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ğı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ JI 

Günii geçmiş sayılar 25 kuruştur. ij 

~elücistand~--;er sarsıntısı büyük zararlar yaptı. 
~va - .- ~cıklı- Bir .~I~. Hava~~~-~~a-m_u_t~~~~ d-a~

0

~G~5r~a~şm~e~l~er-.~ 
eh/ikesini 

Öğrenelim! Vasıf Çınarı Kaybettik. 
Gel11cek b. '1 k T kıı ır hnrhının en "os ova, 2 ( \.A.) -- ıir-

•ı tııkteristik yüzü. sivil hal- kiye Hüyük El{·isi Vasıf Çı 
gı.ıyee~~rck savaşı bitirrn<>k nur bugii n Krem 1 in hastane 
8u 81

: 13 yap. lmosındı.ıdır. sinde ap ındısitton ölmü 
~ 1 Jo du lıarbetmec;o şim- ştür. 

<d\1 d t'l 

lıın.' o ero nıulıorebo tarzı Moskovn, 2 (ı\ A) - Bü· 
tın 'dYor Art k sivıl hrıl S 
h .a harbeden ordular gi· tün ovyet g 1t.-1teleri Vos.f 
1 oldüru··ı . . h'' <,;ınarın ölurııünılon dolayıJ 

bı'ir mesını ucuma d 
Lu llll1osın 1 beklPmPk ve uydukları derin O<'ıyı uzun 
" nu d0 r,ru b l k I uzaclıyö yazıyorlar. Ölüm ~·ı· ı-- u mo i\zırn 

IJ~r hııbı:ırı üzerine ltolyu, Aıne-
Çunkü 1 ı;, ı · riko, L~hi tan , Afg-un, ~;in, illi ti . gene savaş ue ırt- I 

T ehli~esıni ~Hen üyeler. 
. - -
lşyarıar yıllrk bükenlerini tak-

sirle ödiyebilecekler. 
Ankara: 2 (A A.) __ Dev_ 

lııt işyarlurile k uruııılıırda 
ço lışa n lnrın hu vu l ı h lik PSİ· 
nı hil · n üvo ol ı rıık "eni.:: 

... l"'l ~ 

ölrücle yardım edebilmesi 
içın kolaylı k gösle~nıcsi yo· 
lunt!nki mür,ıcoatlotı üzerı
ne yuln z ı~yadurın yıllık 
yiikenlerini taksitle verme
leri e8:1sı kabul edilmiştir. 

r~ h'kı kura ordulorını eze_ Homanya, Fransa. ran , Yu-
\Jı ır harbı bitirm• k çok nunistarı, Urııgvoy Yugo.,\uv ,. t ı 
}a. Un Süren, insrln ve p;;ıro . elçileri rı'tirkiye Büyük a ya 
lir. r~~olıyn ,mnl olnn bir iş- Elçiliğine gularek boş -

nfitl UŞrnanın kuvvot koy- sığ'ığındu bulunmu~hrılrı Habeşisran arasmda ye~i 
l lıı &rın: lrnrbı uzatmak yo- Moskova, 2 (A. ı\ ) - Mc-

llıetl'f\rutnrak lı ırbı bitir- rkezi İMn komile8İ haşkııtıı Kalenin, \'u~ır ~:narın ö:ü- ~ir smır kavgası oldu. 
~ıa;:ı e do .hellisjzlik vardır. mü haberini alıo<"a Türkiye Cumur Başkanı Komfil Ata-
duş bir zamondu zayıf türke bir boşsoğı telgrarı ~·ekmiştir. Romn, 2 (A.A.) - Ital-
1iıı Pbc.eğj sanılan bir clevle- Halk komiserleri kurulu başkanı Molotof Ja Haşbuko.n yon - H9beşistan uzla ma 

h ırı bir türlü i~· ve dı ş İs net lnönüne ve B. Litvinof Ja Dış Hakanı Dr. Tedık komisyonu gelf cek 
'~HeJılerle başarın umarak Rüştü Arasa başs:ığı telgrufl:ırı göndermiş'erdir. yeJi _gün.,. içinde Milanoda 
ta~ran ve üstün olduğunu Oış Boka ıı muavıni Krestinski Türkiye maslahatgü· toplıınacakdlJ. 
:~)ln:,~,evletkten dohn l "\~.k Zbllorı ~urliriı~n, Pınarıt görerek Sovyet hükfıınctj adına Uluslar sosuetesı'nı· .. ,·nıı·-
~ıı J- l{ ı ~·ı mosı vı~ ı uşu- şsogıt ı on unmuş ur. J U 

Uli-u •. I k M V 1 ~ ,. 
l
1h11lnk nun tersıne o uro , oskovn 1 2 (AA .) - oroşilof ~met İnönüne bir ba· yen talya 
o,leı· yıpraıı m:ınwsı ve şıığı telgrnfı ç~kmiştir . Litvinof' Türkiye m:ıslahotgü-
~A~ I ıkle vcmecek oltının zurlarını gö erek Büyiik El~·i \'as ı f Çıu:ırın ölümü mü_ 27 ~1ııyıs 1935 turibli 
~ 1 1

1ıtırıei "'m\im~ iindiir. Bu nnseheti\~ b .ş~n~ıcla hnlunrnuştur. Deyli relgruf g ... .zetesi, Clu-
~-ırı ı1.1rbın beyhude yere TCRKJJII.J: l'asıfı llabkcsirlifrr Milli MLi<'ıulete s~ne ~l.ır Sosvct('sinin lıolJoii-
~ru ıısırıu. belis'z bir ~onuç lerinden ta111r ve sever rası/111 ölumile Ttirk Ulusu ilahe~ unlı;:şı~fJzlığı hnkkınJu 
llll rıcJu sayısız ins n.n kay knlıraman ve defjt•rli bir <uladım, Balıkesirliler elvan-

1 verdıği karrırı dııilt-rnek su 
~allsıno sebep olur. mert bir lıemşelırisini kaybclmiş olllyor. rntıle B. Musrnl ninin bir 

t 'kn b' ·· l · il K d ı · ·ı · h -ı- t·ı · "ıvı flk cro··~termş ol :.ı 1 

~11 d ır soy eııış yo • ~ e er l w esme aşsaq ıqı < ı aız. "' J 1 ~ " ı m y p 
}~bı.ıt enebilır ki toproğa ı · · · bir kuvvAtlı ~ı k gösterdi<rıni 
'')ı betona gömulrnüş, oz B ı ·• • t d B •• •• k ~·ıinkii bu hurekt·lin, yaL 
~~v~~a dayanan kü~·ii k bir e ucıs an a uyu n ı z flıbeşlere karşı dağ~!. 

~~:-;;l:l~~~ :ıleJ:r~ ~~~~k B·ır Ye Sarsınt Old ~ ~~~~~ ;::~) lt~~:yn °~;:~~:~ 
~~tııg~Clük yoktur. Bunlar, r 1 Si u •- söyliyı>n bir bo~ belkede 
'~ ~ tlr.ırbinde hüyiik sn yıl ~ diyor ki: 

la~e~~P~site ile knrş lıına · Otuz binden fazla ölü var. As~erler tarafmdan yaJmz f Bu karar. İta lynnın şere-
t~•ıtıd nı vo karn orduları ıni hi\· t.e baltrılomıyor . 
n~ı a <ıninde sonunda bir bir gün için~e ÜÇ yüz ceset çı~anld1. İtalya. hu k11rurı kubul 
b eşcne E!)u g<.'\:irilecerrjni D ~tmekle vnktı]ı) llnhc·şistcı-

• Urıl n Simlıı, 1 (A.A.) - ün Harap olan Kuett:ı~lıl ko-
t ~ 0 ardan Joloyı da sa- nla kendisinin inızulnm ş ol-" n Biilücistnnda v .. omon bir )·er lera b:ııo: oo··stermı' ~tı'r 
ıı,,.ıı" unun bellisizlig· e bo- "' :-, :ı. • duğu ve bir anlaşamazlık 

• ~ ı· sarsıntısı olmuştur Kuettn· Simla, 3 {A. .\) - l't"ılu 
'<1 !') nı b k b' · ' olursa kuvvete b 1• '·~"otu V') aş a ır sa.- d "J l . b' ka t d K k ' aşvurnrnll , J J o en orın snyısı ın CU8 an u uotta ur.ı a.unın· 
Qı" tırımnnın <rereldı- O O)( değil, !Şİ Ulus! ır Sosyetesi· "tıl r, dar oronlanıyorsıı do, 6 . l 1 du ver s ::ı rsıntısınJan hir zu· 
f~ ttlıyor nin yar.-r:ır•Jı.-rı na ver••rek 
• Uııe "" J·.. .

1
. nüfu8 bıırınılıran bu şehir bit olmak iizero 48 in· t- \ n " 

0 
., 11nynnın uı, ı..;- . kotarmıık yükünıu" nt·ı· yu"kl.ı·. 

~.ı uy ' " :r baştun :ış ı~ı yıkıldığı içın giliz ö 1müs 4J lnıriliı dt~ 
~11ut. nn en kısa söz • '"' yAn bir anlaşmanın be~i nci 

• ı.- her hahlı· , ölenler daha çok yarulanm~ştır yerlilerden ele l 'tL "''lrn 1 l maıh esi•ıe göre duvrnnınaaı ~· İ b . sovn~ arı 1 e olmı:ık Jfizım gelıyor. 41 ölü ve 10 kuın1l vardır · rı 
1" ·tir~l'k etollu artık J k .ıbuletnı 'ş oluyor ılemok-

\ ı'lt)~" m L 1 Kelnt şelrri de harap ol- 21 uçak h:ırnp olmuştur. 
~lır b 1 ~ ve gerili"' •8 - tir. 

lıııtj 0 Undun dolayıdır ki. muştur. Eğı.ır 25 temmuza kadar 
'" .. :.0r<Juların mudll"ı ···e Ma8tun şehri ilo etrnfın- r:J~ ....... • lıeşinci bir yorgaç atnnamoz 

(•lı'JA.ı ~Uvvet kayna'·larını <laki köyler ahnlisinin teşte 
1
. 25 _ k 

~ iL 1 L 11. J ,I• L• ve n~u~tosn adar iş 
~ u.,~ geridekileri hurho dörılü ölmüştür. s anuu uorsasmua uunıu toptnn yatıştır.lomoz~n o 

1 -,• "ı ebrın çoluk ")cuı!unu Kerod. 1 (A.A) - ilen üz f • 1 1 l'I l ,, \' .. , ıyat ar zamon oıeşe o gene , us nr 
,
1 
~1 0

.'
1 
l . 1 bıısanı, y:ıni sivil snğlanınıyan haborlorP gö- , ~ . .1 , <:Josyett•sın., getirı e<"oktir 

'·~~" ı,.. ~ro.rek harhi uz bir re. bir ynnu:ın Kuuttnnın İ!"tanhul. 3 (AA.) - ı'stnn . 
•, " ut u H. Mussolini, 1talynn se-!. şı 1 .. ı ırmek gdeı:ck başlıcn çrırşıl.ırın.lnıı biri ynn· b l 
• d ına t u borsnsının knpanış Cıalı nn~ında cum:ırteııi günü ve -

li ıı emel olrııu9tur makta olıluğu gibi. öbür yarı. irıgiliz lirnsı 
6

22, dolar 
~ ~\Jı,. llcak huvn yolu ile dan tla bir bora t'smoktedir. rd iğ i bir bÖJl'lnfo yıırw1 ~·lı· 
~il "1!tl1' b' O. 79, fruı k 12, G, liret ... frın yol!!'l~İnı ı·ı'zrııı·ştı'r 
ı lltııı ır hnv:ı ordusu Kuettunın Kozey - Batı n u ' · 

nı.. tak ld 9.6726. dı>r.ıhmi 8,32, ra· Uluslar Sosyesirıin bu bo 
ı "\Jr1 t •• e o edilecektir. «şinuli gJrbi» sinde yüz ki 
'<i~ outt· yı·mark 1 578 11')' 78 778? ~arıfrı çok öneml1°ılir ve bun-~ Yur·'dın ulusları kork. lo.netrekrıdor ötesindt>, önem- ~ ' ' · - •: 

•r 1..1 a k borsa horici nltm 938 J:ı lrı~ıliz ılelc-gesi B. An-• 8.n h şın uy Ui:iUnu li bir Rınır karakolunun bu- 0 

~ ava 11 k · • toni Edenin hiiyük lıir ynror-
llC)l'Qr,1n tel j esı i~te lunJufru ~ıımon ~elıri Liisbü- Uye yazılanlar. f:i , ., ~ l•ğ'ı ~öriilmfüıtür . Bu uö-urdn 
t ıı"ı.ıc•,ı _c:ocuğudur. tün harnıı olmuştur. F;nnsız dele~"e~i B Lı:ıv~l de-
~lı e gın gelecek sav:ış Kueltt1, 1 (A.A) _ Son Ankurn, 3 (AA) Türk k ... 

h<:ıır. n hüyük rolleri oy ço \·nlışnıı:;tır. Çiinkii lJlu-
d t '5ın 1 yarJ reRrni oranlnra göre, kömür madenleri anonim şir- slnr Sosyete13 inin yetkisine 
~ rı,lur, .. Ve yuknrıdu soy d ·· 1- •· ) 1 l 30 000 ı.. . k . b. l' A l l ki ' 
~ttJ ol~ju~ dii ~ii nüşler ı n un .. u zr r.e Pl o "1~1 etı ın ıra, n n YıJ. nn ı· bir yumruk indirilmesi ~urı•-
' b tııru · k yııralanmı ve ölmüştür. yo.t umumiye sirk eti 500 lira, t ıli! ortnyn ı·ık:ı<"uk olan fe-. lltıtdtı nu göstermı • ~ ' 
1 ~el a, büyük harbin Keruc;i. 2 (AA.) - Bü · İstunbıılda ~nok,,lımna liıntet luketli durumu İngiltere kn_ 

1~~ıı\!ın~~ komitanlorından lücfü,tn~dnki yn sarsıntı· şirketi dırektörii miihundisi dar FranRıı da :ınlnmnkta 
ı ~ 18 bu yoldn~i e.0ı- sın~on a~kerln yoln z bir Nuri dog Celol '.l5 bin lira, ve görmekte bulunuyordu . 

'-' 
3
ca hatırlotmaktn giin i~·inde 300 ceset moy- vermek suretile )foya tehli· 1 Eğl\r Sosyetenin yotkisi 

1 İkinci sayfada) dana ~nkarmışlardır. kesini bilen üye yo.zılmışlnrllır (D&vnmı ü~·üncü saı fada) 

Türk - İran Dostluğu 
1 x 

Andlaşması Onandı. 
--~ 

--
lokarnoya bayn~irJ 

Almanya bu lllsusts "italyaya 
tekrar irianÇ HrdJ. · 

Homa,
1
,2 (A.A .) - Alınoi 

nya hüypk elçi8~ V~n ffosql 
tloğu paktı hukkındaki 
AlınJn rınd cını (Muhtıra m)) 

l 
H. Suv-işe verirken AL 
manyunın Lokarnoya bayrı 
(Sad ı k) kalmuk iste,<lıği ha 
k kınJ:ıki .. innn<"ayı '('rem in atı) 
tekr11r etmj~tlı 4 

Roınoifa doğu 
na konferan~ının hııtzırlnn 

m:.u ıçın g.erok s-0yılma'i' 
tadır. ı)ünkii bu p'lkt küçüV 
ıınto rnanın hazı kor:kufo
rını ynt ıştırmıtkla va küçük 
anlaşmnnm Fransnya Jl k'ar 
şı 8ovyetlor kirliğmdP.n isti_ 

( Devamı ikinci sayfudn ) 

Günöe beş kelime 

MogoJistam Mançuriye 
katmak i stiyır. 

N~nkin, 3(A~A.) - Mogol 
kpmünistleri önderi Prens 
~™1Jlg jç Mogolistnnın siy
.o.sııl ~urumu hakkında l)in 
hüku netile .-görüşmek fıze

burayn gelıni~tir. Pre
ns g:ızetecilere Japonyan· 
rn iı: )1ogolistnnı Man\·uri 
tlevl~tin~ _ katmrığa · çalıı;lıkl
ÜJ ı1 ~oı.iştir .... ~ ,JI 

~inin T olyo büyü~ elçisi 
, ·• hiler ~aôylüror. 

Tok)O 1 (A .A.) ...._ Çin 
hiiyiil el~·isi Çin hükumetin
in ' barış{·ı bir nnluşıt (ırnre_ 

1
( Oftv&mı \kinci sayfada ) 

~ On dördüncü liste 
1 - Teva:ıırı - Denklik 

Ör. ek: Devlet yönetiminde lnidce dcnkl/fii bi 
rinci şarllır. 

2 - ·~ıateua:.i 11 - Denk, :Jlengeşil" lev::in etmek -
Denkleştirmek, clenycştirmek 

Örnekler: 1 - Tıikiyenin dış teclmi denye.
.:ıil lir, 
~ -. /)~nk bir b.ıiclcc, esastır. 

.1 ~ Hüdcemlzl denkle§tirincl!Jc kadar ne çeklifimıi. 
:.:i bilıriz. 

J Muvazeııe - Denge 

4 
Örnek: Arkadaşım dengesini l:aybecluek dtlşlıi 
.\1erliezi siklet Deııyey 

Örnek: Fransız parlfı11uniosun11n denyeyi şim-
di yarı sagdadtr. 

5 - Taziyet -=-· 'lfoşsafjlı!/l 
1 a:iyct etmek · TJaşse!/lomak, başsaijll[jı dilcğ/11cle 
bulunmak, buşsa,<jlt!Jı dilemek 

Örnek: 1 -Buitin l1t1kıimrtler Mareşalrn ölü
mü üzerine l'olunyaı;a bnşsağll[jı lelgrafl çek· 
iller. 

1 
· 

S.v b "' ':! -, .._ lU, aşsaglt!]ı dilerim. 

NOT: ' G::ızctemizo gönJerılc<.~ek ynzılordn hu i.elinıelcırin 
Osmnnlı<'alarının kullanılmamasını rica ederiz. 



BA.YPl 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 21 -

İktiza etmek - izdemek 
Tilmlz, ş:ıkirdi marifet . - lzJemen 
lkt i f,ı etmek -- Yetıinmek, yeter bulmıık 
Biz bütün devrim davalarınd., Atatürkü izdemeiten 

geçmeyız. 

Ders vermeği bırakınız, onun eyi bir izdemeni 
bilirsiniz, gene bahtiyar sayılırsınız. 

vaz 

ola-

Hnva savg<lmı z bakımından, 500 kanadı reter bulmu-
yoruz. 

Ru nılama ne verirseniz, yetsinmez. 
K mJj,ini hoş lıullanır&anız , bu ayl:ğın 

de yetainir. 

** İktisab etmek edinmek 
Mükteıeb - Edinik 
lktisab - Edinç 
Müktesebat - Edillçler 

üçte biri ile 

Biz memleket hakkındaki fıkirlerimizi, ıu batmda ha· 
yal yorarak değil. hayııt ıınaçları kinde yoğurularak ani· 
ndik. .. 

Yurt işlerinde edinik hak yoktur. Herhün gördüğünüz 
hizmetle yer alabili, yerinizde durabilirsiniz. 

Sizin ilim odioclerinizi kıskanan yok; herkesi ahli\kı

nızla huylandırıyorsunuz 

Çuııda rasgele bulduğum bu vazo, benim için eyi bir 
ellinç oldu. 

Bu misallerde geçen yeni kt lime: 
imtihan - Smaç 

** iktidar-Erk (PuiHance) 
Mevkii iktidar - Erke (Pouvoir) 
Sahibi iktidar - Erkmen (Puiesant) 
Bir devlet için en büyük erke kaynağı, yurddaşların 

genliği ve bayHlhğıdır. 
Bir şef için en sağlam erke, halkın aevgiıidfr . 

Erkmen, zayıflarla oynamaz; taydaş arar 
Bu mieallerde geçen yeni kelimeler: 
Refıılı Genlik 
Akr.ın - Taydaş 

** Iısldh etmek - 1- Yeğritmek 2- Arltmak 
lslA.h, lslAhat 1- Yeğritim 2 Arıtım 
Salt\ h - Y eğrim 
SılA h bulmak - Y eğ'rimek 
Salih - Yarar, elverişli 
Eski kihplarda udö6mek, döğüJmekten yeğdir» !!Özünü 

hatırlarsınız. İtte «yeğritmelrn ve yf'ğrimek» kelimeleri hu 
nail Türk kökünden alınmııtır. 

B:ızı örğütleri yeğrimek, yıkıp yenilerini kurmaktan 
dahıı zo~dur. - Baıl teıkilAtı 11IAh etmek.yıkıp Jeniluini 
te8İ& etmekten daha müşküldür. 

Biz, durmaksız n at cinsini arıtmağn ~alıı yorur:: 
Tanıimat. Avrupa korkusu ile ba11lanmış bir ye~ritim 

hareketi idi; bir devrim değildi. 
At cinsinin arıtımı - lslAhı cinsi fereı 

Hava Tehlikesini öğrenelim. 

Haziran 4 .,.-
TORK Dll.l _ ==== ::s . .--" 

E2 ---· 1 

istihlak 
Vergisinde ne gibi deği

şiklikler yaplldı? 
-- -

Kanun Ubaylığa bildirildi 
Yeni istihlak vergisi ka. 

nunu tlbaylığımıza tebliğ 
edilmiştir . Hu kanuna göre 
dökmeden 1stihlilk resmine 
tdbi bazı madılelerin resim
leri artırılmış demir. çelik 
bakır ve momuletı da re8İm 
mevzuun:ı alınmıştır. 8aka
nlıktan gelen bir bildirimde 
yeni kanun mucibince istih
lAk resmine tabi maddelerin 
NÜmrük tarifesindeki numa . n 
rolarile almaca'" istihldk re-
smi şu suretle bildirilmiş

tir: 
Kahvenin kilosundan 30, 

çaydan 60, kakaodan 60, ka. 
k.oo yağı ndan 120, k&.uçuk
tan 100, lılstik ayakkabıla· 
rından dahilde imı:ıl olunan
iarılon 150, dışarıdan ge
tirenlerden 196, lastik. 
çizme, potin ve m11st üzari
ne giy1len ldstik. kuloş ve 
şaşondsn 50 kuruş, lhtik 
boru ve las,tikten yapılmış 
her nevi elektrik levazımı . 

ndan 2o kuruş kauçuk: ma· 
muldtından 46 kuruş tabah· 
ette kullan lan şırınga ve 
ıondalar hari~~ pencere ca
mından d(;rt kuruş 

kesilmi~ yazı kAğıdıodan 

,----··--··-··-----··--... -··----··-··--.. ı K E N T T E V E V İ L A Y T T E _ •• J 

!. •• -p-~;tı----iiY~;i~~·M;~~~i;ğ;·park 
G · ·ı· or Başkanımız bugün geliyor. Ha 1 ine et 1 rı 1 y . 

Cumuriyet Holk Partisi • - d k .il( alın 
Bulıkesir i~ teş~ildtı .. boş· Bu yıl pukm ıstasyon tarafından ıyak de eye ıu 1 r 
kanl ·ğa tayın cdılen Kut9h · . • • • • • • • h apllfl lfl 
ya ~ayluvı . Or. Lütfi bugün kısmı bıtınlecektır. Buyuk hır gazmo ve •!~~ y esine ç• 
lzmır tre~ıl.e . şarımıza ge· llyflslar mezarlığının park an kısmının b1tırıhn bil· 
lecek. ve ışmın başına ge~·e- haline getirilmesi jaine dün l l . ı..t Bu kısımtltı 

· b L d -ı ışı aca .. ı r. h '°u~ c ·ktir Partı aşa.on · mız u- I . k bir 9 

k I> • 1 t başlan;-nıştır. zmır par tar •ük bir ..... 8 zino ve ya ra ta artı menıup arı a- . . . J :-. havuz 
rafından karşılanııcnktır. mütahass111 Ferıt bu ış~n yapılacaHır Bu . harit· 

Yeni Pdrti başkanımıza başında bulunmaktadır. \ e mermer veyu Iliınız . ol· 

ho~oeldı'n deriz otuz kadar amele çalışmak· L .. u·· L bir oıoıtelı . 
:.-rı • . asının -.uç .. ıı 

tadır. istasyon tıırufındıın bol tıll 8 

Daimi encümeninde. 
İlboyınıızın Haşkıınl ğ nda 

toplanarak hususi idorei il
gıle adiren işler üzerinde ko
nuşmuş bu hususJa k:ararl · 
ar vermiştir. 

Kadıköy büyüdü. 
Edremit itçesine bağlı kı

zıl köyünün kuld rılorak on 
doki1.o yakın ı nJa bulunan 
Kadıköyiine bir mııhalle 

hulinde b:ığlıınması icişleri 
Rakanlığınco tasvip edilmiş-
tir . 

Hak~ı User 
Bir z ım ındır Edremit ta

raCJarında bulunan hayvı n 
hastalıklorile mücadele Haş
kanı Hakkı User dün Ralık · 
osire dönmüştür. 

Koyun hastahklan 
Edremit koyunlarında has· 

talık çıkması üzerine bura· 
daki biitün koyunlara da_ 
lak oşısı yapılmıştır . Bundan 
btışko Ayvalık ve Bürhaniye 
itoyunlorı da aşılanmıştır. 

Kabakum köyündeki hast· 
1 

ahk tavuk kolerasıdu. 

b ış\anaruk mezarlıktaki taş 

ve kemikler temizlenmekte 
ve toprak düzlenmektedir. 

Öğrendiğim;ze göre bu 

yıl parkın istasyon tarafı n · 

dan Ayak Dedeye kadar ol-

Sar 
Bütçesi içişleri bakanh-

ğrnca tasdit edil~i. 
Öğrendiğimize göre. İçiş

leri Bakanlığı tarafından tet
kik edılmekte olıın şarbay
lık 935 bütcesi hi~· bir de 
ğişi klik yapılmadan tasdik 
edilmiştir. Bütcenin bir kaç 
güne k.ndur g.ılmt:si bt31deo
mektedir. 

Japonya 
Mogolistan 
( Üst tarafı birinci sayfada) 

ti tesviye) istediğini söyle
miştir. Büyük elci bundan 
sonra kuzey (Şimal) Çindeki 
durumun kötü bir şekle 

ı 

1 

acak ve buraya uıJıl 

d 
hu htl ,. 

tılncak.tar. llor e lsh· 
yüzıne yarışlJrı dıı Y3~~ ta· 

1 • n ur 
ilecektir. :\-1eınr ıgı ısc-

k bırukı 
r.ıfı orman ot:.ırn 

aktır. 

Yarışlar 
- ~ ıın 

At yanşlanna çot 111f 
giriyor· ·· ıııeflİ" 

Yarış ve islılh encu "er· 
. 1 &ımızn . i 

nin bn yıl ılhuy 10 birinr.15 

diği koşulardan .. 00 kO" 
·· ·· ·· d ki cu m n go 
onumuz ed p·la~aktır· ., .. 
şu al nın n ya ._ hBı 

· ce• n Ko11ulara gıre elde 
'$ .. n ev ı. 

'anlar bir kaç gı.ı. "e eıı.' 
11ehrimize C7etirilmıt bil' 
~ ı-, 1 uırıloı•f il 
sersizlere baş a , 80lsf1 

lonmaktadır. bu MY ktsd1r: 
aşına rlı 

sayıı:n yirmıyı .k · sı·oi ye 
1 1 "" Bunlardan on . rkek 

1 ·ıız e u· 
yarımian ngı · JtO' 
dişi tayları hosBu.sıkoç gii" 

. ır .,. 
Ya a"1 recektır. .. hBı 

l"I • ço• r 
i · nde do ha hır Jiğe 
çı · v~ r· 

van getirileceğı h Y"aol• ttı 
· ek 8 •t koşulara gırcc uodsO sf t· 

.:rirmemesini da da tay koşus. JjllPe~ 
,, hmın e 

B. Hiro'adan 
dilemiştir. ol mı y acağı \u 

Başbakan bunun yalnızca edir. ___....... ..... ~ b • süel bir sorum olduğunu ve r_J e., 
Çin delı1 gelerinin bunun .la- İtalya .I'!c~ aaY~~d:e~ 
pon süel delegeleri ile ko- (Üs\ taraf bırıO ()rllll" 

au~malurı Jdzım g··ldiğini sö azulso ve zoyırl ·~'0 g 01uel8 ~'1 
S } b' .. tU 0' 

----

(Üstnrafı birinci sayfada) 
fayda görüyüorüm: 

Mareıal Eoı fU fıkikdedir: 
- «Uçak, ulusıl korumun 

dayanacağı baş silah olaca
ktır.» 

tür. Bütün şehir ve kasabn
ların dört bir yanını top ve 
tüfenkle çevirebilmek için hiç 
bir devletin yetecek katlar 
bol puası yoktur. 

3 kuruş her nevi kAğıt ve 
mukavvadan 5 kuruş, deri
den 30, 10 kur&ş. pamuk 
ip\ ğint.len 24 lngi\iz numa. 
rasına kadar olanlardan 13,5 
kuruş ve 24 İogi\iz numar
aıından yu k:ı rı olanlardan 
22 kuruş h uj~·ten ithal ol
unan veya izerideki fabrik. 
alard ı kendi imal ettikleri 
ipliklerle dokunan mensuc. 
atlan metre murabbaı bn· 
şına 150 grama kadar ol
anlardan 15 kuruş, metre 
murabbaı ı 50. gramdan yu-: , 
karı olan 15 kuruş pamuk. 
lu eşyadan 55 kuruş yün ve 
kıl iplikten 35 kuruş, yün 
ve kıl mensucuttnn metre 
murabbaı 900, g ama kadar 
olanlardan ~5 kuruş, :yün 
ve kıl eşyadan 55 kuruş, 
şapka toslakların<lon her bi
rinden 25 kuruş. demir ve 
çelikten beher 100 kılosun
dan 30 45 kuruş, bakırlar

ın beher 100 kilogram ı nJan 

Ayvalık (Muhııbirim;zden) 

alarak cuma sayımıza koyd· 
uğumuz bir haberde Dikıli

nin Hobakum köyünde kol· 
ern çıktıl'rı bildiriliyordu . 
Dün İlbaylık Sıığlık Direktö· 
rlüğünden olıl ığımız bir me-

yl.,miştir. on g·· en ır ydi 0 zaman bu b. t1tlre1 

1 . ' d ır habere !!Öre Çin Oışiş erı durtımuo a ,, ın . ıw 
Bakanı verJımcısı Nunkiode. oluca' tı .. . zAte1!11 jbİ 
ki .J Jf'O~ siiel mümessilline Deyl ı Telgraf gıııJuğU g dO 

l ·ndo o l ıer kuzey Çin durumunun Dış· beş mese esı .. ese e tıı' 
· ·· .. l U ıJ1 tıı8 

ı·ıı.ıeri Bakanı B. Van~ ötekı puruz tı"''' ,.9· 
~ l"I k y:.ı ~ l8" 

Genel 1avaşta Büyük Bri· 
yanyada deniz birioci lorJ. 
lu~unu yapan Amiral Fııer: 

- Hava kuvvetleri, koroda 
denizde harbin gidişine eğe
ve men olacaktır» inanındadır. 

Alrnıın ordularının dimağı 
adını alan, bugün Çin ordu 
aunu düzeltmeğe 1avaıan 
General Fon Ş~kt şöyle 8Ö 
ylüyor. 

-((Az aayıJa, ftıkat yetişkin 
bir kara ordusu· ile aynı H· 

manda kuvvetli bir hava or
~usu yarının harplerini bit. 
ırmek kudretinde olacaktır. 

Bütün bunlardan anlatıla 
bilir ki bir devletin kuvyetli 
sayılabiJmeei icin, her şeyd
en ö .ıce havada kuvv~tli ol 
ması şaı ıtır. 

Ve gene bütün bunlarJan 
kendi kendine meydana <·ı
kıyor ki, bir gelecek save.ıı 
kolayca vurulan heıleffer ha· 
linde sivil halkın başarım 
inanını yok ederek bitecek
_tir. Buna karşı koyabilmek 
için hn vatla kuvvetli olmak 
gerekiyor; düşmanı aynı si
lahla karşılamak gerekiyor. 

Top ve tüfenkle düşman 
toyyarelerini durdurmak im
k4nııı denecek kadar göç-

Fakat buna karş lık pek 
hızlı olan uçaklarla, Jütma· 
nın geldiii gittiği bolunu uğu 
yeri öğrenerek tehlik.eye 
düoen bölgelere yetişmek çok 
kolaydır. 

Yer ıilA blarının tesirsizli • 
ğioe karşı gene uçak Iarla, 
uçuı alanlarını, uçak fabri · 
kalarm! bombalıyarak düş-

manın hava akınlarını dur · 
durmak ve gerideki ıivil 
halkı hombalıyarak düşmana 
pe11 dedirtmek işten bile de . 
ğildir. 

Hava tehlikesini bilmek 
1 

büyük. bir hava ordusu yap
mak zorağını cand:ın duymak 1 

ve bundan başkaca, evinde 
ve kasabada korunma düzen -
ı~ri kurmak anlamına alın_ 
malıdır. Yurddaş ne kadar 
büyük biı tehlike karş sıdn 
bulunduğunu eyice öğren · 

mek zorundadır. 
Batbakan İımet loönünün 

d11ha 1933 yıhnda Türkiye 
Havacılık kurumunun beşin · 
ci kurultayında haklı olarak 
dediği gibi : 

«MuvafCakiyetimiz buna 
bağlıdır.» Ulusun tebl ı keyi ı 
olduğu gibi anlamasına 1 

bağlıdır. 

J 50 kuruş, muhielif tarih ve 
numralarındaki demirlerılen 

5o, 150 kuruş alınacaktır. 
Kanunda gümı ii k tarifele

rınJan bir~·olc numralar da
ha sayılmak.tn, bunlardan al
ına cakre~imler hakkında iz · 
ahat verilmektedir. 

Bu resim eskisi gibi gerek 
ithalAttun gerekse memleket 1 
dahilinde istihsal ve imalden 
alınacaktır. ithalde veya imal 
ve istiktıalde vergisi verilmiş 
olan iptitl .• i maddelerden 
dahilde imııl olunan eşyadan 
tekrar istıhlak resmi alın· 

ktuprJa koleranın insan kol· 
erosı dt>ğ i l tavuk kolerası 

olduğu bildirilmektedir. 

nin tarh, t.ıhakkuk ve tahsi· 
ljnd" muamele vıngisi ka
nunundaki usullb l'ltbik olu-

nacaktır. ~1ulıoırik, kuvvetli 
bir beygirden yttkarı ve am· 

ele sayısı ondan fozlo olma
sından ıuuıımel~ vergisinden 

mu!ltesnn tutulan müessese
ler istihlik vergisini de ver-

mezler İthahH yapmıya me. 
zun bulunan gümrüklerin bu
lunduğu yerlerJe ithaldl ya-

Ching, Vei, Şeııghaydan dö· de bir tJ ~mğl&l118Jar .01erc~ ndükten sonra durumda ve k:ırarn 3 8öylı J ~unu · 
bir yatışma başg-östermiş ğ nı um u~. ınoktedıf· '4 
t . 

1 
betkesini b ıtır 

1 ır. 

r ............... ~~~~ ·rıl 

H ava T e h 1 i k e 51 ı 
B i 1 e n U ye O 1 u n ~: · 

Başkan/Jğıf1d arıto'' Türk Hava Kurumu 
111 

ş 
«Hava tehlikesini bilen» iiye ya:ıfmaıı 111e~ 

l d ~. ıııikt.fl , {fi şun ar ır: .... .. . •rrne<Jl . /\ ıf 
A - ller ıJll en aşc.yL 20 lLra V< · ıırt1''' 0~· 

{taalıiuil e/m~k) topluma işlerini koll1Y'°~a t1Lır1 llc 
• l 1 -1 ro m n ı · yılken/er (laahlıütler) lıer yı rn w.. ,,ııf1'' 

! lır. fıir ıiY" y11=1 

mıyucaktır Yalnız la~tik 
ayakkaplurı k!lu~·uğa ithal 
sırasında resme tdbi tutul
muıt olmas ına rağmen gene 

pıırı t ıcimenlcrle ithulıH ya· 
ponlardan ~atın al.p bunları 

aynı yerl(;rı.le toptan veya , 

U - Hcıvrz tclılikesini bilen üydt•re . 
0

;c111slt1 
· • j (11/t'fl 'J I• 

rusı ile ö.: L bir rozet venlir ve ıs . ect" 
L I erııtY t 
ır. _ . , qel r ıeıı ( 

C - }'tikenini (laa/ıhüdıiııul yerırıt k 11yrli~. 1ıef' 
ima iden dolayı 150 k uraş ı perekente sııtonlar; ellerinde 

bulunan demir, çelik, bakır resme tdbi tutulacaktır . 
ve momulfitı için bu kamı_ Çimento istihlAk resmi kaL 

dırılm ştır . Yolcular.o bera- nun meriyeti tarihinden iti· 
berlerinJe getirec~kleri kul ' b:ıren onbf ş günde beyann
lıınılmış z.ıti eşya istihlAk ume vereceklerdir. Muvakk· 

resminden muaftır . Muamele al ikjnci n. u~deye ı.:öre )Bl· 
nız demir, ~elik, bakır ma
mul!it ı İ<·in beyttDnsm~ wril· 

vergisine Uibi olmıyan mü· 1 

es~eselPr ıstihldk rPsmine 1 
tilbi olmıya<'uktır. Vergi· Pı·cktir. 

lrr Tılr k /Java Kura mu na Jıaber verer~rioıcesfııı 
kilebilir }'ıl id nde haber vermeden lll ofl/t1f 
miycnlerirı isimleri ajansla yayılır 11 1ıofıı11 8'1 

Ç -· Yirmi Liradan a~ağı yardım<.' 0ııırftıf 
Türk fluva Kurum1111w1 yardımcı tiyesıJ//Jlıe:.· 11~0 

l · eşrc.c · ·ıı " Je rirıelere rozet verllme::. ve isim erı 11 
1 

cıJC ır1 r/tf 
· 11 ·· ya"' m ~,,e D -Hava tehlikt·slni b en uye ... başka ;1 ,. 

rııdcı Türk ll<w<ı Kurumıı JJerkez/ne. ,ınıcı/ıd1 
'/ürk ilamı Kurumu şuf>elerinc baş vıırı 
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~ AğlıyamıyorumlM. Tuğrul Veni Birleşik ı Bahkesir 
vJ·· Yeni yazmakta olduğum <<ffÔL/YffMI- franslZ ~abinesinin finans Ameridalıı' buhran l)efteı·d•trlığınd•tıı: 

1?UM ... » ad// romanımdan bir parça .. .) 1 
siyasası ne olacak? B. RozHlt neler s6ylüyoı llalıallt\~i Eski ıcarı ~luhammen .... 

gö; ~aldır başını.. . Oh, 
san erın; gözlerini saklama-

j ak ol.. uğu kadar yakı C' ı bir 
1 öpücük kondurmu~tun .. 

a ... 

- ... 
sueacakm sın? .. 

-
- c Bir t evap yok, öyle mi? .. 

Sfe kaş gibisin... Bu gece, 
~tın ~l~n furkın ne senin? .. 1 

ş gıbısin .. . 1 -tt"·· 1 
ÖJle·e?e.y, duymuyor musun?. 
!lıı"ı ' 1§tne gelmiyor, değıl 

le~ 'i ~ak, seni sarsa sarsa 
ltıa\ Cınde kal·Jım .. Haykır. 
tıığ tan sesim kısıldı .. Kol
Yer~n~a, ben snvırnkladık~·a 
eı-,. şıyor, bnşını daha Cazla 
~!Yorsun K 1 . ı "erı ... o pSiZ .. Can&· 

' • 

~b hu ·· ·· ı · ae,.d.' gonu senı sevme-
h&~ı 1' cılgın bir aşkla sana 
•eııj nnaıassydım .. Bu akşam 

-... 
ôJ

1
1: Öldürmek mi~. . Seni, 

bir trnek? .. lloyır, bunu hi~· 
ıarna 1( n yapamıyacağım. 

erirı e:diıni, belki. Bu gözl
bir t ararmosına , kapkara 
b,ltl ~!u olmasına nlsıl ta. 

ınuı ederim, ben? .. 
........ .... 

~rı? ~'akut, hAIA susuyore
irııi · ~eni , ne kadar sevdiğ· 
~abi~Orüyorsun .. Bunu mu
~ııl ' lı sılasız bir sükut .. 

\'(\ t a,'ltl ırım sana: Beni tokatla 
e~ llrın uhınc.ln ez, bana 1 
teı &ğır sözleri söyle, haka. 

\'et, yalnız: Sl ·s\IA!.. 
l Q ııgsın nesi varsa kdina. 

~QL 
' llut şu derin sükut din. 

~-
{)· 

~'Y~!fın şair gibi ben de, sana 
~n b •rıyorum: Başıma biit-
1\'Qrı:lft.ları yağdı r; fakat ya 
'illi\~ 'rn .. un : SUSMA! .. Su
Or !)} rrıuthiş l}ey .• Ar.lamıy· 

Usun? .. 
..... ... 

hi;"· Yine ııkşııın.. Uüne. 
Pr0r ~u ııys z bir zamanda 
l ı ın ne k d .. 1 u 0~ . a ar guze ... 
k~ce bır heykel gibi-Jin . Bu 
~lll~; lunç rengin seni tun · 

...._ lt<lı sanki. . 

11!ll~ or, ne kadar betbah .. 
l ı\~ıll . 
l({I~& lllnlt ıstiyorum Dizlerine 
ho~uı°atak, hıçkıra hı\·kıro; 

A&ıa. Loğull\ oğlan uk ... 
11\Qk &tnall isfrrnrnm· nrrln-
1 Ot d · ' ö 
~lllıı ~ . Q .o.r mües•irkı ... Ağ· 

Q ~il" Bır Homongolos bile 
L lı: t lta.r hissiz değildi . · O 

~tıırık 0 :: 1 sı~1.d~, oğlıyan, ağl· 
~'dın 11 ~.egı ıle yanan bir 
tlıı§t 'gozlerini kald ı rıp ba· 

ı.., llalbuki sen .. . 

..... , 
inlbuki sen:ı. 
". 

1)' ~ek 
'l aru~ t,ep hayııtımı hııtır· 
ıa ..... ·· Z·tlen, beı.Jhahl ı .-.,ım 
l ~Q~ D 
L. Clr bnşl ı m ştı k ıı; ın . . . 

t~n. ve\ sınıfta idim. . Air \ k: 6Yhot oynnrk.en Na. 
O 11 koşıı gelmiş , b:ına: 

Yıo. Yunu bırak; ıerini sil· 
~ , Q~ ' )tır ebeyin g'Hldi; divı• 
~e .lll•ştı .. ~ 
e tıtt\. . 
~ b, ~fi 1 sılnıed~n, giyinme-
' ~\·1ı Puya nasıl ko.ıtuğu-
ı se · -s 

1 1\rıa, 1 111 görunce kucağı. 
1 "'aki~tılıfığınıı bılirsin ... 

'alnıma sıcak, sıc-

Ne anne ve bnbamın ve 
ne de amcamın evldt sevgisi 
ile dolu, yaşln karışık buse. 
lerine benıe miyordu tıenın 
ki ... 

Tam bir hafta, n)nımda 

bir kor gibi y:ındı dudakla. 
r . nın değdiği yer ... 

Ve seni hatırladık~·ıı. alnı_ 
mda, bir çift dudağın ateşi. 
ni duydum .. 

Arkadaşlarım, hele Nazan , 
her ~dce yntaklnrındıı birer 
isim tekrarlıyarak uykuya, 
daha doğrusu rüy:ıya _dalar
lardı. 

H ım: 

- Komşu nğ11bPi!İm; ~·ift ke· 
limesini f sıldar<lım , dnima .. 

<•Komşu uğabeğim» .. yani 
sen .. 

Çocukluk rüyularımtla seni, 
bir ağabey olar{ık göı ürdüm .. . 

Halbuki. alnıma kondurdu
ğum o ilk buseden sonra 
sen, rüylnrımı bir sevg.li ola
rak siislenıiye başladın ... 

«İlk ~evgili» olarak. seni 
tahayyül ettim... Nasıl ki, 
ı.·ocukluk rüyalarımın ilk er
keği de sendin .. . 

Fakat, sana yine: 
- Ağabey; diyordum .. 
Bu güne kadar, yine «ağ_ 

abey~ dedim sana ... 
Hi~· unutmam; ge~·en yıl 

tatil<lP. hep bcra ber, aileler
imizle bağa ı; lmiştik .. 

Ben, h~ber~ z, omuzlıırına 
atlıyor, başından şapkanı ye. 
re fırlatıyor, saçl.rını kar 
mıt karış ediyordum .. 

Hatta, bir kerresinde gö 
zlerine toprak bıle atmıştım. 

Öğleden sonra, minicik el
imden yakalumı :: , beni ağa 
çlar altınJa dolaşlırı yordun. 

Birdenbire karşımızu ab
lam çıkmıştı . 

tien, onu görünce, kolumu 
bı:akarak: 

-- Bugün üzümle oy- ı 
namadın. Halbuki pek seve
rdin üzümlerin kabuklarını 

soymayı ... 
Diyerek beni başındtın sa· 

vmıştıo . . Bir hayli üzümle
rle eğlendikten sonra, aklı . 
m1, yine siz gelmiştiniz .. 

Biraz aradıktan sonra si· 
zi, gölgede, d ı ı hu doğrusu do
llar.nı ync kadar uzatmış 1 

bir ceviz nğucı altında, du. 
dok duJoğı,görürce hayre-
tten dona knlmıştım ... 

işte sana korıjı ilk cinsi 
isteği o zaman JuymuştuGı. 

Ve .. ilk itirafı dıo, o bağ 
hnJisesindan bir yıl sonra 
yaptım .. 

Yani , ü~· gün evol ... 
O gün, yalnı z • kız ırnıış 

ve tludaklarını ısırmakla ik· 
tifa etmiştin ... 

Hen, karşını.hı, hı~~kırnrnk 

ağlarken: 

- Ge{·er kız m; bir buh. 
ran sadece .. diyordun ... 

Bir buhran mı~. 11:.ıyır, 
senelere<·, gizli gizli tutuş

muş bir savginin dni olarak 
ınfılakı idi o .. 

Ve bu ak~aaı, inCılitk et
mekle k:ılmaıl ·, etrıı fu lu~tı .. 

Sevgimi: 

. Buhran .. 
.::ıozu ıle :ııllund ı rma .. 

Huhi buhrun gelip gc{'icıdir . . 
Halbuki, bendeki?. 

- !)usuyorsun ... Yıılvurı-

Paris, 1 (A A) - B:ıyson 

kabinesi Fransadn üçüncü 
cumuriyet kurulalıdanbe ri 

98 inci ve Lu p.ırlam::ınto. 

nun devresinde <le dokuzun· 
cu kabinedir. 

Bakanlımfon üçü senatör, 
14 ü saylav ve Ü{'U de süel 

başkandır Bakanlardan 9 u 

Flandan kabinesinde bakan

dı, B a k a n l a r d a n 
ü~·ü Frosard PJrfetli ve La . 

font ilk defı:ıdır ki kabineye 
giriyorlar. 

Kibinede iki sosyalist ve 
radikal sosyalistlerin solun . 

dan bir çok üye bulunması. 

na göm yeni hükfımot daha 

ziyade soldan yonadır. Eski 
savaşrıların bo!ikanı B. Ri

volletin ilubineden ~·ıkorıl
mış olması do gösteriyor ki 

B. Buyson, hi{: kimseyi ~ö. 
zetmeksizin güdec·Pktir. 

Parlamento bakıınınılan 

Huyson kabineside t.ıjoğı yu· 

karı Flandcn kabinesinin ilk 
kurulduğu vakit dayandığı 

çokluğa day:ınacaltır . Söy 
len<liğine göre B Buy· 
sCJn da salı günü parlnmt:n· 
lodan Flanden tarafından İs· 
tenip de reddedilen aynı 

yetkileri ietiyecektir. 

• 
Oy !ar ı n toplantısmdan so· 

nra parlfiml)nto azJd edilec-

ek ve hükumet de başlıca iş 
olarak frangın korunmaııle 

uğraşacaktır. 

Almanya 
Lokarnoya 
Bayrıdır. 
( Üst tarafı b!rinci snyfllda ) 

fada etmesinin örıüne gP-ç

mektedir. Kü<·iik anlaşma 

doğu paktı olmndıi:ra Tu· 

na ~üvenine 
'-' 

ilgilenmiyebi· 
lir. 

Almanya büyük olçisi 
halyon hava sözleşmesi mu-

kavelesi projesini ''P.rmemiş 
yalnız bu projenin Londra-

ya verildiğini bildirmi~tir 

Bu projenin Lonclrnyn V<'ri
lmP.si Almanynnın elçi tora· 

fın<lan Almanyedn söylırndi

ği gibi Loknrnoyu pekiştir. 

mek nrzugu şeklinde y•>rUl · 
rnoktadır. 
= 
rım sana; h\· olmazsa yine: 

- Geçer kızım; saılece 

bir huhl'an bu .. Oo .. Birşey 

söyle, benim komşu ağabe· 
ğ'im ... Gözlınim"' bak .. 

Bnna: 

- Seni 
veyahut: 

Stvnıiyorum; 

- Ben karde~imi sev~mem, 
de .. H ly,li, hııydi! Bir :?ey 

şöyle. canım; çıldıroc3ğ ı m 

tınlıyor musurı; rıldıraroğım 
diyorum, snnn. ... 

- .. 
- Hona, kar<leı-;lik duycr. 

J t'.' 

ularınlada mı acım yorsıın :ı. 

BJygıol k . baygınl.k, go-

~·ırıyorum .. . Beni tut Dü .. 
~ü .. yor .. .. 

Mehmet Tuğrul 

Vaşington l (A A.) - M. 
Ruzvelt, dürüst bir önürde
şme (rekabet) sağlıyan ka· 
nunların devam ettirilmet'İ 
umudunda bulunmuştur. Uu
mur Başkanı yüce hakyeri 
kararının sonu çlarına kar~ ı 
gelmek için gelc~ek hafta 
t~Jbirler alacağını söylemiş. 
tır. Yüce hakyeri. N. H. A. 
dnn başka ~l widealin başko 
topluluklarını. eshı:ım ~o:sa. 
sının kontrol komisyonu. al· 
kollü içkiler teeimi hükumet 
kontrolü teşkildtını dağıtını· 
şt: r . 

Cumur Başkanı, Neviılo. 

alin sürmesini istiyen birçok 
moktu) ve te)arafler O"Ö~te· 

~ o 
rmiştir. 

Lira K. Bedeli ~I iidtleti 
Lira K. 

A" 11ö rt' u •) 50 3 00 .. \u 31-5-35 • tı ı) 

ih\ 31·5-906 

Yukarda ~v~<ıf ve hedefi mulıammeni vazıh 
hanenin hir !'\enelik İt'<U'J ou he~ gün mii<İdetle 
~·aui 1 H-5-935 den 2-6-935 tarihiııe kadar mii
zayedt·~·e t;ıkarılnu~tır. İhale ~liııiiolan 2-6-B3f> . . ' 
tarılııud~ cteflHrdarlıkdu toplanacak komi~you 

uı:.ırif<•liJe saaı 15 d(~ ihal(lsİ icra edilecPktir. is
teklilerin ~ C\ mi nwzkilrde vüzde 7 bucuk. tem-. . 
irıat ak<;a~ilt·. hirlikte koıııisvona ,e fazla maltı-. 
mat istiyf-'rıl4'ı·iıı milli t'ml:1k miidüriv«•tine rniir-

• 
acaatları. (j24-4) 

M. Huzvelt, ulutmn. yiiı ·e ı------
hakyeri kararlarının sonla· ------------------

rın ı eyice anlamadığın ı , bu 
moktupların ispat etmekte 
olıluğunu söylemiştir. 

M. Ruzvelt, yüce lı'lkyeri 
nin yetkesini azaltmak iı.'in 

temel yasCts nda değişiklik 

yı:ıp :lmasını kongrcdt•n isti 
yer.ekti=- Cumur Başkanının 

son sözleri, ş i mdilik bu di. 
lekte bulunmıyucAğını gös· 
termelltedir. 

8Jşbakan bozı müş1'Jİrle

ri, bu devre için h:çbir eko. 
nomik ve sosyal pro
gram yapmamağı ve günde· 
lik işlerin başarılmos nı ko· 
ngreye bırokmoğı kendisine 
teklif etmektedirler. Bu mü
şavri. elzem olan tepki (ak
s1ilAmel) kendini gösterince
ye kadar ülkeyj kendi hali· 
ne bırakmak fıkrindedirler. 

Büyiik endüstrılerden bir 
çoğu v~ bilh fls"a r elik, bak. 
ır vo dokuma endüstriler i 
N. R. A nın prensiplerini al
ık.oymak kararını vermişler. 

dir. 
Öteyandıın bütün ülkede 

ve bilhassa deniz endüstris
inde f1:ıt ve gündelikler ın

dirilmekte ve jş 8ııatlt: ri ço· 
ğaltılmaktadır. 

Büyük Okyanus kıyılorı 

dokerleri 1934 San FrıınsıR· 

ko grevine benzer bir grev 
yapmak istemektedirler 

S:ın F ransısko grevi bir 
genel grev şeklini almış vo 
Büyük Okyanusun bir1'a~· 
lim .ının faaliyetini Jurdur . 
muştu 

400,000 madı>n isnsi , bu 
::ıy • n 19 undu grev yupmok 
kararını vorm i ştir . 

Vaşington 1 (A A) - M. 
Ruzvel:, ulusal knlkınma ku
rumunu yıkan yüce hakye
rinin kararının anasal {kon 
ti tüsyonel) bir buhrana se
bep olduğunu ve Amerik:ın 
ulusunu 1787 tnrihli te
mt:l yasasını bugünkü şek . 

Bal1.kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Knp~iiue huluuarı Kolordu İstihkam talmı·u
nuu B35 S(\ıwsi ilıliyaeı olan 15,000 kilo sığır 

eli 18 lıazir'arı 925 salı gliııii saat 15 de ilıale~i 
yapılmak lizere açık eksillme~·e konnıuştur. Te
minatı muvakkale nıiktarı 168 lira 76 kuruştur. 
i~tekliJerin ~artııarn(lYİ ~örmek üzere her 11iin i~ ' . ~ ... 
zamanlarında ve ihale ~iinii muavven s~atwu . .. 
evel kolordu satın alma komisvonuna miiraea
a t ları. Eksi llnıe korkonıutaulık. dair~~i civarında 
kolordu satın alma komisyoııunda ihalesi ~·apı· 

la(~aµ;ı ilan ohınna. 256 _ 4 

Hnde muhafozo etmek yahut 
ki. her türlü modern sosyal 
ekonom ik yusalardun vazge· 
ç·mek · ıkl o rından bir ini seç· 
mek ı.luı u mun:l koydug-unu 

teslim eyle miştir. 

Ba8ın 'konferansında , ba~

kan, }iice hakyorinin ulusııl 

tarihle en önemli bir karar 
vermış olduğunu ve federal 

hükumetin. ulusun ekono 
mik ve sosyul yaşayışına 

düzen vermekten vozgeçip, 

48 devletten her birinin dn-
ğ. nık giriş i mlerine (teşebbü . 

slerine) ;neyJonı özgür (se
rbest) bırakılmıısı ldzım ge-

l p gelmiyeceğinin bolitilme· 

(tuyini) ulusunun oyuna (re· 

yin ı· ] bnğlı bulunduğunu 

söyl ımi~ tir. 

Haşkon, bu sorumun, ille 

hu yaz İ<·erisinJe ve yahud , 

ki k ı ş .n 1936 saylav se~· im 

arasında sunulac .:: ğmı ilave 

etmi~ti r. 

Ntjvyork 1 [ A.A.] - Yüce 

hakyerinin karorındıınberi 

endüstri merkezlerinden ar . 
tun bir kuvvet e yapılmakta 

Habeşistan sef erberli~ 
ilan etti. 

. R.o?1a, .z(A.A )Stefani Ajansı 
bıldırıyor: Habeşistanda kıs-
mi seferberlik ildn edilmesi 

üzerine İtalyanın doğu Afri . 
kas•n<la ki sömürgderini 
herhangi bir sald rm .. ya ka· 
rşı sovgamak kin B. Mussoli· 
ni; Aknila fırkasiyle yeni 

den iki f aşiHt fırkasının se
ferber edilmesini, öteki bir 
fırkanın da kurulmrsını emre· 
tmiştir . Donanın için de 
şimdiye kadar bir çok subay 

assubay. ask.er ve uzman 
silAh altına çağrılmış ve 
ı9ı3 sınıfı da silah ultındo 
alıkonulmuştur . 

Seferberlik tam bir düzen 
i~~inde ve hadisesiz olarak 
yapılmaktadır. 

Romıı. 3 (A,A) - İtalyan 
Somalisinde Hah• şiıstanla ye
ni bir sınır kavgası olmuş

tur. 

olan hücumlara karşı koy. 
mak için ~1 Ruzvelt, yakın . 
ela kongreye bir kanun tek-
1 if eJecektir. 

ti~ B~hkesir İlkbahar At Koşuları ııa 
~ 'arı~ vı~ l~l~lı Eneli meni tarafıııd:uı ıt•rtip edilen ilkbahar at. ~= 

--J ~:anşları 7 haııran 935 euıııa guııu ko~u çıııaı·uıda ~'apılacaktır. ~ı 
1 Ko~u ~artJ~rı ~' aı·ış yı~ ı~l.ılı ı\ ııciinıeniııiu 1935 yılı programırıtla & 
~ ~·azıhdır. Ka~ ıt ıııuanıelP~İ 3 haziran 935 yılı proğranıında ,.3 _ ~ 
~ zılıdır. Kayıt nnıauwlesi 3 lıaziraıı pazarte:--i ~iinii acılarak 5 :-e:::: 

=~ haziran çarşamha giinii ak~amırıa kadaı· devanı edecektir ~ 
~ . , .\h\kadarlaı·m İlhayhk Baytar· Direk tfirlii~li nt' lmş vn r;ııaları ~ 

==:§ ılaıı oh111ur. ... 
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E~•t !J'lf'!''~'J 
iç in Lii3iımliı [şyaLa~ı 

adan UcuJ 
0

.7f.lm; 

BizJe en eyi Boy~ ve 
YAGLARJNI 

'Burada bula btl\1Joru~ 
Biı. köylülerde 
Pullu R. ve ~ enç b er Dü~enrn·ı 
HEp Buradan Atırı~ 

Balıkesir mahkeme 
Baş~ar pliğinden: 

Balıkesir Mustafufak ı h ma 
hallesinden Kurkubur zude 
Ahmet kızı llasene vesai re
ye ait h is~e şayiası Balıkcs
irin K ·ı bJklı hududu dahili. 
nde bulunan cephesi Kara · 
kubur tıırlalorı u rknsı kaya, 
sağ turafı sıvak ve solu de
ğirmen bahçesile mahdut 
bir taşlı Vt3 tuhtarıi ve hir 
oda ve ahırlı ve kı1q.,dr olu
klu su il .ı müteharrik hır 
buçuk Jönıim b::ıh{·esıJa ve 
biricik değirmen namile bil
inen Jeğırnıenin bilmüzuye
da ~at . Jıırnk bedeli müzayi-
denin hiss ·darlar arosındn 
taks imine sulh hukuk h rı k 
imliğin •e kurar verildır,jnJ· o 
en sutış1 esas olmak üzere 

~.ı~111l i ne Lilozi•ne mezk fir 
eğı~mtıne 1500 lira .kıymet 

t?kdır .0dildikterı sonrn tnn
zını edılen şortnoıpo ve ilan 
varukolorı mucib"nce 16 ~ 1_ 

ıttn 935 tarihinden itib'lron 
müzayideye vstz oluna k 
birin<'İ art rım 16 mayıs r~35 
ve ikinci artırma ı 1 ho.ziron 
935 cu uartesi günü sa t on 
altı olmak üzere tay in cdıl

mişti . ı Haziran 935 cumar 
t,Mi giinü saat on altının ta
tile tesodür ettiğinden d~ğir
menin talibi uhdesine ihale· 
sıne imkiinı krnuni bulunm 
nılığı cihetle artırma 18 ha· 
ziran 935 salı günü saat on 
b_eşe lerrAJit edilmiştir. 

Şartnameyi gör m ı:k istiy
~nlerin yüzde 7.5 pey ukı;e
sile birlikte Balıkesir mahk
eme kalemine müracuGt et
meleri tekrar ilAn olunur. 

• ... ~.~·". ·, .,. ;...- ·.'\. .~ 

Bür~aniye icra 
memurluğun~an: 

C me(: ı ~ Giritli 1 liiseyin 

oğlu Al ye bordo yine Gö 
ıneçde mukim ibiş oğlu Mu. 

hrırremın borcunu kur ~ı 31. 
9 9'!9 tıuihli seuetln ipotek-

li bulunan tiöml'<' N ıhiye~i
nin koz dero köyii ııün koku-

l' 1 ıncvkiınılt.ı 19 ogoı; zeyti-
ni muhtnvi l O lira kıymeti 

mulıummenli iki ılöJiım bir 
kıta zeyti..nlik Joirrınizce pe· \ 
ş·n para vo a<·ık arttırmu 

ılo 2280 Numarolı kor.unu 
göre sutılacııktır. A~·ık arllır

ınusı 22 - 7 - 935 pazortesi 
gi.ınii snut on beşte Jai • 
remizde yopılacı.ıktır. An-

cak bu tarihte hu z11ytinlL 
ğe tekl if olurıocak IHdel 

muhammen k ıym<:tinin yüz 

de yetmiş be~ini hulıınmoz

su urtırmnst on b •ş gün da
ha temdit olunurnk 6 8 935 

tarihinin salı günü ayni s:ı
:ıtta lloiremizılc icr:ı k .l.nıı 

uoğı cihetle bu uıı.ıl üzerinde 1 

rı l'ut ediniz 

SJboh saat 9-
1 '!.. ye kn lar 

Otrleden sonra n 
S'lUt 14 . 22 ye 

• 
k:ıılar. 

Kayıp aramyor 


