin ve vicdan eearetı altında bı tetkık ve tervici Şam hükfı · 
reımi vaizleri tarafından ale rakılmıılardır Btr yandan metl mandeter hülu'.imeUn 

nen tekfir olmuı, ve bu yü manda idaresinin dlfer ta. ıalahiyeUnden olacafı ıöyle-
zden halk ara11oda hldiıe raftan bu idarenin zlyadeıl· nerek aylar ve senelerce 
ler zuhur etmft fakat hü le ıımarlhğı Şam hüklimetl ıürünüp tehir ve akim bıra-
kumet ıapkalıları suçlu gö memurlarmın Türk halkının kılır. 
rüp vaizleri ve ıapka giyen · fikir ve vicdanları üzerin· Sancaktaki ekalliyet ana . 
lere tecavüz edenleri haklı de yapageldıklerl tazyık, ıırı her sahada hertürlü 
çıkarmak suretiyle bu ıoy cebir ve ıiddet ve her türlü leshtlattan müıteflt olurken 
sal harekete engel olmağa ılkiyetlere bütün kapıların Türkler dil, kültür inki
çahımııtır. Bugün bile, kö kapalı bulunuıu Türk halkı· fafı iktisadi bakımdan 
ylülerin ıapka glymeılne nı en insani haklarını ve da büyQk zorluklarla kaııı 
mani olmak için köylerde menfaatlerini aramak ve karııya ve mücadele ha
dolaıan hükumı t memuru korumak haklarından bile llndedtr . Ve teli.fısı kabil 
vaizlere 11k 11k teıadüf edıl · mahrum bir hale getfrmlı · olamıyan zararlara düçar 
mekte, halka ıapka yerine, tir. olmuı balunmaktadır. San· 

bedeli hükumet sandıimdan Sancak halkının yeaane cakta takip edilen veral 
ödenerek satın alınmıı feı fikir naıiri olan ve 1928 uıulü bilhaua esaıen müıteı· 
ve ıarık dağıtıldığı görül yılındanberl lntlıar etmekte na bir vergi olan ve mllli 
mektedlr 1934 yılının Ra· bulunan (Gazeteyi 1932 de lktlıadi tazyık ettlil için 
mazan ayında, Aotakyada Türk köylüsünün uiramakta Türktye,lrak,Ftllstin h\iku-
lki camide, kürt Mehmet olduğu znlmü açıkhyan "Baı metlerince li.ğvediletek bu· 
hoca adlı bir hOHımet vil belası hep bu topraktır" baı· gOn hemen Surlyeye miin· 
zinln ıapka ııiyenler kafir lıklı bir yazmndan dolayı hasır kalan aıar vergiıi ve 
dir sözlerini sarf etmesi üze · Şam hükumeti taraf andan bu verginin para verglıine 
rine vukua gelen büyük ha· I d ilaveıl hakkında SurJ•ede kapah mıı. gazete mü ürü ı 
dlse ve bunun netıcesl, sırf kabul edilen uıul T" k" Halep muhtelit mahkemeıi · ur un 

'
apka giydikleri için itlerin. ale•hlne ve Tu"rkl ı· ı ne sevkedilerek haptıhaneye ı er n araz 

den cıkanlan memurlaTın •ini ellerinden " 1 " r • a, 
bulunma11 ve halkı ıapka atılmıı,J halkın ıell 9ıan bu onları iktiıaden mahvetmek 

hak ıesi keailmiıti. Keza, 
giynileje teşvik ettikler\ ıd iıtiyenler için çok milıalt 

s .uriye namına tekrar etmek_ diaıiyle ba:zı eıhaıın zabıta veıileler hazırlanmıı ve ılı· 
· istenen mebusan intihabatı · 

ve adliye takibatına uğra temli bir zulüm vaaıta11 
nan ademi meırulyetlne da ması, hükumetin ıoysal ha - olmuıtur, 
ir yazdığı bir yazıdan dola-

reketlere karıı aldıfı cephe· Bu uıuliln kaıdı mahıwla 
yı 13 ikincUeırln 1936 da 

yl ve manayı izaha kiff de tatbik edilerek Türklere kar-
ı :Sancak Fransız deleıeıi ta· 
illerdir. Mıaal: Birinci ki 11 çok fazla aıir ve a· 

1936 rafından bir mektupla tatil ed 
nun da ıapka giydik razı verofıı tarhedilmeıi ve 

1 ılmiı bulunan mezkur gazete • 
· leri için Mahmud Ha ef ve bunun tahııli için lıtiınai 

hali kapahdır ve Sancak 
Cemal Yahya adında iki ve fevkalAde usullere baıvu· 
Türk genci Antakya bele· Türk halkı bu yQzden de 

d · ı l b k l t B tt rulması Sancaktaki Türk diyesindeki vazifelerinden 1 s z ıra ı mıı ır. eru a 
T- k e A akç larak unsurunun uğradı.r.ı f eıake· atılmıı Antakya alevilerinden ur ç ve r a 0 • 

bir Berutlu taraf andan neı tin en batlı ıebeblerlnden-A li efendi Zeravend ve Ga 
redilen Yıldız gazetesi San · dir, denebıhr. Mıaal olarak rip Haydar ve Mehmed De 

rviı ve Süleyman Zerrık cak halkının Sancak idare· ıunu zikretmek ııterlz. An· 

d k 1 d takyanın Kesip nahıyeıi n~ efendıler ıapka ııiydtkleri ve sin en ti ayet yo un a yaz. 
bazı alevileri ıapka giyme dığı bazı yazıları neırettlğl mile Berazlni nahıyeıt var · 
ğe teıvik ettikleri tddiaılyle için Sancak hükumetinin dır. Yedi büyük köyden 
tevkif . edılmiı ve günlerce talebiyle Lübnan hükumeti ve birçok ziraat yerlerin· 
mevkuf kaldıktan sonra, tarafından tatil edilmiıtır. den ibaret olan bu nahi-
kanunuevvel 936 tarihinde Sancakta •lyasi , içtimai yenin heyeti umumiyeıine 
Antakya bidayet ceza· mah· kulüpler teıisi memnudur 375 lira aıar vergisi konul-
kemesine ıevkolunmuılar · Hayır makıadlyle, insani bir duğu halde bu nahiyenin 
dır. gaye uğrunda toplanmak 111 · civarında olan Ordu nahl · 

Bununla beraber, Sancak 
Türk halkı ve bu halka ıo , 
ysal bakımdan da katılma · 

kta olan alevi vatandaıları 
mız idari tedbırlerln her tü · 
rlü mümanaatına rağmen ana 

yurd inkılaplarına takip et · 
mekten ve benimıemekten 
geri durmamakta, Kıhkça 

da Türkiyeli kardeılerine 
benzemek suretiyle Suriye · 
den ne kadar ayrı ve baıka 
bir varlık olduğunu bütün 
dür.yaya isbat etmit bulun 
maktadır. Sancağın ıoysal 

görünüşünü bu veçheden de 
tetkik ve Suriye kalabalık· 
lariyle mukayese etmek Sa· 
ncak Türk davaaının 111hhat 
ve kuvvetini göstermeğe ki · 
fi gelir 

insanlara ve kütleleri, ke · 
ndi kendılerlnl idare etmek 
kabiliyetin e sevk ve isal için 

tenllen herhangi bir ianeye, yesinln Yenlceköy namında· 
bir takım dolambaçlı yollar ki 22 hanelik k\içük bir 
dan gidilerek her defasında Türk köyüne binıekizyüz 
müsaade.:!edilmemtıtir . Hal lira ve gene Ordu nahiyesi· 
kın umumiyetle okumasına nln Kıılak köyüne binbeı· 
yardım maksadiyle açılan yüz lirai aıar borcu konul. 
gece mektepleri birer baha- oıuıtur. 
ne ile zabıtanın kontrolu - SONU VAR 
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§ BONO E - -- -: Mübadil ve gayri mübadil bonoların = 
: Bilumum banka ve şirket hisse se- : 
: netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine E 
E tahvilatı ahnır ve satılır. : - -= ftdres: = - -= lzrr irde Kemer Altında Hacı = 
: Hasan Otelinde 60 Numarada: 
: Cavit: Telefon 3903 · : 
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Soyetler birliğinde sı~~ıt 
işleri. 

Son zatnanlarda neıredi 

len istallstıkler, Sovyetler 
birliğinde sıhhat itlerine ne 
derece ehemmiyet verilmek 
te v ! bu yoldaki faaliyetin 
ne büyük bir hızla ilerleme· 
kte oldufunu çok ıarlh bir 
surette göstermektedir. 

1935 te umumi sıhhat İf · 
lerine 5 milyar ruble gibi 
muazzam bir miktar sarfe · 
dllmittir. Bu miktar Çarlık 

Rusyanın aynı alanda yapı
lan sarfiyatın 40 mislini le · 
kil eylemektedir 

Tıbbi müeaaeseler ıebeke 
si ıeneden seneye genişlemiı 
ve 1913 le bu müeueıelerin 
adedi 5,597 iken 1935 te 
27,O16 yı bulmuıtur . Bu il· 
lerleyif yalnız merkezi ara 
zide dejil fakat aynı zam · 
anda milli cumhuriyetler ar· 
azlılnde de aynı hızla lece· 
Ilı eylemiıtir . Meıela Türk 
menillandaki tıp müeaseıe 

!erinin adedi bu müddet za 
rfanda 17 den 3bO a ve Ôz· 
beklıtandakilerin adedi iıe 
45 ten 1. i 84 e varmııtır 

Çarlık Ruıya11nda çocuk 
yuvalarına ancak 11.000 kl
tillk yer vardı. 1935 de 11e 
• ovyetler birliğinin bütün 
araziıi içindeki çocuk yav
aları latiab hadd 5 milyona 
varmııhr. 

Nihayet Sovyetler birlijin
de doktor adedi , inkilab 
dbn evvelkinin beı misline 
çıkm11tır 

Sovyetler birliğinde be
den terbiyesi de azrı ve 
mUft!m bar "ıhhat arttuıcuıı 

haline gelmlı bulunmaktadır 
1935 le ıiıtemı Uk bir suret· 
le beden terbiyesi yapanla 
rın adedi 8.700 000 i geç 
mit bulunuyordu. 

Memlekette ölOm endekıl 
de inmlt ve hastalıklar yüz
desi çok mahıuı derecede 
azalmııtır . 1913 e nazaran 
dıfteri yüzde 80, lifüı yüz 
de 71 ve ıkarlatln ve ~li 
zanteri yüzde 50 tenakuı 

göıtermfıtir . Bütün bunların 
neticesi olarak ölüm a:ıalmıı 
,doium çojalmış ve nufuı 

artmakta bulunmuıtur. 

5115 iöpakli hir ~ina 
Köpek merakı, nedense 

arttıkça artıyor; yananda bü· ' 
yük, küçük , güzel veya çok 
çirkin bir köpek taşımayan 

kadın hemen kalmamııtır . 
Bir Amerikalı gazete mu 

habiri bu köpek merakının 
ne dereceyi bulduğunu an 
amak merakına düımüı lir 
çok büyük Nevyork hinala· 
randa tetkikat yapmıı ve 
adatar, Bura körfezi sahil · 
lerl takip eder. 

Bu listeye göre Anadolu 
ve civarı adalarda hlr ıene· 
de 500 den fezla hareketi 
arz olmuıtur. 

Sıratov Harman makinesi 
fa~rikası 

Geçenlerde Saratov Har · 
man. makineleri fabrikası, 
itlemele baıladığının betin 
ci yıld6nümün0 idrak eyle 
mittir. 

Beı yıl içinde Saratov fa 
brikaaı 26,000 harman ma
klneıi)mal etmiıtir Bunların 
fiatları da bu beı yıl için 
de mahıus tena'kuılar gös· 
termit ve geçen yıl fçinde 
bır makinenin fiatı 7,400 
rubleye lnmiıtir. 

~ - . - _ _: -

Bu da bir rekor 
Amerikalı bir dit doktoru 

çektiği diıleri &l\klamış ve 
itten çekild iğ i zaman tam 
200,000 d ıı çekt ı ğıni anlamJf 
ve kendisi de hayret etmiı! 

Mamafih ayni adam sanat 
havatında yaptığı takma dio 
leri de teıbit etmlıtlr Bu 
dit doktoru 200,00l) diş sö 
küp çıkarmasına mukabil 
20000 takma diş yapmakla 
teselli buluyormuş! 

~ava hallan. 
Geçen yaz, Sovvetler Bir

liği ıivil ha va filosu pilotla
rından bir çoğu, nakliyat 
tayyareleri ile yüksek irtifa. 
larda uçuş tecrübeleri yap 
mıı'ardır Bu uçuş tecrübe 
Jeri ıurasanı ı sbat etmiştir ki 
3 ila 4 kilometre irtifada 
uçulduğu zaman benzin sar
fıyatı azalmakta, fakat ay 
nı zamanda tayyarenin su 
ratf artmaktadır Mesela 
4,000 metre irtifada bir seri 
motörü ile mücehhez "Al 1 .. 
nakliye tayyaresinin ıüratı 1 

ıaalte 250 den 300 kilome 
treye çıkmııtar. 

Sivil tayyarecilik merkezi 
idaresi. önümüzdeki yaz. bu 
neticeleri uzun hatlarda da 
tekrarlıyacak ve bunu mü· 
teakip 193 7 sonlarına doğ 

ru Sovvetler Birliği dahilin 
deki mühim ve uzun hava 
hatları üzerinde yüksek ir 
tif ada ekıpres ha va ıeferle 
ri itlemeğe ba§lıyacaktır. 

Koyunlara el~ise 
Anlatıldı, garabet merakı 

Amerıkadan, başka yerlerde 
de arttıkça erhyor! 

Avuıturalyada mahalli ııe 
• .... L , ...... L.ln.ııuJ.-.u LlllbluJ 

koyunculuk teıkil eder Av 
uıluralya yün piyasalarına 

hakim olacak derecede faz 
la koyun ve yün yetiıtirir. 
Bunun için Avuıturyalılar 
ko7unların 11hhatı ve cinıle 
rin n bozulmaması ıle çok 
fazla alakadardırlar Yapa 
iılarm yıkanması da yün 
maliyet fiatını arttıran bir 
masraf ve külfettir. Bunun 
için Avusturalya hükümetf 
koyunlara yünleri kirletme · 
sin diye bir nevi elbise ge 
ydirmeje karar vermit lmff 

Bunu yazan Hamburguo 
bir gazetesidir. Yalan~a gü 
nahı onun boynuna! ........................ . ~ 

EDOKTORi • • • • • • 
:EKREM: 
• • 
i H A f i 1 BAYSAN i • • 
: IW1111111m deri, saç, : 
• • : brnak ba.c;/a[ıklarlle : 
: her şt•kll /irengi, belso- : 
: uklu[jll lle yumuşnk : • • 
: karha luıslaltklurım id : • • • rar .ııolu darlıklartm, • • • 
: ademi lklldan en son : 
: ıısulltrle ltdaui edt.r : 
• • 
: Hastalarını hükumet : 
: caddeıılnde numara 56 : 
• • • da hergün saat on beı • • • 
: ten sonra kabuleder . : 
• • 
••eeıeaL •••••••••••••••• 

Nezaket başa ~ela mıdır1 
Stokholmda ıimdiye kadar 

görülmemif bir hadise ve bir 
dava olmuştur. Şehrin en 
büyük ticarethanelerinde ça 
lıtan bir memura yol veril· 
miı; bunun da ıebebi me 
murun hadden fazla nazik 
olması imif. lıine nihl\yet 
verilen adam , haksı%hğa ma 
ruz kaldıı}ı iddlaıile mahke 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Temdit suret ile ekstltmiye konulan l 0000 kilo sabuna 
vaktı muayenlnde isteklısi çıkmadığından mezkür sabun 
19 1-937 salı günü saat 15 de pazar1ıkla alınacaktır Mu· 
hammen bedelı 3500 liradır . Muvakkat teminatı 262 lira 
50 kuruıtur. isteklilerin ıartnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iotirak edeceklerin de adı geçen günde 
ve saatinde temınat makbuzlarile Kolordu satın alma ko 
mııyonuna müracaatları . 1 1 4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlık Garnizonunda mevcut 1504 çift köhne f <'lin 
165 çift köhne konçsuz Çizme J 03 çift köhne yemeni 
5 çift köhne terlik açık arttırmağa lrnnmuftur. Ekreti 
güvenme parası 3 lira 79 kuruıtur. Arttırma 2 2 937 
sah günü saat 15 de Susığırlık komisyonunda yapılacaktır. 
Gazete ilao ücreti müteahhide aittir istek ' ilerin adı geçen 
gün ve ıaatte Susığırlık askeri satın alma komisyonuna 
müracaatları 

4 1 - 22 
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~ ANKARA --------------------------------------------

Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan. 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şürasında murafaa kabul 
ederler. 

flDRES 

ANKARA Sanayi cad
desi ALİ RİZA Apart· 
manı N U M A R A : 3 
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Balya icra 1 Har Tecimenin En Büyük Dileği: 
Memurluğundan: 1 Salış Sürümünü Arııırmıktır. 

Gayri menkul malların açık arttırma ilinı 1 •' A K A T 
Borçdao dolayı haciz olunan Balyanın Doğanlar köyü

nden ölü kasap Mustafa karısı Hanifenin kocası ölü ka· 
8'\p Mustafa üzerinde kayıtla köy çivarında 4 ve ada me 
kffnde J 2 dönüm tarlası paraya çevrilmeıi için 10 2.937 
Çarıamba günü saat 15 de arttırması yRpılacaktır: Talip 
olan1ardan: 

l Arttırmaya ittlrak için muhammen kıymet olan 
J 12 liranın yüzde 7 ,5 o is betinde pey" veya milli bır Sa.o. 
kanın teminat mektubu tevdi edılecektir 

'/. - ipotek ıahıbt alacakhlarla diğer alilkaderaum ve ırll· 
fak hakkı aahiblerioin gayri menku üzerindeki haklarını huıu· 
sile faiz ve ma11ra(a dair olan iddıalarını ithu ilan tarAhin· 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı rnüsbltclerile birlikte 
memuriyetimlze bildirmeleri icap eder. Alui halde bakları 
tapu ıicilile Hbit olmadıkca 11atıı bedelinin paylaımaınn 
dan hariç kalırlar. 

3 - Gösterilen günde artırmaya İftirak edenler arttır· 
ma ıartname~ini okumuş ve lüzumlu malumat nlmıt ve 
bunlara taınamen kabul etmit ad V'P. itibar olunurlar. 

4 Tayin edileıı ı.aman da gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan ıonrll en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymf'thı yQzde 75 ni bulmaz 
veya ıatıı itteyenin alacağınna rücham olan difer alacak 
lalar bulunup da Ledel bunların o gayri menkul ile temin 
edilmif alacaklılarının mecmuından fazlaya çıkma:ua en 
çok arttıranın taahhüdü bak\ kalmak üzere artırma. on bet 
gün doha temdit ve on be§inci günü aynı saatde 'yapıla 

cak arttırmada, bedeli satış isteyenin alacafına rüchani 
olan diler alacaklılarııı o ıayri menkul ile lemin edılmıf 
•lacakları mecmuendan fazlaya çıkmak ıarUle en çok ar· 1 

lırana ihale t ıdilir. Böyle bır bedel elde edtlm~zse ihale 
yapılma~ ve ıahı talebi düıer. 

5 - Gayri menkul kendiıine thale olunan ktmıe der 
hal Vf ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale ka 
rarı f eıolunarak kendısinden evvel en yükıek teklif de bu
lunan kimse ~rzetmlı olduiu bedelle almağa razJ olursa 
ona, razi olmaz veya butunmazs.:. hemen on bet giin mü 
ddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde bet 
ten headp faiz ve diğer zararlar ayraca hükme hacet kal 
maksızm memuriyetlmizce alıcıdan tnhsıl olunur. ! 

6 Yukarıda gösterilen 1 P.2 937 Tarı hinde Balya icra 
memurluğu odasında iıbu ilan ve gösterilen arttırma ıart · ı 
nnmesi daireıinde satılacağı ilan o 1unur. 

25 3 

1 Satışta Birinci Şart: 
» 1\ 

ı "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. l '7 e ~11 llt:.k_M 111 la rnuzı 
1 (TUR '<DiLi) nt• \ 't•riniz. 

İ TORKDILi 
1 
1 

Balıkesirin Biricik GaLefe idir 
Her Yerde Okunur. 

..~ .. ~~~~~~~"IPi/~~)1:4 
,,J 

Vilayet Daimi . 
Encümeninden 

J -·· Açık Eksiltmeye konulan it Bandırma Balıkeıit': 
Edinclk yolunun tamiri için moloj taı lhzaratı. 

Keıif bedeli (2648) lira (40) kuruş muvakkat temirı• 
(208) lira (63) kuruştur. 

2 
A 

- Bu ite aid keşıfnnme ve evrak ıunlardır: 
- Eksıltme ıulnttmesi 

B Fenni ıarlname 
C Mukavele Örneği 
D Keıif cet veli 
H Nafia itleri ıaraiti umumiyeıi 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Vılayet 

men kaleminde görebilirler. 
3 Eksiltme 25 1 937 tarihine raslıyan pazartesı gu 

Viliyet datmi encümeninde yapılacaktır. 
4 istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakk :• ... !'"""'"'---------., teminatlarını malıandığına yatırdıklarına dair makbuz "'' 

TÜRKDİLI ya banka mektuplarile daimı encümene müracaat etlfl 
meye müracaat etmiıtir . 

Müesseııenln avukatı: 

fazla nezaket alıı ve 
riıte geçmez. Hu memur 
halden çok fazla nazik ol 

1 

olduğu için bazı huıusatta 

müessesemizin hukukunu mu 
hafaza ve müdafaa edeme 
miştlr. 

Demiı ve heyeti hakime 
de bu sebebi varid görınüş· 
tür. 

Pazarteılnden baıka her leri lazımdır 
gün çıkar Siyasal gazete. 5 Muvakkat teminat malsandığına yatırılır 

Y 11 ... mende para ve tahvilat kabul olunmaz 
ı ıgı: 800 Kuruı • 

ıo 
Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 
Günü geçmit sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 

. 1 BALIKESJR TÜRKDİLİ 
1 ~ • ..;..._,,;;,;;;;o;;;;;- _ ..... ...., ..... iiııiiiiiiiii,, 1 

l - 4 

----------------~--~------------1 
iyeıi ve Batyazmanı: Balıkesir saylnvı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Buım Yeri il Ba11n evi 

FUAT BIL'AL 


