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~A.ZA.R..TESİDEN ÖZGE GÜNLER.D VE SABAHLARI 

hneı Yönelim kurulunun 
ver~ ği &rarlar. 

fırka feş~ıta!ının bir kısmi bu 
Yaz leff ş ed lece t r. 

~ ~nkaro, 5 (A.A) - C. H 

1 "re Yor< t m Kuıu'ı.ınd: ıı -(' ~l'ln t '•nel yonr~m kurulu bu 
kp • Ofllc.ınorak Ankoro, nı:ıtı-
ler1'r ıllerinde rırıl:ın üyel•k
b e Kelkit ilçesındo n~·ılan 
t 1!kanlığt1 yerlcırirıd< n hildi 

011 n nrkudaşlorın tayinleri 
r.ıylun lı 

~hı - Porti kurumlurını .,.rurn 
hıtt heı.ıa p ve ~·ıılış ş 
b 'ınlurındnn dı\vomlı 

ı tcrr 
ııı k .. 1 nltındn buluntlu r-

1( 1 ~ın bu İşi pftlnlam ş 
d~ h 11 nıııtayın bu •uz t llilin 
laltı u yol la çal şınayll hoş
t~tllls,nı on.ıyla•nıştır. Bu su-
~tlt~ bu nz 1t ~onun,Jn illerin 
'kt

8 l<'ftiş cdi'miş bulunu-
ır 

1 
lsianhul borsasında 

bıııgt 1nbul, 6 ( A.A .) - isttın
r ti hor nsındn knp nmış 
6,7~1 lng l z 624-50. ılolnr 
9.6

15 
4· frunk 12. 7, lirı. t 

ııı r 8, •lrahmi 84 325, rny
ta k 1 Y578, ley 78 2440. 

c.ı harj<'i olt n 939 

Doğu fri.lıasında Savaş! 

i alya ·ıe H b 
Somali smnm~a yeni ~aştan avoar tutuştularl 

«Habe}iSlar rn itaty1ya saldırmak arzusu kırıtacak veya .•. n 
Homa, 5 ( \ A.) İtalyn bas.ırak Alb yırı verdiği 

ile lfobeşi:;tnn .ırnsındoki sınır JPğ:ınli dcr8leriıı g niş Lır 

lıfül s l r.ni in<·ı•lemck üzere tarz.in tatbik edıldığini gör-
İtalya - Fr. r:eız Anıc memnun olduğunu yozm:ıktu 
rikan koıııısyorıunun top tadır. 

laom yo. hı zırlnı dığ. bu Tribtin l gazetesi dt• İtul-
sıratln Som ııı sınırınd.ı lla-
heşler yen.dt n ltalyan J ı n 
darma!arınıı 8 lld rmışlardır. 

Romn gazt telı•ri bun.Jo 
lfobt>şİst:ır ın İtnlynyo kar
şı Y"ni lıir dlişrrınnl•ğ nı 

ve Hulıcş hükumetinin de 
sınırdu giiverıl ği tulmuk
tan cks" rı (l\ciz) olduğunun 
bir helgesıni görırıı•ktı·dir 

UJzetelot" giirC' İt ı lynyo 

yan, lfabcş anlnşnmıızlığ . rıda 

ancak iki hol sureti bulun
duğunu yozarnk <liyor ki: 

<ı Ya llabeşislnn.n lt:ılynya 
sa.dırmnk arzusu k ırılacnk 

ve llnbeşistnn İttllyanın ha

klarını ton yacak, ) ahnt <la 

hnlya .Hrıkndn her turlu 
siyusal fuulıydtcn vozgpç·e 
cektır.>> 

korşı yapılon bu saldır- Roma, 5 (AA.) Gazete-
malar komisyonun işini ko l~r ı 928 ıtabcş ltalyan 
l ıylnştırmnkton çok uzak-
t ı r. llususıle ki n salıl r 
mo.lur bütün ~ın·r boyunca 
yapıları.ık tır. 

'r •ver 
ordusunu 

g-ozete.i; llabc-ş 

Be lı.· iktılıla rla h i 
rlıklc> modern sn vuşa lınzı 
r lıy .ın İsver hı~yeti bnşkn_ 
nı Alb::ıy Vırg'nin resmini 

:mlu~ mt sının bozu lacoğını 
yuzmuktad r L'l\'Oro Ft şcis 

ta Jiyor ki: 

cdfobeşistanın mc yLlnn oku
y.ınl rı ikı iılke aratundaki 
dostluğa ongdJir )} 

Lojık şunu soruyor: 

tran 
hra 

ada Kabi 
cd l ıbeşi t.ının ttlJırmıımı.ık 

suretilo r ddetmeklc bulun

duğu bir nnl. ş unyı ltalyon
ı n da boznra k öıgii rliiğunü 

ı Dev m E iyo . 
&. lQval de kabineyi kurma işı· 
~~ bqşaramıy cağını bıldirdi. 

.ı,.· 

1 k ıtıı, 6 (\ A ) B. La-
ıtı~bin ı t<>şkilin<len 1JUZ 

h hr.1 lir, Cumurcisi (\ski 
~" bakonı B Pietri 
~ etm s lir. 

1 trıııık h 
t\j J UMke.ti taraft r lar 

Urn1? rrozet • idare 
rıc.t "' 

1 
cın baska nı:.. on 

lı:t~ın bulunduğu \'ılyadı 
'il~ ır hırd r, c ımlar J:ırıl-

lı . 
ır1 !i 

5 q ' (A A) 
cı lurr 1 ~~2 b<I yotg pro,ıesı-

' r .. ,ı, 1 • oya k ırş 264 oy 
'h rırı :Yledığincfon Bu'Mson 

81 
s ıu t 20, 40 ta Uu-

1• ~itleri 
tlJle, L 

11181
1 ~ıa~kında Paris ga-

• ,
1
1n neler söylüyor 
n 4 ( 

ti.ti ' A A.) 
t rna l 

Almnn 
rı \' urosu Pc.ıristen 

1 • <lr: 
l~ ı1 

> t rtıeı,.·, f>" (J .• a1 ' • o• ı .ırızıycn 

ı:iylı; YenıJen B. Hit le 
~ Vın. ın('eı;yMek· di-
iu 

i)f>yl~v doluyi&iyle y ... • 
l'tık rg lı r Parısto 

' ıl f{cı r yol .t('O<'llk 

btınıruı ll 'Kt dir. Bunun 
lı ~ ur 11 h p~ini ince-

l I~ r 111 
r dd tmek doirru 

~ . /\ ~ 

1~~ •ıa,ı nınrıy,ının bir 
~İlruı n l apnakta ol 
lııi) 1 ın ktf'dir. LonJ-

' 
ı:\ı •z Al lll~r · · mon deniz 

'-ıı ı .. başlaınıs bulu
Uç· uncu sayfada) 

mur B ışkının ı istıfosını vt~r
m ştir 

Cumur hnşknnı hrrnon da
n sm·ılorn boşlıynrnk sırası. 

le Buis on. L ıvıll vr ütcki 
p rti l.derlorinı konul ı>tmiş 

kendilnine yeri kn hınt>yi 
kimin kurması gt•rf k ohlu
ğunu konuşmuştur. 

Buisson k.ıbınPyi yrni<len 
kurmayı ke:ıın olarak red
dettif!indC'n Löbrön l..ı ıvuldc>n 

kabirı<ıyi kurmusıoı istemiş 

o do hunu yanaşmam ştır. 
Buisson vo L'1val cumur 

(Devnmı üçlinrü sayf.ıdn} 

Sovyet 
Rusya ile ~e~oslova~ya 
arasmdaki bedi anlaşması. 

Mobkov 1, 4 (A.A.' iz-
vı·stiyıı gazetesi Sovy· t Hus 
ya ile Ç~ko •lavukyu urn~.ıı
da yı.ıpıl:ın kredi nıılo§ıntısı 
hakkında d ş t cim komıseri 
Hozcr goltın bır ıı:ı· kul!•sini 
ncşretmP.ktedı r. 

B llozı ngo l di) 1Jr ki: 
Sovyt:l Huby( nın d ş lt. ci

minin g-eni~liğı gözönünılc 
tutulurs l lıu 250 milyonluk 
kredi büyük bırşt>y değitılır. 

l\.k t şu nok l ıd,ın nınnulı

llır ki Sovyt->t nusytıy::ı ihr 
o<-.ıtı art rmı k i<>in Husyoyn 
nz çok uzun va it lı krediler 
q:mnk lıizımgeldiğ'ı prensi· 
b ni son iki uy i~ indo ikin
ci Jefn ol.ırak g"rekloştitıl
mektedir. 

eJıJo etmesi doğru ofmo~ m :ı 

J.ırnal da İtalya H ıbeş;stt1nı 

İtalya sınırı iizeı ir.dc aı,ıker 
toplu mtık la \lhnın· etmekte
dir.» 

Romn, 4 (AA) - lrıgiliz 
ve İtalyan gJzeteleri nr.ı_ 

s ndoki uyt.şnıtlya devam 
~elen Ciorn:ıleıl ltnlyn gazete· J 

si, ltnlynn süc·l tedbır lerıni 

doğru bul mu ktıı ve 11 beş İs· 

tnndoki İngiliz kınav nı terıkid 

etmektedir Bu g ız lı\yP g-öre 
H ıbPŞİ"l'1ndo bulun n İngi-

1 z yarbayı Sipp ro. lıohtış 
hükumetinin 25 y 1 içın lngi 
ltc>renin koruyuculuğunu 
İsled ğini s0ylem1-ı:tİr 

Ş'pordun hu söıııı Lonrlr.ı 
ile Aiisnb·lbu nrufınhki sı· 

kı bıığlurırı yeni hır kanıtı 
olarnk görulmiiştiir 

lfoı..es hukfıaıeti, gerri bn 

sözü yulanl"rnışt r . F kut İn · 

g il z yarb ıyının söz eri : r • . , h 

zlın 1.ığzt liolaş•ııukt .Jtr. 

C ornalt:' d it ılyo. ılk Ha

bc-ç yarul.larınn l>ir İngil:z 

tlCJklorunun b:ıkt ğ nı vo 11.ı

bt'Şi..,t,ınd ı dol.ışan lngiliz 

işy.ırlarının (Jo.lu ıl ha

dısesiııden sonra artmış ol

duğunu yazınuktatlır ltı.ııy.ın 

gazetesi, Lund.ın sonru Ke. 

nya ile önrmli gı re~·lor gel
dığini. yazrnoktn lır 

G ornrılo İt 1ly::ı g zetı si, 
bu hadiselerin llabl :şist:ına 

lngiltı:renin krndjsino yar
dım etrnektıJ olduvu 

!:") 

duygusu lU vereC'ı•ğini yoz ıı- ı 
akta vo yaz•l ırını ~öyl 
. k ı· 1 

bıt.rıne ·tcc ır: 1 
<dşte bütün bunlnr içindir 

ki, uzlaşma umudu gitgide 
aznlmnktadır.ı> 

Dün Akşam Partide Bir Toplantı Y.<:Jpıldı. 

il 
Ha 

H mlede Dör Tetimenimiz 
T ehli e ini Bilen Üye Yazıldı. 

Balıkesir halkı ~u ~üyü~ yurt işine f a1•ık olduğu önemi 1ermeUe~ir. Cumuriyet 
Hal~ Partisinde sı~ sık toplantılar yapılaca~tır. 

Hava tehlikesine knrşı yu-
rdu korumak için ı·nlıf'lmtlln. 

rıı bnşlunmı~t ı r. Bu mııksaJ 

1 ı dün .• k8 ım Cumuriyet llcı

lk P.ırt•si kur:ığın~lo llbayı. 

m zlıı l'arti Bo~kunımızın 

du J"tirakile bir 
topluntı yapılmış ve hovr. 

tehlikeRırıi bilrn üyc·lerirı 
yıız lmasınn buşlanmışt 'r 

Dun nkşnm ılk h lml..ıdcı 
BcılıkPsirin tanınmış h C'İ'llen-

lerinden Kony:.lı MPbnH:t ve 
arkadaşı Ali, Ktıhnk-
m oi•lu Cemil ve I:' 

Duğ.ınlurlı ffJlil yi.ızt>r lira 
ve tabak jtehmet kırk lira 
vererek hava h~hlikPsİni bi 

H v 
T eMı~esini · ~ilen üyeler 

çoğalıyor 
Bil cik ve fdeıs.nde toplantı

lar yaurtdı 
Mersın, 5L(A A) lhıvu 

ktrrunıu ldil :itlb şum İlba 

yın bJşkan ığındu ıkınci hir 
toplantı y r lmı ·ve lı zırl ı" 
nan progr-. nı üterine havu 
t lılitııl'!s-itıı lnlenll'1rin \iye ko 
ydı tt;ıİri S'kl r.ılışm,ıl8rn boş· 
tunnıı!?tır, 

Bugun parti ku roğındıı 
pnrtı ) önotim kurulu topla· 
nnnr..ık y p 1 cok propuğon 
d.ı vö yt.ty m ışlerinı saptı
)' ıcakl rdır. Ş.m ii.iPn birçok 
kım~ehır uye k1y lohınmuş· 
lnrllır . 

Bılc<·ık. 5 ( \.A) Bu-
frlin İlbnyın bnşkunlığırıda 
yop lf n toplontıdnn ısoı 1 ıı 
hrıv ,1 tehlikrsini hi'cn üye
ler byJmn b.:ı.şlunmıst ı r. Bu 
buyük yurd i~iııe tlnlı ı kup ... 
sol hir h ılı".\ koymak ı~·ın 
köylüyü bir araya ::;-otirnek 
hnv..-ı korumu telılikesi bak
km Ju konftirıınslar veril~eek 
vC'I hnlk bu tehlıkcnin önemi
n" karş ı:;PfPrber t.ılilecek· 
ı ·r 

Mersinde şar işieri 
~t~rsin, 5 < A A) - Şar-

baylık kurulu ş ırlık butco
sini 319.300 lir. olar k sop
tu nıştır Bıı yılın g11liri ge 
~·en y !dan nrtık olduğu i~in 
bütceye hoy ndırl İ\ işlrri 
ıçın yeniden parn konmu 
tur. Atnltirk heykPli i~·in go
çen y l bütcAye kon ın ile 
hu yıl knbıl l'dilen para yir
mi lıin lirayı bulmuştur. Şrı

hir pltinı i~·ın ilk bölük tak 
sit iiçbin. mPZ'lrlık için 9500, 
ı:-u işleri ic,·in ge~·an yıldan 
devrcdilerılcrlr birlıkt~ 24 
bin yeni bir \' kut ıskelesi 

yııpılmak üzere 16 bin ge 
net hclnlar için 3800. yeni 
( Oevamı ıkinri snyfadn ) 

Hıi~ ük ı ırt •;ıı ,,.,, ıiıın ııks ın ı ııılıııııları Cıımnr )<'I llalk l'arı ı~ı lrnıa/!ı 

. Jen üy~· yş..z lmtşlord.ırı 

Pi.lrt ı ıla s .k sı.,k toplantılar 

y ı pılorak h "'.o te>::blikesini 
bilen iiye y&zpmt a d \ııGm 

edilecektir .Ralı kesiı: h:ıikının 
bu büyü.k yurt işine ldyık ol
tluğu önemi vermokt-e <>lduğu 
scvin~le görülmektedir. 

aş.bakan .. 

İsmet lnönünün seyahatı 
~a~~rn~a malumat yoktur. 

Dışişlui hı~am B. Bınes 
MoskiJva yoJundi. 

Ankara, 6 <A A.) - Boş- lfrag, 6 (AA) - Dı~ iş-
b.ıkun ı~met İnönü memleket leri ba'k!ant Benes b~gün 
hariein' yapacoğı seyahnt- ~1oskoV:aya ğitmiştir'. '.Çekosı 
!erine Jair g.ızrtelerdc ) a· luvJkya "ile. Sovy~t Rusya 
z.lnn hoberler h:.ıkkında hi~ ,nrasıad.a bır tecım andlaş-
bir t.ıraitn mnllımat yoktur. m:ısı hır karşılıklı yardım 

A
,4 d 1 , • ti' ' 1 özle:.m Sf ve 11nıınsn1 kre-
u8n8 8 t18SBt 1Ş1BH. J tıiıerkız.ıa ·~a~ı bngıt1anacak-

Ad11no, 6 lA A ) . Yeni tır. ' r\ ~ 

u=-en şd11r p:ızarına nw hsul DUfQif U~,;~·r gg"rU! ~Allfer'I 
gelişi gittıkçe nrtmtı~tndır' .O •1Rf1ii Y 
Ov.darda hasut ve p.ıınuk · 11 Budapeşte, 6(A .A) ->.\ta-

l ·ı car d&l6geleri JJ.ulgar!Mftcar ış erı e u~aşaHl hız almışlır . 
ifa alor düzgiın g dcrsr• bu tecım andloşmolarınt değiş-
yıl J.ı Lol pamuk olınucok- · .µr.iJmesini konutmak iÇin Sor-

ynya gitınittir. 

t 'r. =='il·~ Hırvat liderı neler sôyliyor? 
Viyana da yakalanan Alman .. »~ıgrnt .4. (AıA > -- _Hırvat 

, , koylu partısı boşlram B. 
nazf llftrl, Maçek· unları '8()yJemiştir: 

\ 1 , 4 (A A ) 1) 1 ~ • «ltltrvatlar hükilmete kar· I) .ına. • _ o ıs lrl · 
1 • • şı oyvercce er ve yenı bir 
Nazı gazeteler konsorsıyoın- se · · t • ld t k 

\'ım sıs emı e e :,6 ırıe 

unun de.legesi bulunan Almnn. -ri9.i n 11sa.vıışl~rına dnam. e'de-
g ızı>tp.~ı .,,foktor Hons flart 1 ceklerdir. İç meseleleri ·ko_ 
meyerı yakrılamı. tır. Bu tııracıık olon soylovlor an-
gazetcc..inin s~nko'\•ski jJ, t+_ t c:ıic bü reni ~isteme gÖre . 
gili olduğurni öst ı seçilmi ·ıolarf':'!iaymylar 'oıa 
( ikin<'i sa.) fJdtı caktır » 

Günde beş kelime 

On Yedınci Liste 
1 

1 .1Wlaahhil Üstenci 
Taalıluit Üslencilik 
Örnek: J 
elli 

Arkadaşrn1 geçen yıl odun üsteucilit/i 
... 

2 Üsfrncller, iş yaparken. yalm::. kendi kazançla_ 
rım dıiştinmelidfrJer. 

2 - Taablwl - l'liken 
Örıu k: Makdonald, lııgillerenin Avrupa<la yeni hiç 
l>ir yük.en allınıı oirmiyece{jinl söyledi. 
.1 Taahlwl etmek - I - l'tikenm.ek 
2 - Ostnımck 
4 - Netarl'l - Göul 
Örnek: Cç suçlu, polis !Jd::.cli allma alrnmı§llr. 
.1 .llalzeme - Gereç 
Örnek: Şimdi en çok iş/iyen fabrik.aler, harp gereç
leri yaparılardtr. .. . 
Gazetemize göndorilecek ynzılnrdo. bu kelimelerin Uı

manlıcnları kullanılmıımusını rır.a ederiz 

• 



8A.YF1 Z 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 24 -

Bu derse küçük hir tenkidle beılamak istiyoruz. 
Geçenlerde gazetelerimiıden biri, belki bizimki. yeni de 

vlet kuğralarının resimlerini bastı Her birinin altında şu 
yazı var:« ..... lrnrağının içinden bir göreyl» Ha~buki gör 
ey bülün listelerde Frans~ zcaıı o\an«pays:ıge)> ıle beraber 
«manzara» karşılığı yazılmıştır. Bu yazılardaki aeıl kelime 
ıu olacaktı:c ..... içinden bir görünüş!» 

** Z0 mmam - Alağlz , yerici 
Zemmekmek - Yermek 
Zem - Yerme 
Alağız kimin hoıuna gider? 
Alağıılık en büyük ayıblardandır. 

** Ticarethane - Tecımge 
Tecimer ve tecim kelimelerini yazarken osmenlıca «ti

r.a rethone» karşılığı olem tecimge kelimesi unutulmuştur 
1stanbulda yeniden biç bir tecimge kepanmom•ştır. 

** Erdoğan azrak bulunur dos\lardandır. 
Ba yaz burada ısıi' derecesi azay 22, çogay 42 olmu· 

9tor. 
Yemekten sonra çoğun kahve içmem. 
Bu kelimelerin osmanlıııa karş lıkl .ı rı: 
Aırak - Ender 
lsığ _ Suhunet 
Any -Aag.ıri 
Ço~ay - Asamt 
Çoğun - Ekseriya 

•• Bir gün iki Amerikah iş adamı bir lngiliz ekonomi il-
immtninden sormuılar: «-.Tarihte timdikine benzer 

bir buhran olmuş mudur ve kaç yıl sürmüştür?» 
llimmen cevab verdi:-. Evtt olmuıtur: lımine ortaçsğ 

denir ve bet yüz yıl sürdü )) 
Çocuklarımıza ıonçağ yeniçağ tarihlerini eyi okutmalıyız! 
Biz çağdaş medeniyetin en yüksek kültür düzeyine er

itmek iıtiyoruz . 

K~lime karııhkları: 

llkçağ - KurunotllA 
Ortaçoğ - KurunovuetA 
8onçoğ - Kurunuubrt 
Yeniçağ - Aarıbazır 

Çağdaş - Muasır 
Mordern - Asri 

** Bütün ömrü kuıku ve l}Üphe içinde geçiyor. 
Kimsenin atağlıiı altında yaşamak ieteır.em. 
lran Büyük Blçiıi dön Dışiıler Bakanını ssğlırayerok 

memleketine döndü. 
Ona dün 110.ğlıca kartı bırakmııtım. 
Kendioiyle dün aağlıcalaştık. 
Kelime karşı lı)darı: 
Kul}ku - Vesvese 
Sağlıcamak - Veda etmek 

• 
Sağlıcalıımak - Vedalsımak 
Sağlıca - Veda 

•• Cumuriyet, halka kartı bütün adençlerını yerinde ge-
tirmiıtir. 

Adamak kolay öJeaıek güçtör. 
fnsan adancı kocakarı adağına benzemez. 
Kelime karııllkları: 
Adanç - Vaid 
Adamak - VAdetmok nesretmek 
Adak - Nezir 

YakaltJnan 
lvaziler 
( Üst tarafı birinci sayfadd) 
çok mektup?arığa elde etm
iştir. Hartmeyer, Önce kam

biyo tecimi kanununa kartı 
hareket ettiğ-inden dolayı 
bir defa daha yakalanmıştı. 

Polis Avusturyada nazi pro

pagandası için gönderilmiş 
olan paraları kaçak olarak 

geçirmiş olmaıından ıuphe 

etmektedir. 
Hartmeyer, ı 934 yılı tem

muzunun 25 inci günü ya. 

pılan ayaklanma hareketi ba

ş~rılırsa bir bakanlık yönet• 

gerliğine getirilmek üzere 

Nazi liıtesine ismi kaydedil· 
mitti. 

Viyana, 4 (A.A.) - Poliı 

Mersinde 
Şar işleri 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
kaldırımlar için 20 bin bir 
onuma (Tamir) işleri ıçın 

15 bin lira para kabul olun · 
muştur. Ş~hrin temiz su ih· 
tiyacını temin için 216 bin 
lira harcanacaktır . Şehrin 

plAnı ı 2 bin liraya yaptı

rılacaktır. 

geçenlerde yakayı ele veren 
Senkovakinin suç ortakları 
ndan 21 kişiyi yakalamıştır. 

Nöye Freye göre, bu çe_ 
tenin bile bile ulusal sosya
list haberleri yaymak üzere, 
haberci, yazıcı ve dağıtıcı 

iıyarJardan kurulu üç kolu 
vardı. Çete, şimdi Peştede 

bulunan Alman gazeteci Şep· 
ki ile sıkı ilgilerde bulunu
yordu. 

H . o7_., TCU Dll.l azıra~ 

. --~ ik!AS 1 &W -· .. -·· ' ,----··--··-··-----··----··------··--.. -Kazanç ; · K E N T T E v E v i L A v T T E ___ ) 

Vergisi kanunu. 
Yani kanunun esasları nelerdir? 

Kazanç vergisi kanuna ek 
ol&rak Kamutayca onanan ka
nun İlbaylığa bildirilmiştir . 

Bu kanuna göre kazanç 
vergisi konununun 6 ve 7 
inci maddelerinde yazılı mü_ 
kelleflerle 47 inci maddesi 
gereğince beyanname verm
eği tercih tıden mükellefler 
şu esaslara göre zahiri ka
rineler üzerinden asgari mü
kellefıyete tabi tutulacakla
rdır . 

Beyannamelerinde gayri -
safi · kArlıırı olmad•ğını veya 
zarar ettik !erini gösteren 
mükellefler haklarındn tah
akkuk ettırilmiş olan asğ11rı 
mükellefıyetin , varidat idar
esine verecekleri ayrı bir 
beyanname ile müteakib se· 
nen in genel mosraflarına it
hal edileceğini bildirebilirl~r. 
Bu beyannamelerde kazanç 
kanununun kazonç beyanna
meleri bak kanda tayin ettiği 
itiraz ve temyiz hükümleri
ne tabidir. 

Kanun yeni fınansel yılda 
tatbik edilmekttdir Şehir ve 
kasabalarla sair mahaller 
ihtiva ettikleri nüfus sayıs·
na ve sahil olup almadıkla
rına göre oltı sııııla ayrıl

mıştır . Birinci sınıf İstanbul 
dur ve şarbaylık sınırları 

içindeki yerlerdir. ikinci sı· 
nıt Ankar, İzmir üçüncü sı· 
nıf nüfusu (50) binden yu
karı yerler ile yirmibinbir. 
den eli bine kadar sahil 
olan yerler , dördüncü sınıf 

nüfusu yiraıibin birden elli
bine kadar olup sahil olmı
yan yerler ve beşbin birden 
yirmibine kadar sahil olan 
yerler beşinci sınıf nüfusu 
beşb!nbirdan yirmibine ka
dar s ·ıhil olmıyan yerler, al· 
tıncı sınıf nüfusu beşbin ve 
daha aşağı yerlerdir. Yeni 
nüfus sayımı yapılJıkt.,n 
sonra !:onunun tatbikindıı 

nazarı dikkate s.lınacuktır. 

Beyanname usnlile kazanç 
vergisine tabi mükelltfler 
bu kanunun tatbikı noktası 
odan dört kısma ayrılmıştır. 
Kazanç vergisi bu t-ınıflarn 

göre yeni kanundaki esas
lar üzerinden alınacaktır. 

-·-
Mecmualar: 

Ot~ü 
Hulkevleri mecmuası «Ül-

kü»nün 28 n<·i sayısı ~·ıkm 
ıştır. Büyük Önderimizin gü· 
zel bir resmi ile süsle
nen Ülkünün bu s ıyıs•nda 
şu yazılar bulunmak tadır: 

C H P. Büyük Kurultayda 
Kamil 1 Atutürkün söylevi, 
ismet lnönüoün söylevi, ile. 
cep Pekerin söylevi, Cumu. 
riyet flıılk Purtisinin doğ'uşu 
ve gelisi, Türk hukukun 
da kati nın biri köy 

tdrbiyesinde aileye 
d ''o""llü d yar ım, v ağ, 

oğuzların tnrıhine dair, Türk 

sanalının garp ressamlığına 

tesirleri , yeni nesil i{·in 

çok: toz yemenın zararı, 

ayın politikası, köy tarııo 

demek değ ıldir, Zivarık kö -
yü .. 

Bo değerli kültiir mecmu · 
asını herke8 tavsiye ederiz. 

-··--------------------··----··-----·· 
C. H. P. 

lı idare heyeti üyeliği. 
Dursunbeyli Ahmet. Hulusi 

Küçükler C. ll P. il idare 
heyeti üyeliğinden ~·ekilmiş 
ve yerine yedek üyelerden 
Dış Doktoru Niyazi getiril
miştir. Niyazi değerli ge 
nçler imizdendir. 

Daimi encümende. 
İl Daimi encümeni dün il

bıyımız H. Salim Giındoğ1t· 
nın başkanlığında toplanmı

ştır. Encümen bu toplantı

sında özel iJoreyi ilgilendi
ren işler üzerinde konuşmuş, 

kararlar vermiştir. 

Haziran ayhklan verildi. 
Özel idaredrn aylı ı.. alan 

işyar ve öğretmenlerin haz· 
ıran aylıkları verilmiştir. 

llkbah a r at koşuları 
bugün yapıhyor 

Koşulara yirmi ~irat girm"i'kltdir koşulara öğleden san· 
re saat on ~ört ~uçukta başlanaca~tlr. JıW 

koşuya nltı hayvan yaz Yarış ve ısloh encümeni ·1 
turalından haz ·rlanan ilkba-

har at koşuları bugün Koşu· 

lmıştır. dB· 
Oçüncıi Koşu: Dört :6•8 rıtıl 

deh yukarı yaşta yerlı k)ısrıı 
alanında yapılacnktır. Koşu- k 8 ro 

kan lngiliz ot ve ·ı . 8Jır· lara l 4,5 da hoşlanacaktır . ö .. 
1 

.d . 340 )ır . 
zgıı o up o enı . ·ocinıPı 

Birinci koşu: Üç yaş· r,da ve Hunun 245 lirası hırı . 2o 
h. k L ı· . . 'k' cinıtıı ıç oşu 11.azanmomış ıer ı ellı beş lıro.sı ı ırı .. y8rıf 
ynrımkan İngiliz erkek ve liras ı da üçüncünün~ur jçİl1' 
dişi taylara özgüdür OJeni lsOO metrelik b'0 3 0

:
8
r·sfl 

(mükı1fatı)255liradır . Birinciye de yop.lacoktır . ç 

180, ikinciye 55 ve ü~·üncü girmektedir. r· rı ~e 
ye 20 lira verilecektir . 1000 Dördüncü koşu: 1

: ı93~P 
Jahu yukarı yaşta ~-deoter1 

metrelik bir olıın idnde ko- ~enesınde ko:1.mdığt od ,ıııı· 
şulacaktır. Bu koşuya yedi tutarı 300 lirayı tfol ıl~rsr 
tay girmektedir. yan yerli yarımkan ve ~·· 

ikinci koşu: Dört ve daha katg•sız kon Arap at 300 
LJ .. •. ı·· OdePI . yukarı yaşta ve hiç koşu sra .. ara ozgut ur. ikıfl' 

Hasar L3~l8dl. kazanmam1ş yerli yorı mkan liradır. Birinciy? 22~0 tir9 

U y ciye 55, üçüncuyo 
0 

ıııe· 
İlimizin her t3rafında bu- Arap at ve kısraklara özgü verilecektir. Uzaıu 2~0 Jort 

ğday hasarına başlanmışt ı r. dür . OJeni 190 liraJır. Biri- tredir. Bu koşuya 8 

Havalar eyi gittiğinden bu nciye 120, ikinl.'iye 50, fü;ü- hayvım girmektedir. ··şıere~ 
yıl eyi mahsul olıoocağı sö ncüye 20 l i radır . Uzası (me- Koşularda boh8İ mu 

ylenmektedir. safesi) 2000 metredir . Bu de vardır. 

Dün Övada Bir Yangın Oldu, ·Ma~-
suller Büyük Bir Tehlike Geçirdi· 

- k b{ı-
Hava ruzgcirlı olduğundan yangın çabaca tf· 

yüyüverdi. Ondört dönümlük bir yer yanrı:'1~!d·" 
Dün öğleden so11ra yeni 

tabakhanelerin bulunduğu 

yerin biraz ilersinJe nakkaş 
mevkii denilen yerde yang.n 
çıkmış , buradaki buğday ve 
arpa mı hsulleri yanmak 
tehlikesi geçirmi~tir. 

Yııng"n çıkan tarla İzmir· 
ler mahııllesindeıı Rüstem 
oğlu Ahmet adında bir çiCt. 
çiye aittir. Ahmet karısı ile 
birlikte bir müd
det tarlasında çalıştıkdan 

sonra şöyle bir kenara çek. 
ilerek uykuyu dalmıştır. Bu 
sırada kurısı tin yumurta 
pişirmek üzere nteş yakını • 
~tır. işte bu ateşten sıı; rıy

ıın kıvılcım biraz öted-: bul· 
unan buğ,lay demttlorini 
tutuşturmuşdur. KoJın yun_ 
gını görünce bir taraftan ko
casını uyanJırmaklıı beraber 
diğer tıırartan da: 

- Yangın var!. . 

Diye bağı rmıya buşlamıştır. 
Hava rürgnrlı olduğundan 
yangın ~'.abucok büyümüş 

bütün tarlayı ateş sarmıştır. 
Karı koca da yangını söndür
mek irin bir müddet heyhu
da yere oğruşup durmuşlar
dır. Bu sırad& diğer tarla_ 

!arda ç.alı~on ~·iftdler <le yan· 
gm yerine gelmişler ve mı8tr 
sııplarile yangını söndür-
meğe muvaffak olmuş. 

lurdır. Bir kıEım araz
inin nadas olmac:ıı yangının 
söndüriılmesinrle ~'.iftçiye ya-

rdım etmiştir. itfaiye ya
ngını haber alır almaz yola 
çıimı~ ise de yangın yerin e 
vardığı vukit ateşi sönJürüL 
müş bulmuştur 

~iftri AhrneJin üı; dönü
mlük buğday tıırlasından 

b:ışka çifl{'İ Süleyman oğlu 

Süleymanın on dönümlük 
arpa turlası tamamen ve ba-

kkal Kör Mehmedin buğday bizzat yangın yerıoe 
hrlasındun da bir dönüm\. gitmiştir. .;erefl 

h' et t Yangına sel>e ıy ıııınt 8 

~-iCıçi ile karısı hıı ~ts 
ük yer yanm · ştır. 

llboyımız B. Salim Gün-

doğan bütün ovayı tehdit kanuni takibat yap 
111118 

yangınla oldkodar olmuş, dır. 

Erdeğin Kiraz seyrarıı 
~~- kıefl 

Bayramı her sene açan se ,? 
beşlik ı"htı"yar neler anlatıY08co8 

-Henüz dudu bU JolsY' 
elinizden tottığırnJarıııJJl ıte' 
son derece· de ınnu.~ ol!J1611 

Er,iek, (Muhabirim izderı)

Her sone olduğu gibi Kiraz 
seyrunının gününü tesbit 
( d~n 85 lik Horoz k ızı Ayşe 

ablnyı dün Kand ı ! önürıdE-ki 

evinin rerçeresinde oturdu
ğunu görünce sevindim. 

Fakat; uzaktan asobi gö 
rünün çehresi yoklaştığım za
man beni hoş bir tebessümle 
karşıladı. Al\·ac ık pençeres
inin yanına sokularuk: 

- NrısılBın Ayşe ahin. Di
yerek hatırını sorduğumda: 

- Üç dört günJenberi 
rahatsızım. Kiraz seyranını 
bizzat O\'amıyocağırı:dıın çok 
korkuyorum. Bundan dolayı 

müteessirim . Çok şükür bugün 
biraz kend ime gelebıldim. 

-Ge~·miş olı;un .. Artık mu_ 
barek elinizle s~yron n 0\'1-

İacoğı m~hakkak.tır. 
- Tabiiğ . Bensiz seyran 

katiyen yapı lomııı. 

Diyerek cevop verdi . Bu 
sırada yunı başrndu duran 
kıymetli, uzun asdsını pen
çeroJen d ı şarı çıkardı ve 
oturduğu yerden evinin ön. 
ündeki ılut ağaı:.nın dallar
ına bir iki vurmak sureıile 

dökülen dutları bana ikram 
etmeğe çalışıyor,lu.. İşte 
şimdi kendisile uzun uzadı

ya görüşebilmek için biraz 
ıerinliyebilmiştim. 

O'f tlJll'i' 
dim. 1 lo~una o lı 
k. ,,·· ı e<7e boşlıı• . e)'rıı· 

ı gu m ,., J{ jrt)Z e "ııı 
Biraz sonra ıııcB~ 

"ar• nının ne znmoD ' . 
,~ .. 

sordum: .... olJJlsS1 

-- Cuma gunll ,; 
• ı-1 

in karar verJım· 51ı e~ i 
I> L" amo.. erJı~ - cAI "/ ı ' 

k ounurı f\I ' 
knrarınızı 8 

.. ı:ıiz de c.rıı· 
esuslı knrnra gor{e ~ 11 :ıısr ?r; 

Ji.ıl en 11' raz seyranını 1 oz ıı · 
k ız o 01 h eS1 

nüne bırn son çe r 
.. eJen ,.0 .. ıorı Tebessnm · ... " ·ııi de:- jştı, 611 

birdenbire '? { )adı. 
·· erı ır 

çatıldı. goz J>: 
ızotıırıı 13eıı 

penceretitn 1 'zi(J}· • 
8

• 
. ıı cı zı ' fi -Öyle omm . ı...,rııt de 

d·• 1m ... ~e" 
bir defu ver ıg_ . Jıe' dfl 

. l bitırıııı ıl 
sıl gerı o 0 

0 rnşllYI) 
bugünü konu k dİ· 

. . ~er 
etmıştım. · ı · ro~ot J sol 

Olabı ır, b ırııa ·o· 
k arı o' 1dt1~ 

ğiniz bu arı · ıiode o a o 
. . da ı ı ı.ııs" 

nhiyetınız . 1301• 8~ıır 
nu öğrcndın1.kiıı:ıt1eıer 11 tfle· 

g ün bir ~·ok Jere~ -~tı 
· t" (ode 6 111f1l1 

tatilinden 18 1 grtfer:ı el· 
. . k oton /te ~ { 

sıresı ~·o eıfl*'f'J Jii' 
bilhnseıı kirnz ~ıı jçiO ·~et' 
ecok !erdir Bu~ i ıercı 

.. ourı• 
en pnıar gu 
monizi. .. di' 6 iİ' 

Söziimü )tcS ~ı ıc~'r 
_ Kiraz ,eyra 



~4Yrt. 3 

4cı Bir Hatıra! 

Beykuşu Andım ... 
•c Bana hayatımın ilk büyük yüzlerini gördükce •A'IRna· 
ııı~'t' bir baykuş sesi sun- cak gizli bir köşe aramıya 

t Ur... başlardım . 
Ve be a· 'd ' ltu .n ne vakit bir bay- ır gece ı ı ... 

na§ 80•ı duysam içim ya_ O meşum gece .. . 
ııcıraı , Yaşlı gözler~le, ilk Rüyamdn, babamın oyun_ 
la Yı tattığım geceyi hatır- caklarla eve döndüğünü gö-

rıırı d . Z ' oıma .. rüyordum, .. 
la d~en, ac ı - tatlı angtlar- .. Tam. boynuna atılmak 
ler· lu olan çocukluk gün- uzere ıken, o zamana kadar 
~i '{n.le. yaln ı z k11.lmak iste. hiç duymadı ğım çirkin bir 
ltar çınıı yaktığı anlarda, kuş seı;i i'e sereıld ı m, uyen-
((0 fllna, bir Seddiçin gibi dım . 
öte gece» dikil"r ve daha Tekrar uykuya dalmak ve 
ge/e, daha eski hatıralara hiraı evelki rüyayı yaşamak 

oernenı... istedikce o kuş, haykırış ı n 
i{ zanıanlar, toz toprak deki acılığ ı çoğaltıyor ve 

lllde L "t'" .. .. kf t d da,.. .oynamaktan beşaı o uşunu sı aş ırıyor u .. 
1ı.:ncesı, akşam üstü ba- Babamın ölümünü ilk ol · 
llıiı 1~ getireceği şeker, ye- arak bu ses hıı) kırmıştı ba-
lllek e oyuncakları bekle- na •.. 
Qib, letJ başka .kaygısı Vd Ağlıyarak kalktım. açık 
taıı Jf\\ sevilmek, öpülmek. pençereyi kapatarak tekrar 
y..: '.&zorlar işitmekten uı- yatıtğıma girdim . . 
·• •at ~· r-

~tııtn P"ı olmıyan bir çocu. Fakat artık uyumanı!l jm_ 
... kAnı mı var!.. 

Bir Co lr s · · d B it etin cu .. evgının, saa • a91mı yorganın ıı ı na so 
, co ... uğu .. kuyor, kuluklarımı tıkıyor. 

trek'~at, tanrı üzerimde ti dum, fakat yine o haykırış 
•e• .~~notları ile dolaşan nkisler yaparak, bir korku 
İni tYı ve ailemiz:n saadet- dayanılmaz bir korku hali. 
~ii ... ~a.kanmıt olacak ki. bir nde kime yayılıyordu ... 
aot., Ve bana: 
btııı',!rı yarı , gök gözlü bo ııenı de 
L , o zam ı b · - Baban ölecek:.. ı 
uııd an ar enım ma- b k 
b,11\ '1ırı, her şeyim olan ba. u 3 şam .. · 
ht 1 kuvvetli bir sille ile Diyordu .. . 

Oğa Nıb:ıyet day Damadım ~· ı . 
e.· . serdi. . ğlıklar kopararak. koşa ko-

~tırı ırnız , saadeti çılgınca şa, oraya. babamın yattığı 
Jtij 

1 ~ olan o yuva birkaç n ıç· d odaya gittim ... 
hhit ·ın e ne acı sahnelere Kapıdan gırm<"e anamı 

ıı oldu . 
11a yatağa iğilmiş vaziyette gö · 

ltıeta~~ · h.abamın k:ar9ısında rdüm: 
''-l ını k:aybetmiyen :ın- Seıle bir şeyler söyliyerek: 
~eler ~r gece yatak odama ağlıyordu .. 
te ele • beni bağrına basar O, beni görünce her za-
ı,tdı~~ikalarca baş başa ağ- manki gibi bağrına batı ... 

b . 
h;ti:tan göz yaşlarımız bir es:~:~n8Je!i'd~~~i ~~;:l~;~r.~ 

O e kurışırJı .. . Artık her ikimiz de hoba_ 
~hite6? zavallı kadın birde. mın cnns.z cesedi üzerine 

ırkilerek: iğilmiş içimizin bütün ac.sı-
}a't: 80.n de mi ağlıyorsun. nı ıesle hı~· kırık ve göz, aşı 
l'hır?ırıı• .. Baban iyileşecek ile boğmak istiyorduk ... 
~•şıg .. Eski günlerimiz yine P~nçere açıktı ... 

1) 
1Y11cak... Bir bay kut durmaksızın 

~lkı er hııstnııntn hatucuna ötüyordu. Memnundu belki .. 
·ı&rd, Çünkü. bı' r ölümiı daha 
~· ... 

ee!!~~b.ir zaman babamın öl- müjdeliyordu ... 
o •nı düşünmemiştim .. * * h ge Anam o gel:eden sonra 

b'lıtıed ceye lrndur, sebebini ne zaman bir baykuş sesi 

rCllİDILı 

Okuyucu dilekleri ı B. Hitlerin 
Cezaevi bakkalı ihtikar mı Söylevi 

yapıyor? ( Cst tarafı birinci sayfada) 

Balıkesir ceza~vinden yeni nuyor Pariste B. Laval 

çıkan Hüsnü admda bir oku. Alman ve Sovyet bü 
yucumuz bize gönderdiği yük elçileri ile göriiştü. 

bir mektupta diyor ki: Bu görüşmelerin Fransız -
Balıkesir hapishanesinde Sovyet anloşmasının Lokıır-

mevkuf ve matık um mevcu· no paktı üzerine olen etki-

du 350 ile 500 orıısındadır. leri ile ilgili olduğu sanıla-

Bu mevcudun ekserisini ağır bilir. Bundan başka Doğu 

cezalı mahkumlar teşkil ed- Pakt ı meselesi görüşülmüş 

er. Bunların içereinde yirmi vı;, Stresada Almanyanın Orta 
seneye kadar mahkum olan- Avrupada , bir güven siste-
lar da vıırdır ki senelerce mine bu sistem bir yardım 

paktı olmay ı p da bir saldı
yat.tıkları halde hi~· bir defa 

rışmama paktı olursa girmeye 
olsun dışardon ne bir kim- hazı r olduğu hakkında bu 
seıi gelmiş hal ve hatırını memleket tarafından yapıl•n 
sormuş ve ne de dı~ardun bildiriğ de konuşulmuştur . 

beş kuruş bir parası gelmiş Fransanıo önergeye cevap 
olsun. Troş, çaoıış ı r. yiye- vermeden önce, Sovyetler 
cek, katık ve hattd elbise birliği ve Lehi~tan ile göriı-
ve çamaşır biltJ hölulmetin şmesi gerektir.» 

verıliği bir tayınılan artırıp 

satabileceği üç kuru~ bir 

tayın parusınJan temin ede
bilir. Hapishane bakkalı hiç 

bir zaman Jışardnn taze ve 
temiz bir şey getirip ımt

maz ve yaln z siğnruyi fazla 
bir rıyatln s!itamaz 

soğan, sıırmıaak gibi şeyle

rin dışarda satılmayıp sa

rarmışları ve soğanların er· 
keği gelir ve yüksek fiyatla 

mahbuslaro satılır. O . şar<lan 

mahbushaneye yükle kömür 
girmez hk bir kimse hapis 
hane onune hiç bir 
şey getirip satamaz bunlar 

yasaktır. Bakkalda peynir 
satılmaz buıııın y< rine nor 
namı verilen şey satılır 

ki bunun fiyatı peynird~n 
pahalıdır . Yumurta dışarda 

otuz para olursa mahbus 
hanede elli paradır. Bunun 
böyle olduğunu bütün mah
puslardan tahkik etmek pek 
kolaydır. 

TORKDIIJ: Okuyucumu. 
zun mektubunu ohluğu 

gibi yukarıya koyduk. 

~ransız 
Kabinesi 
başkanı .Jonnunennyi tavsiye 
eylemiştir. 

Löbrön uzun konuşmalar
dan sonra Lavaii kabineyi 
kurmağa memur etmiş o da 
kabul etmiştir. 

Puris, 4 (A.A ) - Fin:ıns j 
bakanı B. Knyo. paraların 
genel dur:uğundan yana ol
duğunu, fakat bu meseleyi 
konuşmak kin arsmlusal 
bir konferans toplamak: yet· 
kisini kendinde görmediğini 
flöylemiştir. 

Finans bakanı şimdilik 
bütcenin denkleştirilmesi ve 
Fransız parasının bugünkü 
değdriode tutulması ile uğ . 
raşmaktndır. Bunu ola bera
ber B. Kayo, dünyanın eko
nomik. kalkınması için diğer 
ulusların aralarında uynşrok 

arsıulusal bir para durluğu
nu başarabileceklerini um
maktadır . 

'"ab en ben de, anaı.ala 
~I· ~I' gözyaşı döktüm... duy&a: r b' L ld 1 

~ın - ) ine ır yuva yıAı ı; 
~.. ağlıyordum? .. 

Sayın Cumuriyet Müddei
umumimizin bu işle ilgilene
ce~ini umarız. 

Paris, 4 (A.A .} - Yeni 
hükumetin yerleşme si ve fı 

nuns bakonının sözleri Fra
nsız ve yaban<·ı finans piya
sallırı üzerinde eyi etkiler 
yapmıştır. Fransız rantları 

yükselmiş. altın satışları az . 
almıştır . 

t "6fb ıier .. . 
~ilce kın gözyaşlarını gö_ Bana, hayatımın ilk büyük 

t b albim çarpmıya baş - acıaını bir ba•k:u• sesi sun-l L o· J Y 
ıı:at gazımı S l rt bir şey t b , d d muş ur .. . 

dıQ bük~ aklıtrımJa ıztıra. Ve ben ne vakit bir bay-
~. V llntüleri peyda olur. kuş sesi duysam, içim yana-

~'~ıtı · e sanki yıllarca acı rak: yaşlı gözlerimle, ilk acı 
)'ti ış bir İnsan gibi . göz- yı tattığım o geceyi hatırla· 
t llrıoı 
e~. 1 tutamıyarak iı·iml d · ,. C k ~ rım, aıma .. 
~ ~'lı~ e ağlardım .. · BJykuş .. güıel bir isjm .. 
~~rı, 8 ıınamıo uykusuzlu- Fakat her söylenişinde bizde 

1 
tırıj ~larnaktan şişen göz_ bıraktı~ı intiba nekadar 
'ıı le .sık sılc dolup boşa_ ~irkin ... 

., rnısatırlerin kederl i Mehmet Tuğrul 
tı.t ~'==-=•==-=~=== 

:~)t~ ben düş Jü mü Kiraz 
~''" ,.~ demek.tir» diyerek 
len son cevabını verdi-

~lt' son 
ı: ra şunları da ildve 

'Q,.. ~lldernL · l .. k, . . 
~ ''11l 1 . .., ıu umetımız 

~bı:ıı . atılini pnzer ol:ırıık 
, )tı1rı:trnıştir. Ben da kiraz 
~teti t nı.pazur günü açmağa 

&lıyed .. . c soz verıyorum . 

'tı he · 
t ~ta il nı epi yorduktan 
b~et6t ati kararından vaz 
q~.Pq zar gOnünü ka

&11 itti. 
1\11..L bal· } d" ~ b 
\"l~tda ' . e~e ~~ . ıoı a~-

'•le b ılu kıı;ıın ın ayı ıror-
~~ ~ ~ 
~ .hena/Yr9m edilmesine 
'

1•e b.1Yordu. Fakat bura-
1 ~, Lı ılhassa kadınlar ara 
,, fllaı 'l . 
'''" rı yasın, Kıraz sey-
'• ff1apılma günleri için 

0'0ı kııı Ayfe abla-

nın tek bir söıü bunlara kA
fı geliyordu. Hattd Kiraz 
seyranının ne zaman Y' pıla
cıtğını bir~·ok kimselere 80r· 
duınsa da Ayl)e ablon.n ka
rarına muntazır bulundukla 
rını söylemişlerdir . 

İşte bu 85 lik ılıtiyar kararını 
verdiği bu günde kendisini 
tanıyan bütün mahalle hal· 
kını p )Şİnde toplıynrak elin
de küflü, pı1slı ve muazzam 
bir anahtarile Kiraz seyra
nını açmak i~·in ııktn akın 

yola koyulurlar. 
O gün bir taraftan sanda· 

lla r, motörler ıl iğ er ta ro f_ 

tan arabalar. otomobiller se
yran yapmağa koşuşan bu co_ 
şgun halkı aahahtan ak9ema 
kadar durmadan taıırlar ... 

Bir İtalyan gazetesi Edene 
çatıyor1 

Deyli Herald gıızotAsinin 
Roma ayterı 29 mayıs 1935 
tarihile bildirilivor; 

Faşist hükumetinin ileri 
gdlen org.rnlnrından birisi 
olan il Tevere gazetesi bug
ün H. Edene ve İngiltere 
devletine tuhnf bir şekilde 
çatan bir yozı yazm . ştır. · 

Cenevrede llobeşistnn -
İtalyan anloşmazl ı ğı üzeri-

ı ne alınan kurorını diline do · 
Iıyan bu gnzcte, H. Edeni 
bir 11anat g.ılerisinden değer· 
li bir tablo ~·ulan yavuz bir 
hırsıza benzetmeklf·dir. 

Bu yuııda ·bütün İngiliz 
imparatorluğu tarihinin sin· 

Önce 500 milyondan bir 
milyara kadar yükselen al· 
tın çek ışi dün 50 milyondan 
yukarı ~~drnmamıştır . 

İngiltere, 170 milyon Cren
ldık bir satın alma emrini 
geri almıştır. 

sice ve hayınca hareketlerin 
tarihi olduğu ve İnE(iliz bay
rağındaki kırmızı rengin bu 
yolda dökülmüş olan insan 
kanından alındığı söylenme 
kteJir. 

Yazdığı bu kötü yazılar ye 
ti~mi)'ormuş gibi bu gazete 
ilk sayıfasına koyduğu bü 
yük bir karikatürde İngiliz 
ssiterini kodınlara ve ı;ocuk
lara saldırır bir ~ekilde gö
stermekdir . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonund<ın: 

Balıkt)~ir lla~laııesirıin ilıtivacı olan 9000 kilo . 
iu(>k siidii ilt~ 7 ,000 kil.• iuek sfüliiııden ~' apıl-
mış yoğuı·t 18 haziran 935 ~alı ~mttı ~<tat 

15, 30 da ihalesi yapılmak iiıcrf~ a<_;ık t~k~illul('

ye konulmuştur. Teminatı muvakkat miktarı 

7 Haıiraıi , _ _ _____ , 
Doktor 

• 

Osman Günak 
Balıkesir Hükumet caddesi 

No. 56 

Yeni açtığı muayeneha
nesinde her gün sabahtan 
akşama kadar hasta kabul 
ve tedavi eder. Civar kaza, 
nahiye ve köylere de gider. 

•=------• 
l)aiıni \ ' ilayet 

Eııeümeııiııden: 
llayiç bedı li azami miktarı C)Dll 

04 2500 kuru soğan 
8 5o0 bulgur 
5 3200 patateı 

8 500 merr.imek 
24 1000 gaz 
25 250 pirinç unu 
7 500 nohut 

25 1500 . beyaı sabun 

' 8000 adet ya murta 
lO 300 kuru bezelye 
3 1500 arpa 

1,5 1500 irmik 
t5 7JO çekirdeksiz 

üzüm 
12,5 7000 yoğurt 
8 9000 ıöt 

25 800 zeytinyağı 
80 1500 tereyağt 
8 600 kuru faaulye 
0,5 100000 odun 

38 2000 teker 
7,5 20000 ekmek 

22,5 5000 kuzu eti 
25 5000 Bursa pirinci 
2 90000 kok könıürü 

30 7700 koyun eti 
25 400 şehriye 
25 500 makarna 

Memleket hastahanesinin 935 senei maliyesine ait yu
karda cins ve miktarı ,.e rayi~· bedeli yasılı 27 kalem me· 
vııddı iaşe ve manrukatın 2o _ 6 - 935 gününe rastlıyan per . 
şembe günü saat 15 de villlyet encümeninde ihule ~dilmek 
üzere ı 5 gün müddetle eksiltmeye konalmu9tur. lıtekli 
olanların yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuı 
ve mektublıırile yevmi meıkurda ve teraiti öğrenmek iıti· 
yenlerin daha evel vildyet encümtnine gelmeleri il4n olu-
nur. (262 - •) 

Ba/,.kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kepsiitteki kııaatm 935 senesı 

ihli_vaeı olan 15,000 kilo sığır eli 18 
haziran 935 salı ~unu saat. • 15 de ihalesi 
~·apılnıak üzere açık eksillme~·e konmuştur. Te-
minatı muvakkat~ nıiktarı 168 Jira 76 kuruştur. 
lsteklilPri n şartua meyi görmek üzere her gün iş 
zama11larıntla ve ihale ~iiuii muayyeu saatıtln 

e\'el kolordu satın alma komisvonuna müraca-• 
atları. Eksiltme korkomutauhk dairfsi cinır-ıuda 
kolonin ~alın alma konıisyouunda ihalesi yapı-
lat·a~ı ih\n olunua. 256 - 4 

' 

129 liı'~dır. İst.eklilerin ~artuauıesi11i görm~k 
iizert! lwr giin iş saatlerinde ,.e ihalt~ günü mu
ayyen saatten t!Yel komisyona miirat•aatları \'t~ 

Hksillme korkomutauhk daiı·esi ci nırında ki ko· 
lordu arttırma t~ksihme komİS\'OllH binası icinde 

• • 
yapılacağı ilan olunur. 257 - 4 
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