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Son Hadiseler Ve Mussolininin Ceva
bı Üzerine ngiltere-italya Münaseba
tı Soğuk Ve Vahim Bir Safhaya Girdi. 
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lngiltere • ltalya Münasebatı So- · Kont Çiyano Belgradda 
\ıl k v v h. s· s fh G· d. Merasimle Karşllandı .. 
gu e 8 im lr a 8 Ya lr 1 •• : Kont ~ıyua beyİnatındı hİÜrad görü;ıııelerindenCıhan 
iki Devlet Arasındaki Gerginlik Son Hadiseler Ve Musolininin isi barışı için iyi neticeler beklediğini söyledi. 

Belgrad, 25 (Radyo) ı iata syona ıel mittir Nazırı 

Panya meselesinde verdiği Cevaptan ileri Gelmi• Bulunmaktadır İtalyan hariciye nazırı Kont köıküne gitmif, daha sonra 
y Çiyano yanlarında Yugo•· saraydaki deftere adını kay. 

Londra, 25 (Radyo) 1 yanın aönüllü meaeleıinl aö 
lnıiltere · İtalya milna1ebah, j rüımekten kaçı n nı a ı il e 
IOn hidtıeler yüz.ünden so· tehaddüı eden vaziyetin 
hlc bir ıafhaya 1 ııirmlt bu-

1 
vahim olduiu mOtaleuanda-

h11ıuyor Gazeteler, bu me dırlar. 
.. le etrafında uzun maka- Fran11z matbuahnda da 
1•ler yazmakta ve bedbinlik umumi bir endlıe hlklmdfr. 
llıtermektedirler Dtfer taraftan Royter ajan· 

Pıuiı, 25 <Radyo) - in- sı, reımi lnıilız mebafilinln 
liltere · İtalya mQnuebatı Grandinin beyanahnı tam 
hın aldıiı ıon vaziyetten bir sükQnetle karııla · 
dolayı Parfı gazeteleri de dıklarım bildirmekte ve bu 

:llditelerlni taklamamakta- mehafilln fikrince halyenın 
ıtlar. halen İspanyadaki gönüllü 
Fran11z ıiyaaal mehafili, lerln ıeri çaiırılmaaı mese· 

lerıınlljin tebeplerini izah lesini müzek~re etmek iıte · 
etınekte ve iki devlet ara- memesi hakkındaki karan 
••od& bundan evel hasıl ol değitebilecek mahiyette ol 
'" ıtıllftan fii len eser kal- duğunu ili.ve etmektedir. 
llaa':iıtı kanaatini r6ıtermek - Havas ajan11na Valinıtya-
tedırlcr. 

cian bildirildifine nazaran 
londra, 25 (AA .) - lı· Guadalajara cepheılnde ealr 

l>tnya itlerıne ademi müda- edilmit olan ltalyanlarm 
h.le koıniteıinde ltalya mu say111 bin üç yOzdür. 
t''-'••111 lıpanyadaki yaban· Londra, 25 (Radyo} ln 
Ct lltuhar ı plerin ıeri çağrıl · giltere kablneıi, buıün og · 
-. .. itıni İtalyamn ıtmdilik leden sonra baıbakan 8. 
.. '-akata edecek vaziyette Baldvinin riyasetinde mü 
~ ll11111adtfanı söylemııUr. him btr içtima yapmııtır 

Sovyct murahha11 da İtal 8 . Baldvin, içtimadan ev 

''"'" lıpanyada mütemadi- vef kral tarafından kabul 
,.._ •'tan müdahalHt Qze · edilmiştir 
tl•e le it omitenln nazarı dık Kabine içtimaında, harici 
'tini celbetmiıtir . vaziyet ve lngiltt-re ltalya 
l\atün lnrtliz ıazeteleri ltal - münaaebatı etrafında uzun 

16 Yaşından 60 Yaşına 
Kadar Her Türk Asker .. 
~i 11kırhk ınübl~f iyeİT.nunu proj11indı · ~avacı
"11 küyü~ ~ir ehımmiıet vırilmektadir. Yurt midaf a-

111ndi bütOn millet ıef erbar olacı~ttr. 
Yen· .. T -.le ı 6rk vatandaıları 

.. l •rltk rnGkellefiyeli kanu· 

ı," Projeıi alakalı vekalet · 
kt~tarafuıdan tamamen tel 

.,~dtlıntıtlr . 

de Türk Kuıu ıubeleri açı· 
lacaktır Hf'r vilayette bu it 
için komiteler kuru 'acak. 
her belediye bir ucuı mey 
danı bulmaia mecbur tutu
lacaktır . re 1~1 kanun projesine gö 

lcad Y•ıından 60 yaıına Gençliğın seferber edılmeai 
ı. at •üt'nn Türk vatandaı· için meklt>plerde bu yıldf\n 

rı •ık d 
16 ~2 r tr . Asker kaydı. itibaren havacıhk remi pro1ı · 
b._t ·J•\ar, 22 45 yaıında rama konulacaktn. 
oı,ul1aanla, 45 - 60 yaıanda 

h ar içi Bu ıeneden itibaren genç-
o,tl ' ayr1 hükümleri lik teakilah kuru lacaktır . Bu 

P
-• etın~edir. ır 
roje b' da Ln ır \zum kar1111n 

tetkilita 16 yaıına girt'n her 
Türk çocuğu mecburi olarak u"tQn nu.tı ... tid f . n vatan 

h 1 a aa.. için ıeferber bir 
a e ıeUrilmeın iıtihdaf 

ıirecektir Teık ilit ıçan 

memleket mmtakalara ayr1 · 
'llllelctedır 
ttlcelc · ..,kteplerde lacak ve her mıntakanın hu-
•ık Çocukların gördüfQ suıiyetlerini uygun bir 1troı · 

•tlilc dersi lcızl d 1 t.. ' a ram tatbik edi ecektir. .. ;•"'il edilecek. ay.a ,.. kur· Maarif velllletine bağlı 
•r açılacak ve l 

•rlcelcl ,unun iki müıteıarlık kurulmakta 
td•tu erle kadınlar İ\ ko dır Biri ıençllk siyas• müs· 
t 1 Y•t haddi '"'1arı teıarlığı, ikinci spor müste 
ç nde bulunanlar ayrı 1 d ,.._ yrı ıar ılı n. 

ittirilecektir , 
Pr . · ~ lli.yetlerdeki seferberlik 

._llUı o~enln havacılıta m \. mOdürlük leri teıllilitı ıenit· 
t•-ellllrn~ çok mühime. letilecek ve kırk vıllyette 
~ nufuıu 40 blıa ' yeniden ıef eı lletllk mfülür-

a daha az olan ı•htrler Uıkleri lcurulıu:alıtır . 

müzakereler cereyan etmit 
ve haricıye nazırı B. l:.den 
taraf mdan bu huıuıta iza 
hat verilmittir. 

İıviçrede bulunmakta olan 
Hahriye naznı Sir Samoel 
Hoardan baıka bütün nazı 
rlarm hazır bulundukları 

bu içtima, uzun müddet 
ıürmüıtür. 

Alakadar mehafil, cere 
yan eden müzakere hakkın · 

da h çbir ıey ıöylememek
tedir Bununla beraber, va· 
ziyetin nazik o lduğu söyle 

niyor. 

Salarnanka, 25 (Radyo) 
Madrid cephesinde Madrid 
Eıküryal yolunda yapılan 

( Sonun 3 nciı sayfada ) 

Rusya Hudutlarını 
T a h k i m E d iy o r .. - --

Rusya garp hudutlınndı yeraltı beton ve çelik istih~im
lan yapara~ burılanm geçilmez bir hale koymuştur. 

Sovyet Ruıyanın Laaoda 
ıölünden Karadenize kadar 
lUOO mil mesafelik ıarp 

hududunun yeraltı çelık ve 
beton istthkimlarla tahkim 
edlldıği hakikati bugün ıf. 

ta edilmittir . 
Fransızların "Maginot,, 

hattını andıran Sovyet tah 
kimat hattı Kızı !ordunun 

19 uncu yaldönümü dolayi 
ıile Sovyet matbuatında 

mevzuubahı olmaktadır. 

Ru hattın hatta havadan 
bile teh likeye maruz ve 

yaralanabilir olmadıfı . çün 
kü t•hkimatm yerın ! n katiy 
yen belli olmadığı beyan 

edilmektedır 

Muazzam çelik kapılar 
iıtıhki.mları 11kı 11kıya ka 
pamakta ve tasfiye edici 
bir alet vasıtaai l e içeri te· 
miz hava girmektedir . Bu 

' suretle zehirli gaz l arı da te · 
slrsiz buakmaktadır. 

Kafi miktarda yiyecek ıu 
mutfaklar, banyo daireJeri 
teJefon ve radyo ıle bu tah 
kimıtt içerhinde uı.un za · 
man niuhasarayıt dayanmak 
mümkün o l abılecefi ileri ıü- ' 
rülOyor . 

Sovyet ıazeteleri ıöyle ya· 
zıyor: 

"Hitlerin arzuıun;ı mevzu 
olan Ukranyada bir kanı 
toprak bile tehlikeye açıl< 

bir vaziyette deilldir. n 

Hududun her yüz metre 
mesafesinden on binlerce 
kuruıun iıtenıldiği zaman 
yayılabilecektir. 

Uzak ıarkta da bu gibi 
tllhkimat yapıldığı yazılmak

tadır Ft1kat Sovyet gazete 
leri buna dair tafsilat vf'r· 
miyorlar . 

~ lJeyli Heralldarı 
============='-"=====::=..===-::;=.:.::=-=== 

Valiler 
- ~ -

Arasmda ıheımiyetli ~ı
üisi~li~ler yıpılacak. 

Ankara, 25 (Husu~i) 

Şark vi layetlermda tetkikat · 

ta bulunmakta olan Dahilt 

ye Vekili 8 . Şükrü Kaya, 

buraya dönmek üzeredir. 

Vekil in dönüıünden sonra 

valiler araımda mühim de 

ğitiklıkler olacağı söyleniyor. 

~~··· 

Lağv 

Edilecek 
Belediyeler 

Ankara, 25 ( Huıuıl) 
Haber verıldiiine göre vari 

dalı on bin liradan nok

san olan kaza beledtyelerJ 

lağv edilecektir Hu ıtbi ka 
zalarda köy kıtnunn tatbik 

olunacaktır 

Dö L~rok 
İtılradan mükif at ıldı . 
Roma, 25 <Radyo) - Fa · 

tiıt İtalya, miralay Da Li. 
roka. zecri tedbirler 11ra11n 
da İtalya lehine hareket 
ettiği için 100 bin it ret he 
diye etmittir 

Bu para ile bir hastaha 
ne yapılacak ve Dö Liro 
kun kızımn lımile anılacaktır 

Filistin 
Ve Avam 
Kamarası 

Londra, 25 (Radyo) 
Avam Kamara11nda Flliıtln 
hldlıeleri hakkında mOılem 
leklt nazarı izahat vererek 
mlhteınleke vaziyetinin nor· 
mal olduğunu ı6ylemitllr 

Ren nehri yükseldi 
Parla, 25 (Radyo) - Ren 

nehri ıon yatmurlarla çok 
yü~ ıelmtı ve birçok kö1ler 
sular altında kalmıı, nıüna 
kallt keetlmtıttr . 

lavyanın Roma elçiıi oldu

iu halde dün akıam saat 
' 

8,20 de hudut iıtuyonu 

na gelmittir 

Hudut istasyonunda Kont 

Çiyano gazetecilere beya-

natta bulunarak ezcümle 

ıöyle demiıtlr: 

- Topragınıza tik ayak 

butıiım ıu anda bü 

yük bir meserret duyuyo

rum . Belıradda kuvveden 

fiile ıctireceğimiz eserin 

8&1kanlar, orta Avrupa ve 

cihan barııı 

hlmdlr. ,. 

için çok mü-

Tren I. l 5 de Zairep-

ten geçn ıitlir . 

Belıra<.İa hususi trenden 
biraz önce batvekil ve ha 

riciye vekili Stoyadi 
noviç. harbiye ve bahriye 

rıazırı, ticaret ve ıanayl 1 
nazın lataıyona gelmiılerdi .

1 
Türk, Af man, Yunan, Ma

cariıtan elçilerlle, Arnavut 
luk itıOzarı Kont Çiyano· 
yu karıılamak üzere l•taı 

yonda bulunuyorlardı 

İtalyan hariciye nazıranı 
hamil olan tren 9,30 da 

=-

Belçika 
Krah lon~radın ayrıldı 

Brüksel 25 (A.A .) Bel· 

çika kralı Londradan dön· 

müıtür 

Siyasi mehafil kralın 

Londra ziyaretini bilhaua 

Belçikayı zamin dev let ta · 

ahhütlerinin kafesinden beri 

kılan Franıa teıebbüıü üze 

rinde tam bir muvatfa 

kivet letkil eylemiı olduiu 
nu beyan etmektedirle r 
--=-

Bir Orman 

detmiıtir. 

Bilahara baıvekil Stoya. 
dinoviçi ziyaret etmittir. 
Baıvekille aralarında uzun 
iki mülikat olmuttur. 

Gece baıvekil tarafından 

misafir nazır ıereflne bir 
ziyafet verilmit. ziyafeti 
müteakip resmi kabul ya
pılmı~tır . 

Hitler 
Beynılmilıl biı kınteransı 

tavassut ı~ıcık 
Londra, 25 (Radyo) 

Mancester Gardiyan ıazete· 

ıi. B. Linsborinin 19 niıan· 
da B Hitleri ziyaret edece· 

ğini yazmaktadır. Bu ZiJa 
rette B Linıbori, ıulhun 

ideı.mesi için beynelmilel bir 
kenf er anı akdini temine ça-

hıacaktır. 
--..--l!?Jliı,._,,, __ 

Milletler 
- ~ 

Cııiyıtine lı1tnn airıııi 
için taplıntı 

Cenevre, 25 (Radyo) 
Milletler Cemiyeti ~usambte· 
si M1S1ran Milletler Cemiye· 
tine girmeıl hakkmda fev 

kalide toplanhsını 26 Ma
yısta aktedecektlr. 

ita/yan 
Japon 
Münasebatı 

Be\grad, 25 (A.A.) hal · 

ya ile Japonya aruanda bir 
ıiyasi muahede akdi için 
müzakereler yapıldıtı Ro· 

madan bildirilmektedfr. 
=,,--::===-= 

Yangını .. 
- -- - -- -

Smdugmm ~ir köyü civınndı olan bu ırıın ıına1n1n
dı 60 dönDılü~ bir kısım yındı. 

Sırıdırt-'mm Si11a11dt-d•· kö~ ii ara .. ıııtla hulu
•l~lll ormanda hir/.(Üll öıwe hii)'Ük hir ~aııgın •:•
"- llHŞlll'. 

Y aııonun uitti "-c., ~t1ui Jenırsi 
~ .. ' . .. . 

) ellt\11 ,""mdır~ı oruac.tıı rııulrnfaza 
jnudarma haberdar ed · lmiştir. 

iizt·ı·iııt· \azi
nwnıurhuı '~ 

Kö~ lünii11. muhafaza nwmu rla1'111111 ve jaudar-
11Huı111 çnhşnıaları it~ )'Hnj(ırı tliirı ·filıôiiriilrhil
miştir. 

Ornrnnda HU dilniinıliik hir ~alıa \ tuınıı~ bu-. \ 

luunıaktadır. 

Yaugm111 fit> ~ıır.-ıı~ c; ı~tığı lıak~11Hfa l•tlıkikaı 
~ apılmaktadır. 



SAYFA: 2 
asa • 

Mısır Ve Kapitülas -
yonlann Kaldınlması 
Konferansı. o 

Mısı rdaki ka pitü]asy on1a -
rın lrnldınlmaH için topla · 
nacak konfera ns, 12 nisanda 
Montröde toplanacaktır. Bu 
mesele ile alakaıı olan on 
üç devlet Montrö konferan
sına itUrak edeceklerini Mmr 
hükümetlue bildirdi. Muırda 
konferansın baıkanlığının 

üzerine alacak olan Nahaı 
Paıanm başkahğı altında bir 
heyet göndermektedir Baı 

balmn ıle birlikte, finans 
bakam, parlamento Laıkanı 
ve hül<ümetin hukuk müıa 
vlrinden mürekkep olan 
Mısır heyeti 3 ni11anda 
Montröye hareket edecek · 
tir. 

Bugün Mmr hilki'ımet ve 
mllletl için en ehemmiyetli 
meıele, kapitülasyonlar me 
ıeleıldlr . 

Maliimdur ki, geçenlerde 
lnılltere ile Mmr arasında 
yapılan anlatma, kapltülaı 

yonların lağvedtlmeıi, Mısır 

He bu meselede alakası olan 
memleketler arasında ileride 
yapılacak olan görüımelere 
bırakılmııtı. Daha doğrusu, 

M11ırm istiklali, andlaıma 

ile henüz temin edılmit de 

Atldı 

Ancak, 1936 daki Jngiliz 
M111r andlaımasında, ingilte 
re, gelecek konferanıta, Mı 
ıırın kapitülaıyonlarm k.tl· 
dırılma11 talebine müzahe 
rette bulunmayı ve Mısırın 
taraf mı tutmayı kabul et -
mııu. 

lnglherenln bu yardımına 
güvenen Mmr, en doğru yo 
lun, alakası olan devletleri 
bir, konferansa , yani Mont · 
röye davet etmek olacağını 
düıündü . 

M111rın hiç kimseye ıor

madan kapitülaıyonlan kal
dırmağa hakkı vardır. Fa
kat, meseleyi doıtça hallet
mek ve aynı zamanda ka 
pltü tasyonların kaldırılması 

neticesinde, yabancılara bir 
zarar getirmek .. tarafını ter 
clh etti 

Mmr hükümeti, Mor.trö 
konferansında kapitülaıyon. 

luın derhal yahut çarçabuk 
k.ıldmlmaıım teklıf etmek ta-

&a vvurunda değildir Onun 
gayesi 
luklarda 
mamlle 

evvela konıoloı 

mahkemeleri ta · 
kaldırmak ve 

bunların gördükleri İf 

lerl muhte:it mahkemelere 
gördürmektir. Bu muhtelit 
mahkemeleri ıse on yıl zar
fında lağvetmek düıüncesiy· 

le hareket etmektedır. Bu 
intıkal devresinde Mısır ka· 
nunlara ve hususıyle bu ka · 
nunların ticarete aid olan 
kumı yabrıncılnrın istekleri 
göz önünde lutularak değış 
tarilmiş olacaktır 

Montrö korıf eransına bir 
hazırlık olma~ üzere, İngil
terenin müıaviri B Rackelt 
ile şubat başlangıl;mda Ka 
hirede yapılan görüşmeler. 

Mısırla lngiltere arasında 
oldukça mükemmel bir an 
laşmn meydana getirmışti 

Old•.ık"a n ükenı mel tabırıni 
l<ullanı) (lruz. Çünkü tam bir 
nnlaşnıa}'u varmnk mümkün 
olmadı İngiltere ile Mısır 
arasmda iki mesele vardır 

l<i, bunlar henüz ha.lledile · 
memi~tır. 

Evvela, Mmr 
menfaatlere ait 

muhtelit 
davaları 

Mmr mahkemelerinin gör· 
meler ini israrla istemekte· 
dir Muhteli~ menfaatlerle 
murat edilen ıey, M111rlılar

la yabancı şirketler arasın · 

da ki anlaımazhklardır. 
ikinci mesele Mııar haki 

mleri meselesidir M111r1 

muhtelıt mahkemeler kal· 
dırılı~cıya kadar sürecek 
olan intikal devre•lnde açı
lacak olan hakimlik mev 
kilerine Mısırlı hakimlerin 
getirllmeıinl lstemt>ktedlr. Bu. 
na mukabil, İngiltere, bu 
1 O yıllık lntikal:.devreıiode 
hi.klmlık mevkilerinin itgall 
meseleılni eskidenberl tatbik 
edilen uıullere göre hallet· 
mek, yani mahkemeler kal · 
dırılıncıya kadıu, alakuı 

olan devletlerin mua.yyen 
mikdarda hakim tayin et. 
mek hakkını haiz olmaları 
111 istemektedir. 

Hiç ıüphe yok ki, M11ır, 

Montrôde alakalı) olan dev 

letlerln gösterecekleri bir 
çok zorluklarla karıılaıacak· 

tır. Çünkü, birçok milletlt>r, 
muvafakat göıtermek için 

Mııırm fedakarlıkta bulun· 
muını lıtiyecekler ve belki 

de orada bulunacak olan 
milletlerin hepsi de 10 yıl 

lık intikal devresini kafi gör 
miyerek, bu müddetin müm· 

kün mertebe rhı ha ziyade 
uzatılmasının istiY.eceklerdir. 

Diğer taraftan ıunu da 
bilmek lazımdır ki, Mmr is-

teklerinde ısrar edecek ve ka-
pıtülaıyonların memleket içinde 

meydana ıetırdiği vaziyetin 
Mısırla btı mllletler ara11a. 
da normal bir münasebet 
teıillne artık elvermediğini 

kendilerine anlatacaktır. 

Çünkü, Mısır, kapitülasyon 
lar yüzünden bu on üç mi 
iletin muvafakah olmadan 
memlekete faydası olan 
hiçbir kanun çıkaramamak· 
tadar. Halbuki her hayati 
meıele de kalkmabllmeıi 

içın, onlarm M11ıra yardım 

etmeleri kendi menfaatleri 
icabındandır . 

Mısır baıbakanı da bir· 
çok veıllelerle söyledıği gi -
bi, kttpltülasyonları kaldır 

makla hiç bir zaman M111r 
yabancıları ayrı bir nıua 
mele ye ta 
bi tutmak niyetinde değildir. 
Bilakis, bazı Avrupa mem 
leketlerinde idet olduğu gi· 
bi, fevkalade kanun ve ver 
giier koymadan kendilerine 
karıı aynı misafirseverliğı 

göstermekte devam edecek 
tir Yabancıların Mısırda 500 
milyon İngiliz lirası tutarında 
sermaye'eri bulunduğu ve 
bu sermayenin Mısırın eko 
nomisine çok büyük yardımı 
dokunduğu rnalümdur. Bu 
sermayeyi bundan böyle de 
verimli kılmak ıçın , sırf 

memleketin refah ve saadeti 
göz önünde tutularak ileri 
sürülen\. isteklere yabancıla 

rın yardım etmeleri lazım· 

dır. 

T0RIW1Ll 26 MART 937 -
il .MiZDEN HABle lER l 

Veraset Ve intikal Ver- ilan Ve Abone Dolan
gileri Niçin Azahyor ?.. dır1cıhğı;yapanlar .. 

Bu vergilere bil~assa ehemmiyet verilEcek. tarh ve tabak· OahiliyeTe~al~ti ~u gi~İTol2n~u1eıklara mani olma~ 
~u~unda ihmali uörültn mlmurlar şi~detli ceza göncekler için şiddetli tec~irler ald1. 

Devlet •arldall arasında 

mühimce bir yer tutan ve · 
raset va intikal vergisinin 
tarh ve tahakkukunda ali.
kadar veridat idarelerinin 
göstermekte olduklara lakay 
di ve alakasızlık yüzünden 
bu vergi haıılatmın günden 
güne azaldığı ıörUlmekte ve 
maliye müfetuılerl tarafın · 

dan yapılan teftııler netice 
ıinde bu alakasızlığın ıon 

zamanlarda hemen her ta
rafta umumi bir tekil aldıiı 
ve vefat hadiseleri takip o 
lunmıyarak vergi tahakku
katının tapu idarelerine tes
cil ettirilen gayri menkul 
intikali.tına haıredilmtı ol
duğu anlaıılmftktadır. 

1836 No. lı kanunun 5 
inci maddesinde bu verginin 
mükellefler tarafından veri· 
lecek beyannamelere müste 
niden tarh olunacağı ve 23 
üncü maddesinde de beyan· 
name verilmiyen ahvalde 
malmemurlarmm mükellefe 
müracaat ve onlardan intl 
kal eden mal, hak ve men
faatleri tahkik edecekleri 
göllerildtği gibi 32 inci mad 
desinde noterlere icra me 
murlarına, nüfuı ve tapu 
memurlarına muttali olacak
lları ölüm hiidiıelerlnl ve 
köy muhtarlarına da her ay 

· lık ölüm vukuatını varidat 
l<laresine bildirmek mecburi 
yeti tahmil edilmiıtir . 

Bu mecburiyet ve salibi 
yetler vereaat ve intikal 
vergisinin tarhında maliye 
memurları için kıymetli bl -
rer vasıta olduiu halde hiç· 
bir tarafta bu kanuni ıala 
hiyetlerin.._lstimal ve bunlar 
dan iıtif ade edilmiyerek bu 
verginin sadece tapu idare 
lerinde teıcıl için relen gay 
ri menkuılere inhilar etUrıl 
meıt tlddelle muaheze edil· 
mektedir. 

Maiyetlerinde bulunan va 
ridat memurlarını ıevk ve 
idare ve onların faaliyetle
rile yakından alakadar ol· 
mağa mecbur bulunan mal
müdürü, varidat müdürü ve 
defterdarların dahi dığer husu 
shuda olduğu gıbı veraset ve 
iutikal vergısl tahrıyatının 

aldığı bu elim vaziyette de 
pek büyük hiuei_mesullyet 
!eri bulunduğu muhakkak· 

tır . 

Vergi tarhiyatının yoluna 
konulması için ou noktalara 
ehemmiyet verilecektir: 

1 - Köy ve mahalle 
muhtar ve müme111illeri ta 
rafından verilecek liıtelcre 

mümkün mertebe varisler n 

isimlerlle beraber adresleri 
de dercettiri lecektir. 

2 - Varidat dairelerinde, 
kutlanılmıyan eski defterler. 
den .biriıi bu ıoe tahılı olu 
narak, verilen ,listelerde ya 
zılı ıahııılarln bunların varıs

lerl deftere sıraslyle kayıd 

ve her variıln beyannamesi, 

1 miras hakkında yapılacak Matbuat kanununun 21 yetlerine mani olmak içlo 
vilayetlere ıu tamimi gön· 
dermittir. 

tahkikat muntazaman bu def. inci maddesi hükmüne göre 
tere muhtasar bir ıekllde kay gazetelere ilan ve abone 
dolunacak ve tahkikat tekem · kaydedecek ıahıılarm isim 1 - Vilayetlerden resmi 

vesika almamıı olan ıah11ları~ 
faaliyetlerine mani olmak. 

mül ettikçe, vergi "tarh ve 
tahakkuk defteri., üzerine 
nakil ve tarhedllecektlr. Tu · 
tulacak bu defter varidat 
idr.relerlnln veraset verglıf 

tahriyatı için bir nevi müs 
vedde defteri olacaktır. 

3- Ölüm ltıtelerl alındık 
ça, varJdat idarelerince ve 
reselere, kanuni mecburiyet· 
lerlnt açıkça izah edecek 
tekilde bir tezkere yazılarak 
bu mecburiyetlere riayet 
olunmaması halinde, düçar 
olacakları cezalar da göste· 
rilmek ıuretile varlıler ikaz 
edilecektir. 

4 - Varidat idareleri 
ölüm ltateleri üzerine bir 

taraftan uçuncü maddede 
yazıla ikazı yapmakla be 

raber diğer taraftan ölenle· 
rin adlarmı, soyadlarını ve 
ikamet mahallellini göıter 

mek suretile bir cetvel ha · 
zırlıyarak hususi idare ta 
hakuk memurlarına gönde-
recek ve bu eıhaı 
d e f t e r l e r l n.d e 

namına 

bina 
ve arazi mukayyet ise Irat 
ve kıymetlerini, numaraları 
nı ve mevkiini bildirmeleri· 
ni husuıi idare tahakkuk 
memurlarından iıtiyerek ala 
caklardar. Ayni zamanda 
ölenlerin menkul malları ba· 
nka ve ılgorta ıtrketlerınde 
para esham ve .. tahvlllt ve 
hayat ıtıortası eibl kıymet· 
leri mevcut olup olmadıiını 
da tetkik edeceklerdir. 

5 - Bu suretle toplanan 
malümat varislerin beyan· 

namelerıle de kontrol ve 
beyanname verilmiyen ah 
valde 23 üncü madde mu 
cibince hareket olunarak 

verıiye tabi menkul ve ga 
yrı menkul malların mükel 
ieftyet harıcinde kalmama· 
ıını temin ve verıiye 

hedeceklerdır. 

tar. 

Bu tebliğat tarıhinden 

sonra dahı konuoi vazıteıe 
rıni yapmamakla devam 

ettiğı ettıı netıceıınde an 
ıaıııacak memur ve amirler 
hakkıuda ııddetli ceza tat· 
bık olunacaktır. 

Kafesler 
Kalkıyor 

Belediye Umum i Mtcl ı r.ı 

son toplantılarının birinde. 
mevcudu az olmakla bera 
ber henüz lrnlkmamı§ bulu 
nan ev kafeslerinin kaldırıl 
ması hakkında bir karar 
vermişti. 

Su karar son günlerde 
tatbik mevkllne girmi~ bu 
lunmaktadır 

Buna göre bazı evlerin 
pençerelerlni örten kafeıler 

kaldıralmağa baılanmııtır. 

lerlnln mahallinin mülkiye 
amirine bildirllmeıi ve bu 

ıahııların vilayetler tarafın 
dan verilmit bir veklkayı 

hamil bulunma ları ıarttır 

Bu eıasa göre ilan ve abo 

ne kaydına memur olanla · 
rm halkı mutazarrır etme

lerine lmkAn bırakılmamıf 

hr 

Halbuki ilin ve 
dolandmcıhğma ait 
Veki.leUne yapılan 
ler artmııtır. 

abone 
Dahiliye 
ıikayet 

Vekalet bunların faali-

2 - Vesika alacak ıahı 
ılar hakkında sıkı bir tet 
kik ve tahkik ıafhasmm aç 
ılması ve gerçekten kanaat 
husule gelmedikçe kimıey• 
veıika verllmemeıl, ılmdıye 

kadar abone ve llln tılerl 
için veril mit olan veıikala • 
rın ciddi bir surette yenideO 
tetkiki. 

3 - Abone ve ilin kay· 
dına memur olanlar vtll 
yetlerden vesika alacak· 
lardır. 

---~-------

Merinos Koyunlarına 
Dair Tetkikler .. 

-------
Pamukçu~a yetıştirilen Merinoslar üçerinde tekkikler 

yapıld1. Diğer ~ayvanların vaziyetleri de gözden geçiriliyor 
Bir gün önce İzmlrden 

şehrimize gelen Ziraat Ve 
kaleli baytar müfettıılerin 

den B. Kazım Merinoı ko 

yakından alakadar ol· 
muşlar ve dığer hayvani•' 
üzerinde yapılan eneme anı 
Jt yel eri üzerinde de ilglleo· 

yunları üzerinde tetkiklerde dikten sonra akıam geç v•
bulunmak üzere dün baytar 
müdürü B Behçet Tunçay 
tle birlikte Pamukçuya git· 
mitlerdir. 

Mnf etttş ve müdür 
Pamukçuda Merinos koyun 

kıt şehrimize dönmüılerdfr• 
B. Kazım vilayetimiz d• 

hlllndeki diğer Merinof 
mıntakalarında da hayv•" 
hastalıkları ve diier baytari t 

tıler üzerinde tetkikler d 
larının yeliıme şartlarile de bulunacaktır. 

----------~----

Kooperatif 
Gece yılhk toplantısım yaptı 

Şehrimiz tarım kredi ko 
operatifJ gece yıllık toplan 
hıını yapmıştır. 

Bu toplantıda mürakip 
ve idare heyeti raporları ok 
unarak kabul edilmtıtlr. Ya· 
pılan itlerden dolayı idare 
heyetine ve idare heyetince 
de Ziraat bankasına umumi 
heyet taraf mdan teıekkür 
cdilmiıtir. Hu meyanda kt;>
operatiften ayrılım Ahmet 
B a y r a k t a ra umumi 
heyet namına takdirnnme 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

936 yılında 2836 sayılı 

kanuna intıbak eden hoope· 
ralif ortaklarına 92000 kü· 
sür lira ikraz ... etmiş ve 
400 liradan fazla kar temin 
etmitlir. Kooperatife girmek 
için müracaat eden Köteylı 
Bevköy, Uçpınar, Çayırhi· 

ıar , Küçükbostancı köyleri 
nin bu istekleri kabul ed1l 
mi~tir. 

Yapılan seçimde İsmail 
Hakkı Varnah, Şükrü Yır· 
calı , Tevfik Başaran, 1bra 
hım • Sami Kayyım , Avni 
Sağhkç; idare hey« tine, 
l•TYJatl Snfa Kasapoğlu, R" 
sim Çağan yedek azalıkla 
ra, Hilmi Şeremetli fahri 
kontrolörlüğe, Hulusi Dar 
b11lı, Zühtü Ôzmelek . Emin 
inan hakem · heyetine se 
çtlmiılerdır. 

Halk evi 
Spor kolunun toplantısı 

Halkevi spor kolu da toP 
lanhsmı yapmışlar yeni ıd•" 
heyeti ıöylece kurulmuıtıır: ' 

Baıkanlığa B. f uat Bılil 1 
öiretmen bayan Mübecel Ali 
Çuna, Ali Şc&yakçı, Müplf ) 
Yenal seçilmtılerdlr. 

) 

b 

Vali Ban~nmada 
Vali ve C. H. Partisi bf 

b·r kana B. Ethem Aykut 1 

gOn önceki trenle Ba•dır 
maya gitmiştir. 

Belediye rei~ · 
Rir kaç gün önc, İzmir~ 

giden belediye reit B. Nacı 
Kodanaz dün lzrrden gel 
mişlir. 

Hususi mu~asra müdürü 
Bir hafladareri mezunel1 

İ~mitte bulur" Hususi mo 
hasebe mü1rü B. Ratil 
Sekendiz d' gelml§tir · 

ı Daimi ent111en roplanıısı 
Vilfıy,Dalmi Encümeni 

dün l:e' toplantısını yapa 
rak m <e ıf işler üzerinde 
görü§'ş kararlar vermi§tlr~ 

Par#ilayet idare ~eyell 
,H. Partiıi ~vılayet ıda

re•eyeti dün toplanarak 
p-i itleri üz~rinde metıul 
ıuıtur. 

1 
h 
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Türk /ngiltere 
/tal ya 

~~~-- ~'.\ _ Limanlırı ırı~ın~ae~ne~i eş Miinasebatı 
~ / JlllJI ne (!ekıfde f8Ştn8Clk1 lBaıtarafı birinci sayfada\ 

y müteaddid taarruzlar muv· :'111••~-~liı~-';... __ _._____ Marmara havzuı dııında Ve affakiyelle neticelenmiş ve 

yalnız Türk limanları aruında bfr ıkı siper almmııtır Bir Sevginin İntikamı.J 
- A! Kızım, burası zen

lin babanın evi delil ... Oi
lıa11au butrecekıfn. Kaynana· 
laın çatlak, saldırıcı sesi ge
aç ve güzel kadının taze 
S.rınaklarından Oçüncü ıe· 
lıerı çinko tepılnin üstüne 
dGıGrdG. Çannn ... 

- A! Nehacet, alda ba • 
llllaa vur. 

Bır aaraç köıelealnin ko· 
~1l•unu andıran kuru ve 
hiıız zeytin parçHı yeni 
leltnın boğazına diken aibl 
ttlrıldı. iki tekerin tat vere 
llledifi harmanı bozuk, bayat 
Çttı 6mrün6 biraz daha 
•lr.Utccek zehirmit gibi 11· 
""'tı ile yudumladı. 

Clrümce tazelediği dör· 
dGıac:ı ıekerl, zorla kendini 
~lıtermek fıtlyen bir gurur

; bir karat yukardan bıraktı. 

sulluğunu Belkisin bil basının 

zengin ve cönıut evinde 
dinlendirirdi. Bol tekerli 
iç~cekler .. Çok defa bilekle· 
rlnl ihtiramla dayadıktan 

nefis yemek sofruı .. Ve 
nlha yet her ıey ... 

O zaman hepıi na11I ke
ndlılne bayan diyerek say· 
ıı ile itina göıterirlerdl. Ve 
timdi na11l bütün bunl rdan 
habersizdirler. 

Bu eve geldiği gün her 
hadise bir zaman 11raaile 
onu kötü "ıürpriz" ler ha
linde korkutur gibi ıaıırtm 
ııtı Ve birkaç Hal ıonra 

koleralı hır oda içinde ha 
pıedilmit gibi çıldıra cağı 

gelmltU. Daha erte1I a-ünd
en itibaren g6rümce1i artık 
onun lacivert gl>zlerinin 
1ıhhar caztbe1inı, teninin ı•r · 

gin ve penbe tazeliftnl, bo· 
yunun biçimli ıüz.ülOtOnO, 

dudaklarının her ıanlJe ye
ni renkler'e temiz gülOm1e 
yiılert medhetmez olmutlu. 

Bırıne oful, birine afabey. 
cltterıne de koca olan erkek 
"ınealnin yapma aıablyellne 
b,lr •ertr bir eiızla konu 
11ltordu Ve konuıma kah· 

•tltı ıofra11nın üıtOnde a-eli Bir sabah ıörümceslnl o 
'I dııarda bırakan bir .. ç duanda, tekerin kaynatılma 
'tali teıkll etti. sile yapılmıt efda Jle yil.ıü 

- Su .. nün, kollarının, bacaklarının 
~ 2rlcef!n hu emri bir ele sert ve kalın kıllerını kopa 
~trıtc hızı tle bütün rırken gördüğü zaman blça· 
"'•lclara uğrıyarak yalnız re ne kadar 11kılmıt ve bu 
hlının beynindeki itaat ka müıkGI vaziyetten kurtulmak 

bı bir ıantıral numara11 için: 
~I dOıOrdü. Kalın ve çat - Of ... Sabahları ne ka· 

lı dudaklarla bir yumruk dar çlrktnıfn . . Gl>zlr.rin çil 
~~I fltmlt gırtlakta su, çe· çil.. iğrenç bir haldeıin .. . 

Llt •e yuvarlanıt ıesleri Diye tik defa sonu aelml ç,~ 

arıyordu., yen bir batlanıııç olarak na· 
-. Ben de iıterim . 111 çıkıımııtı ... 

tibQÖtihncenin nazla ve iı Oh fakat. Oh . O hep 

d 
1•flı arzuıunu kaynananın bu hakaretleri, bu azarlama 

·~ ~•i dGIOmledi ları lıtlyordu . Onu bir pas 
.... Ben de.. pu gibi çiğnemelerini, bir * * tahta bezi gibi en kirli yer 

ot flellctı evleneli iki sene Jere atmalarım istiyordu. 
ç,~taıtu. Kocuı çok çirkin Hu evlenmeyi ve bu ne· 
tıa• ıevlcııf. kaba üstelik ticeleri bilerek kendisi hazır 
~it' ıevalıi de olmıyan lamııtı. Bu ıefil aileye ken· 
t •daındı Altmıı lirayı diılnl istemeleri için o ce 
"tt 
'il " •Jlıia bu dört boiaz ıaret vermittl. Kendi anne 
~·tt Ortadan aıaiı derecede ıJnin babaaının isyanlarım, 

t• ediyordu. aıabiyetlerlnl o kırmıf, o 

)t.~t baılarında yemeklerin razı etmtıtt. Çünkü bu tek 
.,, llo il t lı en iyi ölüm aracı olarak "lbt rrna aııyor, ayın a 

S_, bQy(idGk~e azalıyordu. kabul etmitti · 

~ .. :1•Ya dilim hesabı ekmek Ta küçüklüklerinderı beri 
lrdt. sevlttikleri ıevallialne bir 

lçı~'hvaitıda ıekerin ve çok maceralarlA kirlen· 
~,~cİk Çayın bardak adedi mit kızlığını götürmejı bir 

p 
1Jdı vicdanıızhk bildiği içın inli 

G lt,Jnananın mantosunda har etmesi lazım geliyordu. t! kıt evvelki bir mangal O sevgıliıi ki bütün bakır 
dı~•lının yaması ıolmuf, erkekliğini hiç bir macera 

QI 
1
Plikleri ımtıyordu. ile kirletmeden ona sakia. 

ı,t &rfitncenin kalın dudak mııtı . Bu vicdanııılıiı yapa· 
~ elııı katıdıle rujlanırdı mazdı 

"'• elltıııa iskarpinleri ezil - Kendiılni ö 1dürürse bir 
t':İ,bQ2ulrnu1 ök~eaile. Ço an sonra kurtulacak, sevgi 
r tı kon 1 d lı··ı·nı bu""yu"k azaplar ' r,, ç arın an ve en .. 

,._ 16rGnmesi lazım ge la bırakacaktı. 
' /etlerinden bih.üntülerl Damla damla ölmek ve 
ı keıtç kadınlık izzetinefsi öldükçe dirilmek, dirildikçe 
ı-.d:lcak halde idi. Portn.e. ölmek .. 

.,1 l en baılt ihtiyaçlarım lıte bu düıüncelerle böy· 
1 

1 11
•cak bir bet kuruı le bir aıleye karıtmıth El ' b-.ı I•- Unduramıyordu bet ıevgiliııl onun bu roma 

l(I Yıl ~ hl l d 
''• L once ıiirli ve hül- ntik hhılni ta ı e enıiye· 

Qir .. · h 
'" .enç kızdı Ne ka· cek ve bütün a11aeiyelıne 
t lt•ılt rtıektupları alır ve ra~men nihayet her erkek •d., 
1, O •na cevap vermez gibi: 

la11ıanl11r timdi kocası Canım, kadın değil mi, 

nakledilecek yerli veya güm· Guadalejara cephesinde 
rük resmi ödenmtı ecnebi 
eıyaamın dahili ticaret mua 
melelerine aid talimalnftme 
alikahlara bildirilmlttir. 
ı ntaan 1937 tarihinde yü
rQrJüğe girecek olan bu ta 
llmatnameye göre: Bir liman· 
dan diğer bir Umana naklo 
nulacak etyayı, ıahipleri 
10mrük idarelerine bildire 
ceklerdlr Kuvvetli ıüphe 
uyandırmadıkça ıümrilk 

idaresi bu etyayı muayene 
ve eıya sahiplerine bir be 
yanname verecektir. Bu ıu· 
retle vapura nakledilen etya 
vardıfı Umanda gOmrüğe 

uğramadan tüccara teıllm 

edilebilecektir. Vapurlardan 
baıka vasıta ile naklonula 
cak etya da aynı muamele 
ye ti.bt tutulacaktır. Yolcu 
beraberinde nakledllt>n etya 
manifesto ve beyannameye 
tabi tutulmıyacakt1r. Bir 
Türk limanından dığer bir 
Türk limanına giderken ec 
nebi bir llmans uğrayan 

vapurlarla nakledilecek iç 
ticaret etyHı tlmdlye kadar 
yapılmakta olan muameleye 
tabi tutulacaktır. 

---ı::a cc::::a=----

·Gayri 
Menkuller 

~ -

Ozerin~ı~i mül~iyet isi 
Halkın aayrt menkul üze. 

rindekl mülkiyet haklarını 

kullanmakta zahmet ve kül· 
fet çekmemeleri için cumhur& 
yet kanunları kolay ve keı 
tirme uıulleri koymuştur. 

Halkın bu kola) hkların 
dan istifade edebilmeleri için 
tapu kanununun 27 inci 
maddeıine istinaden tapu 
ieareıinde fotofraf usulü 
tatbik edilmektedir. 

Bu it bır it 11ruında mec 
buri olmakla beraber; ihtı 

yari olarak da tapu sened 
!erine ve sicillerıne fotoğraf 
yapııhrılmaktadır 

Pu usulün tatblkındeki 

fatde tapuda müseccel bir 
aayri menkul malıkinin ray· 
ri bir tahıs tarafından fu 
zuli bir tasarruf muamelesi· 
nin icrasma mani olmakla 
ayni zamanda maliki tarafın 
dan yapılacak herhangı bir 
ta1&rruf muamelesinde köy 
muhtarlığından veya beledi 
yeden ilmühaber almak gıbi 
külfet ve masraftan ve bu 
yüzden iti günlerce uzamak 
t&n kurtularak doğrudan 

doğruya malikı tarafından 

verilecek matbu bir beyan 
name ile yapılmuını temin 
edecektir. 

lındeki avam biı: felıefe i'e 
gönlünü ovutacak . Kendi 
sinden nefrd edecek .. Amma 
hiç hiç azap duymıyacak. 

İki sene içinde çetin bır 
mücadele hayalı yaıamıttı. 
izzetinefsini parça parça 
çığnetlyor, kendiıi de yaprak 
yaprak bitiyordu .. 

* 

aıi kuvvetler mevzılerini hl 

hkim ile mefguldürler . Yeni 
bir taarruz hazırlanmakta 
dır. 

Balyon, 25 (Radyo) - 87 
İıpanyol mültecisi lngiliz tor· 
pidoları tarafından getirılm 
ittir. Bunlar, iki taraf lspan· 
ya araıında mübadele edl 
lenler; kadın, ihtlya r ve ço 
cuklardan mürekkeptırler . 

Parla, 25 (A.A ) - Actl 
on Françatıe gazetesi hüku. 
metçi lıpanyol tayyarecile
rinin Parlıte bulunmasını 
mevzu bahsederek Fran11z 
hava nazırı B Cetun bun 
lara ıatın aldıkları mühim 
teçhizata vermekle kalmadı 
jını ve fakat Hollanda ve 
Çekoılovakya tayyareleri 
satmakla da metıul oldu· 
junu yazmaktadır. 

Madrtd, 25 (AA)- Ha 
ajan11 muhabirinden: 

HOkumet kuvvetleri d6n 
Guadalajara cepheılndekf 
mukabil taarruzlarına de 
va m etmtılerdlr. A ıtlerln 

ttddetli mukaven: etine raf· 
men onların ıon hareket 
noktaları ofan Almadroueıe 
6 kilometrelik ve Jadraua 8 
ktlometrelık bir mesafeye 
kadar ilerlemtılerdır. Hük(i 
met kuvvetleri hu suretle 
Guadalejaranın ıtmallnde 
kaybettikleri arazinin yarı 
ıından fazla11nı iıtirdat et 
mlt 1 erdır. 

Londra. 2; (Radyo) 
General Fran"o nezdlndekl 
lngiltz masla hatgOzarı hül< Q 

metinin Javett üzerine Lon 
draya hareket etmlıtfr. 

Londra, 25 (A.A .) - Ha· 
vu ajansı muhabirinden: 

fyl btr menbadan öğrenll· 
diğlne göre B Grandi dün 
Lorcl Plymouh ile yapmıı 
olduğu görOtme eınasında 
ademi müdahale kontrol te· 
flerlnin tayini hakkında he 
nüz Romadan talimat alm. 
amıt oldujunu beyan etmlt· 
tir. 

Parıs, 24 (Radyo) - Ha 
va1 ajan11na göre aaller üni 
veraite mahalleıinde ıarka 
doğru mukabil bir taarruz 
yapmıılar ve bazı yerleri al
maia muvaffak ofmuı' ardar. 

Bu taaruz ani olarak ya 
pılmıştır. 

Sogoençadan alınan bir 
haberde de Milislerin yap
mış o! duklerı bütün taarruz. 
lar akim kalmıt ve ıpüskür 
tülmüılerdir. General Miya
barm Madridde bulunduğu 
da tüphelı görülmektedir. 
Aıılcr umumi bir taarruza 
hazırlanmakta ve iyi hava 
beklemektedirler. 

Kaynana11 görümceyi 
himaye ederek ona çıkıtı· 
yordu. 

Belkis süpürdüğü odayı 
yarıda bırakarak aözlerin· 
den akan yaıı odanın toz · 
larmda kurutup atağıya kot· 
tu. O her gün böyle ağh · 
yor Ve her gün bir parça 
daha eriyordu l'u hali on · 

_ A! Kızımı hizmetçi mi 
aldın ayol . Gel soğanı ıoy 
Bulatılc ıuyunu 11ıt Hharalu 

1 dan böylece ıeygıliıinln inli 
kamını alıyordu. 

SAYFA: 3 

Bahkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Gönen noter muavinliği açıkd1r. İmtıhanıız noter ola
bilmek ıartlarını haiz taliplerin Adliye Vekaletine ve im· 
tihanla noter olabileceklerin noter kanununun 14 ve 15 ini 
ına •ldeleri mucıblnce Adltye encümeni huzurunda lmtahan 
ları yapılmak üzere ilan tarıhinden itibaren bir ay içinde 
evrakı müsbiteleri birlıkde Balıkeair Adliye encümenine 
müracaatları. 

Bahk_esir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye Meclisi 937 yılı Varidat ve mesraf bütçelerini 
müzakere etmek üzere 2 4 · 937 cuma günü saat 15 te 
Belediye salonunda toplanacağı ilin olunur 

l - 1 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii Cını ve nevi 
Mahallede Ev 

Mahallesi 
Kaaaplar: 

Hududu 
Safı: Cınaeli iz
zet oflu Muıta · 
fa ıolu: Recep 
oğlu Kazım ar· 
kaıı: Tahtacı Ali 
bey evleri önl: 
Yol: 

Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazılı evin yeri Ka
ıaplar mahalleıinden Hobtl ofullarından Alinin ıaman da · 
mı iken 45 ıene evel 1350 madeni kurut bedel mukabi
linde Emirzeybek mahalle.inden olup halen Kuaplar ma · 
halleslnde mukim Mehmet kızı Sıdıkanın haricen ıatın al
mak ıuretile malı iken mczkür damı yıkarak .ayni ıene 
zarfında kendi paruile meıken hane inıa ederek ol ıuret
le ıenehlz olarak taıarruf ve temellükünde olduiundan 
bahiı'e namına teıcll edilmeıi iıtenıldiilnden tahkikat yap
mak için ~9 3 937 pazar günü mahalline memur gönde· 
rilecektlr. Bu yer hakkında bunlardan baıka taıarruf ve
ya ıair bir surette hak iddiasında bulunanlar vana bu 
günler tç•nde yazı ile Vıliyet Tapu Sicil mubafızlıiına 
veyahut maha!line gelecek memura m6racaatları lüzumu 
Hin olunur. 

Gönen icra Mımuıluaundan: 
Bandırma ıeyrl ıefain ida

resine (2000) lirayı masrafla 
birlikte odemeie borçlu Ar· 
mutlu karyesinden Mehmet 
oğlu HQseylnin evvel ceaçık 
arttırması yapılan Topal oğ 
lu Geçidi diler lımi Kandilli 
mevkUnde bulunan (40) dö · 
nüm tarlasının muahmen 
kıymetin yüzde 75 ni bul 
madığındao ıatıf geri bırakı· 
larak borç 2280 numaralı ka· 

nun veçhlle tecile tabi tutulmuı 
iıede ıenehk takıil tediye 
edilmedığinden tecıl düıürü 
lerek yemlnli üç ehlı tara 
fmdan (400) lira kıymet bi
çilen mezkur tarla tekrar 
açık arthrma)a konmuıtur. 

1 - Açık artırma icra 
dairesinde 26 · nisan 937 
pazarltai günü Hal 14 den 
16 ya kadar yapılacaktJr. 

2 - Bu ıatıp ait ıartn• · 

me 1 Ö nisan 937 tarihinden 
itibaren her keıln görmesi 
için icra daireainde açıktır. 

3 - Artırmaya ittirak 
için muhammen kıymetin 
yüzde 7 ,5 niıb~tinde pey 
depo akçeıi veya milli bir 
bankanın temf~at mektubu 
nu daireye vermeıl lcabeder 

4 - Geyri menkul üze 
rinde ipotek sahibi v~ irtl· 
fak hakkı ve sair alakadar 
!arın faiz ve maarafa dair 
iddiaları oldulu takdırde 

0

ilan tarihinden itibaren 20 
gün içınde evrakı müıbiteler 
ıle birlikte icra ~aireılne 

müracaatlara lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu slcilile 

sabit olmıyanlar ulıf 
ıınm paylaımasından 

5 - - Ga1ri menkul üç 
defa batırıldıktan ıonra en 
çok artıranın üıtilnde bırakı · 
lacaktır. Şu kadar ki arttır 
ma bedeli muhammen · kıy. 
metin yüzde 75 ini bulma11 
lazımdır. Bulmadıiı takdir 
de arttıranın teahh6dü tbka 
edilerek artırma on beı gün 
uzatılarak 12 may11 937 
çartamba günü ayni ıa · 

atte yapılacak 2 inci art 
turna gayri menkul en çok 
arttıran üıtünde bırakılır. 

6 Satıt peıındir. Gay· 
ri menkul üıtilnde bırakılan 
alıcı aatıt bedelini derhal 
veya verilecek mühlet için · 
de Yermezse ihale bozula. 
rak kendisinden evvel en 
yükıek tekllfde bulunana 
bu da kabul etmezıe on bet 
aOn mOddetle tekrar arttır 
maya konarak en çok arttı 
rana ihale edilir. Ve iki 
arttırma arasmda fark ede 
cek bedel yüzde 5 fatz ve 
ıalr zararlarla birlikte hük · 
me hacet kelmakıtzın ilk 
alıcıdan tahsil edilir. Keyfi 
yet ilan olunur. 

Kayıp piyanto bıleli 
Balıkelir ( Y okıulları Gö

zetme ve Çocuk Esirgeme) 
kurumları menf aatlerlne ter
tip edilip çekilen etya pi 

yangosuna ait (3891) numa 
ralı biletimi kaybettiğimi 
ve piyango heyetine de ma 
hlmat verdiğimi ilan ederim. 

Baiıkesir palas 111hlbi 
Kepsütlö Bekir otlu 

koktu .. Şükrü Galip la bu •dam evinin Jok bu detılae bir betkaaı · Şek· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bırakılırlar. Salih Avcı 



Devlet 
Demiryollonndan: 

l - Hareket ve münakalat servisimiz içın mü11abaka 
ile en az orta tahsilini bıtirmiı olanlardan tataıyon memur 
nam:ıedı alınacaklar . 

2 - M61abaka imtihanı Sirkeci , Hardarpafa, Ankara. 

Kayıeri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkeılr , İzmir, Modan 
ya, Erzurum ltletme merkHleriode yapılacaktır . 

J Muıabaka lmtahanı: Fen bilıtsl, he1ap, hendese, 
memleket coiraflyuı, ve yabancı liıandan yapılacaktır. 

Yabancı dil veya Uıe dereceıindeki tahıtl ayni notların ka 
zanılma11 halinde tercih hakkını verir. 

4 Müıabakaya lttlrak edebilmek için taliplerin bu-
lunduklara itletme mıntaka müdQrlüklerine aıaAıda fıkra . 
farda• yazılı tartlara aıt veeaikl ve 6 ıart vesika fotofrafı 
ile beraber pulıuz bir iıtida ıle mGracaat etmeleri gerektir. 

Şartlar: 
A) Türk olmak 
B) Yatı 18 den aıaiı ve 28 (dahtl) den yukarı olmamak 
C) En az iki ıene için ukulakle ıdikHı olmadığına 

dAir aıkerlık ıubeelnden vetlkaaa olmak 

Ç) iyi hal eıhabından olduiuna ve devlet hizmetinde 
çahıtmlmaaına rııani bulunmadığına dair ali1'adar maka
matan muıaddak veı;&uıııı bulunmak. 

O) Mibabakaya İflirak etmeden evvel idaremiz merkez 
ııhhat heyetleri tarafından muayene ed!lerek faal ıervlıte 
çaltımaja mani bir ıüne sahhı arizaet ve hutalıiı olmamak 
16zımdır. 

5 - Sıhhi muayene veıikaaı İ\ltda verildikten ıonra 

idaremtıce temin edilir. \ Ta!ıplcr 11hhat merke:derlmi;ıe 
davet edilmek ıurettle muayeneleri yaplırtlar) 

6 - Aynı tartlara hal% olup ta iyi telıraf mu ha beresi 
bilenler yalnız telgraftan lmtıhan edilirler. 

7 En ıon müracaat tarihi 10 Niean 937 kadardır 

')undan IOnr& vaki nlAcak mÜr&C'&atlar mullmf'Jeye konul 
,.,.~. 

Dünkü un va za~ire f iatlan 
UNLAR: 

• • • • 

tORKDlLI 

LQtfen Okuyunuz .. 
Bayanlar , Baylar!. 

E~er ~'~~'J t:~ 
. ıç ı n Lu3 un1Lu f_ş_yaLarı 

Azami Aıgari 

K. K. 

55 Randıman 910 900 
60 870 860 
70 830 820 
80 

" 770 760 

BUGDA Y PİYASASI 

Yeril Sert 

Yumuıak 

4,75 
5,50 

4,sıu 

S,25 

Hariç piyatadan gelen. buiday 

Yumuıak 7.25 6,25 

M111r 
Arpa 

3,50 
3,50 

3,50 
3,50 

§k.-adan Uc~J ·c::/f./,n]J 

BizJeen eyi Boy~ 
YAGLA.RJNJ 

'Burada ·bula bi1itJoru~ 
Biı. kOyliılerde 

1 
Pullulr( ve ~enç b er Dü~eniriı 

· HEp Burada11 1G lı rıX-

• 

l yeııl 

filltı Her yerde 7 ,5 kuruıtur. 
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Satış Sürümünü lrttırmıktu. 

TORKDILI 

ve Blltyazm a nı : Balılıeılr saylavı 1-1 . KARAN 

Çıkarını Genel Dareklörü FUAT Bll'AI. 

Baıım Yeri il Baem evi 

-----------------,.._ 


