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S Hz. «Türkiy ş Ol 
• Gittim eş şO e 1 )) 

r 
yor 

~e~inşa~ Hazretleri Tür~iyeye ait tahassüslerini guzel cümlelerle ifa~e buyurdu
lar. Heyetimiz iran topraklann~a büyük ~üsnü abul gör~ü. 

Ankara, 9 (A A ) - lran 
Şehinşahı Hazretlerinin seya-
hatleri esnasında mih. 
mandar olnrak refokatle-
ind~ bu:urımuş olan 
ıficüncü ordu müfettişi Ali 
Sait paşa ile Tahran büyük 
8'-t·isi Enis bey, kolordu ku
mandanı Abdurrahman Nafız 
paşa evelki akşam yemeğ 
inde Alfi Hazreti Hümayunun 
mis.ıfiri olarak bulunmuslar
dır. Şehinşah IIz. Ali Sait 
paşııya çok samimi iltifat
larda bulunmuşlar ve mem
lekatimizi ziyaretlorine ait 
lahnssüslerini hilha:;sa şu 
cümlelerle ifade etmişlerdir. 

«- lstıınbuldan buravn 
yorulmadan ferah geldik. B z 
bugüne kadar bu rreçtii1i -

• ::') b 
mız yolun bu kadar kısa 
olduğunu bilmiyorduk. Bu 
bizim için yeni bir keşfoldu 

Türkiyeye beşuş olarak gittim. 
Beşuş olarak geldim. Bund
an çok mesrurum. 1'ürkiye-

de görduğüm ve işittiğim 
hcrsey heni mc>mnun etıni;-

tir S 'z Türkler <·ok bahtiy
arsın z Zira hııştn biiyiik 
miincınız Gı:ızi il zretleri 
olduğu halde İ ·met ve F<"v
zi Paşalarla Te\ fık Rü tü 
heye ve diğC>r rıcnl ve ku
mnndnnlara moliks in z. Büt. 
ün dünya irtihot \'C mu,·os 
nlalarla münusehatı siyasiye, 
ikt ı sadiyc, içtimaiyeleri 1e 
tanışır biz iki mıllet imdi. 
ye kadar biribirimizi tan -
marn ştık. Bundun sonra rnü- ı 
nasebetlcırimizi o derocey~ 

getirmeliyiz ki her hususta 
biribirim "zi t.ımnnılıyalım 

Sızleri Tehrize k::ı<lor göliır 

mck Ye hiç olm. z.,a lranın 

bir kı mını göstermek is
terdim. Bu suretle yolu 
uzatmak isteyişim sizlerdl'n 
hiç nyrılmnk istemeyişimdir. 
Yarın yolculuğunuz olmnsa 
idi sabaha kadar sizleri bı

rokmıyııcak lım. 

Türkiycde gezişim esna
sın ıla bcın G zi llz . ile 
yanyana gôren kadın C'rkPk 
birı;ok ırısanlurın heyecn 
nlarındon göz yaşları dökt 
ilklerini gön.li.im. B rna knr 
s olun nıulıahbete delalet 
ed~n hu tezahiirdl·n bilhass:t 
mnmnuıı um.,ı 

Sehinsnh Hazretleri .. 
dün abnh ~bkud rn Ha -
reket etmişi rdir. Makilda 
ıkomct buyurduklnrı köşkt
en ç karak resmi tazimi ifu 
etmekte olon İran k taatını 
tı ftiş bııyurduktan sonra 
müsaade almak üzere bcışta 

Ali Soit Poşa olduğu halde 
yer nim s alon heyeti seJtım 

lamı~ vo butün heyc>t 
azalurının birer hirer 
eli rın len sıkarak ve_ 

dolaşmışlardır. Ali Sait paşa 
Şein&nh liazretlninden müsaade 
alırken AIA llazretı llüma
yunflun ve maknmı nsk<>ri 'e 
mülki teşkılAtlardan göı dii·-

ğü snmımi hüsnü kobul vo 

y imi el Pa ıame
n o 1 a Ko ' 2 4 Eylülde istan~ulda toplanıyor. Tür~ ~irf iöi grupu 

ı ezohür ıttan .so'l derce~ oL 
duğunu söylernis ve arzı 

veda eylemıştir. Ş lıinşah 

llzretlori de Bü' İlk Gazı Ye ... " 

reisi Necip Ali ~eyin beyanatı. 
Ankara. 9 (A .A.) Parld- , geleceklerine dair peyder 

mcntolnr birlıği Türk grupu pt1y cevnplorı olmııktayız. 

reisi Oenizli mebusu Necip Evelkı sene bırlikten ayrıl-
Ali hey hu sene lstanbulda mış olnn ltnlyonlnr ve şim -
loplanacak olo.n 30 cu bey- diyt> knılnr konf ! arsa h;ç 
nelmilel parlfimentolnr kon_ iştirak etmemiş lrunl l.ırla 

feransı hakkında Anadolu Amerika~ lsveç, Yugoslavya. 
Ajansına şu beyanatta hu- M.sır, lspJnyol gruplnrı 
lunmu,. tur: geleceklerini bıldirdıler.K ıy-

- Bu sc>ne mornlcke- metli m ·safırlerimiz ı<·ın 
timizde yirmi dört eylulde devlet <l 1mır ve tlı niz yollo. -
toplun (:nk olnn parl:lmento rında yi.ızde elli tenz.1.H ya-
ln.r konferansııın beynelmılel pılın şlır ~hır o hlıas lıeyetle-

hirliğe clnhil kırk grupla lıe ri listelerinılen anladığım zn 
nüz birliğe dahil olm yan göre bozı memleketlerııı a.y-

yirmi üç pnrltlmento heyeti an ve mebu~an reisleri dohıl 

hürmet ve selı'\ml ırının ibla-
ğını he ·ıın 'o TiirkiyedP. 
hnkkındo g-füsterİIPn muha
bbet \'O snmımiyet ve misa
f rperverlikten mnlızuziyet 

!erini teyidt n ifndE' buyur· 
dulnr. 

Ala il 1zreti lfomayun 
hareket buyurduktan 
sonru Alı Snit P.ışa ile bu-

raya gelroıı.; z vatın Şehin. 

şah maiyet ve r fokat
lerinde hulunnn lforirıye 

naz rı ve ('C'nMallıır ıll' ayrı

lışları ~·ok sam·mı olmuştur. 

Bundan ı;;onrn Ali S.ıit p sn
n n yan ndo Garbi Azerbe-

ycon ku\'\'l tlı•ı i kumondanı 

~ohı Balıti ve rlığcır cı>ne . 

rallrır olduğu h..ılde resmi 
seldm, ifa eden İran kıtua-

• 
rı 

Vekilliği 
Hikmet bey isfıfa etti, Zeyn 1-

abidin bey vekıl oldu. 
Ankara, g p1uhal irımiz

deıı) Hıkmet bey M. arif 
Vekftlotındfl istifa cıtmiş 'e 
yerine eski Bursa va 
liai Aydın mebusu Zeynela
bidin b('y tayin olunmuştur. 
Yeni Vekil bugün \'ekAJete 
gelPrck işe ho~lamıştır. 

Ankoro, 9 (A .A.) - Maa

rif \'Pkili llikmot bey tari
hi tetebbül rle meı;;gul olm_ 
ek uzerc i tifo <'tmiş yerine 

Aydın mcbu u Ze.ynelnbidin 
lH'Y tayin cd:lmiş ve bu tayın 
tasdıki aliye iktiran eylemı-

ştir. 

Yeni vekil hey vazifes
ine hnı::ılamıştır. 

Isparta halkavi eski eserleri 
tir araya topluyor. 

lsporta. 9 (A.A.) - Hal 
kevi vilAy t dahilindeki t{lt
kik seynhntlerinde yerleri 
tE>ı;;p t edilen her on ziyan 
uğraması muhtemel ta
rihi eserl ı=ı r ve kitapları 

halkavi snlonunda nçılacnk 

olan müze snlonuna hiriktir
meğe bn l::ımıştır. Nakıl ve 

tasnif işlPrİ bitince rniize 
mc>rasiınl' umuma O<·ıl:ıca-

ktır. 

uğlada yol faaliyeti. 
~lu{ilrı, 9 (A A ) - İki t:c

nedenhı>rı yapılmokta olnn 
.\1uğ'ln Tnyas yolunun ~n 
sarp kısımları bitmistir Ve 
bu ynpılıı<'nk kısımlnr irın 
hazırlıklar başlamıştır 

Türkiyede neler yapılıyormuşda 
haberimiz yok 

• • • 
eısımız 

Bir mü~~et istan~ul~a kalacaklar müteakı~en tet~ik 
seya~ati yapmak üzere !~rimize gelecekler~ir. 

Meclis reisimiz mühim beyenatı 

Ktiıım Paşa Hzretl<1ri. 

Büyük Millet Meclisi reisi tesiri hissedilmiyecek mahi· 
KAzım Poşu llnzrPtleri bir yettedir. 
kaç gündcnb ri Lstonhuldo İktı at VekAleti iş konunu 
bulunmnkt ıdır. Büyuk _mab- lay ı hasıle ehemmiyetli su-
usumuzan bir müdJet 1 tan- rette meşgul olmak-
bulda istirahatten sonra in- tadır. Önümüzdek sene 1çın-
t ihop daireler•nde bir tfltkik de hu kanunun çıkocoğını 
seyahatı yapmak iızere üınıt ederim. 1emleketimizde 
Ş"hrimize gc•leceklcri onla sanayi tevessü edınce iş erb-
ılmaktadır. ahının mesoı torzını tanzim 

Muhterem Kazı m Poşa Hı- edecek kanuna ihtiyaç gitti-
zrctleri, muhtc 1 r şln hakk- kçe daha ziyado kendinı gö-
ında İstanbul gozt telerine stermektodir. 
beyanatta bulunn uşlar ve Ş mJıkı Mıllet Meclısinin 
demişlerdir ki: intıhap devresi gelecek sene 

«- Bu sene ehP.mmiyctli bitıyor. Bu devranın hitamı 
kanunlar ç knrdık. Bılhos o ndnn sonra yeni intihabat 
iktıs:ıcliyat mızn ait kanunlar ynpılocakt r 
yopt k. Btlt~·e mutov zım Intıhahat şeklınin değişti· 
bir şekıl :le r•ktı. Bütçenin rilme i ve kadınlara mebus 
en bariz va fı ordu, iktısat intıhap l'dılmek hokkının 
''e n fıa ihtiynçlnrına kflfi verilmesi içın henüz bir kar-
ıl recC\d" tahsisat vermekle ar yoktur. 
herı:ıbc>r mıitovazim olması- Moomnfıh şimdiki halde 
llır. Tovoıiiniın t(lmini icin böyle birşey olmamnkla be. 
b:ızı vergıl r ihdns edıldiği raher ônümuzdeki sene için-
ınalumdur. Fakat bu v rgi de neler cereyon edeceğini, 
kanunları h Ik ı..izeriı dn ( D 'k " evnmı ı ınci sayfada ) 

1 rinV ziyeti 
r ı mış Görülüyor! 

~imdi~i halde Von Papenin Valiyeti çok sağlamdır. Von 
Papen maruz hldığı şüpheleri üzerinden atmıya azmetıi 

dnvct etıık. Memnuniyetle olacaklardır. { l>evamı ikinci sayfod'l ) 

Sorv mıh Kambono goz,.. 
tesine Ank radan bildirıldi
ğincı nazaran Ttirkiyonin ye· 
ni tı>slıhat programı artık 

butıın teforrü tıh~ malum 
ımi . Türkiye simdilık en 
büyük C'hPmmiycti siınal 

hudutlorının emniyetıne nt

f •decekmiı-\. Boğazlar, Edır 
ne Vt' Kırklıırelırıin gizli Ye 
muhtelıf ok oma tnksim edi
lerek hemen tuhkimatn baş
lanocakmı Bu husus kın 
icnp eden tahsisat hiıtç·eye 

konulmuş Trakyadaki tah
kimat ~o yet mutehassısla-

Be.rlın.' ~ (A . A~) - Ba ve- 1 Almanyanın vaziyeti ve 
kıl ınua' ını M. \on Papen devlet aleyhindekı suikastın 
günün siyasi rnt.-seleleri hak. bast~rılmesı hakkında yalan 

Harflerle yapılaca~ müra
caatlar yırtıhp atılaca~tır. 
Baş~ekaıetin ühım bir teblıği 

Ankara 9 (A.A ) - Boı;;v 

Vekalett~n tebliğ olunmuş 
tur: Bazı kimselerin resmi 

makamlAra ve zwatıı eski 
harflerle yazılı müracantl:ır-

dn bulunduklorı gôrülme-
ktcdir. Mezkür harflerle 

gizli mürncaatlardo bulun 

dukları gibi me -
zkur harfJerle gerek Başve. 

k~let makamına ve gerek 

zevata gönderileeek yazıln· 

rın okunmaıl rn yırtılıp otı

lacağı herkesçe bilinmek 

üzere beyan olunur. 

A~tr ceza mah~emesi ~ir 
ha~imi mah~Om etti. 

AJon9, 9 (A.A.) A~ r· 

ceza ııı:ılıkcmesi vazifelerini 
suiistiıno.lılcn zimmotl('rine pa-

ra geçirmekten sudu mahkeme 

zahıt k.ıtıpleri Azmi ve is
met efendilerlo gayri mevkuf 

sabık sulh htıkimi Tahir be 

yin muhok rr 1 rini bit irmis 
Azmi \'<' Ahmet efendileri he 
~('nr. on hirC'r ny ve 01 fı,. _ 

şer gün, 'rahir beyi de bes se 

ne on ay hapis ve z"ınrnet 

lorinı' geçirdikleri parnlara 

biror misli ı·ezal Hlırılaran 

kendılerinden tahsiline karar 

verilmiştir 

Ban~a 'arı hü~Omet ~esa~
ına ~uğoay ahyor. 

Bankalar şlmdıye kadar iki mı
iyon kılo buğday aldı. 

rının yaptı~~· en yenı 

bir pltl n üzerine ola-
ca.km'"'· Bu tahkimat piti 
nının bazı yerli Bii-
yuk Erkanıhorhiye lleisi Mu

şir Fevzi 1\ışa tarafından ta· 
Ankara, 9 (A A ) - '/., rnat llil edilmi , Trnkyudn birisi 

hankns huğdoy nlıını işi ha. otomobil yolu olmak üzere 
rnr,..tle devam etmektedir Oü- Ü\' yanı scvktilceyış 

ne kndar alınan buğdnylurın 

yckıırıu tulıminen iki milyon 

kilodur. B mkaların elindeki 

depolnrtlnn birkaçı tama -

ınon dolmuştur. Sat n alma 

işini sektPyc uğratmamak 

c;iftriyi durdn bırakmamak 

ıçın baı kn mevcut <'ami ve 

mellreselordcn istifadeyi <lti 
ünmcktedir. 

şoso vo bir de yonı demiryo
lu yı.ıpılornkmı . Bunlar, pL 
.:lnın ilk kısmı ımi • Pl.ının 

ikinci kısmı yeniden birçok 
tlenizoltı gemilerinin mübııy
aası, tayare ntledinin iki 
kot tez) idi ve bütün eski 
topların yenileştırilmcsi ola
enkm ş. Y ~ni top müboyausı 
i~in bu sone 300 mılJon Je-

l va harcedece~ ımı ~-

kında Heisicumhurln miılü- neş~ıyatta bulunan üç buy-
katta bulunmak üzere dun ıik lsviçre gazetesinin altı 
akşam Nö leke hareket et- ay müddPtle Almonynyn gL 
mi tir. rmesi menedilmi tir. 

Paris, 8 (A A.) _ Berlin- . Bcrlin~ ~ ~A.A.) - lfavas 
den bildirildil/inc "Ör~ siyasi 8J 0nsı bıldırıyor: 
melı fılde \1.t> Vonl'.' PAJlOn ·0 ~lman matbuatı. Von Şiay-

ı şerın .F ·ı ·· b reısicumhuru ziyaretine itti- ranaa ı e munase ~t-
fnkln bü vük b · r 1 • , tc debulun.luğu meselesıne 
tf d ·ı Jk d" 1 e ıemmı) et tekrar ısrarla avdet etmek-

a e ı me te ır. t d" , . . .. ~ . . e ır. (ıazeteJerın bu efkdrı 
Hıtler hu_kumAtının vaziyeti umumiyeyi oyalamak teşe_ 

son . hlidıseler yüzünden bbüsunc hu kadar ümitsiz-
umumıyetle snrsılmı" gozu- ( ı evamı ikinri sayfada ) 
kmcktedir. Bundan böyle • 
:\'azi dıktutörluğünün hangi eş 1 taş 

Yunan ta~ımı ile ~ır~ire 
~era~ere ~aldı. 

esas dahilinde hiıktim sür~
reğı suali varit olm::ıktodır. 

l kj gunden beri re mi ze 
vat ile :\'nzi fırkası rüesası 
htirum kıtolorının tekrar 
emniyetini kazonmağa çalış
mnktadı rlnr. 

Berlin, 8 (A.A ) 
an ajansı hıldiriyor: 

Alm 

İstanbul, 9 {A.A.) - Oün 
Yunan tnkımile Beş -
iktaş takımı arasında 
ynpılon futbol maçında 

birbire berabere kalını ıır. 



Sayfa: 2 

Serbest sütun 

( Mf - TE ) ye 2 inci 
ve son cevabım~ır. 

1 inci yaıınızda kadın 

şairinin miıtik bir arzusunu 

yazm ;,tınız. Krıdın şairinin 

beyL tıımomile mistiktir . Siz 
bu mistik fıkirleri mantıkl

oştırmıık istiyorsunuz, yav
rum.. Fabrika benzetişleri-

nden birşey anlad ı msa arap 
olayım. ~e demek istiyors-

unuz?. Ben. «şilrde hayatın 
sesi bulunmalıdır» diyorum. 
Step gecelerini, kilometrel
eri dinliyen anten kulaklar_ 

ınızı açarak dinleyiniz. S
teplerden kağnı, düdük se_ 
sleri geliyor. Steplerden 

esen rüzgtı rlar bu sesleri 
taşımaktadır işte .. Ben göz
lerimi birer keşkül gibi aç. 
arak göz yaşı dilenmek ist

emem. Başka Almelere pen
çere gibi açılan gözlerime 

dikkatle ha karsşmz gözleri
mde inkar ettiğiniz Alemin 
ışıklarını ve renklerini gör_ 

iirıünüz. Kafam idealin ve 
orijinalitenin tornasında bu 
şekli aldı zaten .. 

Siz bütün yazıların z da 
atkın pisikolojisi ve felsef
esini yapıyorsunuz. Unutma-

manız ltızımdır ki mevzuum· 
uz «aşksız şiir olur mu olm_ 
az mı?» meselesidir. 

Aşklarınız eyi fılitre edi
lmiş bir kaynak suyu kadar 
temiz olabilir. Sevgilerin· z, 
üstünde sivri sineklerjn kana\ 
a~·tığı bir bataklık, bir su 

biriokintisine benzer. Alaka
dar etmez beni bunlar. 

Dostlar zannetmesinler ki 
ben sevmiyen, kalpsiz bir 
delikanlıyım . Sakın, kadın 

yazmamamla beni arzuları 

ihtiyarlamış bir adam tasav
vur etmeyiniz. 

Kalbim var; gönlüm, yü
zünde ergenlik rıkan 20 ya
şındaki genç yüreklerinden 
daha hareketli ve canlıdır. 

Zaten ben sevme çağında 
bulunuyorum. Kadın yazmak 
kadına duyulan daussıla mı
dır, bilmiyorum. Temponun 
değişmeıini istiyorum ben .. 
Kadın aşkına düşmanlığını 

yok. Siz mısraları bir plaj 
kabinesine benz~tmek isti
yorsunuz, dostum. Arzulu
yorsunuz ki mısraları dekolte 

kadın hayallerinin yumuşak 
kaıliCe tabanları çignesin. 

Bana kilcımetrelerce (l'eri 
ô 

devirlerin şiir zevkinden 
bahsetmeyiniz rica ederim. 
Biz ayni tempoya ayak uy
duramayız . \!ünkü arada bir 
zevk devrinin farkları var
dır. Dostum, ihtimal ç·ok 
uzakların r.evkine zevk rasa
thanesinin milyonlarca defo 
büyüten tiirbiiniinden bakı
yor da onun iı;in uzakları 
yakın görüyor, böyle .. 

Asırları ray kenarlarına 

Jizilen istasiyonlar gibi hi
rar birer geriıle bıraktık. 

Yeni tarz, orijinal bir tahas 
süı tarzıdır. 

** 
Y€'ni edebiyatla siz abacı 

ile en son moda kostüm di . 
kon iki odam gibisiniz. Bi
riniz eski ıevklerin cevabını 
veriyor. Ötekinin eserleri 
ise yeni zevklere cevaptır. 

Siz bir nbacının müşterisisiz. 
Yeni cecryanları 'evenlerse 

Tah a a ··············~~········· 
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Meclis 
Reisimiz 
( o~t tarafı birinci sayfada) 
~1eclisin ne kararlar verece 
ğ'ini bugünden tayin etmek 
i mk!lnsızdır. 

Askeri ~eyetmi g~n~eıiyoruz Kaçak ç 1 h k 
Daıly tslgratı hır beyanatı 

Erde~te i Bürhaniye 
Şehinşnh l lazretlerinin me

mleketimizi ziyaretleri, iki 

memleket reislerinin birihir
lerini yakınılan tanımalarına 

ve milletlerimiz arasında 
mevcut olan dostluğun kuv-

vetlenmesine vesile olmuş
tur. 

Bu dostluğun mütezayit 
bir şekilde ve daimi bir su-
rette ılevam edeceğine 
iki tarafın kanaatleri 
kemsıldir.» 

her 
ber-

-r: :.==========~-.:.=== 

golf diken bir terziye 
miişteridir. Anlatahildim mı?. 

Biribirimizle anlaşamıyaca· 
ğız, iki gözüm. Aradaki ko

ca uçurum kapanacağa bcn
zomıyor. 

Orjinalito kavgalarında bil· 
fıil döğüşmüş bir aJaınla 

bıına seyirci kalan biri na-

sıl anlaşabilir kı?. Zuten h< n 
ki söylediklerinizi kabul et
miyorum. Etmiyeceğim de. 
Bana aşkın ve kadının pisi
kolojisini yapmayınız. 

** 

l..ondru 7 (A.A.)- Daily Son gu"nlerJe altı tu"tu•n 
Tı>lgraf gazetesi yozıyor: U 

Şc.1rk · Avrupası <lıvlomasisi k Ç kç S IUlUl"U 
iki mühim istıhnleye maruz a a 1 1 u . 
kalmıştır: inhisarlar idaresi takip me-

murları ve zabıtaca yapılan 

takibat netieesinde Küpeler 
nahiyesinin Oereçiftlik kö · 
yünden Haşim oğlu ~1ehmet, 
Osman kızı Ürküş, Karama
nlar köyünden Bektaş kızı 

Semiha, Sadık oğlu Süleyman, 
Ali çavuş k ızı Şehirban, Kon

akpınar nahiyesinin Taşpınar 
köyünden Mehmet oğlıı Ali 
isminde kaçnkrı tutulmuştur. 
Melımedin evinde 540. Alinin 
evinılo 80 kilo. r rk iisün 
evinde 7 kilo tütün bulun
muş, Stiloyman ile Semen 
ve Şehriban hanımların kay
dedilmemiş olan tütünlerini in
hisarl.lr idaresine getirme
yip knçağn kulland kları 
anla~ılmıştır. Kaçokçılar ya. 
kalanıp mevcudon ihtısns 

mahkemesi miiJdeiumumıli-

Bir tnrnfürn, Yunan hükfı· 
metinin Londra ve Homa 

kabineleri tarafından imza 
edilmiyen hi~·bir AkdP-niz 

misakına iştirak ctmemeğe 

karar verdıği, ~·iinkü Atina-

nın böyle bir diplomatik vo
sıknnın İtalyn aleyhine mii
tevcccilı bir konlistyonu 

kolaylaştırmasında korkma
kta olduğu biJ<lirılmektodir. 

Diğer taroCt:m ise Kemnlis 
Türkivenin, miınhasıran So 

ol 

vyet Rusya dostluğuna isti-
nat e<lemiyecı.:ğıne kani olar
ak İranla sıkı bir antant 
aktetmış olduğu ve yakında 
Tahrana askeri bir heyet 
göndereeeğı söylenmektedir. 

Anaclolu Ajansının notu 
Bu hususta salahiyettar me
harılin malumatına mürncaot 

eden Anadolu Ajansı bu ha
berin ası 1 ve esnsı olmadı

ğını beyana mezundur. 

Londra kont e ransı 

ğino verilmiştir. 

feci ~ir kazanın se~ebiyet 
verdiği ~ir ölüm. 

i~i ~ulüp ~irleşti. Sa~asm~a heyecanlı bir maç 
~uma gü~ü yüzlerce halk ön- ı yapıl~ı ve berabere kahn~I. 
URd9 denız yarıŞIUI yapıldı. Bürhaniye, (Muhabirimizd_ 

Erdek, (Mulıabirimizılon) en) - Cuma günü Edremit 
Perşembe günü akşamı İd- ldmanyurdunun vaki teklifi 
man ocağı ve Spor kul- üzerine Bürhoniye sahasında 
iibü azalarının iştirakile um- Bürhaniye ile hususi bir 
umi bir toplantı yapılmıştır. maç ya111lmıştır. Havanın 
Konarode hararetli müzake- rüzgfirlı olmasına rağmen 
rele~lon sonra iki kulübün maç zevkli olmu~tur. Edre-
birleşmesine karar verilmiş ' mıt takımı nsker oyuncula-
ve · b' ·_ı 1 t ' rln takviye edilmiş kuvvetli 

yenı ır ıuare ıeye ı se- . 
·ı · t' 11 t tt bir ko.dro ıle sahaya ~·ıkmış· 

~·ı ınış ır. eye şu zeva an .. . . 
t , okk.. t kt d' tır . Burhanıye eskı ka-cr up e mo e ır: . 

C il 
, . . . drosunu muhafazu ellıyor _ 

. . Jı. ve beledıye re ısı d 8 . . . h ft . 8 .. h . 
S 1 

. u ırıncı a ayım ur anı-

a a!ınttın ve tüccardan Fehmi t k ·· t\ 1 h .. ı 
~ •

1 
,, " • . ye a ·ımının ruzg r c ınuo 

>ey er ( Iı ahrı reısı ), HıCzı ıdi. Edremit kalesini dnimi 
ve Niyı:ızi beyler (nza), Av_ suretle tazyık ederek biri 
ukat Ferhat bey (umumi penaltıdan diğeri şutle iki 
kıl.tip'. Vudineli Mehmet bey gol kaydetmiştir. Birinci de-
(idar~ müdürü), sıhhiye me- vrede Edremit bir golle mu-
muru Muammer bey (umumi kabele etmiştir. ikinci hoft-
kaptan), Tüccardan Hamdi ayim daha sert ve çetin oy-
bcy (müfettiş) , sı:ınrlıkemini nanm ştır. Hu devrede Edre-
Ali boy (Muhasip), fotogra- mit ~o~nerden bir gol kay-
f~·ı Ali bey (yezne<lar).. detmıştır. Bunn derhal mu-
Deni: sporlan kabelo ile Bürhaniye takımı 

iiçünı·ü golünü yopmışsa da 
İdman ocağının deniz hakem l~nver beyin dikkat-

sporları cuma günü munt - sizliği yüzünden kabul 
azam bir program edilmiyerek k.ole içinde ha-
altında yapıldı. Yarışı sey- va yapılmış ve moç bu su-
retmek için sahile kadın er- ı etle iki ikiye beraberlikle 
kek yüzlerce halk topl&n- neticelenmiştir. Hakemin bu 
mıştı. İlk yarış küçükler ar- go!ü görmemesi oyuncular «Kadınsız şiir olmaz» sö

zününıle riyazi bir kntiyPt 
var ki.. Niçin olmazm.ş, 

efendim?. Misk gibi, bal gibi 
olur. 

Nevyork. ·.1 (A.A.) - Nev
york Times gazetesi bu sa 
bahki mak~ılesini Londra 

bahriye konferasını iptidai 
müzakerelerine tah~is etmek 

tedir. ~lezkı1r gazete diyor ki: 
<<Bu konuşmalarda da görü 

Birkaç gün evel Sındırğı 
muhasebei hususiye memu
ru Adil beyin oğlu İsmet 
ef •ndinin ölümile neticele
nen Ceci bir knza olmuştur. 
~~kiz yaşında bir \'Ocuk ol
an İ met efı•ndi geçen cum
artesi giınü babaı:ıının evde 
saklı bulunıırı tabııncasilc 
oynarken tııbJnca . birden 
bire putlom · ve kurşun 

çoc·uğun karnına saplanmış· 

tır. (_.:ocuk o gece şehrimize 
getirılip memleket. hast
ahanesi ne yntırılmış ise de 

nsındn elli metre sürat ya- orasında fena bir tesir hasıl 
ı pıldı. Bunda birinciliği Ali. etmiştir. Edremit takımında 

! İkinciliği Hasan efendiler kaza- kaleci, müdnfi Hasan ile Bu· 

O h:ılde «salkım söğüt»e 

«Hazer, e niçin §İİ r Jiyo-

ruz'.1. Sizin ölçülerinize göre 
İlhami Bekirin air olma-

ması icap etmez mi?. 

c llhami Bekir>) e, <ıNazım 
Hikmet>> e şair diyebiliyoruz, 
pek altı. .. ıevklerine hürmet 
ettiğim bir d 'stum diyor ki: 

- Şair, kadın aşkı olrm · 
yan milli mevzular i~·in mıs
ralarılan istifade ediyor da 

niye kad ı nı:ıız ldlettayin bir 
mevzu için istıfade etmesin:. 

Nitekim «tosvir» şiirleri 

ne de «şiir» diyebiliyoruz. 

Yıllardan heri sahifelerde 
mısralarda kadın gönülleri-

nin ve kadının etütleri yaz. 
ıldı . Hemen hemen ayni şe-

yleri söylemekten başka ne 
yoptılnr?. 

Benim iddialarım yenilik 
bakımındanılır. bütün .. 

Biz duyarak yazmıyormu_ 
yuz'.1. Ben eserlerimi kı-ıfa
mın k:ısıklar.ndan doğurdum 

ve göziimü, kellemi her şe

yimi yenilik kin seferber 
ettim. 

Kadın yazıpta · melenkoli
ılen kurtulmuş ka~· şair sa
yabilirsiniz, bana'.1. Tornistan 
yok. Ben (Notum ) mı çizdim. 
Rotam doğrudur. 

Mustafa Niyazi 

_....,._ ..._....w..- .... .a .> -

Türk ofisinin tebliği 

Ankara , 9 (A.A) - Tiirk 
ofisinden bi ldirilmiştir : 

'yrır ki Avrupa devlotlerıle 
Aınerıka ve .lapoııya ıırasında 

birçok mü kulıit mevcuttur. 
D ğer taraftJn bizzat Avrupa 

devletleri oras n laki rekabet 
başka meseleler de ortaya 
koyacaktır. Çunkü Almanya 

da, Fransada ve İtalyada 
milliyetperverlik inkişaf et
mektedır. Mezku: konfe_ 

· ransada davet edilmiyen Al· 

manyo.nm gtıybubeti müstak
bel mi.işkiıltttı mucıp olacak_ 
tır. 

Diğer taraftan İtolyanm 
metalibatı katiyen Akdenizin 1 

istikltllini istiyen İngıltereyi 
Fransanın endışelerini hüsnü 
suretle karşılamağa sevke-

decoktir. Fransa ise Afrıka
dnki müstemll\kolerinin ehe
mmiyetine binaen. ltalya 35 
bin tonılıltoluk gemıler ynp 
mak projesini tatbik ederse 
)·eniden bırçok harp sef ın -
elori inşa ettirilecektir. 

Alacı atlı nahiyesinde 
çalışmalar. 

güzel 

Ç~şmc, 9 (A.A..) - Alaeatı 

nahiye merkezinde belediye 

tarafındnn fenni bir mezur· 
lık, bir beton köprü, bir aıle 

parkı yaptırılmış ve bir tıı
vuk istosiyoııu kurulmuş, 

Temmuz, oğustos, eylül 934 
ayları ihracatımız için Fr:ın 

damızlık davar ve ayğır a

tın alınını tır. Bu sene do ~·o

euk balı\·esi yapıl ıcak. spor 
sıhhi yeri sat.o alınacaktır. 

-~-sa 250 kental yumurta, 
25000 konta} incir, 700 kcn- y , ,.•• urttaş ........ ... 
tal arp:ı, 289 kental taneli • . • : • 
hul:'isalar, 1075 kilo kuzu : lhlaliahmen . urwlmal : 
derisi, 24000 kilo bakla kon- : ıslzrap çeken wsanlara : 

· . . : eyilik yardun eden odur. : 
tenJanı vermıştır. ••••&.••••••••••••••••••••• 

ndı. Yüz metre siiratte birin- rhaııiye takım:nılnn Dündar, 

ı cıliği Şakir, ikincibği Meh- A ptüssJmet ve bilhassa mü-
dafi Cihat bevlor muvaffak 

1 met efendıler aldı. 400 met· olmuşlardır. ıier iki takımı da 

kunıunun mideyi tahrip 
etmiş olmasıı:vlan zavallı 

çocuk her tiırlii ihtimama 
rağmen hastahanede ölmüş
tür. 

Me~met Cavit ~ey 
Mebusumuz Mehmet Cuvit 

bey dün Bürlrnniyeye git
militır. 

Vilayet orman mü~urlüğü. 
\ iltı.yet orman müdürü 

Eytip Sabri boy Kütahya orm
an müdi.irliiğüne ve yerine 

Samsun orman m:.idürii CelAI 
bey tayin edilmiştir. 

İn~isarlar Başmü~ürlüğü 
mu~asibi mesullüğü. 

Sevki bevın İnhisarlıır mü 
" 

fettişliğine tayini üzeıine 

münhal kalon Balıkesir İnh

isarlar Bo müdtirlüğü muh _ 

nsıbi ıne ullüğ'üne Tokat 
İnhisnrlnr Ba~müdürli.iğü mu
hasibi Cafer bey tayin ('.idil 
miştir. Cafer beyin birkaç 

güne katlar şehrimize g-elip 
yeni vazifesine ba~laması 

beklenowktedir 
l>-ıki muhasibi ıııesul Şev

ki boy yeni vazifesine baş· 

lamak üzere istanbula ait
miştir. 

rede birinci irfan, ikinci samimi maçlarından dolayı 
Şükrü beyler geldi. 100 tebrik eJerizı 
metre kurbağalamada birinci 
"akir, ikinci Mustofn beyler 

oldu. Yiiz metre sırt üstün
de ltasan efendi birinci, 
Ahmet efendi ikincılıği kn-
zandı. 

Almanyada 
Vaziyet 
(Cstarafı birinci sayfadn) 

re sarılmaların s .. bebi vazj 
yet n çok nazik olarak de
vnm etmesidir. 

Propaganda nazırı M. Gö · 
belsin de vaziyeti umumiy
etle zanne<lil<liği gibi oka
ılar kuvvetli değilılir. 

1 'mumiyotle zannedil<lıği

ne göre Başvekil muavını 

M. \'on Popen maruz kaldı_ 
ğı şüpheleri üzerinden atma-
ğa azmetmiştir. M. Von 
Papenin bugün Al-
monyanın yegtine oteritesi 
olan reisicumhur Mereşal 

11 iııdonhurg ile H.ay ... vere 
istinaden vaziyetin aydınlan
mıısını tesri edeceği söyle
nmektedir. 

Amsterdam, 8 (A A.) -
lli.ıkuınet komünist Tribün 
gazetesini kapntmı~ ve bir
rok matbu kflğ ı t müsadere 
etmiştir. Hükumet asoyi~i 

iade i{·in kati bir hareket
te bulunmoğa karar vermi
~tir. Diin ckşaın korışıklı

klar tf kr.tr boşladığından 

zabıta memurlo.rı nümayi...;
~·il~re ateş etmiş ve iki kişi_ 
yi ağır surette yaralamıştır. 
Kıyamcılar yonhlen barikat
ler vücuıle gctirmişlnr ve 
Üzerlerine Sovyet bayrnğını 

dikmişlerdir. 

Şehinşah 
Hazretleri 
( Üst tarafı birin··i sayfada) 
tını selamlamış ve kıtant 

«zinJeholıt!» diye karşılıkta 
butunnnışlardır. Bu merasimi 
takiben heyet Makıldan ay-
rılmış ve ceneral Şahı 

13 ıhti hududa 
kadar refakat etmiştir. Ve 
hudut üzer inde heyetimizi 
selamlı) arak nyrılmıştır. 

11 ·yet dün akşam saat 22 
Er zurumıı gelmiş ve Ali Sa
it Paşa Erzincana diğer ze
vat 'l'rnbzonıı ha:-aket etmi-
slerdir. 

Mecmualar: 

Karınca 
Türk l\ooperatifçilik cem

iyeti tarafından aylık olarak 
ç.karılmakta olan Karınca 

nın 2 inci sayısı 

K arrncanın bu 
şu yazılar vardır: 

çıkmıştır. 

sayısında 

Kooperatif ahl!lkı: Dr. Ce
vdet Nasuhi, Töprı~ksız köy
lüye toprak: 8., Toprak sev
gısı: Aydoslu Sa it, 
bir karşı lnştırma: H , buğ

dayı koruma: H., Ziraat \'e
kilinin beyanatı, ziraat kre· 
di kooperatıCleri nasıl doğ

du. nasıl büyüdü: Pr. Sü
heyl Nizami, ~er ı:;in koope· 
ratjfçileri arosında: Dr. Cı:v· 

det Nuıı.uhi, <"Ümhuriyet ve 
köylerimiz: Ali Siıreyyıı. o.da
m sende, kooperatife girip ti 

ne olacak deme: C ~1.. eki· 
ciılen tütün alnın kıınunu. 

sağlık öğütleri: Dr tlzdrmir 
Umurbey köyünden : S. A .. 
kooperatif haberleri •. 
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Ecnebi Matbuat. 

Barthunın Beyanatı 
ı AIT~~!~~7~ir!!!!! l!\~~?~1; 

Avrupa~a fena ~ir tesir uyandırdı. fransu ve İngiliz 
naznlan londrada neler görüşece~ler1. 

'<Giornale ditalia » den: 1 
Mösyö Harthu Balkan . mem-1 

leketlerini ziyaret ettıkten 
sonra şimdi de Londraya 
gideceğini söylüyor. ~t. BR
rthunun ,abancı memleketle-
rine yaptığı siyasi ziy_aretl
erin adt>dİ çoğalıyor. iki ay 
evel Varşovaya ve Prıığa, 
ırnnra Bükreşe ve Belgrada 
gitmiştir. Bugünlerde de Lo
ndrııya ve Londrayı müte
akıp İtnlyaya gideceği anla
şılıyor. 

Mösyö B:ırthunun büyük 
bir devlet adamı olması ha
sebile Avrupa sulhüne fa id
eli bir unsur olacağını ümit 
ederiz. Bununla beraber M. 
Barthu Balkan seyahatinde 
bu ümidi bize göstermedi; 
Hariciye Nazırının seyahati 
gürültülü ve nlAyişli bir se
yahat oldu; bu suretle va
him su :terehhümler zuhur et-

ti ve beynelmilel sulhü mü
şkül bir vaziyette bıraktı.Çü
nkü bu seyahatler askeri 
ittifaknameleri yenileştirmiş 
ve kuvvetlenmiştir. Cihanı 

kandırmak için sulhü umu
miyi temin etmiş gibi bir 
takım mutantan sözler ilfin 
edilmiş, hakikat halde ise 
Fransa hükumeti bu meml 
eketler ile uskeri ittiCakna
mı:ılerden başka bir şey ya-
pmamıştır . 

ğunu M. Bartlıu unutmamıştır 
zannederiz . 12 Nisan 1620 
terihinde yapılan muhahede
de Millerandın imzası mev
cuttur. Bundan dolayı Bar
thunun nutukları Orta Avrupa 
Devletleri üzerinde fena 
bir tesir yapmış ve lnginte
de ihtiyatk ı1 rane bir nisan 
ile karşılanmıştır. 

Mösyö Barthunun Londra 
seyahatinde miihim mese -
lelerin baştan başa tetkik 
edileceğeni ümit ederiz. 

İngilt<>renin hedefi umumi 
bir sildnsızlonmayıı matur-
tur. 

İtalya hükumetinin silAh 
sızlanmaya dair yaptığı 

proje Fransanın si1Ahsız1a-

nma projesine dayanıyor. 

Projemizi Almanya büku meti 

de kabul eıliyor . 

Londra seyahatindrı deniz 
programları, 1talyanın inş:ı
aıını kararlaştırm ı ş olan ve 
rrnnsanın hoşuna gitmıyen 

35 bin tonluk iki zırhlı, Va -
ıtington muahedesinde akte
<lilen İtalya ve Fransa ara
sındaki deniz kuvvetlerinin 
müsavatı, Beldkanın emni
yeti, İngilterenin yeni hava 
programları, velhasıl Avru
panın en mühim meseleleri, 
mevzu ba hs olacaktır. 

Fransn nktettiği bloklar· 
Fransil umumi emniyı ti dan maada İngiltere dovle-

şu suretle talhik etmek iR- tini de ihmol etmiyor ve 
tiyor: Araziye müteallik mi. her baldo İngilt~reyi kazan 
saklara emniyet misakları mak istiyor ve bu hed ... r 
namını veriyor Her devlP.t üzerinde çalışıyor. Lakin in-
ile aktettiği misakları bir gilterenin vaziyeti şüphe-
nskeri misak takip ediyor. lidir 

Küçük itilAf devletlerinin Fransanın lngilterı~ye bağlı 
misakına «Kumandanların olmast bir taraftan İngiltere 
birleşmes i » tesmiye olunabi- idn fa ideli ve diğer tarart-
lir. Balkan misakından sonra an ıla tehlikeli olacağını ki-
Türkiye ve Yunan devletleri mı:ıe inkrlr edemez. İngiltere 
daha fazla sildhlanarak ye- tlevleti uzun müddetli ittifa-
ni siliıhlanma projelerini ta- \ knıımelerden hoşlanmıyor. 
tbik ediyorlar. Balkan misa- Mussolininin yaptığı dörtler 
kına dahil olan devletlerle misakı, Avrupa sulhünü le-
küçük itildf devletleri arn- min edecek en makul ve 
ınnda bir dörtler misakı teş- en pratik misnk idi. Maale· 
kil edıliyor ve harp sesleri sef Rusya vu Lehistan dev· 
işittiriliyor. Bükreşle ve Bel. lelleri tarafından ~iddetle 
graua irat edilen nutukl:H neddolundu. Halbuki bu te-
bu tezi ispat ediyor. klif Almanya ile Fransa ar-

Mösyö Barthu Bükre:?te ir- asındaki vahim miişkülatı 
at ettiği nutukta mantıksız halleden bir tarz olarak te-
hir ifade ile Transilivonyayı lfikki olunuyordu, devlet 
Alsas Lörene benzetiyor ve rdamlurının daha itidalli ve 
hor hangi bir devlet T.ran- insarlı hareket ed!jceklerini 
silivanyaya taarruz ederse ümit ederiz. 
Fransa <l~vletine taarruz et
miş nazarile bakılacağını 
makamı tehditte söylüyor. 
M. Barthuya göre. Varsay 
muahedesi ilelebbet d '3ğişmı 
yecektir. Bununla beraber 
milletler cemiyutinde akte<lL 
len miı,akın, 19 uncu mad
ılosine tevfıkan lüzum görü
ldiiğü takdirdıJ hor hangi 
bir murthedenin tadili lt-1.zım 
geldiğini hat rlatmak !Azım 

- · 4f!Qt:l:l: ·-

Atyon mahsulü 
/l.;ıle. 9 (A.A.) - Yeni Af

yon mahsulü piyasaya ç·ıktı 

ve kilosu 6,5 7,5 arasında 

s .ıtılılı. Bu seneki mahsul 7.g 
bin kilo tahmin ediliyor. -·· 
r Yutdaşı ------ı 1 Zengin, fakir, kadm, 
1 ukek hulftsa hiçbir kim_ 

den: 
Reich Maliye nezareti mü

teşart Reinhardt elyevm ha
zırlanmakta olan nasyonol 
sosyalist vergi tslahat plftnı 
hakkında Münihteki Alman 
hukuk akademesinıle beyan
atta bulunmuştur . Bu plfi
nın büyük bir kısmı bu se-
nenin sonbaharında kanun 
haline girmiş olacaktır. Bu-
na nazaran artık yeni verg 
iler ihdas edilmiyecek ve 
mevcut vergiler arttı -
ıılmıyacaktır. Yalnız ik -
tısarl1 idarenin doğu -
rduğu zaruretler dola-
ytsile ittihaz ed ı lecek bazı 
tedbirler bu kayıtlardan is
tisnn edilecektir. Vergiler 
yekdiğerile tevhit ve terkip 
edilmek suretile vergi ade
tleri nzaltılocak bazı vergiler 
kıldırılarak ve bazı vergi
lerin nispetleri indirile
cektir. 

Vergi siyaseti üç esasa 
istinat etmektedir. Bunlarda: 
işsizliğin azaltılmasmı istih
daf eden mücadele aile ha
yatının inkişaf ve itilAsı 
jktısadiyatta şnhsi kıymetin 1 

ve şahsi mcsul ıyetin tebarüz 
ettirilmesi esaslarıdır. 

İcrası mutassavver bazı 
tudil:'lt ve yeniltkler arasındu 
şunlıır da vardır: Sanayi ve 
ziraat işleri için 1 kAnunusa 
ni 1935 den itibaren yeni 
alınacak otomobiller ıenelik 
kaz ,ınçtan tamamen tarh ve 
maksur edilebilecektir. Ay
ni veçhile hususi otomobıl-

ler duhi vergiye tabi husu. 
si servet tııhakkukatından 
hariç tutulacaktır. Servetin 
kıymetlendirilm<· si ve tııhak
kuku İ\?İ yeni bir usule ,,,_ 
bi tutulacaktır. 

Yeni kazanç ve irat kar.· 
unu da mükelleflere bazi 
müsattdut ve muafiyetler 
mutıısııvver olup bunun mi
ktarı bire oc uk babası için 
varidatın yüzde ) 5 nispeti· 
nde iken 5 ~~ocuk babast 
için yüzde J 00 e kadar ar
tmaktadır. Bundan başka bu 
kanunda evlilere bazı rüçh
aniyetler bahşedilmektedir. 
Kazanç ve irat kanununu 
yeni tarire8i yüzde 8 nisp
eti ile başlamakta yiizde 35 
nispeti ile bitmektedir. 

Eski tarife ise yüzde on 
nispeti ile başlar ve yüzde 
kırkta biterdi. 

Yeni tarifanin mezkur ni
spetlerinde gözetilerek mik
yas vergilerin hiç bir sur 
etle kazanç· Ye iradın yüzde 
üçünden fazla olmamasıdır. 
Yalnız şimdiye kadar vergi· 
den muaf kazanç· ve irat 
miktarı on bin mark iken 
şimdi bu muaf miktarı 3600 
mark olarak tespit edilmiştir. 

Sanayi ve ziraat tesisat 
sermayesi mevzuatından olup 
ta usulen on sene kadnr 
kullanabilen eşya ıı;ın 

de ayni ve~·hile vergi muaf. 
iyet i bahsedilecektir. 

Başkaca 19J5 ilkbaha
rında işsizlik daha ziyade 
azalmış olursa işsizliğe ka-

olrliğini hatırl:ıtmak itiz m
dır. lıu maddeyi reddetmek 
\•eya hurp ile tehdit etmek 
usulleri sulhii umumiye hiz· 
met etmek imktınlarını sel
bediyor. 

1 sc kendisini lıildliahmtrin 

' 

şefkalli /ılmayesinden 1 
u:ak sayama:. Hu şefkat 1 

1 yurdunun yardull eline 1 
günün birinde 111ulılaç 

rşı sigorta vergisinin azaJtıL 
aeağı ve bu meyandıl ipti
da c:ocuklarımn adedi fazla 
olan işçilerin ve müteakı
ben sıra ile daha az çocuk 
sahibi işçilerin vergiden ku 
rtarılacağı mukarrerdir. 

Bunlardan maada Müste
şar Reinhardt verg: hasılatı
nın inkişaf edecf>ği hakkın· 
cin pı>k nikbin tarzda söz 
söylı>miş ve 19J.ı senesi ver
gi tahsilAhnın tahııkkukat 

ve tahminleri birkaç yüz 
milyon rayşmark aşarığı 

ümit ettiğini hildirmi9tir. 

Harbi umumide galip olan 
devletlerle Mac:ıristanın hu
dut vaziyetinin yeniden 
gözıien g-e~·irilmesi hakkı
nda Fransa hükumetinin 
taahhüd•tta bulunmuş oldu· 

1 olabileceğimizi unutma_ 1 

1 
malıyız. 1 

Senelerccevel kurulmuş 
ol<Jn bu hayır ocağına 

1 aza ol! 1 

·------------

TORKDILI 
=== 
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f ransada ıerıiler. 
«The Times» den: 
Mebuslar merfüi dün hü-

:~:k~d~~bulüneimkAn görii-ı EVLENDİRELİM Mİ? 1 
Sosyalistler de kendi na- '1t.. 

mlarına bir layiha hazırlam- ı 
ışlarJır. Bu ınyihaya noza- Temsil f'denler: ;II 
ran vergi ıslahatı kisvesi A O d ~ 
altında vasi mikyasta millil- nny n ra 
eştirme çareleri aranıyor. ~ Lucıen Barou 
Bununla beraber bu lftyiha · it. 
nın meclisten geçmesine ih 1 Charle 8 La my 
timal yoktu. ~ 

Meclisin maliye encümeni it J. P. Aumont 
Oilber ANNY ONI HlA hu filimde sizi cok 

giil.diirecek ve eğJendirE'C(lkt.ir. Biiriin es;r-1 
lerınde muvaffak olan bu şirin kızın hu es
erini de görmek fır~aımı da kaçırmayınız. 

Avrıca diiınra havadisleri.. · · . . 

namına M. jacpuier tarafın
dan hazırlanan hükumet 
projesi ıslahat ihtiyacı üzeri
nde şiddetle tsrıır etmiş ve 
M. Germain Martinin tatbikini 
muvafık gördüğü çareleri 
tenkit eylemiştir. Bu vergi
lerin karışık tarzı §Ununla 
sabittir: Hükumet varidatını 
J 28 muhtelif sınıfa ayırarak 
ve bunlart ayrı yollardan 
iıtifıı etmektfjdir. Buııdan 

» 
1 Pek yakında 

İKİ YÜZLÜ ADAM başka vergi namını alamı- fCı: 
yacok birçok varidat mem· il 
baları da vardır. 1 

28 vergi «~~teg Gdia>~ ein-~~~~~~~~~~ l.ı 
den kırk sekızı 36 mılyar ~ 
frank temin etmekte ve mü- , ' 
tnbaki 80 katagori ancak K G •• •• ·• 
b.ir buçuk. milyo~ frıınk ge- oşunuz orun uz' 
tırmektedır. Aynı mal ekse- , • 
riya birçok ayrı vergilere 
tAbidir. Bazan da ayni vergi
ler muhtelif derecelerde tat_ 
bik olunmaktadır. lspirto üç 
yrı vergiye tabidir. Eğlence 
yerleri vergisi namı altında 

tiycıtrolur yüzıle iki muzik 
haller yü ztlo on, Devlet h i
m:ı yesindeki konserler.~ üzde 
21-2, diğer konserler yüzde 
8 boks m:ı ç ları yüzde 7 ı -2 
güreş maçları ve boja düv
üşleri yüzde 30 reımo tAbi
dir . Bugünkü maliye kan
unları bir ıürü istisnalar 
ve tadillerle doludur. Ver,gi 

L 

verenler sayasız sınıflara 

ayrılmıştır. 

Vergi kanunlarını tanzim 
i-.;in yapılan bir tetkike dört 
yüzılen fıızla vergi muafiy
eti ~·~ yahut tenzilAt görtl
lmüştür. SllAhiye\lr makam· 
lakın verdiği malfimata göre 
Frünsada harpten evci şa_ 

hıs başına vasati olarak 130 
frank (bugünkü para ile 650) 
düşüyormuş. halbuki bugiin 
her Fransız vasati olarak 
1 ,500 frank vergi veriyor. 

M. Jacouier bu mütaloala
rını meclise ıırzedcrkon hü
kumet projesindeki gayenin 
VHrgi yollarını değiştirmek 
dP ğil bugünkü sistemi ba
sitleştirmek olduğunu bildir
di. P.hemmiyetsiz meblfiğlar 
getiren bazı vergileri kaldı_ 
rmak ve diğerlerini de ten
zil veya tevhit etmekle hü
kumet iki milyar frank kad-
ar zarar görecektir. Fakat 
diğer vergilerin vergilerini 
arttırarak 600,000,000 fra-
nk ve verginin kaçmak 
yollarım kapamak suretile 
1,300.000 frank temin ellile_ 
bilir. 

Mali ıslahat bütçeyi 
tevazün ettirmek için 
yapılması lıtzım gelen 
işlerden biridir. Hükumet 
bütçeyi tevazün ettirdiğini 

şubat nihayetinde bildirdi. 
O zamandanberi bir buçuk 
milyar franklık bir açık ol-t 
duğu meydana çıktı. Gelecek 
(Devamı .. dördüncii sayfada) 

Mahfe! Sinemasında 
Her sınıf halktan gördüğü büyiik rağbet üzerine 

CENNET PERİSİ 
Filminin gfisterilme~ine devanı ~dilecf>ktir. 

Bu, cennet gibi harikulftde filmi göriinüz 
ve hu fırsatı kaçırmayınız! 

Hergün Mahf el bahçesinde 

İnce Saz 
lçile(~ek herşey heş kuruştur. 

İstifade ediniz. sıhhatli olmanız da bunu size emreder. 

askeri Satın Alma 
Komisyonudan: 

ı - Edremit ve Ayvalıktaki kıtaat için aşağı
da cinsi ve mi ktaı·ı ~·azılı arpa kapalı zarf usulü 
ile ve saman, kuru ot. aleni miiııakasa ile 18-7-
934 çarşanıha µiinü :o;aat 15 le icra (•dilecektir. 

2- Evsaf ve . eraiti rıi görnrek isti yenlerin 
hergün ve taliplerin muayyen giin ,e . aalle Ed
reınitte askeri ~atın alma komisyonuna müraca
atları ilan olunur. 

Kilo 
432000 

110000 

80000 

Cinsi 
Arpa 
Kuru ot 
saman 

4 - 120 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Balıkesir garnizonu kıtatı ihti~'3("'J olan(20000) 
patlıcan( 6000) kilo hanı~a 15000 kilo domotis 
~000 kilo taze hiber l 5 Temmuz 934 pazar 
günü saat onda il~lflsi icra edilecektir. Talipler
in mezk1ir ~lirı ve saatte Balıkesir As. Sa. Al. 

v 

komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
• 

4 - 121 
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Fransa da 
Veığiler 

(Üııt tnrafı üçüncü sayfada) 
sene yepılocak tosarrufu 
sar(ıyatı dört milyor frnnk 
azaltacağı ümit ediliyor. Fa· 
kat 1935 senesi bikayelin<le 
önüne geçilemiyeı·ek yeni 
masraflar dolayısile yine iki 
milyar franklık bir açık ola. 
caktır. Buna da şükretmf'k 

lAzımdır; çünkü ~imdiye ka
Jar alınan tedbirler ve iler
isi için düşünülen çareler 
olmasa bu açık on altı mil 
yarı bulabilirdi. 

ZEİS İKON 
f otograf makineleri 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 ot)matik modellP-
rini makine, s~hpa ve 
çantanlarmı «ŞA JI ~IEll 
MET MAllOUMU llÜ -
SEYIN A VNI ticaret -
hanesinde arayınız. 

Şah Mehmet mah~umu Hüseyin Avni ticarethanesi 
ı 

IAgfa f otograf makineleri 
nirı Balıke~irde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.AGF.\ FOTOtrHAF ~J.\KİNELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tarafınılan dohi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

10 TF.M~'\lZ 

AVUKAT 

EMİN VEDAT 


