
ıt 

ti ,,, 

o· 
af 
ld 
ti 

-· 
22 ikinci Kanun CUMA 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON B!RINCt YIL SAYI: 10147 

F ransanın Y a.ptığı Teklif Beğenilen, Umu
lan Neti c eyi Vermekten Çok Uzaktır .. 

Eden 
Blumla 
Konuştu 

Blumun Cevabile Meselesinin Halline Vanyacak Bir Adım 
Atı I m ı ş Değildir. Cevap Ankarada Hayretle Karşllandı .. 
Temenni olunacak şey Cenevrede başlıyan müzakerelerin kabule şayan bir 
hal şekli meydana çıkarmasıdır. Blumun tekliflerinde bilakis gerileme var .. 

Cenevre, 21 {A.A. ) 
Milletler Cemiyeti Genei 
Sekreteri bu aün Konıey 
azası ıerefine bir öğle ziya 
feti vermlttir. Ztyafelte Fra. 
nıız Hariciye nazırile müı 
teıarı Edenle ıörüımüıler · 
dir. Bu akıam da bu1uıacak · 
lardır. 

Konıeyin bu ıeferki top
lantı11nda görüıülecek me· 
ıeleler üzerinde tetkikat 
yapacaklar ve fikir teati 
edeceklerdir. 

Franu Baıvekilinln tek . 
liflerlmize verdiği cevabın 
bllha11a bazı fikirleri An· 
kuada hayret uyandırmıı
llr. 

Bu cevapla meıelenin ha
lline yarıyacak hukuki siya. 
•I her hanıı bir 1tdım atıl· 
nııı dejı ldir BiJaklı evvel
ce mevcut bayrak keyfiye
tinin rneıküt ıeçilmeıi daha 
ç0k ıerileme ali melidir. Y •· 
lnız Blum Cemiyet Akvam 
kararanı kabul ettljini katl 
Yetle ılmdiden söylemekte· 
dir. 

Ankarada temenni olunur 
=--

Müşahitlerin gck11 ömind~ 
•• 

Uç Türk 
T a~anca ile çarşı or tı

smda vuruldu. 
Adana, 2 l {Radyo) 

lskenderundan bildirildiği 
ne göre Müıahit heyeti 
Antakyaya dönmüı ve 
yeni bir hidıseye bizzat 
ıahit olmuıtur . 

Bu hadise Antak ya çar· 
ıısında üç Türkün taban 
ca ile öldürüldüğüdür Ôl 
dürüleraleri rnüıahit heyeti 
bizzat görmüı ve kaydet 
mittir. 

Heyet dün Cenevreye 
hareket etmiıUr. 

Fransız baıvekili Blumun 

t eklifi bizim umduğumuz 

ve beklediğimiz neticelerden 

çok uzak bulunmaktad1r. 

B'um yazılarında Sancak 
1 meseleıi etrafında hiç birhal 
1 
ı yoluna gitmemt,tir Ne hu -

I kukt , ıiyasi ve ne de askeri 

cephede teırih yapabilmiıtir 

1921 Ankara muahedeai 

ni ele alan ve sadık ka l dı 

ğından ba hsed~rı Blum bila

kis bu muahededen çok ay 

kıra ve bayağı mes~leler 

çıkarmııtır Bu mu ahede de 

İskenderun limanı ve bay· 

rak meıelt"sl varkt'n Blum 

oralarmı hiç te mevzubahs 

etmeden reçmiıtir Hasılı 

ki Cenevrede yapılacak mü· geniı bir gerileme göstermiı-

zakereler kabu 1e ~ayan bir t ı r. 

hal ıek1ı meydana çıkarsın. j Manda kaldırılma11 dü -

Ankara, 21 {Huıusi mu-
1 
ıünülür ve eıaa tutulurken 

hablrimizden) - Blumun Blumun bir komiıerlik dü · 
1 

muhtıra11 bura mehafılini ıüncesi de hayli rarip ve 
tatmin etmemlttir hayretle karıılırnmaktadır 

Göringin Edene Cevap 
T eş k i 1 Eden Sözleri .. 

Mısır 
Nafıa Nazırı 

öldü 
Böring İtalya ile Almanya Gar~i Avrupa için teMi~e Kahire . 21 {Radyo) Esk• 

ılın komünizm çalışmasına meydan vermiyecek diyor. :.·1~:r:.··~:~i:~:u 5"" r.-
A1R0nı • • ı ı !Radyo) ======;..:,, 
l hlan hava nazırı Göring 4••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••• ... 

• ~.'r:~u~::::~~::.•·e bey•· i Cenevrede Mahrem· 
Görıng bu beyanatında • 

gazetecilere Alman - İtalyan ·== Tutulan Mu·· zakere .. dostluğundan ve mesai tef· 
riklnden bahıetmittir. : 
. Bu arada Avrupa tehlike · : 

•ını teıkı l eden komünizm : Türk·f ransız ~ayetleri isveç ~ariciye nazın ol~u- : 
ğu ~al~e Sanca~ meselesini müzakere ettiler. i çalıtrna11na Garbi Avrupa : 

da meydan vermiyeceklerinl : 

• Cenevre. 21 (A.A.) - Türk-Fran· i 
•öylemittlr. : 

• Görtna'in bu mealdeki • 
lllanidar sözlerinin Edene 
cevap teıkfledecek mahiyet· 
le olduğunu gazeteler yaz 
nıaktad1r. 

Parla, 20 (A .A) - Roma 
mülakatları ne gibi bir oe . 
tice verecek. Almanya bir 
dörtler misakı veya müıtem 
lekelerinin iadeıi mukabilin 
de lıpanyaya karıı takip et
lili ıiyaaetten vuıececek 
illi? 

Franıız matbuatı bu hu
•uıta biriblrine uyrnıyan mü 
talealar YÜrQtmektedir. 

Eko Dö Pariı ıazeteılnin 
( Sonu 3 üncü aayfada ) 

sız Heyetleri dün temasa geçerek ! 
S a n c a k meselesi 1 sveç Hariciye : 

• 
Nazırı hazır olduğu halde müzakere : 

• 
etmişlerdir. i 

: Diğer taraftan tarafeyn eksperleri ! 
: de meselenin hakiki cephesini ted- i 
! kik ederek netice çıkarmağa çallş- ı 
i mışlardır. ; 
• • • Bu müzakereler mahrem tutul- : 
: 1 

: maktadır. iki tarafın noktainazarla- : 
! rı bugün topla nacak olan konseyde ! 
: etr afile bildirilecek tir· : : . .............................. .. ................. : 

ltalya da Montrö Zaf e-1 
rini Tasdik Edecektir. EDEN 

Londra ı 21 (Radyo)~ Si · 
yasi mehaf ıl dün Parisle 
Blumla lngiliz hariciye na· 
zırı Edenin ıörütmeainin 
iki memleket için memnu· 

niyet doiuracak mahiyette 
olduğunu haber vermektedir . 

8oğızlar va gayri as~eri ~ölgenin ta~~imine ait olan 
Montr o mukavelesini ltalyanm tas~iki ~ararlışmıştu. 

! PdrİI , 2 1 (Radyo}- lngi · 
liz hariciye nazm Eden ıa · 

1 at IS de bur ıya gelmlf ve 

Hlunıla bir konuıma yapmıı, 
birlikte yemek yedikten 

1 ısonra 22,20 de Cenevreye 
hareket etmiılir. 
~ .... 

Hitlerin 
Nutku 

~(ıymel/l bir lartlı: Şanlt ordumıı:.1111 Bogazları işgali 
lıtanbul, 21 (Radyo) - Salahiyettar bir membaden 

Şimdiden dedikodu oluyor. 
Paris, 
Hitler 

21 (Radyo) -
30 Kanunıanlde İtalya ,Çanakkalenin tahkimi öereodlğimize göre hal ya 

meıeleaile alakadar olan hükumeti ltalyanın Montrö vereceği nutkunda Befçika 
Türk Montrö zaferine itllrak de imzalanmıı olan Boğaz 
etmemiıti. Hunun ıebebi de tar mukaveleılne ilUhakı 21• 

Habeı meıeleılntn ortada f mmında hükümetimizle do 
bulunduğu bir sıraya raat X.ruda d ğ t 1 d 

taarruza uğraraa velevki 
Almanya buna methaldar 
olmaaa bile Helçikamn yar . 
damına derhal koıacafını 
ıöyliyecektir. ı 

• n o ruya emaı ar a 
ıelmeıidir yoksa 1talya bu bulunmaya k · d · 
beynelmilel hadise aleyhdar arar vermıı ır 

=============ı:====--====== 

der.i~1;_~ bu muk••ele•'.•'m· Müşahitler H a 1 Şekli 
zası ıçın dofrudan dogruya 

Türkiye He temasa geçecek B 1 "' u·· .d. d 
~!:in~ai;a~y~~~t~!e~~~a;: · u unacagı mı ın e 
:ı:~

0

e~~:~7,k b:f;:~';~;!~ .tas Tevfik Rüştü Aras, f ransiliiı--:ri-ciy_a _Na-zı-u -i~-m-üıtı-
tta1ya ile bu münasebeti L L • ' • 

mizi bozacak hiç b ir ıe y ol- reı uır proje üzennde çahştılır . 
madığa gözönünde tutula · C P lle \' l'P . 2 1 (Ba<lyo) BHlb~~la hil'!iklt', ' 
cak olursa imzaya iştirak . . f• 1'-
pek ta bıi ve dosta ne karıı aıı ~ız lıt'~(·lı buraya gtı fıııj ~ lır. 

! anaca ktır. 1 Fra ıı~ız y~ Tiirk lı f'V t• tle ri h11~ii11 hir konfp_ 
= A nkara, ~ (A ~) - ı·ans a k dı tmislPrdir. . 

Sovyet Rusyada 1 Ceruı , ı·e, i ı (Had~o) - Fran~ız laarit·i~l' ııa
KOminizmİ ~ırıy.~ı· '"'.rici ~ e ıı '. iisı:~a ı:ı \ e ·~t·vrik Rii.~ ıii . ra: 

.... buguıı Mılle tl•·r Ct•rıııyt:•lıne 11111~IPrPk hır pı·ojp 

Yı~mak ve f aıizmi kur
mat istiyenler yakalandı. 

Moskova, 2 J (Radya) 
17 vatan haini daha mah
küm edilmiıtir. 

Bunlar ıoıyalizmi yıkardl< 
faılzmi kurmak '' melerile 
rile ıuçlu<hır r. Bunlar ın 
ara11ncl mühim simaların 

a iımi geçmektedir. Bu 
isimlerde şunlardır: 

Eski Loadra ıefirl , İzve s 
Uya aazelest baımuharr iri 

time ndlferler umum müdü 
rü , ve iki komiserdir. 

takdim PdPhilıw)k ic·iu konu.;ma la rıtıa dPYanı 

ctmi~l f• ı·clir. .tliişalıiılı•r hir t a rzı tP , ivrnin , a
kı ııda t•lde cdilı• hilP<'t·~i ui zarırıpt ı11t • kt.'·d i rlt' I': 

Türk- Radyolannın neşriyal!: 

.\nka ı·a, 21 (A .. \. ) - (;azt1 lelrri 11 ~anıdan 
aldı kla rı bir halwrth' Ankara H~ İ stauln .. ıl rad

yola rında yapılan Arapea neş ri yata kaı·ş ı uri
~ e lil er i ıı hii~iik hir alaka gö~terdikleri hildiril
ıı ıe kt edir. 

Tiirki~···rıiıı ~uriyt~ \alıdPtini İ!iiti~· (•rı korıfe

d e ra s~ o ıı t(•k lifi SnriyPlilPr ara~mda bii)·iik hir 
11 H' 11 rn 1111 i ~ .~ l u ~ a n d ı r m ı ş t ı r . 
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Birçok Cinayetler lşliyen Azıh Bir 
.. ~- - . . ...... 

Kati 1 Yakayı Nihaye Ele Verdi. 

• C. H. P . 
İlyön kurulunun toplantısı 

C. H . Partisi İlyön kuru· 

Bu a~amm iti Yll kadar evel Pamukçu~a öldürülen ba~~al ismailin ve ondan evel ıu dün belli olan toplan· .. , ... ·ı K M h d' f ·ı· ).1 - ı 1.1 tısını yapmış ve Parti iılerl O uUrU en OC2 e me in 81 1 O uUQU an BSI ul. etrafında görüımnırnr. 

Netekim Üstad ( oğnz harbi) 
nf, ılstıklal Marıı) nı yaz· 
dıktan o mütehaesır ve mu· 
ztarip yıllarının pinti ve in 
saf sız günlerinde ) arattığı 
son parçaları neırettikten 

80nra, (nazım) diyenler de 
ona - lutfen - (Şair) dime 
ye baıladılar. Bu vasfü tev· 
cthde nihayet ittifak ettiler!. 

tavr ile tavsiye ve be}an 
etti... Bu meseleyi yolda da 
tekrar ile Mehmet Akifln eş· 
art hakkında meftuniyyetler 
izhar elti. Üstad Ekremin 
talep ve emrettiği ıeyi biz 
hep imiz Safahat şairinden 

reca etmeliyiz 

-====-=-=========.===.==- Üç cinayetle al aka dar ol- • • 

adencıhk ::~~ye:ı:ı~~::,u,~a~·:~:· . Kazanç Vergısı Nası I 
O h ide, Mehmet Akif 

blliinlza bugün ıairJır! Ke· 
ndislni öldükt~n sonra teb· 
rik ederim, eğer bu tebri
kln, onca, zerre kadar de· 
ğeri varsa!.. 

Aktfin ıairllğinl yalnız o 
eserleri mi kazandırmııtır? 

Akif daha evvelden de ıitr 
değil miydi? O eserleri yaz 
mamıı olıaydi ona sadece 
(nazım) mı diyecektık? Ben 
bu suallerın cf'vabını ver· 
mekten acizim; o cevabı an· 
cak salahiyyettar olanlar 
verebilirler. Mamaafih, ver 
mitlerdir de .. . 

Yalnız, ben diyeceğim ki: 
(Akif Pftıa) nın açtığı (Te · 
ceddüd edeblyyatı) Mehmet 
Akıfin ölümile artık ebedi 
tarihe karıımııtır. 

[Ne garip tesadüf dür ki: 
Bundan bir asra yakın za 
man evvel (Akif Paıa ) da 
- tıpkı Üstadımız gıbi -
M11ır topraklarında hasta 
lanmıı, o, hasretini çektiği 
güzel lstanbula ka vuıtuk · 
tan sonra ölmüıtü ] 

, .. 
'* (!:>üleyman Nazif) merhum 

(Mehmet Akif • şatrin zati 
ve asarı hakkında bazı ma 
lumat ve tetkıkat) ünvanlı 

kıtabını dah evvel. yani 
1919 senesinde (Serveti fü 
nun) dal tefrika halinde ne 
ıretmi§tl. O zaman meydan· 
da henüz <Asım) yoktu . Bi 
naenaleyh (Boğaz harbi) fi 
iri de -doğmamııtı. {istiklal 
Mar§.) keza .. 

İıte, lNazif) eıerinin o 
kısımlarında_demııti ki: 

· Bu memleketlerin ta 
şma, toprağına hiç bir ıa 
irimiz Mehmet Akıf kadar 
rabtıaşk etmemıı ve onların 
zayaına hıç bir ıalrimız 

Mehmet Akif kadcır samimi 
göz ya~ları dökmemi§tir 

Hiç unutmam: Ba kı\D 
harbinm son safhasında ve 
son gün 1erinde lstanbulda 
bir (Müdnf aat millivye) he 
yetı le§ekkül etti Neıriyat 

~ubesine Recai ı.adc Mahmut 
Ekrem (Bey) Reis ıntihap 

olunmuftu Aza meyanında 
mehmet Akıf de bittabı 
mevcut ıdi. Ben. Üstad Ek 
rem gibi asarı edeblyyeyi 
güzel anlar ve takriratında 

musıp pek az edip gördüm. 
Teıvikl dıriğ etmez, fakat 
senayı' hiç tebzir eylemezdi. 
(Safahat ıfurine bizim için 
bir (Şehnamei milli) yazm 
asını ve bu yolda bır eseri 
lbdn ıçin vücudu muktezi 
evsaf ve şeraiti yalnız ke 
ndislnde gördüğünü, Mf!h 
met Akıfin mes eğine şi ı rine 
derin bir kin ile muarız ol
an bir lkı zat da mevcut ol· 
duğu halde, omeclista, iıde· 
ta vıuiyyete benziycn bir 

- Mehmet Akif din ve 
vatanımın en ılyah günle· 
rinde onların matemini te· 
rennüm etti 

- (Hakkın · ıesleri) müb. 
dilnin samim kalbinde hiı· 

setmedl~l hiçbir şey onun 
ıiirlerlne karışmamıştır. O. 
na11I duydu ise öyle yazdı 

Her duyduğunu yazmamı§, 

fakat her yazdığını mev 
cudiyyeti maneviyye ve ma· 
ddlyyeıini sarsacak ıurette -
duymuıtur Öyle olmasaydı, 
yazıları karıısında kalpler 
bu kadar ihtizaz etmezdi. 
Mehmet Akif kadar maaytp 
ve mesfı viden müteneffir 
pek az adam gördüm. 

O, tahakküm ve tec. 
ebbürün, hakka ve acze te 
sellüt eden her kuvvetin 
hasmı biemanıdır. Nerede bir 
zaaf ve mahrumiyyet, nere 
de bir iztire p ve ıef alet ve 
sarılacak bir ceriha gorur 
ve işidine onlara karşı ya· 
lnız kalemini ağlatmakla 

iktifa etmez, ağuıu tehauü 
sünü açarak imdada da ıt 

tap eder. 
- (İstibdat) n aoz.umesi 

lisanımızda pek az naziri 

ve nev'i meyanında iıe bl
nazlr o 1an bir bediai un'at· 
tır. Kelimeler Mehmet Aki· 
f ın hemen her §iirinde ol· 
duğu gibi, birer boya ve 
ses kuvvetile manzara ve 
vak'ayi hem tasvir, hem in· 
tak ediyor .. 

- Mehmet Akifin man
zumeleri bazılarınca islihf af 
edilıyor. İıtihfafa yeltenen· 
ler de, gariptir ki, şair ve 
mütefekkir geçinen bazı de 
rbederıını f ıkrü vicdandır. 

Onların kısmı azamı elle· 
rindeki güna gün resmi şe
hadetnamelerde kaydü ta 
dat edilmit olan ulümu ta· 
biiye ve müıbetiye Mahmet 
Akif kadar vakıf mı dırlar? 
Haıa! Onlıuın hepsi lisam 
elsineyi, bedayu Mehmet 
Akıf kadar tahsil ve temel 
lük etmişler midir . Yine bin· 
kere hiı~a! 

-- Şarku garbın benim bil 
diğim lisanlarında ve bu 
vadi de, gerek telıf' gerek 
terceme suretile bu kadar 
güzel ve pürüzsüz, kusunuz 
bir tilr okumadığımı fahrü 
lezzetle itiraf ederim. ! 1] 

ı\'() T : 
J.:.'ııuelki uıinkıi misha 

n11zda bir ımsra noksan 
dizilmiş: 

Ulrmti.darı mz sayı/dm. 

{11lwlıadtw ırn 

- llayır 

Olacak. "Pcrılrı olmuşfll" 
ile ba~lıyarı mısruda~i "bd
li" kt!lmesi "belki,., "yıik 
seklik .. "yuksekllği11,,, "gli11 
ler lıcyııl6yi.. "gıinler im 
lıeyllld!Jl,. olacak. 

J)ıinkıi mis/u111ıı:d"lii 
"Cayrı 11" kelimesi de "Cr 
rcyan .. olacak. Ô:.ıirler dili· 
yue/( du:.clllrl=. 

-
Ta~silin Avrupayı talebe 

gön~erilecek. 
Hükümet maden tetkik 

ve arama enstitüsü hesabı · 

na tahsil için Avrupaya ye

niden 30 kitilik bir grup 
göndermeğe karar vermfı· 

tir. Gönderilecek gençlu
den yirmisi maden mühen· 
disi ve onu jeolog olarak 
yetlşthllecekUr. Talelıder 

lnglltere, f ranıa ve Alma· 
nyaya gönderileceklerdir. Bu 
nun için aranan baılaca ıa

rt bu lisanlardan birisini ly · 
lce bilmeleridir. 

Avrupa ya gönderilecek 
gençler llıe mezunları ara -
ıından seçilecektir. Maden 
mühendisliğa imtihanı 20 ıu
bat ve jeoloğluk imtihanı. 
2 martta yapılacaktır. 

Taliplerin mad~n ocakla
rında çalııabilecek kabiliy 
eti gösterme'eri ve sıhhi 

vaziyetlerinin buna müsait 
olması lazımdır. 

Avrupadan dönünce bu 
gençler tahsilde bulunduk· 
ları müddet kadar devlet 
hizmetinde ve devletin gös
tereceği her hangi bir yer 
de çalışacaklar ve bundan 

sonra devlet hizmetini ter
cihte serbest kalacaklardır .................. 
Daimi encümen loplan~ı 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali Etem Aykutun 
baıkanlığında toplanmııtır. 

Vilayet ıılera üzerinde bir· 
çok konuımalar yapmış ve 
kararlar vererek dağılmıthr. 

Teşekkür 
Halkevimizin kitapıarayı -

na 33 kitap armağan eden 
Trikotaj ve tuhafiyeci bay 
Süleyman Ôrmene teıekkü· 
rlerimizin iblağına saym gaz· 
etenlzin tevassutu rica olunur. 

BALKEVI BAŞKANLIGI 

Sulh ha~imliği 
Ş~hrimiz sulh ceza haki 

mliğine tayin edildiğini ya 
zdığımız Bandırma müddei 
umumisi Nuri dün gelerek 
yeni vazifesine baılarnıştır. 

~=~u~:1 Hı::::i:,it ~~;. Tahs·ıı Ed.ılecek 
Çiloğlu taraf andan yapılmak- • • 
ta olan tahkikat sona ermiş· ~-

2, 000 liradan fazla gayrisafi irrdı olan mükeHaflerı tir 
Kara Ahmedln iılediğl 

anlaşılan kanla vakalar ıun 
lardır: 

Kara Ahmet, Koca Meh· 
met adındaki bir arkadaşı 

ile birJlkte senelerce evvel 
bazı hırsızlık vesair vaka· 
lar yaparak etraftaki halkı 
rahasız etmişlerdir. 

Koca Mehmet sonradan 
bu kötü hallerinden vazıeç 
miı ve dürüıt bir adam 
olarak hareket etmeğe bat 
lamııtır . Fakat Ke.ra Hasan, 
arkadaımın eski hallerini 
meydana vuracağını kork
tuğundan kendisinden dal· 
ma ıüphe etmektedir. 

Bir zaman sonra Mehmet 
Hasanla buluımuş ve görüı 
tükten sonra yakın köyler 
den birine gideceğini söyli 
yerek yanından ayrılmıştır. 
Hasen oradan hemen kay-

' bolarak evine gitmif ve si 
!ahını alarak Mehmedin ge 
çeceği yola puıu kurmuştur. 

Fakat tam o eınada tesa· 
düfen Mehmt:'din kıyafetin

de ve ona benziyen bir ad· 
am yoldan geçmlıtfr. Arka· 
daıından suçlarını ortaya dö · 
keceği için kuıkunlanan ve 
bu korkudan kurtulmak için 
onu öldürmeğe karar veren 
Hasan, • geçenin o , olup ol · 
madığını tamamile seçme· 
den ateş etmi~tlr 

Hasan koıarak vurduğu 
adamın yanına gidiyor ve 
bunun Mehmet olmadıAını 
görünce büyük bir soğuk 

kanlı : ıkla hiç istifini bozma· 
dan: 

~ Arkadaş yanlışlık ol 
du Kusura bakma .. Diyor. 

Sonradan yapılanctahkı
katta yanlıılıkla, Hasanın 
yaraladığı bu adamın o za· 
man asker kaçağı bulunan 
Vıcdaniye mahallesinden Is 
mail oğlu İsmail olduğu n;; 
laıılıyor 

Hasan yanlışlıkla hir adam 
vurduğuna değil, Koca Meh 
medı ele geçirip öldüremed 
lğine müteessir oluyor. Bahsi 
oldukça da ötede beride Koca 
Mehmedi öldüremediğini fakat 
muhakkak bu arzuıunda 

muvaffak olacağını söyle 
mekten de çekinmiyor O za 
man yapılan tahkikatta 

beyannameye tabi oldu ki n varidat daireler taraf mdın 
~ildirilecektir . 

Kazanç vergisinin tatbik 
indeki bazı yanlıılıkları ta 
shih için Maliye Vekaleti 
defterdarlıklara ıu tamimi 
göndermiştir: 

J - Kanunun dokuzun 
cu maddesi mucibince iıgal 
ettikleri mahallin gayrisafi 
iradı 2000 lıradan f aı.la ol 
an mükelleflere, beyannam· 
eye tabi oldukları, varidat 
idareıi tarafından ikincikô. 
nun ayından evvel yazı ile 
bildirilmesi. Bu gibi mükel
lefler ihbarı takip eden yıl 

için beyannameye tabi tu· 
tulması icap etmektedir. 

Bu hükme göre, 17 nci 
madde mevzuuna giren mü 
kelleflerin gayrisafi Iradı 
2000 liradan fazla bir yere 
geçmek veyahut bulunduk 
ları belediye veya köy sını 
rları dahilinde ılaveten ma 
ğaza , depo ve ardiye kira
lamak gibi sebeplerle tıgal 
ettikleri yerlerin lradları me 
cmuunun 2000 lirayı geçm· 
esi halinde beyannameye La· 
bi tutulabilmeleri için yal
mz iradlarının bu miktarı 

geçmiş olması kafi değlldır. 
Kanunun 9 uncu maddesi 
mucibince keyfiyetin ikinci 
kanun ayından evel kendi· 
lerine tahriren ve imzaları 
mukabilinde tebliği de la 
zımdır. 

Bu gibi mükelleflerin, ke· 
ndilerine tahriren vaki olan 
tebliği takip eden kanunu 
saniden itibaren defter tu· 
tarak o takvim senesini ta· 
kip eden mali yıl vergisinin 
beyannamelller gibi tarhe 
dilmesi ve bu mali yıla ka 
dar geçen yılların vergileri
nin de, iradlarının 2000 li 
rayı geçml§ bulunduğuna 

t)akalmftksızın gayrisafi irad 
üzerinden alınmasına devam 
edilmesi icabeder. 

Ancak , kanunun bu hü 
kmünün tatblkıoda vukua 
getirilecek herhangi bir te 
ahhür, mükellef ın beyenna 
me usulünde vergıye tabii 
yetınl bir sene daha gecik 

tireceğinden tebeddülat gii 
nü gününe takip olunarak 
lfgal edilen mahallerin iradı 
m~cmuunu 2000 lirayı ge· 
çen mükelleflue, keyfiyetlO 
ve ertesi takvim senesi ba 
tından itibaren defter tut• 
ması ve müteakip sene rna· 
rt ayında beyanname ver' 
mesi lüzumunun tahriren 'Ve 
tebliğ tarihini v~ lmzaııoı 

havi bir varaka mukabillnd• 
teblii edilmesi ve bu vara· 
kanın dikkatle muhafazası 

na itina olunmaaı iktiza eder 
2 - Kanunun 7 nci rna 

maddesinde 2000 lira lradıO 
hesabında belediye ve kö1 
sınuları içinde mağaza 111 

deponun dahil olduğu be)'' 
an edilmektedir. Bu hük111 
ün tatbtkında bezı mahall 
erde, btr mükellefin muhtt' 
lif oevı iştigale tahılı ettlJI 
mağaza ve depo lradlarınıll 

da birleıtlrildill anlaıılmıf 
tır Gerek yedinci maddenlO 
bu hükmü ve gerek mülı• 
755 numaralı kanunda ya 
zılı (500) liralık haddin ye 
ni kanunla (2000\ liraya çı 

karıJmaııındaki ma\uad ayıı• 
vehrin beledıye hududu içi 

nde aynı neviden bir ltlı 
gayrisafi iradları mecmu" 
2000 lirayi geçen muhtelif 
yerlerde icra edenlerin be' 
yannameye tabi tutulmaıısı• 
istilzam ettiğinden hadleri 
mecmuu 2000 lirayi geçs' 
de. ayrı ayrı bu haddi dol• 
durmayan mahallerde mub 
telif işler yapanların, gayri' 
saf 1 irad üzerinden verg111 

tabiiyetleri iktiza eder. 
3 Kanunun onun'" 

maddesinde < aynı mükellef 
yekdiğer.i l e memzucen idar~ 
ettiği muhtelif teıebbüsler 
için bir, yekdljerlnden ar'' 
olarak idare ettiği teıebbil 
sler için de ayrı ayrı bey•' 
nname vermek mecburi11 

tindedir) denilmektedir. 
Bu maddede, muhtelif tı 

vebbüsler için bir beyann•' 
me verilmeılnln ölçüsü ol•' 

ıı· rak kabul edilen (menıı 

Yeni yapılacak 
Vapurlarımız 

bu sözleri ve hareketi mey izler üzerıııde yürüyen mü· 
dana çıkmıyor. ddeiumun ilik uzun ve yo· 

Hasanın yaptığı bu vaka rucu bir tahkikattan sonra 
lar dört beş yıl kadar evvel çok kapalı olan bu cinayet 
dır . leri tesblt etml§, son cina 

cen idare) den maksat a1
111 

mükellefin herbirine müst• 
kil bir sermaye tahıla '

1 

ayrı bir muhasebe tesis et 
miyerek cümlesini ayna ser 
maye ile idare ettiği ve h' 

Almanyada Krupfabrika 
sına ısmarlanan altı yeni va 
purun teferruatına alt inşa 
at başlamıştır. Gemiler )8 

kında kızağa konulacakiır 

Y apılacal< gemilerin dahili 
tertibatında haza değlııklık 

ler yapılmft ı içın--.müzake 

reler cneyan etmektedi't. 
~ nkara vapurunun tnmlr 

için Hamburga gitmesinden 
sarfı nazar edilmiş, tamirm 
burada yapılmasına karar 
ve rilmi§lir 

JJiğer va/w/ar:Bundan bir yelle birlikte Kara Hasanın 
kttç ay kadar evvel Koca diğer cinayetlerle çok ya 
Mehmedın meçhul bir adam kandan a akası bulunduğunu 
tarafından öldürüldüğünü meydana koymuştur. 
ve tahkikat yapılmakta ol Koca Mehmedin katilinin 
duğunu yazmıştık faili de Kara Hasan olduğu 

• 
Bundan baıka iki yıl ka 

dar evvel de Pamukçuda 
Bakkal İımail dükkanında 
" 1dürülmüştü . 

Kanı Hasan en son oia 
rak bu clna tte yakayı ele 

vermiştir. 

O zamnndanberi muhtelif 

tebeyyün f'lm iştır 

Bütün bu cınayetler bir 
leştiriler< I< Kara Hasan ağıt 
ceza mahkemcsıne verilmı 
~ti r 

Katilin muhake nesin<> 
birkaç günP kadar bAşlan 
caklır 

t· 
saplarını da memzucen tlJ 
tuğu tetebl,üslerdir. 

Binaenale~ h (men zuc'' 
idare) ö lçüsü yukarıda be 
yan eclildığı vtçhlle mü••; 
kil sermaye ve muha•e 
mevcut olup olmamasile 11 

yin edılnıek lfı71mdır. ~~ 
kellefi l sicilli tıcarettekl lı' 
ydl veya her iki kısım t~ 
şebbüılerinde a ynl mü•l' 
demleri kullanması hfıdl~e1' 
h ıLI lc.-slr de~ıldir. 
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Göringin 
Edene 
levabı .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

Londra muhabiri halya ile 
Almanyanıe kati bir ademi 
m6dahale ılyaıetl talep et· 
mele karar vermlt oldukla· 
r1nı ve Sovyetler btrllil Va
lanılya hGkumetine yardım 
etmete devam ettikçe gönü
lla ıevklyahnı menetmete 
razı olmıyacalclarmı bildlr
ınektedlr 

Eıaaen ltalya lıpandada 
bir ıoeyallıt h6k6metlnln 
te,elclc6l6ne muvafakat et· 
ml1ecektlr. Diler cihetten 
M, Adolf Hıtler de lıpan· 
faya karıı talcıbettlil ılya· 

aetl terketmek için veıile 
anyacak ve bu fıraattan lı· 

tlfade ederek Alman müı 
telekelerlnl ıerl almak için 
puarlıla ıtrltecelctlr. 

Fııaro, ıazeteılnln Roma 
muhabiri ıu ıatırlar1 yazı
yor: 

balya ile •Almanya, İn 
lltere ile bir ltlllf zemini 
bulmata ıayret ediyorlar. 
ltalya rlcalınln lıpanyada 
ıol cenah mGfrltlerl hariç 
olmak üzere b6Uln llyaıi 
temayOlleri temıll eden bir 
milli cephe b61&iaıetlntn 
kurulma11aı kabul edecek 
lerl zannedilmektedir. 

Ôvr ı•zete.a bu huıuıta 
dtfor kı: 

Romanın taklbettlli ıaJe 
laıilterenln yüzüne gülmek 
... Sovyetler blrliflnl A vru
Pa man&umealnden dıprı 
•taaaktar. ltalya ile Alman· 
Janın cevapları tarh mual· 
1-lc Londra,a karıı m6lte
f ı t Ye Franıa 
ile Sovyetler blrllilnl uzak 
latt1racak mahiyette olacak
tır. 

Dörtler mlıaluna ıe lınce 
bu mlaalun akdinden evvel 
ltalJan arzuau ile bir Al 
IDan loıtlıs mu•akkat anlat 
IDaıı yapılacaktır lıpanyada 
ile Son Roma anlatmala. 
rınıa maddi bir dehli olmak 
•e Httler ile Mu11olani ıua. 
llnda kararlaıtırılan aön fa 
ıı,et pllnı hakkında efkara 
umu111ı,e1ı daha genit mik· 
Jaıta tenvir etmek üzere 

_barb Jenlden canlanacaktır. -
lıhkııir ticıret ıı 

Sınıyi ıdııındın: 
Balıkesir Vıliyf'tl merke· 

ztnın Erıın ıokafında ( 16) 
numarala evde oturan Tür 
kiye Cumhurt1et1 tabaaıın· 
dan olup Balıkeelr ıehri ça 
rıııının Yeııllı civarında ( 16) 
numarala dOkklnı ikamet 
kihı ticari ittihaz ederek 
926 Jılandanberl Kaaap ık 
tlc:areute itttıal ettiflnl be· 
Yan eden AU oflu Mebme 
dın unvanı ticareti bu ker 
re (Alt oflu Mehmet Ôv 
dil> olarak teıçil edıldifı 
libt bu un•anın imza ıek · 
lıde TQrkçe el yaz111le (M 
Ôvdül) olarak t .caret kanu
nunun 42 inci maddesine 
ı&re:Balıkeıir Ticaret ve 
lanyı odaaınca 899 ılcil ıa
Yı11na teaçil edlldlil ilin 
olunur. 

...... lı&n numaraıı: 159 

/ngiliz 
Kralının 

Beşizlerin 
Kazancı .. 

Sancakta Türklere Yapılan Tazyikler: 

lırdııi ile Yunan prısıiıi 
ırısmdaki ıacarı 

Henüz Oç yaıına varma 
mıt olan Kanadanın methur 
Oionne beılz kardeıleri 1936 
aeneetnde bizim paramızla 

327 .sno liralık yektln tııtan 
büyük kazanç temin etmıı
lerdlr. 

Antakya Ve İskenderun Mümes
sillerinin Verdikleri Rapor .. 

Bu ıabahkt poıta ile se 
len loıtllz gazetelerinden 
.. Sunday Expre11.' lnıtltere 
Kral ai!eıi araı1nda ve lnıt· 
Uz ıoıyeteılne menıup diler 
bazı klmıelerde derin dir 
eza uyandıran ve lnıiltere 
kralının kOçQk kardetl Kent 
DükOne taall6k eden bir de 
dtkodudan babıetmektedir. 

Bu yekünun yalnız 254 
000 lıraaı geçen Mayıs ayın· 

SancaHa ıeni~at yapan mOsahitları verilen rapor, Hataylı Türkler in şimdiye kıdır 
neler çıUi~lerini ve na ha~sızlıklaıı uğradı~lınm ~ütün açı~lığile gôsterıektıd;r . 

Bılfarz, elyevm bütQn Sa ıümulleıtiren ve beynelmilel intihabı yapmak teıebbOıüne 
da üç film çevrilmek için 
imzalanan bir konturallan 

ocakta adetleri 21 30000 bir mahiyet nlmft11na yol gırıımit ve halkın mubalefe· 
ara11nda göıterllen Ermeni- açan imil1erden biri de Su 

gelmlttlr. Çocukların timdi 
ki ıervetl bizim paramızla 

lerin baUf oldukları bu ra rlye · Fransa muahedeılnin 
kamda ıene 924 nQfuı tah ParJıte imza edilmesi, bu 

650,000 lirayı bulmaktadır. 
Paranın ne demek olduiu 

nu anhyacak yaıa gelmeden 
birer milyoner olacaklardır. 

rlri kayıtlarına dayanmakta rada Sancak lıtlklillnln na· 

Meıele, madam Vilyam 
Alen lıminde bir lngiliz ba· 
yantle Yunan prenıui Ma 
rinanın kocası Kent Dükünün 
beraberce phrenologiıtin (ya. 
al kafanın ıekline göre ta
biat ve kabiliyet keıfeden 
alimin) yazıbanHlne gitme 
sinden çıkıyor. 

dır. Halbukl o tarihte Ma zara dikkate ahnmamıt old. 

Sunday Expre11 diyor ki: 
"Bir gazete diyarının 16 

bejinde böyle bir ziyaret, 

ıüpbeıiz gizlı kalamazdı . Bir 
kaç dakıka içinde ıazete 

fototrafçıları ve muhabtrlert 
havadiıl b6tün dünyaya ya-

ydılar. Fakat neUceai pek 
çabuk, hem fevkallde 11b 

rap Ye hayret verici tekilde 
tezahOr etti. 

Çotu lmzaeız olarak bir
çok mektuplar Kent D6kü 

ne gelmefe batladı. Bu me 
ktupların lf adeıi kaba tel 

mıhlerden açık ithamlara 
kadar varıyordu. 

Bazı mektuplar, kralın 
kardeti Dük ıle madam Al-

enin beraberce alenen fro 
noloıtıte ıtdıtini Dük ve 
madam Alen araaında bit' 

aıll maceraıı oldutuna ip
ret aayıyordu. 

E•vell bu mektuplara, kö 
tQ niyetli bazı ktmıelerln 

eaerlert dl.re ehemmiyet ve 
rdmemlftl. Fakat rivayetler 

gıttlkçe deha arttı ve ıarlp 
ıeki.ler almaia batladı. 

Son bir rivayet, madam 
Alenin Dükle olan hi.diıeıi 

netlceıinde yapılan dedlko 
dular dolayıılyle möıyö Al 
enin karı11nı botaınaia te. 
ıebb6ı ettıil yolundaydı.· 

lnıihz gazeteleri bu riva · 
yeti er telmihler ve lf Ura la 
rın lfta etmek lüzumunu gö 
rüyor ve Mösyö madam Al· 
enin ıon üç ıenedır lrlanda 
da oturduklarını, Londraya 
nadiren yaptılı zlyardlerin 
den birinde madam Alenin 
zaten eıki bir çocukluk ar 
kadatı olan Kent DOk6nün 
evine glttığlni ve onun ka· 
rııı prenıeı Marna ile yeni 

Para ıinema kumpanya· 
larından, dünya havadlılerl 

çeken filmlerden oyuncak 
ve gıda maddelerini ıll,n iç 

in illnat acantalartyle ya 
pılan konturatlardan gelm· 
ektadlr. 

Geçen sene beıtzlerln bu · 
lunmakta ol dutu On tarlı el 

varana may11 ayından eylil 
nihayetine kadar 500,000 

ıeyyab ıelmlttlr. Bunların 
bepıl de beılzlerl görmek 

için oraya ıltmltlerdlr. 

Çocukların babaaı tara· 
fından ıılettlmekte olan pa 
stabaneler, oteller n loka· 
otalar büyük kirlar temin 

etmiılerdir 

doian çocuklarını görmek 
lıtediflnt yazarak diyor ki: 

"Madam Alen bu ıırada, 

Kent Düküne bir freno'ogi 

ıte gilmek tasavvurunda ol 
duğunu ve randevu teıbıt 

ettillnl ıöylemııu. 

t.:ent DOkO, öfleden ıon 
ra Oçle bet areaında karııı 

preDl .!I Marlna1a, doktorlar 

tam lıtlrahat tavılJe etmtt 
oldukları için onun yanında 
bu uıımamak ve dolayıaıyle 

rahatsız etmemek vaziyetin 
dt:ydı, ve madam Alent ka 

fa müteha11ııına kadar ke 

ndi otomobiliyle ı6t0rmel1 

teklıf etti. Otay.t gidince bir 
denblre içinden gelen bJr ar 

zu ile keodiılnin de freno 
logiıt tarafından bir teıhııe 

tabi tutulmasını iıtedi. 

lıfe bu bu hld ae bundan 
ibarettir. Ve bundan~ baıka 

biç bir ıey yoktur.,, 

lnglltz ıaz~teıi gerek ma 
dam ve m6ıyö Alenin, re 
rekıe Kent Uftkü ile diiıeıl 
prenıe• M.uınanın biribirle 
rlne çok ballı meıut çiftler 
oldutunv kaydederek ıôzle 
rıni bitirmektedir. 

-

rat, Ayıntap, Kiliı, Adana 
ve hava l iılnden lilcret ede 
rek İıkenderun kaıabaıına 
yerleımit olan Ermenilerin 
yektlnu on bet bini bulma· 
kta idi. Vu bunlar o zama 
nki tahrire ithal edılmtıler· 
dt. Fakat bllihare bu erme
ntlerln ekıerlyetl, muhitin 
ııtmah olutu ve matıet da· 
rhiı yüzQnden Suriye ve 
Lübnana ıeçmek mecburi· 
yetinde kalmıı ve kalanları 
azalmııla ·dı. BuıOn ise lı 
kenderunda ancak üç d&rt 
bin Ermeni bulunmakta ve 
bGtOn Sancaktaki Ermeni 
n6fuıu yekanu 15 18 00 bl 
nl tecavQz etmemektedir. 
Sancak halk ekalllyetlerln· 
den Alevilere gelince, bu 
uaıuran da n6fuı kayıtlara· 

ndakl yek6n•an keza mOb 
aliia edllmlı, btlha11a un
sur def terinde miikerr,.r ka· 
yatlar yakılmak ıuretlyle ye
ktlnu kabarhlmıthr. 

Huliaa: Hakiki rakamları 
bulabilecek modern bir ta -

hrirde görülecektir ki, bü· 
tün ::)ancakta Türk unıuru 

kahir bir elueriyettir ve bu 
nun hı.af ına bugüne kadar 

ortaya ıürOlmOı olaa her 
uırıo iddial.u tamamen ha 
klkata oıünafıdir 

81y11 ıı 'ucık 
Türk ekseriyetini Sancak· 

ta kaıdan eka llyete dOtGr-

mek veya ekalliyet röster 
mek makıadlyle alınan ve 

alınmıt bulunan tedbirlerden 
biri de .. 25., bin nOfuılu 

özbeöz Türk halkla meıküo 
Bayar Bucak Hazne nahı 

yelerinin Antakya kazaaın 
dan fek olunarak Lazklyeye 
raptedilmeıldlr Reaml dili 
Arapça olan Llzkiye hüki 
meli idaresinde bakımsızlık 
tan, mektepılzllkten, yolıu.t· 
luktan, pertıan bir hale ge 
lmıt olan bu yirmi bet bın 
Türk, bir az daha ıeçlnce 
ana dillerini bile unutmata 
mahku 'il olacaklardır Şur· 

a11 bilhuaa ıayanı dıkkat 
tir ki, bu nahlyelf'rin Lizk 
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lıkenderun · Antakya ve 

havalislnin lıUkllll davasını 

ufundan meydana çıkmıt 

o1 ma11dır. Filhakika 1921 
denberl ahden de teyit edl 
lmit olmaıına ratmea, bir 
giin bile hakl"i mana ve 
mahiyette tatbik ıahasına 

konulmamıı, blllklı Sancak 
TGrk çoklufunun mevcudi
yetine müıtenld bulunmakla 
beraber dalma TGrk çoklu
iunun haklara ve menfaatle 
rl aleyhine btr tatbik ıahaaı 
bulunmuı olan Sancak oto · 
nomlılntn, ıon defalar Fran 
sa - Surl ye mua hedeatle bQ 
ıb6t6n hOkGmıüz bırakılm 

akta olduiu ve her cihetle 
d•ha ileri bir millet olan 
ve ılyasi rOtdlertnl daha 
l 921 de iıpat ve tenlk el 
tirmlt bulunan Sancak Tür 
klerinln Suriyelilerin b6kum 
ve ıdareıl altına konulmak 
lılendıklerl görOlmGf, bak 
ve adalet prenılplerf ne de 
aykıra bulunan bu hareket 
bir yandan Sancak TQrklerl 
dijer taraftan da Sancak 
f ürklerlne ait milli ve tabii 

haklarının muhaf azuım le
min içın 1921 muahedetlnl 

i"1zalarnıt bulunan Terkiye 
Cumhuriyeti blk6metl tara· 

f ında a proteato eddmlttlr. 
Fakat Sancak Tlrklerl tar· 

afındaa Yakı olan ıtlrlyetler 
bılhuaa Şam h6k6metl me· 

murları tarafından huıume· 

tle karıılanmıt, bir taraftan 
da mandater h6k6met me 
murlarının Suriye lehine ha· 

rekete ıeçmelerl Sancatı 
Suriyeye ilhak ederek San 
cak halkını ve Sancak T6r· 
klerinl bir k61e ıürüıO ııbı 
eurctleri ve idareleri altına 
almak lıtiyen Suriyeli me
murların Sancak TGrlderi 

hakkında on yedi yıldanberl 
devam edeıelen Suriyeli ce· 
bir ve tahakkümünü bir kat 
daha arthrarak bunun bir 

zulüm ve itkence haline ge 
lmeslnl intaç eylemitlır. 

Sancak Türk ekıerlyetlnln 
ahıdlerle de müeyyet hakla· 

rına istinaden mevcut iıtlk 
lillerJnt mOdaf aa etmelerine 

raimen mandaten hükümet 
topojrafik teıeklcGlü bılhaa· 

sa Sancakta yaııyan halkın 

ırki huıuıiyetl, milli ıeclyeal 

milli aıh, llıan, kültür fark 
ları ve bilba11a Surlyelalere 

mütefevvlk medeni seviye 
itibarile Surlyeden ayrı ve 

batlı baıına bir varlak olan 
lıkenderun Sancağını ılyaıi 

bir mGllhazaya lıtlnaden Su 
rlyeye raptetmek lıtiyen ma· 

nclater hükümet Sancakta 
SuriJe beaabına bir mebuaan 

tine ve cemiyeti akvama ıö 
nderllen blr~ok proteıtolara 
ve mitli tezahGrata rafmen 
tehdit, haptı, nefl uıullerlle 
müdafaa etmelerine ve nlba
Jet 14 Sonteırln 1936 yılın· 
da bu ı ntlhabatı yaptıran 
bGkümetln gedikli mebuıla . 
rını tekrar Şam meclisine Aza 
çıkartmıttır. Fakat Surlyeye 
bafh kalmak teıebbüılerlnl 
her def a11nda 5nlemıı bulu
nan Sancak halkı, bu defa
kt intihabata da yüzde 80 
nlıbetlnde lttlrak etm~mıı bir 
taraftan da intihabata karıı· 
tmlan hileleri ıöılerde ıö · 
rea Alevi ve Rum akalllye 
tferi de ekıerlyetle lnttbaba
ttan çekilmek ıuretile T Irk 
ekıerlyetlnl teJlt eJlemııler· 
dır . 

filhakika ıonunda ve her 
ıeye ratmet ( 30) Sonteırın 
g6n6 yapılan ve kanlı hldi· 
ıelere m6ncer olan mebuı 

ıeçiml netlceıin4e Şam me
cllılne Sancaktan da mebuı· 
lar ıönderilmlttlr. Fakat de
dlllmtz gibi, bu mebuılar 
nihayet boı eandıklara dol-

durulan ıahte puıulaların ıa
hte puıulaların ıahte mebu· 

ılarmdan batka bir ıeJ de 
ğildirler . Ve htçblr veçhlle 

memleketi temıll edemezler. 
Zira intihabata karııtırılan 

bile aadece ıandıklara pu
ıalalar doldurulmaktan lba-

ret kalmamıı, lnUbabatın 

tarzı lcraıı da kanunıuz ol· 

muıtur. intihabata hiçbir ha
lk m8111e11ill beledlJe izaıı 
idare mecliıl lzası tıtlrak et. 
memlı ve kanuni olan kon 
trollarından geçmemlttlr. Bı . 
rlncl derece intihabat, Ha -
lepten ıettrllen Arap jandar· 
malarının poltı ve aıkerl ku. 
vvetlerln tehdit ve taznlkl 
altında yapıldıfı ııbı, ikinci 
dt!rece intihabat da aala te· 
ntı edıl1ecek olan bir ıe · 
kilde keza ılllblı kuvv•tle. 
rin kontrolu altında Antak. 

ya hükumet konafında icra 
edllmıı arzulara htllfına mü 

ntehlblıanl H çtlrilen vata 
ndaılardan bir tarafa ıizle 

nip uklanmıyanlu btlba11a 
köylerden jandarma otome-

blllerlle ve muhafaza altın· 
da olarak ıehre getlrllmit 

ve intihabatın netlceılnde 

kadar hükiimet konafında 
keza kordon altında tutul · 
muılardır. Birinci derece tn . 
Uhabata ademi lttlriklerini 
bilfiil göıtermlı olmak, bir 
taraftan da ıokaklarda do· 
laıan mitralyözlü askeri ku
vvetlerin tehdidinden uzak 

bulunmak makıallarile halk 
tehirlerde intihap ıGnlerınde 
evlerinden dııarı çıkmamıı, 
kırk küıür bin n6fuılu An· 
takyada reye iftlrak edenle· 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğındarı: 

Bıll~asir Baladiyı Riyasetinden 
Köyü Mevkii Cinıi Hududu 
Yenice Değirmen Yeniceden Mehmet ça· 

vut oğlu Ferhat ve ba· 
yınd rdan Kazım oflu 
Abdurrahim tarlası ve 
bayındırdan Çakallar 
vereaeai Mustafa oğlu 

Mehmet tarla11 bayındır· 
dan Hacı Ahmet oğlu 

Ahmet tarlası Bayındır
dan Y akup oğlu vereıe· 
si İsmail tarlası ve yol. 

IIudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı değirmen Selahattln 
mahalleıinden avarız Vk o up olba.ptaki kanuna tevfikan 
Belediye namına icrayı teacili istenme dedir. 1515 ıayıh 
kanun ve talimatnamesi özüne göre mahallen lizım gelen 
incelemesi 3 t 1-937 pazar günü yapılacafından bu JH 

hakkında bir eüna hak iddia11nda bulunanlar vana yazı 
ile tapu ıicil muhafızlığına ve yahut bizzat o gün maha -
iline gelecek tahkik memuruna müracaatları tlin olunur. 

2 - 1 _ JQ 

Ballkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Bıh~ısir ~ılı~iyı riyıııtindın: 
Vilayeti 
Balıkftir 

Mevkii 
Namazıah 

Ctnıi 

Ana 
Hududu 

Dolu ve poyraz 
ve kıbleıi ıokak 

batı11 meydanhk 
ve ıokak 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı aslan gayri 
menkul un belediye namına teıçili iıtenildiğlnden 1515 ıa 
yılı kanun ve tallmatnameai özüne ıöre 31. 1 -937 pazar 
ıBnü mahallen incelemek üzere memur ıönderilecektlr. 

Bu yer hakkında bir güna hak iddiasında bulunanlar var 
yazı ile tapu ılcil muhafızlığına veyahut bizzat mahalline 
ıel«ek memura müracaatları ilin olunur. 

2 1 31 

Ballkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Bıhkısir hıladiyı riyasatindın: 
Köyü 
Çayırhisar 

Cinai Hududu 
Deilrmen Dojuıu Çayırhisar mera yo· 

lu batı Kamer oilu izzet 
tarla11 ve kıameo General 
Kizım tarla11 poyrazı f m· 
dık değirmeni kıblesi Gene· 
ral Kazım tarlaıı. 

Yukarda hudut ve bulunduiu yer yazılı bir dejirmenin 
tamamı ıular idareıinden müdevver Balıkesir Beledlyeainln 
ıenehiz malı iken 18 1 -937 tarih ve 97-327 aayılı yazıla 

rile Halalca köyü tahılyeti manevisi namma 125 liraya 
aatıldıiı bildirildiğinden Tapuda kaydı bulunmama11 itiba
rile 1515 numaralı kanun ve talimatnamesi mucibince ma 
hallinde 31 1-937 Pazar günü icap eden incelenmesi yapı 
lacatmdan bu yer hakkında bir güna hak iddia eden var· 
aa yazı ile f apu Sicil muhafızlıfına veyahut biuat ma 
halline aelecek memura müracaatları ilan olunur. 

2 - 1-32 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahal' esi 
lzrpirler 

Cinsi 
Ev 

Sok atı Hududu 
pazar Sağı Abdi evi ıolu : 
meydanı Mehmet oğlu arap 
nam diğer Ahmet evi ve kıımen 
ekmekçi varakalı Ayte evi ar-
sokağı. kaaı: Hasköylü Meh 

met ojlu Hüınü evi 
ve k11men Buraalı tek 
arabacı Mustafa evi 
önü yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin ıahibi 
lzmirler mahallesinden mehmet oğlu kaaap Haaan yafha· 
neci takordan anasını satın alarak kendi parastle üzerine 
hane in ta ettirip nizaaı ve f aıılasız taıarrufunda bulunan 
evin lrendl namına tescil ettirmek lstediiinden tahkikat 
yapmak için 27 1 937 çartamba ı6nü mahalline memur 
gönderilecektir. Bu yer hakkında tasarruf veya ıair bir 
ıuretle hak iddiasında bulunanlar vana bu g6nler zarfın 
da ya~aldP tapu sicil muhafızlığına ve yahut mahalline 
ıelecek memura mQracaatlara lüzumu ilin olunur. 

Posta Telgruf Ve Telefon 
Umumi Müdürlüğü Kadrosuna imtihınf ı Alınıcık Olın 

Memurların Duhul Ya Müsab2 ka Şartlan: 
idare ihtiyacı için alınacak 1 O ve 16 lira maaıh me· 

muriyetler imUhanma girmek istiyenler atağıdaki tartları 

nazarı dikkate alarak 5 2 937 Cuma günü saat . 14 de ka
dar Ankarada Umumi Müdürlüie ve latrada da P T T. 
MüdürlüklPrin~ istida ile müracaat edt ukludir. 

2 - lıttda ile birlikte tevdi olunup mukabilinde ma 
kbuz alanacak vesaik tunlardar: 

A - NOfus hüviyet cüzdanı, 
H - Hüınühaline ve mahkumiyeti olmadığına dair 

varaka, 
C Sıhhat ve atı taatiknameıi, 
D -· Askerltğint yaptıfına veya aakerllkten müeccel 

oldufuna dair vutka , 
H - Mektep ıaha.letnamest. 
V - 6 X 9 ebadında 3 fotoğraf, 
3 - Lııe mezunları 16 lira maatlı ve Orta mektep 

mezunları da 10 lira meaıh memuriyetlere tayin olunur 
lar. Ve bir ıene namzetlik devreıl geçirirler. 

4 - Dtier devair memurlarının imtihana girebilmele 
ri, müıtahdem bulundukları dairenin muvafakatinin iıtth . 
sal edllmit ulmaaına baflıdır . 

5 - imtihanın yapıldıiı tarihte 30 yaıını ıeçkin olan· 
farla lise veya orta mektep mezunu olmıyanlar imtihana 
ıtremezler. 

6 - imtihanda muvaffak olanlar, U . M buıün tayin 
edeceii yerlerde çahımayı bili ttlraz kabul etmedikçe tayin 
muameleal yapılmıyacakhr, 

7 - imtihan 5 2 937 Cuma gilnü saat 14 de Anka
karada Umumi Müd6rlük binaaında ve taırada da mer· 
kezden 16nderilecek ıual varakalarına lıUnaden P. T. T. 
M6d6rlüklerinde ve tahriren tera olunacaktır. 

8 - imtihan ıualleri aıafıdald mevzular Ozerine ter 
tip edilecektir. 

A T6rkiyenin Uumi Cojrafi ve iktiaadl vaziyeti, 
B Heıap (Keari adi ve aıari l 
C Tahrir 
D Yurt bilıiıl. 

9 - Her ıual için tam No. 10 dur. Hepıinden 25 No. 
alanların 8 ve C euallertne ait cevasflarm altııardan aıa· 
ğı düımemtı lıe kazanmıt sayılacaktır. 

10 - Müıavi Nu. alanlardan yaı111 fÜ7.el ve llıan 
bilıiıi kuvvetli olanlar tercih olunur. 

i ı an 
On iki senedenberf hizmet ettijim Bay Ali Galip ya

zıhaneıi mahkemece tayin edilen vasiıi tarafından kapatıl · 

dığı cıhetle 1 · 1 · 937 tarihinden itibaren aynı yazıha 
nede Bandırmadaki komiıyoncu bay Tayyip Serpenle müı 
tereken muameleye batladıiımızı muhterem müıterileri · 
!erimize arzeylertz. 

lıtanbul : Balıkpazarı Helvacı ıokak No: 7 
Yeni Balıkeılr an~arı Zıhni Temizkan -

Tayyip Serpen 

Kraliçe 
01ü11 tehhkasi gıçirdi. 
Llhey, 21 (Radyo) -
Kraliçe büyük bir ölüm 

tehltkeıi geçlrmlıtır . Kraliçe 
ile birlikte üç kiti bulunan 

otomobil 200 metrelik bir 

uçurumdan yuvarlanmakta 

iken arkadan yetiıen bir 
motoıiklet ıayeıinde kurla· 

rılmııtır. 

lındumı Ticıret ıı 
Sınıyi o~aımdın: 

Bandırmanm iıkele üze 
rinde kain 1 numaralı oda 

3 - l - 28 

,. ...................•• ~ 

iDOKTORi • • • • • • 
!EKREM= 
• 
i H A f l Z BAYSAN • 
: Bilumum deri, soç, • : ltrnak lwslaltklarile 
: ha şekil firtngl. belso- : 
• • • ukltı5;u ue yumuşak • 
1 • 

: kcırha lıas/IJ/ıklarım ld : 
• • : rar yolu dar/ıklarım, : 
: ademi iktldan en surı : 
: usulltrle ltıclcwi tdtr. : 
• 1 

: Haıtalarını hükumet : 
: caddesinde numara 56 : 
• • : da hergün saat on bet : 
: ten sonra kabuleder. : 
'9 ••••• , .............. .1 

da Ankara ıümrük umum ~~~~~~~~~~ ··- ... müdürUifünden almıt oldu- • ' 
jum 1 numrah karne muci TÜRKOİLI 1 
bince Gümrük komiıyoncu Pazarteıinden baıka her 
luiu namı altında çalaıaca· ıün çıkar Siyaıal gazete .. 
ğımdan odanız ıicil ticaretin Yılhiı: 800 Kuruı • 

Altı Aylıiı:400 .. 
( 1285) numarasında ıümrük 

Sayııı: 3 ,, 
komiıyoncuıu olarak kayıtlı Günü geçmit ıayılar 25 
( Üıman Erten) unvanı tlca kuruıtur. 
retim kanun ticaretin 42 ci ADRES: 

mllddeıtne tevfıkan ilan olu· 1 BALIKESIR TÜRKDILi 
nur. ~. ~ 

-------------iiııiııiı·--------p 
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~ ANKARA --------------------------------------------

Avukat Ekrem ARGUN Vı 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan 
dır. Hernevi hukuk, ceza davalarınız• 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 
ve Devlet Şüras1nda murafaa kabu 
ederler. 

llDRES 

ANKARA Sanayi cacl
deıl ALI RİZA Apart 
manı N U M A R A : J 

~ıııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııı 

1 

1 
1 
1 

Hır T ıcimanin En Buyuk Dileği: 

Satış SOrüıünü lrriuııktu. 

FAK Ari, 

Satışta Birinci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
Herhalde Reklam Ediniz. 

\!(~ Rıı l\ekl•iınlarınız 

1 (TÜRK Dili) ne \!erini' 

1 TORKDILi 
1 
1 

Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur• 

·~~~~~~~~~~~ 

Band1rma Belediye 
Riyasetinde 

Bandırmada yeni spor sahasındaki mecranın 150 

reltk kısmın 4567 lira 50 kuruı ketlf bedelle fnıaatı 

pılacaktır . 

Buna ait mali ve fenni tarlname ve proje 

bedelle belediye muhaaebeıinden verilecektir. 

İhale açık eksiltme uıuli ile yapılacaktır. 

Açık eksiltme 2 2-937 sah günü aaat 15 de 

encümeninde yapılacaktır. 

Ekıiltmeye ittirak edecekler 2490 1ayılı kanunun 3 tJ 
cü maddeıt mucibince iıtenilen vesikaları ibraz et 

mecburdurlar 

Eksiltmeğe ittlrak edebilmek için 342 

muvakkat teminatı Belediye veznesine yatıracaklardır 

Ke1ftyet iıtekli olanlarca bilinmek üzere tlin oluo-' 

9 - 1 4 

İyeıi ve Baıyazmanı: Bahkeılr aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

Baıım Yeri il Baaın evi 


