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ZAR.TESİDEN ÖZGE GÜNLER.D ·VE SABAHLARI ÇIK.AR.. 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru{ 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Yurdumuzun bir k sın 
Yur 
Kura a • e 1 
~olu, ~ankm e Uşakta~mur bekelniyor. Bolu~a 

l ~uğ~aym ilosu yirmi guruşa ç ~mıştır. 
ık ~k. 7 (A.A ~ -- l\urnk kııru~ yuksPlnı ştır .. 

1 va 
T eMıkesini bİlrln üyeler. 
Çankm, Denizli ve Me!sinde 
uya kaydına devam edi~.yor. 

Ç ınk•rı, 6 (AA) - ilbay 
Özg-ı•ronin başknnlığırıda bü
tün kurumlar de\ h t chıirPle 

r •l 'Vnın edıyor Buğday v • Çonk rı, 7 (A A ) - K u-
Pıının fiy•ıtı yiıkselnıişf r rtıklık kı:ınılini göı-;termiştir. 

b ~olu: 7 (A.A.) Y ığrııur Yağmur olmazs'I zahire yuk-

ri ba~k ... nlnrı HulkHind.e lop-
1 . b 
1 lnnar.ık h.ıv,1 tehlık~sını ı. 

lıınıyor Z hıre ntıs• 2(1 selı-c ktir 
~ 

~.uzey D iz · g"li 

' • Us ·· .. ğü Teh · e 
~lmanyanın teklilleri on&Yii"n2cak oluna İngiltmnin 

1 
hndi deniz progıamınr art~rması gere~ecek ... 

~<ııı 'ru 6 (AA.\ lng yı:ını durumu k ırşı nmJk ı\·ın 
~ • A rrıan konıışmolar nda lng-i t r •rıin dı• k nd ıl niz 
~ ~ 

t bulun'ln .n iman dele proJrnmını :.ırt rmnsı gıHl'Ko· 
f • 

rı Alnı n denız progra c •ktir 
, rı hi ılırm şler lir Alm:tn Lonılro. 6 (A.A.) - S ınıl-

1 lıılArı'n·r t •11 , t t d•ğınıı göre Alman hiıkıl'l1e 
ı ı onı , o u arı . . . 

~ ız lorı ı' l t t ·u· z ti lngiltArenın büyük ~kıı;ı , .t o u nrının) . 
l)lu· b . . h . J 1 Sır ı:ri<· F lıps torcıf·ndnn 

~k L.z eşıhnlıs lcfiınke o~- AlmanynnınJurumu lııkkın 
• ~ z r ı ·rovnzor 
f} 11 • • da yııp.Jnn sorguya karşılık 

~~r\·..ı da dı .. troyer Y pı- ver mıst r Bu knrşıl.k hir 

lr r nnl..t · •klin<le LonJrayn g-ön. 
;.~ıltere olsn olsıı ht ş par· Jerılecoktır. 

1 · rht nın yap l ıınsını ka Borli", 5 (A A) S .ı ı 
, A lf·c·okı.;e ele dJha kü\ uk sul ,. •veı 1 l~re uiırc, Alııı ın-
'ltı :ı . \ " 
'erın ynpılmnsı buzey y ile deniz konu mnl:ır ın:ı 

1 ;'· n le iogilız iısttinlüğii· başl:yan İngiltere bu hnre-
r "'lıl keye diişüreeek gıl ı ketı ile, Versuy nmllaşnıusı· 

r A~~Uyor. Alm.ınynnın tek- nın siıel hukümlerınin ~·iğne-
1 o ıoylnnacnk olursa ikinri SJ) fcı1.lu > 

. a ıf Doğu 

lon üyt~leri k,\ydetmek uze 
re yirmi kişılık hır f.ıal \ e 
prop •g"llldu heyeti teşkil 

etl.l ii. 
Deoızli, 6 {A.A) - lluvo 

tchlıkesını bih•nlcnlc•nlen bir 
çok kışı H ılke\'tnıl • ı ,plıın· 
mı~lardır. İlbay fun<l Tuksul 
uteşlı bir söylov söylem . tir 
Orudu bulununlnr herıll'n hı 
va t •hlıkc•sırıi bı!enlPr üyı -
si yoz lın şdır. llnl tun Lir
çok kı~ tiye yJzılm.ıkt ıdır 
lur. 

~1er~i ' 6 (A A) ' JI iV J 

tehlıkl!sinı bılen uye kuy iı
na ılevum l clılmı:ıkll'Jiı:. Dun 
rıkşamn kad1r k ıyue fılrn 
yiiken ınıkturı 5000 lirayı 
geçmiştir Dun akşam pnr
tı kurağ,nd l parti zonctim 
kurnllnrı toplnnarok biıtün 

halk tab k 1 rını bu işlo ıl· 
gılend.irmr-k iizere p ıznrtesı 
gıinü hiiyuk bir mcıtjng ya
p loıosını k.ırurl:ı ... tırnıışlıır-
dır. 

Bursa, 7 (A.A.) Oün 
Cunıuriyet olanında havadan 
korıınnwyı ulusca ·nrşıla

ınak ıı,;in büyük bir lopJijPlı 
yn pılmı~tı r. 

' • 

'lin ~U~ün Ankarada hü
~ü~ tören yaplf aca~ 

~:!aıe Rusyadan galirildı 

~imdi de lngiliz Ve Ttalyan Üaiteıe~ arasında şiddet
lı ~ir kalem savaşı ~ü~nıü sürü~or. 

1 
ojnbuı, 7 (\1uhnbirimiz· 

1~ Muskova Büyük El

~ lnertıurn Vtısıf Ç ourın 
~ b 1 ugun hır Rus ho. 
~ ·rrı . . 

t "'' sı ılo lstıınbulıı er •t· 
"il :-ı 

\ ~ Ve hususi trenlo An· 
.ıy..t r.o· l .. .. 

\• l'ı u r ıı mu :-1 ı ur 
~ nsır ır· • (ı. .. ) k r .... ın y<1rın uugun 

L <ıtlo. buyük törr .. n yapı· 
lllır 

n ~örig Belgraıta 
lr.rat 

tı 1 5 (A.A.) B.ıy 
ıy;,1 
y 'l Gorıng, yar n Du -
, 1-ll k YılJrı ıdıın B lgr ı 

rı\! ki ~I Prılir H '~D i ~·e-
r1ı-, b ıv c · · v } d J 1orıngın ı ugos 

~ tes . l . . . 1 
'ıt n ı Hr ışı o -
c hlkkınılnkı haberlr.ri 
~ tt 

1 
nı~ktedırlı·r. 

~·l-ıl 
1Yvnnın pol•t•k ısı, 

. llklolrı . 
ı'lil . v) ıtlıfJkl rıltı 

lll ışr 
ır Bu p.)ljtıkn 

ltlkrıı . 
) ~ 0rırı haber lar eJı 

{'"kle · 
~611 rı bazı konuşma 

tırnı İkinci sayfada) 

Rom..ı. 6 (AA ) İtaly.rn 
H ıbcş ihtilafı otrnfındu İngi· 
liz ve ltalyan gazı-trleri ar n 
sınJnki kalem sıı vaşı gıtgi· 
ıie şiıi<letlenmektedir. 

L varn F.ıciste dıyor ki: 

lngiliılerin ltolyoyu knrşı 

alın d ırurnlurı ltalynnın Af 1 
rıkJ.da brğ nilıniyen bir kom· 
şu olnbılel'• ~; ve llindıstıın 

yolu üzerinde s kıc bır kon· 
trol yupnbi!Pceği korkusun. 
J ın tlliri gelmektedir. ::?aş la 
c·Jk ~oydır ki Ing.ltf re tinhe. 
ist:ınn ÖzO',ın Yt' medeni·. n 

lrşmiye ihtiyarı olmıynn 

b i r u 1 u s o' ı r .ı k bak t f{ ı 

di menfao.tl rırıı 
itır.Jf etmiştir. 

Kendi Jünyu iınpnrntor· 
luğ unu m1'şru ve go y ri 
meşru biıliııı vos tulurlu ku
rıın ln~ıltere simclı musteın
lıkeluınj idore edebi mek 
ı<·İn r.ıhnt muhta~· olduğu· 
nu görerek ötckı rievletl<>rİ 

hnrekı.:tsız bıro mok j lıyor 
Homo. 5 (A.A) ltalyn 

ıle llubeşistun at, s nd.ı l ıı
lu:.ıl hfülisesini iııcelrınek 
iızero İtulyLJn. Frnns z, Amo
riknn. komisyonunun tnplnn
nıayn hıız rlmıd.ğı bu sırucln 
Som lı snırında llı!c.ler 
yeııiden ltJly.ın jnnıtn malu-

halde ~·ok eski bir ıııeJl'nİ. 

yeti oları llınt ulusu hgılte
n rı koıtro1 Ün<.' mulıtu~· olu
y ır. 

l 
rınu sa d rmhl ırdı Homıı 

gJzel<!ll'rı bund.ı llabeşisln 
, nın ita.yaya kurs ycını bir 

düşmonl ğın ve lluheş hu-
G·ornul Dıtulı.1 lng-ıliz 

~ılZPle),-.r'nın ltolynnın işle

ri'.lc kor.şrnayu hJkkı olınıı. 

d ğrnı yoznrnk dıyor ki: 
logıltore Yıl normal ar.ı8ı. 

ulu:ı:ıl mün. s~lıellerJr. her 
J •vlnt tınınnn hıklurln ikti· 
f ı cıleı· •k ynhud dJ ltulyu
YJ. kur ı 11.ıbrşj ... tnnln birltş 
tiğini nç·ık~·a söylıycc·ektır. 
Ru tokdirde ise uluslurın 

uyum işinde ytJşa,nnlı:ırı anın· 
cını doğil fakat yalnız ken-

kumetinin de s nırda gii ven-

l ıl'ri tutm:ık.lan t-ksik olJuuu· 
~ n 

nun bir belgl'sini gôcmekto. 
di r. Gazetelere göro llalya
ya k ırşı ycıpılo.n Lu sul<i r 

malıır komisyonun işi ıı ko· 
lnyloştırmuktan c:ok uzok-
tı r. l lususilu ki 

b ı i ı l r ın ıl..lr hiı\uıı 

sınır h'>yıınco y .. pılmuktaJır. 
1 

('l'evero) gazetesi lfobN; 
ordusunu Be çiknlılorln hiı 1-
( Devamı ıkinri sayfııdn > 

• 

eessirdir.·. 
• 
llkba. r t .o şuları. 

ş Güzel Oldu . • 
iZ 

Tay koşusunun birincisi [rol. i~inci ~oşunun birincisi Tayyar, üçüncü ~oşunun 
~iri ncisi on». dördüncü ~oşunun birincisı ~e Ceylan~ır. 

Yar.ş ve 
s l:ı h e n<'Ü cıı

t:'n ı t r.fn
d .. n hnz rln-

ıınn ilk batı· ı 
nt ko~ulnrı 

dürı jjtr l'd• n 
:ı 

sonr;ı. l\o~u 

al rnındıı y.ı 

pı\ın.~l r 
Az ıl g ınıı 

olnıad [{ lı -

il ıhıııkı 

lan lıkt . K . 
111 ıı t.ı nı rn ı z 

C:enr.rnl Su
bit Vt.G il 

P. Bıı"k ını h'.titohyıı soy
lovı Dr Liitfı d • scyireil<>r 
rır ı ınd ı" hulunuyortlu 

Huyük bir iııtjz.un içitıılo 

y ıpıbrı ko ular çok gliıel 
olmuş h llknn z hu mtinase
hl ti" gıızcl bir ~iin ynfinm~ 
ıstır. 

Kosulot.ı s ınl orı hC'f-> l~ 
tay koşıı~ifo ha~lor.m stır 

( \' y şıntl ı ve hiç kosu 
koz ınmnmı~ y rlı ynr m kun 
i lf{ilız erk(lk vn dj..,j tayl.ırıı 
ozgii olan Lu koli'uya ültı 
h.ıyv.ııı girnı RIİ K:ır, cnhcy
li K"ırı lın ı:ro\ ııdlı doru 

atı 1000 ınetrt lık UZO) ı 

ı dakika 17 sııniyf'~le kosur 

1 

. . 
11 

ÖLgü v~ IIZO t lfl(•tre 
ili. Bıı koşuya bPş hayvın 

. g-irdi ve Yusuf un O y:drıı bi
rin<'İ, Su~ ğ'.rlıkl Şahnnın,, (;a 

ıPli ikinei. Hozöyükhi Necibin -c .. 
D.•rvişi ü~uncü gddilo.r. ~ie-
ylan 2800 metreyi 3 dakika~·=-
36 saniyede ).toşmuştur .. 

buhran 
Mıly rlara m 1-0lmuş olan . R. A. bütün yet~ismi kay

betmiştir. 
\'ar 'gton, 6 ( .A) \'c- B •. Huzv.elt görünüşe göre 

\tin, knnunl:ırı yürür olmus- ~b'Jgün N. R A deneçini 
nıdo N R.A örg-ütünü ortoıl - turketmektedir. . .. 
nn knhhrmnmak hnkkınJaki Voşıniton, 5 (A.A) - B. 
rıİJ eti ı:ıı:ı"kınlık uy ındırmıs 

t.r B ,zı "•ven!C'r, B. Ruzv-
ellın. yi.iksr·k h ıky-
c;rınnı karon dolı yı· 

Huz" <:>it 600 endüstri k·olun~ 

nk h rirıci olJu l\uneahı )lı 
Fahriııın Ego nJlı rrkek tu 

yı jk ne', Gbn ·rılı • azıfıq 
\'nvzıla aJlı d' ; tuyı d:ı ü ·u
ncu geldiler. 

Eiill', • • H. A tin p k 
\ok şey knybC\tn.ıiş olduğu 

fikrindedirler,. 

emir veren NJLA. sistemin
den k<'sin olarak vazgeçmiş· 
tir Kendisi gazetecilere sö 
ylediklcırinde · çalı§ma 

·ya düşlük giinJelikl :re.Ça:'·----
lışmrı sıartlorınn dışno:rm;ıl 
ö-ıürdeşmeyo dokunan bütün 

n ğ r çevr.nlerdc, B. Huz- hu·· ku'"mlerı'n ··r k yu"ru· r 'o-ı. Bunılan sonro dört Hd'l- ... 11 

. v itin endtistrryi N H A:. mıyoC'auım bildirmiştir. Böv. 
ha yu korı y.ış in ve hı\: ko- bnu oLırınJ.m kurtormak İs· -
şu k.ız ınrnrı mış yerli yar m . . b ,.1 lc~C'O N R A hır yöootim bü-. ı teıncsını, un.,..an ortnyo çı- rosu olocak ve yalnız -.:U 
kan Arap ve halıs kan Arııp k ıc.ık k rış1 kl i"•ın !':. R A. 

1 ~ işlerle uğraı;;acaktır: at ve kısrukl ıra özgii o nn ı 1 f k' 1 · k ğ' 
. . . ' .. ı cıo ;yJn t t ır erı çe ce ı· l -· l,,sizlik, giındoliklcr 
ıkıncı koşu ynpılılı l>orl · ı·· .. · · l t ı f l · d N R A . . nı c uşunC'esı ı vermr u r. vo ıyut ar ıizerın e . 
hnp·ın koşılu Ba'ıkrsırı 'f · t · ı· k' [) ·k· • ld) 

P.osım guz sı nıyor ·ı: ( avamı ı ıncı ~ay u o 
Dervı~ n T.ıyy:ırı 2000 ın tro -~------- -=.,.-.- _ 

yi 2 t1 kıkn 37 saniy ,,fo ko- Günde beş kelime 
!'. ıruk hirinril ği k~z'lndı 

Bozyiikliı N cıhin (}nişi On ekizinci Liste 
ikinC'İ VC' 8ıınııvlı ~1ust. fan
ın llJ.ıl iıli ii«tlncü ol l u lor 

i\tincu kuşu dört ve tin 
lı.ı yu\rnrı yoştnki yeıli yn-

rım kan lngil z nt ve 
k ı ıra.klanı ôz~ii idı. 

l° r• al f'İr Iİ Vl} l':lt ınbullu \ ~ 

Büst( ının ~onn 'ndlı kısrJğı 

1800 n etrcyi 3 <lnkik1 2 sa

niycdo olnrnk birinrıiiği lrn
z.ınd Sn it>tlinin Aycl nı iki

nC'İ, Kur.ıcaboyli Fuhrinin 
Bozkurdu üçüncüJur. 

ffo son yup lon dörJtineii 
koşu dört ve ılt.hn yuk.ırı 

yaşta ve 1935 senrı,;İ için<lı~ 

kazanı.lığ. ötenlnin tutarı iıç· 

yiız lirayı doldurmıy. n yt.'rlı 
yarıınkun Arnp ve halis 
kon Arnp nt ve kısrnklurn 

1 - Sudıl\ Bayrı 
Sadakat - /Jayr,lik 

Ö ne/der: J Biz doslluklarum:a lıayın ve baülıyız 
'i BayrıLLk en ytiksek /nsanlık vasıflaruıdandtr 
2 Lelıle, Lehinde } ana 
l.elıle ôlmak Yana olmak 
Ürne/,/er; 1 Bu işte sizin fikrirıl:den yana değ/il:. 
'J - Rerı l16yfr önergelerden ycma olamam. 
.7 Lelıinde sôyh mek - İylllğini söylemek 
Örnek; O, /r(•r yerde si:in ıyiliğini::.i söyler. 
2 Le/ular yanal 
Ornelı:: Alwıet. si:in en coşkurı yanaİlaruuzdandtr. 
5 Aleyh /{arşı 

Aleyhde olmak - Karşı olmak 
Alt.ybde soylemek /{arşı söylemek 
Aleyhlndt· söylemek - Kölıiliiğıine söylemek 
Aleylulal - Karşm 

Gaz~teınize gönderılecek yozılorda hu kelimelerin Us
manlıcnlnrı kullanıloıomosını rı<"a ederiz 



IA.YJPA. 2 
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Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 25 -

Tarif - Tanım 

Tarif etmek - Tanılmak, tanımlamak 
Bana önürdı: şme özgürlüğünü tanılar mısını Bnnn ser· 

beıtii rakabeti tarif eder miıiniz~ 
Her tanım açık olmalıdır. 
Eğer evinizin yerini bana eyi tanıtamış oleaydınız 

aramakta bu kadar zorluk çekmezdim. 

** Tarziye - Onars'l 
Tarziye vermek - Onarsamak 
Bu "ağır sözden dolayı arkadaşınıza onanü. vermelisi

nız. 

Böyle bir adama karşı onnrsama küçüklüğünde, dö-
ğüşmeyi daha öney bulurum. 

Bu misallerde geçen yenı kelime: 
Müreccah - Oney 

** 
cıGösterişsiz bir adam» yohut <•hu ne gösteriş» dediği

zaman «gösterış»İ Osmarı lıca «lez&hür&h anlamına kullan. 
ıyoruz . «Tezahiirah> kurşılığı <lgösterim»dir. Gfütt riş ise 
O~manlıca nümayişi karşılıyttbilir. 

ismet İnönü Moskovaya gitti~i zaman bütün şehir ha_ 
lkt en yüksek dostluk göeterimleri .. de bulunmuştur. 

Kelime kartılıkları: 
Nümayiş -- Gösteriş 

Ttızııhürat, tezahürler - Gösterim 

** Fikirlerdeki ayr1leşme. sokak hoğuşmelorme knder 
giti. 
Her işte verin&elik göstermeM, ya fıkir, yahut onur ek_ 

ıikliğinden gelir. 
Cümuriyetin onuncu yıldönümünü ne kadar candan ba

yramıştık. 

Kendi bayregün, terinde hıriıtiyen işyarJero iz'n verilir. 
Dura ne kadar iyi bir şeye, direnr o kadar kötü bir 

teydir . 
Ken<lisindr bu fıkri kabul etmek i\·in hi\' bir eğilim 

görmüyorum 
Ken liai bu fikri kabul otmeğe eğgln deA-il«lir. 
Oğlum eğlimi, resimden fozla heyktledir. 

Bu i~te onunla henüz hia bir değette bulunmadım. 
No sözde, ne de harekette yapırıtıyı severim. 
O, bir itte ayrıntıları ı[e değil' esosı ile uğra~meğı vever. 
Kelim~ kar~ılıkları. 

Ayrıla~ma - Teşettür 
Verinselik - Teslimiyet 
Bayrnmak - Tesit etmek 
Bayragün - Yevmi mahıuı 
Dura - Sebat 
Direnç - Temerrüd 
Eğilim, eğgınlik - Temayül 
E~gin ·- Mütemayil 
De~~t ·- Temas 
Yapıntı -- Tekellüf 
Ayrıntı -- Teferrüat 

. 
lngilız 

~· 

UstünlüğiJ 
(Ü6tarafı birinci sayfada) 

nmesinden çıkan durumu 
tanımaktadır. 

«Kölnişe Z1ytung» gaze 
teei, bugün bu görüşü yaz -

makt:ıdır . Bu gazete, Alman 
hüitlmetioin 16 mart genel 

kararını kötülüyen uluslar 
ıosyetesinin bu kararı hak-

kında tunları yazmaktadır : 
«Bu karar, tüz~l bir sab

un köpüğü idi. Bu köpük 

timdi dağılmıştır. Fakat Al· 
manya kendisine karşt yap 
ılao bu yeni haksızlığı kol. 
ay kC'lay unutmıyacaktır . » 

Berlin, 5 (AA.) - D. N. 
8. bildiriyor: 

Elli ülke çin tutulan istal· 
istiklerden anlaşıld ı ğına göre 

ı 934 yıhnda 2. 400, Ooo e 
yakın adam açlıktan ölmüş
tür. 

Diğer torııCtan bir milyon 
vagon arpa, 26, 700 vagqn 
kahve, 258 milyon ki1o şe. 

ker, 26 milyon irilo pirinç ve 
25 milyQn kilo et satış gü. 
çlüğü ve fiyat düşüklüğün. 
den yok edılmittir. 

Amerikadaki 
Buhran 
(Üstarafı birinci sayfada) 

sisteminin yüksek hokyeri
nin knrar.na kadar yapmış 

olduğu eskileri araştırarak 
bunları saptamak. 

2 - Şimdj durum hakkı
nda bi!ge toplamak. 

İşinin ve yet e~inin çer~'.evesi 
böyle<'e çizilmiş olın N. R. 
A. nın önıimüzdeki temmuz 
ayının birine kadar çal şmıı
sına devam edeceği sanıl

mı.ktadır. 

Vaşington, 5 (A.A) - R. 
Ruzvolt, gazetecilere N. H. 
A. nın yeni şekli, kongre 

tarafından kabul edilirse, 6 
haziranda yörürlüğe girece-

ğini söylemiştir. Kurumun 
işyarlarını azaltmak vt~ iş 
mes •lelerinde arac:lık ede-

cek yedi komisyonun kaldı
rılması gerekeceğini söyle· 
miştir . 

Bununln beraber, B. Ruz
velt, iş bürosunun, arrıeı 
komisyonunu ödevini göre. 

bilmesi için kongreden 600 
bin dolarlık bir kr~di iste. 
mittir. 

Hazira~ 
u == $52 s _, ,----••._ •·-----·•--111J-••----••-••••-.-ıso--•·- 1 

: KENTTE VE VİLAYTTE 1 
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:z -TOIUC. DiLi 

Asgari 
Mükellefiyet kanunu hak - Ö 1 ç Ü 
km~a bir izah~ame yapıldı Erdek de Manyas 

Panayırında çok ~arıretlı 
ahş venş oı~u. . . 

Fmans Bakanlığı. asgari Ve tartıların de mgal2nması 8ır ameld azkalsm kaya 
mükellefiyet kanununun tat-

bikat sı:.hasında uğradığı ba 

zı yanlış tefsirlere son ver
mek üzere kanunun tatbik 

suretini gösterir bir izahna-
~ 

me yapmıııtır. Bu izahname. 
de, asgari verginin itasın-

dan maksat. gayri safi irat 
üzerinden vergiye tabi olup 
kazanç vaziyetine olursa ol
sun muayyen esaslara görEı 

vergi vekmekle mükellef bu· 
lunanlurln beyannameli mü-

kellefler arosındıı niBbi bir 
adalet tesisi olduğundun mü. 

kelleflerin beyanname muci. 
hince verecekleri vergıye 

zammnn bir v<'rgi alınması. 

nın mevzu bohsolunmıynca-

ğı bilJirilmAktedir. 
Bu nokta tatbiknt saha 

sında bilhnssa teredılüdü 
mucip olan bir noktaydı. 
Heyannamede bildirilen ka 
zanra göre alınaC'a k ver-

gi ıısgori vergiden faz\ays::ı. 

bunun indirilerek g,,risinin 

alınması lıtzım gele<"eğ'i ıle 
izanamede anlatılmıştır. 

Maktu veri"İ sanat ve 
ticaretin yapıldığı yerlere 

gö·e bozı sınıflara ayrı_ 

lmıştı r . Birinci sınıf sayılan 

şehirlerde (İstanbul gibil 
500. ikinci sınır sayılan şe_ 
hirlerde (Ankara ve İzmiz 

gibi> 400, ü~·ün· 
cü sınıf sayılan şehirlerde 

200, dördüncü ı:unıf şehirler 

de 100 lirn olmak üzere ta· 
hakkuk ettirilı~cektir. 

Mütehavvil vergi sanat ve 
ticaretin irrası İçin istihdam 
eılilen memur müstahdem 
başına gene bulunulan yere 
göre değişmektedir. 

İstanbul miistahdrm başı· 
na 2, Ankara ve İzmirde 1,5 
uçnncü sınır şehirlerde t 
lira vergi ıılınması icap et
mektedir 

f inf ns işyarlan ~anunu 
• • 

proıesı 

Finans işyarları kanu nu 
pro.ıesı bakanlar kurulunıı 
verilmiştir Projı3nin esasla. 

rınn görı>, yedinci dereceden 

başlıyarak iuarLr yüksek 

okullarda okumuş olnnlarıl
an seçilecektir. 

Bu dereceye kadar okum· 
amış ve çnlışmakta ı))an iş-

yarların edinek hakları 
saklıdır Bu gibi işyar 

ların barem kanunu esasla

rına göre ilerlemelerı de oe-
~ 

ne saklıdır. Pı ojeye, iş sa-
hiplerinin işlerini ~·abuk bi· 
tirmiyen voyu lrnyıtları ka-

patmıyan, , ikinC'ı bir defo 

vergi ulınnı:ısına sebep 

ohn işyorlar irin yasııv ec

zaları konmuştur. Projenın 

önem1i csaslnr ınd :ı n Liri Je. 

mı l işyarlarının erlik işyor

lıırı hıı ine sokulmasıdır. 

Türlü servislerde iş gö:cn 
işyarların boşk::ı bir servise 

geçebiJmelori için, bı•ş yıl 

o serviste bulunmaları ve o 

işte bilgi s.ıhi!ıi o!malorına 

bağlı bulunacaktır. 

Ölçü M emu!U t9ftişa başlıyor. 
Ölçü ve tartıların damga 

!anması için verilen müddet 
bitmiş olduğundan ~arbaylık 
ayar memuru 9ugünlerJe 
teftişe bnşhyucnkhr. Dam_ 
gasız tartı kullononlnr huk
k:nda zabıt tutulncok ve bu 
ırjbiler cezalandırılucaklarJır. 
~ 

Eski ölçü ve tartı kulla_ 
n,\ığındun uoluyı geçenler. 
de hııkycrine wrilf'n on 
dokuz esnafın duruşması 

bitirilmiş ve onar lıra oğır 
para l'ezosına ~·nrpılmı~lar
dır. 

İl~aylmız Susığ ı rlıkda. 
llboy.m z B. ~alim Günd· 

oğan dün öğleden sonra ju
nıiarmu kumondıını ile biri· 
ikte su~ığırl ğn gitmiştir. 

İlbayımız Su ığırlık il<;esin
de tel kik ve teftişlerde bu
\11nıluktan sonra ~e~· vakit 
Balıkı•sire ılönmiiştür. 

altında ölüyoruü. 
Erdek, 6 (muhabirimizden) 

-- Avşa odasında B. Ra
sime ait granit ocnğıodn 
çalı~an Hıza oğlu Hüseyin 
~·arşamba gunu ocakta 
çulışırkı:n büyük bir k ıt:ım 
kaymış ve zavallı tuşlar nl
tındn kolm ı ~t.r. 

Yap.lan tnlıkikata n o zur:ın 

llüseyin sabahleyin ocu· 
kata ı;alı~ırken ocağın :ıar

kınJan büyük bir pnr~·ımın 
birden bire korkunç bir ses 
le kayıp üzerine dıişdüğünü 
ve hu anda baygın bi vuzi-
yeıte arkudaşlorının yurılım
ile çıkurıldığını söylemiş-

tir. 
Bu tesadüf zuvallının s ğ 

kal~·asın n kırılmasına ve 
sol el ı nin do üç parmakları-
nın ezilmesine sebebiyet ver
miştir. Yarasının ehemmi 
yetine binaen dt rhcıl Han
dırm::ı belediye host::ıhone_ 

sine sevkolunmuştur . 

Berek:el versin kayan hu 
ı taş par~·nsı tum bir şekilde 

isııbet etmemiştir . 

Adliyede bir tayin. 1 
Otuz lira aylıklı Gönen 1 

Marmara adasında balık kon
serve f abr 1kası 

Doktor Tnhsine oit olan 
b:ılık kon~erve fabrikası yer 
deprenmesi ılolayısile tama
men yıkılmı~tı. Bu kere fa
brikası yenid<'n bctonnrma o]. 
mak surotile inşa ~dilmiştir . 

hukyeı i üye munvinlı~ir.c 
hukuk mezunu Mithut n tay· 
in edildiği Tüze Bııkunlığın. 
dırn ll bay 1 ğa bildi ril m iııt i r. 

Doğu 
iKte mo ı lc rn sovıışa hozırlı

yan İ!!V<'\' heyeti başkanı 
Alb •)' Vurginin reı;nıini ba
sarak Albuyın verdiği değe· 
rli derslerini geniş bir tar
zJo tatbik edıldiğini görm
ekle memnun olduğunu ya
zmaktadır. 

(Tribunn) g:.ız-:tesi Je İta
Jyun - ILıboş anluşnmazlığ· 
ındu ııncıık iki hol sureti 
bulunduğunu yazarak Jiyor 
ki: 

«Ya lfııbeşistnnın İt ılyaya 
salılırmak urzusu kırılacak 

ve llabeşistan ltıılya.nın ha 
klar:nı tanıyacak, yahut da 
ltııly::ı Afrikadıı her türlü 
sıyasul fa::ıl i yP-ltf'n vazgrçc
cektir. 

Homa, 5 (.\.A.) - Askerl
erin ve iş~~ilerin doğu Afrik
usına gönderilmek Üzf'fe va· 
purlnr::ı b i ndirılmesine devam 
cdilmekteılir. P.ızortesi gü_ 
nü Triyesteden ~tıturnia 
İtrnıindeki Liiyı.ik vapur dört 
bin ameleyi ve CeLcvredt:n 
ıle Livorno vapuru bin işri
yi alnrak limandan çıkmış

lardır. 

Sdorber edilmiş olan La· 
duadaTümenninin bir k ısmın· 

da Cogliori de gemilere bin
dirilecektir. 

Taymıs neler yazıyor 

27 mayıs 935 tnrihli Tay· 
mis g ızetesi. «ulu!'>lar !'osye· 
tesi ve llnbeşiston)J başlığ'ı 

altında yazmış olduğu bir 
ha~ betkr.de ıliyor ki: 

Cenevreıle bundan önce . 
lle olıluğu gılıi, son dnkika-
d;ı varılan hir nnlıışma Av. 
rup:Hl :ı tehlikeli sonuçlar 
verebilN·ok olan hir ilgi ke· 
siminin öniiııc go\·miştir. 

" Uluslar sosyetesi aldığı 

Afrikadaki 
bir kurarln halyu ile liıı

bc>şistan arnsınd:ıki bütün 
anlaşamazlıklorı kesin olarak 
ortadan kaldırmıştır dineme_ 

zse de özel hildirmcnimi
zin de söylediği gibi, arııda
ki bütün ayrılıklurı, çapra-

şıklı klıırı bütün olarak ko 
tarmoğa yol U\'mı ş bulun-

ı m-ık.tudır . 

Herhulde sosyF:to konse· 
yının verd i ği karar bun_ 
dan birnz dahu ileriye git· 
miştir. 

Bu k:ırıır. Avrupatlaki 
kollekti( sistemi, patlak ver-

mr si inıkdn irinue bulunan 
bir gerıleme fen, bir bozulma
d:ın kurturmışt ı r . 

llkönco, il n Leıj - ita 1 y n n 
anlaşmazlığı uluslur sosyete · 

sinin yarg ~·lığına b ı rakıldı

ğı zamun, lt-ılya hunun iki 
devlet arıı~ınd:ı koto rılubile

ct- ğini bunda ulustur sosyı · 

tesinin knrı~::ıcağı bir turaf 
olmodığını ı:;öylemiş. itiraz 
etmiş ve 1928 <le iki to raf 
arasında imz ılanıın onluıjmıı
nın bu işi yat ı ştırmnğıı ya
rıyacoğın• ileri sürmüştü 

I~, pek sonlur.nıı varılığı 
vo y.ıklaşt · ğ'ı sıroda bile İt ı 
lyun hükıimoti işin uluslur 

sosyetes:ne gönderilece k tu
rııf, olınaılığı noktasında 

ayak direıııck le iıli. 

Bu türlii dü~ünii~, son za· 
mantarda bır:ık lmıştır. Bu 

yoldu İngiliz del t' gesi B. 
Ed~n ile orıuıı yardımcısı o-

l on Frnns.z delı•g !'!İ H. La
valın büyük cubalamuları gö 

rülmüş ve onların 1 <iyle Lir 
anlaşarnuzlığl kotnrmak ulus
lar sosyetesinin hi r lıokkı 1 

ılP.ğil, bir ö lrvi olduğu yo 
lundaki sn vlnrı ltnlyanlara 1 

h b. j nııZ yo 
Bandırma mu u ır 

zıyor: 
11 

hU yıl 
Manyas panayırınd )' oh§ 

ırüzel ve çok hararet 1 qr 
o ~n~ 
ver iş yupılmı~tır. "driŞ 
a~·ılır a\·ılmoz ilk ııl ş nl· 

hoY"8 
Balyanın ko rasığır 0111· 
arı üzerinde olmuştur ~ ıor 

81 ır r 
yadan getiril"n k:ıra 

0 
::or ıB 

dört saat gihi kısa !ı;;tir· 
man iı:inde s:ıtılıvı rını ., bll. 

. .k. . ş•nda . 
Bırbu~·uk, ı ı ya ç1ft1 

lunun bu knr.ısığırlurın ra~ 
b 1ıya 

dokson lirodan 11f 8ot· 
yüz yirmi liraya kLH ·~rır hn· 
ılmışlır Buly:ı knrıu:ııgcheııt· 
yvancılığı panayırda ı:1t r· 

. ı· b" k"ı al(J)I) mıyP.l ı ır rn~v 

Balya ~ar~aY1l1.h 6, 
Balyu şer bayı AbtU . jl· 

l d.. h . . ' geJınıŞ· 
n un Ş" rımızı . •. lJtıc:~B-

b 1 
. r rtı ) 

ayımız n yenı 11 
• 

t . tıf · 
nımızı z 

====== k g 
Eskisine nıızuran ~·0 uell 

l bU ıll 
mikyasta kuıu un ' ktll· 

. . h ksıınlorı ı. Jc 
sesının er no jçı!l' 

al cdilnek bu hJftu 1ıyııcll' 
tekrar ~·ol şnııığa hsŞ 
ğı öü-renil miştir. 11 ııı 

0 
• hır Jl 

Piyasada çok .eyı koosl rve 
kazanan bu fnhrıktı bll' 

nuno. dB 
balığı ve diş. m3<"u ıınosın 
nziyen tüplerın yor• jdıleıı 
ki dikkat ve if rınlorı c 
takdire ~ay11ndır. 

Harp 
mi~tir 

da bir kanağat ver tıal· 
. b korıtrı. 

Sosydtenın u nsıııı0 

Yan - Habeş anlaşlJl 1ı1'tıı 
l amııı 

herhan<tİ bir nn aş ıorıll' 
eg~ er iki taraf kendi or~ ,.-01° 

d. lorn681 ; 
da ve nomal ıp ıorsıı 0 

ile bir iş kotarınaz siııi0 
9yett! 

zııman uluslar so utııct1ğ1• 
yurg çl.ğına b?Ş~.u~aJ.Ie" 1' 
nı bildiren beşın(.ı 
ne daynnoıoktatlıt· 110s .. 

Bu meseleyi ıılusl~:k·· .,ıeıı 
d nlııto . I· 

yeteşi önün e 8 • 1 01 ıtıı 
.. 1 rı ıe il' komisyon uyij e . rı tor 
H besıstıı 

Yn hem ıle 0 
'.I Jl1 1 ı:1tı· ' ıurı '> ıı 

fından önceden u h8bc, 

I·ı l , hükiirn~tıne, '-'flbl'~ 
a ya Jörl ı' oııı 

uyrusu olm•Y110 bıııuofll ... 
· · rudıı bl' 

delf'gesının ° 1 rırıJıı r• 
ve dört ki şi nrn. 

0 es~ 810 
·ı esı b·ı şkan sc~:ı ın . 

kabul elt ı rilıniştır· s101' 
<.!raber, dil' 

Bununla h ~, 0 1ııı~ . 
. - ·· .. iilt11Cg . !{O' 

meaelesı goru~ ıle 11 ';enı1vro .... uıı, 
ndı<,.ı zaman~ . JuŞll 

o d vır of· ma uıosın n "riililY . 
1 trı go ı..e:I" 

ayrılığı O QCOf:> uet"' ~ 
· bu bn§ ıle bil 

Toymıs, ıesıll , 
1 ı:.osye . tııı· 

nde ulus or - ·ıi t1ı 1,. l ·c rı < c Jll"' 
kararın nosı ' bll1uıı 
kkında ızahtardn orJıtl· 

kllrıır •D yıı· 
tnn sonru bu ott.ır•ll dtt urıı· 

ıınl:ışlll ~ın• dan son ıac ııı; ,,. 
1 ı ·in yatıştır• '!/e 19 

pı ıp ~ .. lı rnekte ,ıJİ'' 
duğunu soy ·tirrııt.'ktı: 

ho .. yıe(~e bı 
sını 

~ 

Güı ing J 
Belgrad a ) 

rııJ0 . .. 3y 
. jocı " ·r· 

( o~tarnfı bır ytcektl . ~e· 
~ · ,·,-ıırnı htıtl . 

l"rl·ı d ''!~ • ,.-ı1 ·ııı .., • o bU sl'; ~ı~ 

Gnzt'tcler. .. ·k oı rt 
1 • •ııkSC ı,'lı 

rhan 1ri ,ır ) ·t · tll"1 
:-ı • gı JI 

nin sı'ynhatı 
mekte<lırlet· 
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~dillerde: 
Ge neral Göring 

Sof y ada. ne ,~şler görüldü,Al
llton - Bulgar anlaşması mı? 

ft Yunanistand::ı ~·ıkan <•Ele- 1 Bulgaristan kenılisini ihtiyat-
S e;on Viınn,> gazetesinin lı gö.stermiş Uöringin voz:-
.0 Ya lıytarı {muhabiri) Gö fesi resmi mehcıfillerin mü_ fil} • 

11 gın seyahatı dolayı sile 
uuı{) · 

"" 0rıstunda ge~·en şuyiaL 
ıır1 d . 
k aır gozetesme bir me-
lup .. 

tub gondermiştjr. Bu mek-
iıı· un dikkate JPğtjr yerler-

1 aşağıycı koyuyoruz: 
cep 

0 rusya konseyi ba~bnı 
erıero( ı"· . .,, r 1 . 

tt'L vorıng ~o yaı un gı · 1 ~te 
tarı n sonra resmi mehafıl 
ınd e 0!nn görüşmeleri hakk
eb·ıa ?ır\·ok tafsiltlt öğrenil-

ı ltltA.f G 1· 1· . de ~ ır. enera ın ge J:?ın 
kra~~duğu gibi gidişinde de 
("' ğa yak ı şacak törenler .. ıera . 
Yol sıoı) yapılmı~tır. Hu 
lllikuluk siyasal ve diplom. 
11 ,.. ltlehı.ıfıllerle bütün yub · .. cı 
ka 0YtarJar arasında hatta 

manaotınn tıısnıhif etmiştir. 

Bunlar menılt ketin siyasal 
tııkımlar<lon lı:~birisine gir
mesini istemiyorlar. Bu se_ 
heple Prusya konseyi hnl_?k· 
anı muvaffok olem omışt r de
nebilir. 

Bitlerin bayrnğının har
biye ve munuk. liit bakanlı. 
klıırı binulnrı İilcrine çekil. 
m iş olması da şiddetle ttf. 
~ir edıliyor ve t.u ziyarot 
resnıf olmaJ•ğı ~öyleniyor. 

Göring kendı görüşünü 
anlatmak ve siyn:-al progr. 
amını nytışın ık (münakaşa) 

için Bultrı>~e g:tmek ist~mi
.şsede muvafık cevap almıy
arak yolunu değiştirmi~ ol. 

T()RKDILI 8 Haziran 
ye düşürecek olun bir hük
umeti zararı dolıı.unamıyaraK 
bir hale getirmek ve buya_ 
aHığa ~·oğırmok i~·in no gibi 
tedbirlere ba~vurabileC'Fğini 
araştırmrık işini komiteye vı~ 
rdi. 

Bu tebbirlı•r 11 n <·ok eko_ 
nomik ,.e finansal olacaktır. 

Böyle bir hnhl<', pnktın 16 
ıncı maddesinde yuzılı siiel 
tedbirleri hnreketc getirnwk 
gözetilmemektrtlir; yalnız 

surlu devletin elinden, siltllı 

ve cebe süel fabrikıılnr için 
gerekli ham maddeleri ve ho
tttl finansal krediler edinm-
ek araçlarını almak düşün
ülmektedir. 

Bu yoldu faydalı bir pro
.ie ortaya konulabilecek mj. 

<lir; girişimin \·ok güç!iiklii 

olduğunu saklamak: /ay<lası

zdır. Bu iı; meydnnıı \:ıkar 

<lığı tüzel ve sı yasal güçlü-· 

klerden ba!lka, büyük mes

eleyi de ortaya atmuktadır: 

Nötürlük ve özel silah fab- 1 1 1 
1 

Tlirk Dilinin A b a T r.knlorı. Hikayesi VCl aşı / '· · 
Bunlnrı si>yl~mek on iir- _______ .;:. ____________ ....., _ ____ _ 

ler komitesinin ılıılııı ne kn- Ava :!İdiş bir hafta evel Sürücülerin gürültüleri, 
dnr uğraşmak zorur.d:.ı kal- kahvelerde meraklılar tara_ yaygaraları duyulmağa baş-
n<'nğ'ını anlutmoj!a yetP.r. fından konuşuluyor, leşvik- ladı. Bekliyo .. lerde heyecan 

~imılilik bu komite, 24 ler yapılıyordu Bu işi üzeri· artt Herkes :ıvcıbaşının 
hazirana doğru ~·alışuıalnrını ne alnn nvcıhaşı köy er üzerine gider.ek domuzlurın 
gözden gP.ı;İrel'eği iki usko- arkadaşlarına yopacukları . bir dane olsun kurtulamı-
mite aytuılı. fişenklerin ö~ı;üleri üzerinde y:ıcağınu emin olorıık 

O zamana kııdar hiç bir ameliyeler yapdırıyor. Durıı- teminatını yapıyor. Bir tar· 
ılevletin, ondaloşm:.ıların olan cııklıırı yerin krokisni dzi· aftAnda kendi:ıine gelir kay-
seyren hükümlerinden biri- yor bu iş hokkınıln gusile tetik duruyordu, 
nin daha yükiinü onıuzund- direktifler veriyordu Günler Çolılar oynamuğa, köpek 
on atarak « Lurışı tdılıkeye yuklaşi.ıkça meraklar Caz- sesleri acı acı duyulmağa 

g-üvenebil8ek l::ılaşıyor. Avın güzel ve başladı. siyah hayvanlar koymıyo<'oğınn 

ne iyi olurdu. 

······ ··················~ 

i Telef oncui • • 
i A ~OÜlKAOİR PINAR i1 
1 • 

: PA;L~ llA~fAMJ KAl'JSl : 
i K.\RŞISl~DA... :• 

!TELEFON ,(;Jt\ıll< >EON!/ 
:vE SAlH TA\1İRA'I' YAPILIH: 
1 • • • ........................... 

heyecanlı olacağını anlatı- istirahatlarını bozan in8an-
yordu ların yapacakları i~de ha-

berleri olmak ·ızın ağır ağır Gtin geldi, sildhlar silindi. 
ha.zırI'ık hittL Bulunun hay_ ilerliyorlardı. Hedef avl'ı· 

başı idi. 1 lerlc~si bir m~rak: 
vonlar gide<'eklori µ-e>türmek aardt. l'nm on bir dumuz 
için bekıiyor '•ı llerkes av- üzerine gidiyordu. Kendisi 
cılınşının gelmesine hakı- de karşıdan görüyordu. 
yor sabırsızlanıyordu. Ötede k 

Sağdan, soldan yardım be • bindiği bir {\tın üzerinde, 
}ediği, yerinde duramıya-onrnımnda qjh1hı, helinde 
rak sık sık ad mlarla mukamu ve tnboncıısile etrafı-
oyyen bir yer içinde gidıp na çok i~ yapncağ.nı nn. 
geldiğ'in,len anla ılıyordu. zar lurile anLıtarak görün..fii 

Hayvanlar sürallerini ar-bir~~y (efkfl.rı umumiye) de 
~şt k tefsirlere sebep olm 

l~t lfıııa da olmııkladır. 
du;eneraf ın Sofyada bulun. 

duğu .ı. bu orn.ıasöyl••iyor . Da hu i \ ! i Ht e t 
A ndlaşmalan ~ozanlara kars ı Y 

Yola rıkdılıır. Movzu ya. tırdılar. Sil6.h menziline ge\-
pılacak işin teferrii:ıtını tn_ dilc:ır. Yine aldırmadı. Yak-
mnmlnmakta. Onları bekliyen laşılılrı. görmemezliğe geldi; 
ve süre<'ilık vnzife!'lini üzeri- h 

(h gu llıiııldet~·e kralın özel u u . 
deııe 81

) ~isurıri olmn.H ş·d-
llıa tetsır ediliyor. lnnnıl-
1;0 ~u değer hn berlere göre 

tın k 
~or·· g rulla on dört 8nat 

Uşrn .. 
kıı Uşlür. Son konuşmosı 
'1'11Qı 

~. saot sek z•le boşl:ım · 
tor l{ece Üç~ kı:ıdnr sürmü~
'ıl · '<arnoy, kralın, Pren Si-

\'e 
~en generallerle beraber 
lıı.ııy~{lllj Bojiürist tayare 
ı~ 11 ııoıno knda~ götürdüğ. 
IRa Ve orada kenJi8İne Bu-r . 
~tı t Pıyadesi vr tayorecil-
t ·~"&f ndan k:rallıfru ynkı-

lııt' " 
ı:ı, .. ıraıntnr ynpıldığ-ını <la 

ll'ıuşt .. l: ur. 
~'Jıtleralın Bulgaristono bu 
~illi 11 

gelmesi hjr çok yor 
h ~ra 
~ Yol oçmıştır. Bazıları 

1
• t gelışi ken-
'oyı~§ebbüsüyle yaptığını 
~&r /.0 rlur. Diğerleri Bul
tıne 11 küınetinin daveti üz -
I r. ~~lıliğini ileri siirüyor
&uı,, 1

ilkat !Vinıld.tio na ıröre 
1 c:ı{lti ::.- o 
n, . tanı 1 una anlaşma-
ırı ~~trneoıeye kand1rmak 

ı,.~l!ıı(ı,u seyahati yapmış 
lebb. r. Bu anlaşmanın 

'ı,~tıı lt Ü İtnlyaya ait bulun 
1'Yıırı "e Sorya hükumetine 
ilot 1~ 6ktad r. Gregor Va. 
ı'n 'i 

6 
l'odor Nelkof bun

~~ ~ll~na. oluyor, başkaları 
~Yıı R.arıstanın bu andloş-
1Ulg,tr~ırrn .. sini istiyor hatti\ 
~ı~fla ''Hanın davet lılilmiş · 
Qjlırı~nd ·n dolayı mütce8sİr 
~rıııYordu. 

~t ıle G" • . h .. 
~ ~ <>l orıngın ırk8\' 
1 "tıı~a un korıuş:uolar.nda 

~ıılltı flın uluslarr.rosı du-
1 ~ ôt··ı:ı Mare al Pilsuı18kj
~~ llıtı" 
, 

1 1ır111 •
1tnucn sonrn olnn 

~ Stya, L' 
, t- Basının ve l' ran· 

~" llOv ~''ne h Yet nn<lluşması 
11~111 • 

0 sıl olun vaziyetin 
t tıtın · 

t ~il ıı:ı ve Almanyanın 
~~ ttı Uu h 
, lleıı edeleri yeniden 
~ı~ ~l'çirmek dileğinin 

Jt tdıld. . 
ııı,,. ığı söylenivor. 

ı c:ı 1 n y • 
~~ ( unnnistann savaş 

~ le1tıll:ııılzeıne) leri sat
'ö11ı·ıfınt1e bulu nılu l'runu 

l J ıy l"I 
~ıı 11 enler vardır. 

ı ıılu b 
Qlııı:ı eraber evi ha-

llıoh • 
4 .\t afiller Bulı.raris 
' ttı ttıunıarın gütmesiyle 
~il~ ~:eral:.\ra nt lmak 
t 1 1{ın · 
ilfsil~ 1 ve bu ziyarete 

Jı • "to. L 
l~ıt11 

8 
.. &ttrşı kayıtsız 

30 Muyıs lıırıhlı La Rqıü
Llıkte Piyer Brosobet yazıyor: Eııciim('ııiııd cıı: 

Uluslar <"umiyeti konsPyi 
cumartesi günü toplotı~ını 

kııpadı. Fııknt büyük bir i;;i 
baş ırmak iizere iş başına 
bir komite hıroktı. 

Hu koru ile, on üder kom 
itesidir. Ve ödevi de Cenev
re konseyi tnrafındon J 7 n i· 
sanda alınmış olun karara 
uygun olarak, «arsıulusal 
yükümlerini tek tarnfıı olarak 
inkılr eılerek barışı tehlike
ye koyacnk >ı bir d<. vlf:te ka
rşı ne gibi ekonomik ve Ci
nansol tetbirler alınııbilece-

ğini ııri.l~tırncuktır. 

Tezkôhrı konmuş o'an bu 
işin knpsnmını a~·ıklamak lü· 
zumlu mudur:> 

Almanya, 16 martta, me
mleketinde yükümsel asker
lik hizmetini yeniden kurur· 
ak Varsay undluşmasının süel 
hükümlerini bozdu Ve böylece, 
kendisine. ne topu, ne tnngı 
ne de u~·nğı eksik olmıyacak 
olan 500.000 kişilill bir or
du vermekle barış işini sa
ğlamlaştırılı~ı kolnylıkln i<l
dia edilemez. 

Ôteyandan, bu kadar t,ı Jı_ 
lıkP.li bir şekildt!' bir andaş
manın bozulnınsına kaışı ul
uslnr cumiyetin in eli bağlı 

kaldığı göriil<lii. 
<Jı!çerek, Franstrnın bnşv

urmnsı üzerino uluslar cem
iyeti konseyi Almanyayo. \ca 
rşı bir !.:asınlık hükmü ver
di. 

Fakat bu jest sadı ce bir 
şekilden ibaret kaldı ve Al·· 
manya 16 murttu kcn<line 
bıığışlııdı orduyu gene mu
hafaza etti. 

ller zaman böylo mi ola 
caktır:1 Uluslar cı:miyetj bu. 
nları ıımursamıyon hiiktlm
etl~rc karşı boş hükıimler 
vermekte mi kulıı<'oktıri1 ve 

e~t r y.ırın Almanya yad::.iiel 
Ho'l Löl•~esini tekrar siiell-

"' e~tirirse Cenevre kon8eyi 
Berline Cnydus z bihlirimlt•r 
crö1dermeklc mi kalncaktır? ,... 

Frnnsız h ü ku mcti lı i~: ol 
mozsa hu ıler<l ~·ure bul-

Hayİ\' beıi..!i 

04 
8 
5 
8 

24 
25 

7 
25 

IO 
3 

1,5 
ı5 

azami miktarı 

2500 
5oü 

J2oo 
sou 
ıoou 

250 
500 

1500 
8000 
300 

1500 
1500 
7JO 

adet 

cınsı -
kuru soğan 
bulgur 
pulutes 
mercimek 
gaz 
pırınr unu 
nohut 
beyn s~bun 
yumurta 
kuru bezelye 
arpa 
irmik 
çekirdeksiz 

üzüm 
J 2,5 7000 yoğurt 
8 9000 süt 

25 800 zeytinyJğı 
80 1500 toreyağı 
8 600 kuru Casulye 
0,5 100000 odun 

38 2000 şeker 
7,5 2000tJ ekmek 

~2,5 5000 kuza eti 
~5 5000 Bursa pirinci 
2 90000 kok köoıürü 

30 7700 koyun eti 
25 400 şehriye 
25 500 makarna 

:\1omleket hastahanesinin 935 senei maliyrsine ait yu
karda cins ve miktorı ve rayit bedeli yazılı 27 kulem mc· 

vnddı inşe ve manrukatın 2o _ 6. 935 gününe rnstlıynn per_ .. 
şembe günü saat 15 Jo vilı1yt>t encümrnin<le ilııde e<lilmı k 

üzere J 5 ~ün müddetle cıksiltmeyo konulmuştur. İstekli 
olanların yiizde 7,5 nisbetinıle teminatı muvakkato makbuz 
ve mektublorile yevmi mezkur<lu \'e şeraiti öğrenmek isti· 
yenlerin daha evel vilfıyet er.cümı nine grlmeleri iltln olu-
nur. (262 · 4) 

Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonund~n: 

Bahktlsiı· llastaıu1 siııiıı ihlİ\'U('l olaıı nooo kilo . 
irı~k siidii ile 7.000 kil ı iııt·k ~iicliiııdt•u yapıl-
ııııs vo~tır·r 18 lıazi ı·au 935 ~alı gııııu saat " . ' ' 

15, 30 da ilıalPsi ~·apılrııak iİZPl't~ cıt;ık t'ksilınu•-
YP. koııuJmusıur. Teıııiııatı rııuvakkat nıikıarı . ~ 

129 l ir\Hlır'- isıeklilt•ı·iıı sarıııaıaıpsi ı ıi ırfü·rn~k .. ~ 

iiz~ ı ·(• fıp ı· ~iiıı is saallc•ı·irıdf~ \t' ilıalt~ !diııii nıu-, . ,---, 

ay\ (' 11 saalterı cvel komisyona nılira('aa t ları ve . . . 
t~ksiltnu~ korkonıutaıılık dair()si ei,anııd:ı ki ko-

geriledi, ateş edeceğine Ü· 
ne alan L öylüler karşıdan ltüm edildi. Sabırsızlıkla 
istikb:.ıl ediyor bir par~·a bütün nazarlar ona çevrilmiş 
istirahat ıçın yer gösteri- bir haftadanberi iliirı ettiği 
yorlardı. nvcılığın cesaret sn<:an kahro-

A v yerine gidiş de köye manını seyir eıliyordu. 
geli~ gibi nv üzerine konu - ~1esnfe tamamen daraldı, 
şularak ynpıhfı. Av yeri avc. ı..vcılorın sabrı tükendi 
ıları birbirinıien ayırmağa yanıba~ında yer almış bir 
mecbur kıld:. arkadaşının attığı silfihla 

Avrıbı~ı kas:.ıbaılıı gö~- 1 hızlan11n hayvanlar onun yn-
h~rd :ği cesareti gö~te- nından geçerken titriyen 
remiyor. hayvanları gö. elile donmuş bir vaziyette 
rmeden kırılan cesnretini MZ· bir tek si!Ah bile atmnğa 
ılirmemeğe uğra\?ıyordu. Ya cesaret bulamadan hepsinin 
vaş sesle ve kimseye anlat geçme.sine hayran hayrn ba. 
madan cesaretilo tanınmış kıyor. Etraftan savrulan 
avcı c;evik Hasanı yanında müı:;tehzi sözleri duyma-
hırakmnk idn ~~alışıyordu. mozl ğa geliyor, bir çalı-
Bun u anlıyanlar başlangıçta lığa Lağladığı hayvanına 
eğlenceye boğdular, aldırın- binerek yola dü-
ndılar, çünkü herkes onun ziildüğü görülüyordu. 
yalnız başına iş ~öreceğin- Avcılar avı t ırakmış Lu 
dı•n emindi. kahramanın cesaretini birb-

Seısler kesilmiş, gürültü irine anlntarak neşeli öğle 
bitmi~ verile~ bir i~aret- y~mAğ'ini yiyorlardı. 
le hakim bir noktadan Bu vakadan sonra onu bu 
karşıılan gelecek domuz sü. mevzu üzerinde konuşurken 
rülerine silAhlar çevrilmişti gören olmadı. Domuz ı:ıvın-
Sağda ve solda bekliyenler da kırılmış ceMretini ufak 
arkaJnşlarını gözden ka~·ır- hoyvan avlarile takviye eder-
mamnğa uğra~ıyor heyecanlı im üm'dile ara sıra kimseye 
bir anda bir kaza vukuu te- görünmeden avıı gitt!ği işi· 
hlikesinden çekiniliyordu. tiliyordu. 

r ---------• 
Doktor 

Osman Günak 
Balıkesir Hükumet caddesi 

No.56 

Yeni açtığı m uayeneha
nesı''nde her gün sabahtan 
akşama kadar hasta kabul 
ve tedavi eder. Civar kaza, 
nahiye ve köylere de gider. 
ağrısız şırınğular tatbiki ile 
frengi ve be/soğukluğu da 
tedavi eder. 

.. ~ ıtı h 0Ylenıokte<lir Ge 
ı;ı ııfıllere bakılırsa 

m ... k İ8tedi. Ve onun isteği 

üzerinedir ki, konsey Alm
anyayı kasa<lıktnn sonra ar
sıulusal yiikümlerini tek ta
raflı bozarak bnrışı tehlike- ya pıl a<•ağı i1:9n 0 11111111·. 

lordu aı·ttır ma nk~iJıuu~ konıis\oııu hiıı:ı~ı İ••iııde . . 
257 - 4 1.- ----::::ml 
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~suzA ki e! 
Bandırma elektir.ik şirkell"nden: 
Fabrikan ızda suret· mahsusa da vücude 

getirilen tesisatla BUZ imal edilmektedir. 
Her tarafa istenilen miktarda gönderilir. 
Buzun kilosu Bandırmada teslim altmış 

paradır. 

1. - _. . . ' .... -,. . .. . .. . : . ~-~· 

Gönen 
asliye 
mahkemesi~en: 
(iononin Çakır 

nohiyesindcn Ali 

kızı Z •yn<'p t:!rn· 

fındnn alenhine 
açılan boşnnma 

davasının cnrı 

mu hakem esinde 

mnhalli ikomoti 
meçhul bulunan 

nynı köyden Si· 
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;::.:~ ;:~: :: 
§~ Bu·· yu·· k Tenzı· a" ttan '---=- ~u~llf\k hul..ındu-§ § gu 26 6-935 ~·ıır 

~ , . t•f d d. . ' r_ 1 şumha ııünü snııt 
;;l ıs ı a e e ınız. t: /.~.

1

~ .. ~k~·:::~~: 
} [ kome indl' yo. b z· 

iC S O N M O O A ~= zat lıozır hulun-
~~ §§ mrısı vttycı bir 

~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~~ wk ı, kanuni bu· 
~ k J kl -ı=:.:; lundu r m ısı liızu 
·~ ve mantolu /arı ve en güzel yaz ı arı~-:..~ !1 nıu ilrln olunur, 
~ • ~j 

:! F A H R 1 T A V S A N L 1 ~~ 
c~ Ticarethanesin e r~ 
il~ ist ... diğinize uyğun olarak bulabilirs:niz. r 
~~ Fel'li<tlildc tcnzi13tlı sat ~laı·a ~""' 
~~ lı•ışl<ı ıı ııııştı r. P.:---
11~ A Y R 1 C A • i=:= 
~i Kaptan oteli altında .Yeni açılaıı F ;\ 111\I ~"'§ 
2§.: 'I' \ \T ~ \ N11 l "l"'l,.11 \1-;'\I , ...... .., ., ..._'E!f!if!J ' 1 yl ..A J 1 

1 •~ magazası- ,. 
~f nı ziyaret ederseniz memnun olursunuz.,!: 
&i·ın~rniiiirnii@~ıınııınij~ıııınıiiiii~ıımimiın@:ii~iii~~ıiiii~ınıii~iii~iiiı1ii]ii~ıın1iiiliiiliif:iilliiimiıı1111ı1111iiıi~iiiliii1iiiiililliiıiı11ıııı11i1iiiiiliiiii:ıır& , • . ; l . • 

il.\ Y .\ T VE ~11111.\Tl~I SEVE.\TLEHE 

J\ fJ1tlıı .kcı r<ı lı is;ı r 

MADEN UYU 
~1İ DE, B.-\(~I HS.\J\. K.\ il .\CİÜEH, BÜB

BEK 11.\ST.\LIKL.\HILE 11.\ZBISIZLIKLA
BD.\ E" SiFALI \'E El\' EYİ Sl'l>l'H. 

~ 

KIZILAY 
Naıuırıa imtivazı \t•ı·ilc·n hu madPıı ~uvu-. . 

nuıı tahlil nıporu ~iş,·IPrdf'l,i r·tikPtlt-ırdt' ya-
zılıdır. 

Bu suvuıı haviliUiııi aıı<"ak ıııulıtN·eın . . . 
lıalkımıza liiı· ltiznH'l olmak iizPrt' aldım. 

Fi~atlar Pine n<lir fır~nt k~1t·ıruHl\llltz. • • 
Yeşilli caddesi No '.!1J 

Yağcı lsmai! 

• • •', . .. . ,.,.. ... "l~~ 

il Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli Mevkii Cınsi ~liktarı 

Lira K. Lira K . 
9 24 Karnoğlo.n Arsa 1 1 55 

Yukarda mıktı:ır, evsaf ve muhammen bedeli pızılı nrsn 
18 hozir:ın 935 salı günü saat on beşte de rterdarlıktn top· 

_ lnnncalıt. satış komisyonu huzurıle ihale etlilmek üzere 3 6 · 
9J5 ten 18 6 935 ~iinltJmecino koJnr on beş giin müddet· 
le müzayedeye konulmuştur. isteklilerin yevmü mezkfirde 
yüzde J€<libuçuk teminat akç·ıılarilo mezkur komisyona ve 
fazla malumat istiyenlerin milli emluk miidürlüğüne mürn. 
caatları ildn olunur. 269 - 4 
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8ura,da bula b'li1Joru3 
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