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Milli Şef, Kızılay, Çocuk Esirge ne Ve 
Hava Xurumlannı Yüksek Himayeleri 

fi/tına lildılar. 
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Partinin F evkalide T op-1 
lantısı Hazırlıkları .. 

Kurultay pazartesi günü Büyük Millet 

İTAL YA· FRANSA YA KAR· 
Si VAZİYET ALIYOR .. 

-----------------········-----------------
Meclisi binasında Celal Bayarın bir 

hitabesile açılacaktır. 

Roma, 1935 Fransız - Italyan anlaşmasını 
hükümsüz saydığını Parise resmen bildirdi 

1 Pariı, 2..> - Ôvr ıt. zete· haaıa Savoya mıntakA1ında Oılertnde deniz tayarelerlala, 
j sinde Fraaıız· ltalyan mGna büyük mdıtarda halyan ha· dealza lh ıemllerlnla ye dtfer Ankara, 23 (Huıuıi) -

Birik kurultaya lttlrak et· 
.. ek lzftre muhtelif vıllyet · 
lerden murabhular ıelmefe 
baılamııtar. 

ıebabnı meyzuu babıeden •a kuvvetlerıolo ve lutaatan cüz6tamın da hazır bulun · 
Bayan Tabuı, ilet memleket tebanüd t'ltlft haber alan dukları aolatalmaktad1r. 
ar1a1ındakl gergtnllfl anlat · mıthr. Ayrıca, Fran11z • "- htl- Mu11olınt , yapılan bu ha· 
biden ve ltalyanıo, franıı z lerloe Y••un it .siyan bah ri ( ::>o Du Dördüncü ıayfada) 

Karalta,, Parti Cenel Baı
l&a• •ekili Celll Bayar1n b:r 
llatktte açılacaklar Celil 
'•Jar nutkunda Parti ku 

'•ltaJıaın vaktinden evvel 
toplanıı tebeplerlnl anlata· 
ealc ve bundan ıoora F.bedi 
Ataaaıaıa aziz hltıralaranı 
aa•calrtar. Uıulen teçllecek 
ilet Mflcaa vekıll alta 
••lıreter Ye 15 alzam
•••e kom•ıyoau aza11, Par· 
ti ataamaameılnde yapılacak 
latlll&tt teıblt edecekler Ye 
'-•zırla,acakları projeyi ku 
tatta, amaml lle1eUae arz 
•decel&lerdtr. 

Ba projealn um•ml 
lae,etce mlzakereılnden 

IOnra Partlal• yeni Genel a.,11... teçllecekUr. Yeni 

B.t1sanıb ,teçlml mlteakfp bir 

••t•k lrad edecell amala 
tor. 

karaltaya b6t6n valilerin 
1tt1rals• ımkln11z ılrGldii 

._!,,,laden memleketin her mın-

Kurultaum Toplarıocağı Büyük Mi/iti Mtelisl 
takatından bir vallnln bu arada mlnhel mebuıluklar 

luamHı lrararlaıtmlmııhr, için emekli General Cafer 
Kuru:tayda Eie böl ıeıl Tayyarla, eıkt BGyQk Mıl

adana lzmlz Yallıl buluna- let Mecllıl Relıt Adnllnın 
cakhr. Hundan baıka daha 

iıtmleri de geçmekted•r 
alta Yali kurultaya lttlrak 
edeeekler araıındadır. 

Mebusluğa namzet gösterile
cekler: 

P.rtl kurultayını mltea
klp mlnbel bulunan 18 me· 
buılufa da baza nftmzetlerln 
16.terllecefine dair olan t•· 
ytalar devam e tmektedir. Bu 

Bunlardan baıka eYvelce 

nemzet göıterllecei nl blldlr

dlflmiz Hüıeyln Calllt Yal

çıola, emekH lieneral K&zam 

Karabeklrln •e Doktor R•za 

Nurun nemzetldılerlne mu 

1 hakkak nezarlle bakılmak 
tadır. 

hududunda aıkerl tahııdat 
yaptıt na bıldırdakten ıonra 
ucOm le diyo r ki: 

<c Muuolının n, geçen 
ıüo SarJunyada lrad ettıtt 
nutuk eıoaaıoda lıalyanan 
yeni t• l ep 'erınden bahsetme · 
me. ', Roma hükam f' tloln 
Tunuı, Koraıka, Nıı ve Cı 
butl haklcı ndakl iddiaların· 

dan vazıeçmlt oldufuna 
delil Hyılamaz. 

Mu .. olını, lnıılterenln Ro. 
ma tef iri Lord Pert vatı ta · 

ılle Kont Cıano nezdinde 
yaphlı enerjık müdahale Ye 

ihtar kar111ıncla ltalyan ta 
leplerlnden babıetmemek 
mecburiyetinde kalmııtar. 

Maahaza, Mu11ollnlye le · 
bar edılen bu ıükdt ltalya 
nın bir müddettenberl Fran · 
11z hududunda yapmakta 
olduju aıkerl tahııdatı dur 
durmamııtır. 

Hudud boyunda Ye bal · 

K on g reye Gidecek s u R ı v E o E 

Olan Mümessiller. ;HükQmeti Devirmek le- ' 
Gerek Parti Gerekse Ziraat in Gizli Cemiyet Kuruldu ı 

' -ICongre•ine iştirak Edecekler ' Dürziler tekrar ayaklandı. 
Bugan Gidiyorlar. Iar, Şamlı memurları tehdit-

c. H . Partlılala blJtlk Dıfer müm~uıllt-rden Ed } • } • d k rıyorlar 
~'91tayı 26 Btrlnclklnun pa remltten Muz Jffer Akpınar- ı e iŞ erJD en ÇJ 8 1 

~:t••l ıGnG ıaat IOda BüyOk 111 , Ayvalaktan Huri Akın j Adana, 23 - lialepden hf mıntakalarında baıka 
t 

1
1
1
•t Mecltıl blnHında dün hareket etmlıleı d ı r. K.i buraya ıeleu haberlere 16 batka ıeklllerde tezabGr 

Op •••caktar. 1 j d Z 8 lr tlf Actır da Baodırmed t'ı n, • · re Franaa-Surlye muahede etmekte lr. amao zaman 11 onıreye lttirak et b ı ı ı A k j 11010 Frann tarafından bir Şam hükftıuetlne kartı iı 

8. Naci ~odana· ._. • 
-- 1 .. •ere Ytllyet konıre-''•d 
l • •lll1etlmtz mlme11lll 

O•t•L 
1 • ıeçılen Belediye Re-
•I N t •c4 K.odanazla, Pertev 

tan u yo u ı e D uaya 

gitmek üzere a yr lmııtı ı 

Ziraat kongresine gıdec kler: 
ParU kll"u ltayu ı ta kıp eden 

türlü taıd•k edilmemeal Su . yan bayrafım kaldıran Dür 
rlyenfo her taraf.nda büyük zıler tekrar harekete geç 
bir hoınudııuz1uk V d tldd ....ılı mfıler, a,dklanmıılardır. Ce 
bir akıGlamel uyan chrmııtar behdllrüzdc çeteler vaziyete 
Bu arada Balephler tara blklm bulunmaktadırlar. 
fındaa Fraouya, Mılletler Harekete ıeçen DGrztler ~çık· 

1 Cemiyetine proteıto telıraf tan açıfa Şamla memurları 
lan ıöodedmtıtır Bunun tehdld etmekte ye bunları 
aetlceıl olarak bütOn Surl. itlerinden çıkarmaktadır. Bu 
ye anartl lçtnde çalkanmak- meyanda SOveJdlye mab-

tadır. keme relıl de cebrea budud 
Anartl Surlyenın muhte 

1 mildilrü Hüdai Ekerman,Z1 
raat 8ankatı MGdilril Sadık 
ve Raalm Çatanın lttlrak 
edeceklerla ı yazmııtak. 

Bu heyet buıün P.uu Ku 
rultayına lttlrak edeceklerle 
birlikte Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Haber aldılımıza ı6re 

harici edalmltUr 

Slrtyenln dlfer noktala · 
randa lıe ıulkatdlar ııttıkçe 

çofalmakta«lır. Geçenlerde 
Halepde ıulkA1de ulrı1an 
Şeyh Abd61kadlrle avukat 
Gaffarın V atanller tarafın
dan Yuruldukları tahakkuk 
etmlttlr. 

B Ptrltv Etçlo{J/11 Sındırgı tüt6nc0lerlnden 
27 Rırtnc ılainun ıalı günü A n bir ıurup da k6y ve ziraat 

Milli Şef Türk-Bulgar 
Kız!/aySocuk Esir_I Baytari Mu

geme Ve Hava Ku- kavelenameıi. 
rumlar11 ıı Yüksek Hi-
mayeleri flltınaFl/dılar. 

An . a ra, 23 (AA.] Ret 
ılcumhur lımet lnöo6oüo 
Türkiye Kızılay Cemiyetini 
y6kıek himayeleri ahına 
almak ıureUle cemiyeti tal · 
tıf eyledikleri Rlya1etlcum 
bur Klttb• Umumlltil tara 
fıadan Kızılay Cemiyetine 
tebl•i edılmııtlr 

Ankara, 23 [AA.) 
Çocak Eılrıeme Kurumu 
Baıkaaı Doktor Fuat Uma-
yı kabul buyuran Relılcum 
hur lımet lu6nG:Genel Mer
kezin lıUrhamı ilzerlne Ku-

Ankara, 23 (A.A ) TOrk 
fJ u ~u bayt.ui mukavelen" 
meılt. iu tatbiki hakk ın :t a 
Sof, a la yap ılmaktu o an 
miizıs kereler muvaffalıiyetle 
netıcelenmlt ve 933 muka
velenamet'ni• tatblklndekl 
teknık teferrüat Ozerlade 
anlatmaya Yarılmııtır. 

bulunmuılardar. 

Ankara, 23 (AA.) - Rel
• 'cumhur lımet lnlal 1 ~ 
yıldanberl fahri relıllklerlle 

ıereffendırdıklerl Tlrk Hawa 
Kurumunu ylktek himaye· 
lerlne almak ıuretlle de ha· 
•acılık da vuına karıı tarihi 

rumun fabri relıllilnl mem · kıymet ve derin manlıı ita. 
nuntyetle kabul ettlklertnl Ula T6rk mllletlaee çok iyi 
bıldlrm•ıler Ye k•ruma enlaıılan allkalarını tey•d 
muwaffakıyet temennlılade buyurmuılardar. 

~-·································=r·· .. •••· 

i KOY VE ZİRAAT i 
i ANKETiMiZ. i • • : Birinci köy ve ziraat kalkınma kon· : • • : gresi birkaç gün sonra toplanıyor. Kon- : • • : grede köycülük ve ziraat işlerimiz üze- : • • : rinde esaslı görüşmeler olacaktır. Zira- : . : 
: at Vekaleti gazetelerde bu mevzua dair • • • 
: çıkacak yazılara da büyük bir ehemmi- : • • : yet atfetmektedir. : • • 
: Türkdili: Kongre münasebetile bir köy : . : 
: ve ziraat anketi açmağı kararlaştırmış- : 
• • ~ fır. Gelecek cevaplar gazetemizde neşre- • . : ! dilecek ve bu yazılann çıktığı nüshalar : 
: Ziraat Vekaletine gönderilecektir. : . : 
: Z iraaf Vekaleti bu yazılarla yakından : 
: afak adar olacağını gazetemize bir mek- : . : 
: tu pla bildirmiştir. • . : ! Şu suallere cevap verıniz: 5 
: l - Merkez hükumetce, : 
• • ! 2 Vi/ayetce, i 
i 3 Şehir ve belediyece, i 
! 4 Köyce ! 
• • : Köy ve ziraat kalkınması için v•pıla- : 
• b • : ilecek şeyler nelerdir? : 
• • : .5 - Bizzat siz kendi işiniz ve imkan- : 

'C••thı buıaıa Ankara1a ......... , ... ,. kara da Hallcevlnde toplanacak/ kalkınma konıreılnde bulun
o1an birine k6y Ye ziraat mak Qzere buıln Aakaraya 
kalkınma konıre•lne Zıraat iııdeceklerdtr. 

Diler taraftan Halepde 
•Genç Slrı,eltler Cemiyeti» 
adında ıtzll bır teeekkOI 
kurulm•ıtur. Cemt,etln tik 
hedefi Vatanı lıılkl••tlal 
tleYlrmektlr. 

! /arınız dahilinde neler yapabilirsiniz? i 
i (Bu suallere memur. öğretmen, ser- i 
! besi m eslek sahipleri. şehirli ve köylü ! 
i herkes cevap verebilir.) : 

~-·············--············ --·············· 



IAYFA 2 

Sınai Müesseselerin 
Verecekleri Vergiler .. 

Muamele vergisine tabi olan sınai mımôf itmm 
listesl tıs~i~ten çıkt1. 

Muamele verılsl kanunu
na tedtkan 11nal müe11eıe· 

lerln •erıl matrahını tayin 
etmek üzere hazırlanan cet· 
velin bir kinunevel 1938 
tarihinden itibaren bir ha · 
ziran 1939 tarihine kadar 
merlyete konması Vektller 
Heyetince kararlaıtı rılmııtır. 

Bütün ıanaytctlerlmlzl ali. 
kadar eden bu llıteyl aynen 
neıredlyoruz: 

Ltstede yazılı maddelerin 
karı11ında bulunan rakam · 
lar o maddelerfn verıılerfn · 
de yüzde beıablyle Japılan 
tenzllita ıöıtermektedlr . 

Toprak sanayii: 
Mozayık çini (çimento ile 

mozayık .ienen mermer kı
rınt111ndan mami'ıl çini] 26, 
Karoılman çini [çimento, 
kum ve boyadan mamCU 
çini) 40, beton malzeme 101 

mermer blok •eya tomruk
tan •ücude ıeUrtJen le•ha 
lar vesaire O 11far, mermer 
levha •esalr mami'ılitı tek· 
rar ııhyerek vtlıcade getiri · 
len mamOlat 55 

Madeni sanayi: 
içi ateı tuflaalyle kap

lanmıı ema,e ıobalar 35, 
içi ateı tujlasly)e kaplanmıı 
idt vey• ıal•aDlzlt ıobalar 

30, nal 64, nalça 53, demir 
fıçı 601 demir boru [dökme 
barit] 58, pik ve llurda 
dikme (font] tle döküm ma· 
mulitı 25, Muslukçuluk ma· 
miilata (pirinç, nikel pakfon, 
alGmlnyum ve bakır, dök. 
me mam6lltının d6klmün. 
den ıonrakt imal sa fbaaını 
ikmal ıuretlyle vücuda ıe· 

tlrllea mamulat 501 ıtltndlr· 

etlik mamulatı (prlnç, ni
kel, pakfoo, aliimlnyum •e 
bakır külçeılnden levha ha
line ıetlren miie11eıeler 

mamullill) 30, !ıvacılık ma
mülita (levha halinde pirinç, 
alkil, pakfon, alüminyum ve 
bakırdan imal olunan kap 
•eıalre] 70, kapsül 54, 
toka 70, oyuncak 75, Caz 
Ye benzin ocaiı 65, tel ör
ıü 65, demir tel {dikenli tel 
dahil] 70, çivi a - Tel çek· 
me teılsatı olan fabrikalar 
için 66, toplulfne 50, ctva · 

ta ve perçin 40, karyola 50, 
kurıun boru ııf ır, terazi kan· 

tar ••sair bilcümle tartma 

aletleri J 50, teaeke zuruf ve 
kutu 65, ko•a 30, bakır tel 
(tek veya müte~dddlt telli] 
60, harf dökümü 20, khıe 
15, kurıun tiip 10, ı•l•a 
nlzll ıaç 65, zlkredllmlyen 
ıafr madeni ttya 50, 

Tahta sanayii: 
Bir etya YÜcude getlrll

mekılzln aadece biçilen ren· 
delenen, llmba ve oluk açı· 
laa zımparalınan tahtalar 
O, hamut tabta11 2, doira
ma ve maranıoz mamulatı 

10, bilcümle mobtlya 25, 
abıap araba 1 O, kootrpllk 
1 O, ber ne•I ambalaj koreı · 
teılnl ecnebi memleketler. 
den ıetlrenler, ıandık ve 
kutuları yeril kereate kulla . 
naalar, 5, kundara kalıbı · 
otob6ı karoıerlsl tam [tah
ta, tiemtr dlıeme, boya ve 

aalre dahil) 50, kamyon ka
roserlıl tam (tahta, demir, 
döıeme boya veealre da
hil) 35, otobüs kamyon ka· 
roıerlıl marangozluk kısmı 

13, hazaran ve tahta ıan
dalya 16, ztluedllmlJen ıalr 
tahta memülit 10. 

Kimya sanayii: 
Sülyen O, müve1lldülha· 

muza O, ktmyevi ve tabbi 
müstahzarat 20, ıtriyat 10, 
hamızı karbon 10, tıbbi pa· 
muk 10, Debafat bülasala 
rı 5, çivit •e boya 20, her 
nevi aabun 10, aafalt 5, 

Gıda sanayii: 
Elekli un dejlrmenlerlnin 

bilcümle mamulatı (plrloç' 
unu hariç] S, pirinç unu 70, 
deflrmenlt makarna ve ıeh· 
rlye fabrlkalarıada imal olu· 
nan 5, değlrmenıls makar · 
na ve ıehrlye fabrikaların· 

da imal olunan 50, konaer
•e [ ıebze, balık) 20, kakao 
:raiını kendi lıtlhıal eden 
fabrikalar için 101 kakao 
J•iını ıatın alaa fabrikalar 
için 20, kakao :rafını kendi 
lıtlkıal eden f abrtkalar için 
O, kakao yafını ıahn alan 
fabrikalar için 15, her nevi 
blıküvl 25, hardal ıtıede 35 
ve tenekede 10, ıüt tozu ıO, 
ıuçuk, ıalim, pastırma ve 
benzerleri O, karabiber ve 
baharat 5. 

Mensucat sanayii: 
Kamgaro (yalnız boyalı -

lar için] 6, ıtrayhgaro O. 

Yünlü kumaşlar: . 
lpltflnl kendi yapan fab 

rikalarda bu ipliklerden do · 
kunan kumaılar 5, ipliği 
ıatın alan fabrtkalarda bu 
lpljklerle dokunan kumaılar 
6, yün f anili kumaıı ve 
mlmulih 50, yün çorap 54, 
suni JÜD [Şodı] O. 

ipek va suni ipek sanayii: 
Dokuma ve • büküm teıl · 

ıatı olmayan ve yalnız ko 
zadan ipek çeken fılitür 
fabrikalarında yapılan bü· 
kümıüz ipek iplikler 01 do · 
kuma tealaatı olmayan fili. 
tür ve büküm fabrikaların · 

da yapılan bükümlü ve bü 
k\lmıüz ipek iplikleri O, fi · 
latür ve dolcuma teılsatı ol · 

mıyan ipek büküm fabrika · 
larının bükülmüı ipek iplik
leri 70, fllitür, büküm ve 
dokuma kmmları havi fab 
rlkalarda dokunmuı ipekli 
kumaılar O, yalnız büküm 
•e dokuma kı11mlarını havi 
fabrikalarda bükümlü iplik
ten dokunmuı tpeklı kumaı· 
lar 50, yalnız büküm •e do· 
kuma kmmlarıoı havi fab 
rikalarda büküma6z iplikten 
yapılmıı kumaılar 70, yal
nız dokuma kısmını havi 
fabrikalarda dokunmuı ipek
li .. kumaılar 70 yalnız bü 
küm ve dokuma k11mını ha
vi fabrtkalarda bükümlü ve 
bükümsüz ipekten mahlut~n 
dokunmuı kumaılar 60, 
lpeklt jaue kumaı ve ma
mulatı 40, ipek çorap 25. 

Pamuklu mırısucat: 
Pamuk tpltğl O, kath lplık 

(iplik satın alıp bundan kat· 
h lpllk yapan mle11eHler 

1 
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SEHİR HABERLERİ -
itfaiye içi Bede lMü- Baba Ve Üç Kardeş 

ke lefiyet Usulu.. Feci Bir Şekilde Yandı. 
-------- --------

18 Yaşından 50 Yaşına Kadar Bu Çok Acıklı Hadi•eye Babanıtı 
Herkes Bu Mecburi Hizme- Dikkatsizliği Sebep Oldu.:__.,, 

te Tabi Olacak. 
ı\ nkara, - Dahiliye Ve

kaletince hazırlanan mecbu · 
rl itfaiye hizmeti hakkında
ki kanun layihası son ıek

ltnl almııtır . lıtanbul bele· 
dlyeıl de laytha proje1l et · 
rafındaki mutalea11nı bıldir

mtıttr. itfaiye teıkllitı, ze · 
htrlt gazlardan korunmada 
büyük vazife ıöreceil için, 
itfaiye hizmeti mecburi ıek 
le konulurken, bu nokta 
btlha11a ıözönünde tutul
muıtur. 

Projenin esasları: 
Yakında Mecllıe ıevk edt· 

lecek olan liylhaya ıöre , l 8 
yaıından 50 yaıına kadar 
her vatandaı. ttf alye mec 
huri hizmetine tabidir. itfai
ye mecburi hizmeti 3 aydır. 
Bu mükellefiyet ya bedenen, 
yahut bedel vermek ıurettle 
ifa edilir. itfaiye mecburi 
hizmeti bedenen tfa edildlil 
takdirde bir ıeferberltk çık
mad,kça yalmz 3 ay talJm 
müddetinden ibaret olduğu 

halde, bu hizmet için bedel 
vermek lıUyenlerln vere
cekleri bedel yalnız bir sene 
içindir. Müteakip ıeneler 

için de ayrı ayrı bedel ver. 
mek mecburiyetindedirler. 

Kanuaun bir maddesine 
ıöre, bedenen mecburi itfa · 
ive hizmeti yapanlar, ht:z 

için] 70, lpltil kendi yapan 
fabrikaların bu iplikten do · 
kudukları kumaılar lpltflnl 
satın alaa fabrikaların bu 
iplikten dokudukları kumaı· 
lar 50, pamuk fanila kuma 
ıı ve mamulatı 48, pamuk 
çorap [Merserize dahil] 40, 
ıunt pamuk O, üıtübü O, 

Muhtelif mensucat: 
Yünden, pamuktan [ mer· 

serlze dahil) ipekten veya 
bunların mahldtundan ma · 
mul ceket, akzalıc , elbtıe, 

çocuk eıyuı ve Selinık fa · 
nlllıı , eldiven aıbı trikotaj 
eıyaal 40, Kaytan 40, Potin 
bağı ve ıerldl 40, danteli. 
50, lamba fitili 60, balık 
ağı 40, kordon 35, ini tela 
35, ıapka taılağı ve keçe 
20, makara ve yumak ba
llnde lpltk 45, ıapka tezyini 
(gayri mamul kadın, erkek 
ıapkalarını kurdell, meıln, 
çiçek ve emult maddelerle 
tezyin ederek mamul bale 
getiren müe11eaeler için] 20, 

Jüt: 
Kolan 67, paspaa, yol paı · 

pası 33, jüt ve koko iplik-
lerinden yapılmıı aalr ma
mülat 67, 

Konfeksiyon: 
Kumaıı baıka y~rden ah 

oıp yalnız biçip dikmek su 
rellyle veya benzer tılerle 

yapılan yünden pamuktan 
(merserize dahli) ipekten ıu 
ni ipekten, keten, kendir, 

[Sonu dördQncü ıa7faela ] 

met müddetince, ıaıe bede
li olarak menıup oldukları 
mahalli belediyelerden ma 
hiye bir mtkto.r para ala
caklardır. Gerek bedel mlk · 
tarı, gerek taıe bedelleri, 
hayat lnde1ulerlne göre ma· 
halli vlllyetler tarafından 
tesbtt edllecekttr. 

Bir evde mecburi itfaiye 
hizmetine tlbl birçok genç 
bulunduju takdirde bunlar 
beraberce hizmete da •et 
edllmlyecekler, her tene bir 
kiti çafmlmak ıureUle biz· 
metin lf ası kendilerinden tı· 
tentlecekttr. 

Bunun için her ~lll yet 
beledtyeıl, böylece mecburi 
hizmeti ifaya davet edilen 
ıençlerl talim ve terbiye et· 
mek maksadlle ltfaye kad· 
rolarani ıenlıletmlye ve kad
rolarına talim ve terbiye 
için yeni elemanlar almaya 
rpecburdurlar. 

Layihanın diğer bir mad
deıtle bütün reımi dairelere 
de yeni mecburiyetler tah · 
mtl edilmektedir. Bu mad
deye röre bütün reınıl dal 
reler ltf alye teıktlitı yapa · 
caklardır Küçük mlkyaata 
bu teıkılata ıahtp olanlar 
da , kanun tzaboameılntle 

taarth edileceğe tarzda tak 
vlye edeceklerdir. 

1 Sınai 
Müesseselerin 
Vergileri. 

Ankara, (Husuıi) 

Sınat müe11eıelerln •ergi 
matrahını tayin etmek üze· 
re hazırlanan 1938 mali 
yıla iptidai maddeler ten:af
llt nlıbetlerlnl göıtereo cet· 
veli ile vergileri toptan yıl· 

lak olarak tarholunan sınai 

müe11eaeler için birinci ki · 
auoun 1 inden itibaren tat
biki •e verıllert toptan 
yıllık olarak tarbedllenler 
için iptidai madde teozlllt 
cetvelini• bir hazfran 1939 
tarihine kadar meri tutul 
maıı Vekılle Heyetlace ka 
rarlaıtmlmııtar. 

Yeni Polis Mü
dürü Dün Geldi. 

Vllayetlmls poliı müdür
lüğüne tayin edildiğini e••el
ce yazdıjımız Kırı kayma 
kamı Hayrullah Oıman 
dün gelaıtı ve vazıfeıloe baı
lamııtır. Yeni pollı m6dü. 
rlne muvaffakıyetler dileriz. 

i~are heyetinin ıoplıntıs1. 
Vilayet idare heyeti dün 

ıaat 14 de vali muavini B. 
Emin Refik Kmıın retılljln 
de toplanmııtar . 

idare heyeti memurin mu · 
hakematına ald e•rakla dl-
fer •ıler üzerinde aörüımüı, 
kararlar varmlttlr. 

tur. 
Bu köyden Alı oilu Etem 

abdeıt almak için çıra yak
mıı, çırayı da olduju yerde 
unuttuiu için ateı e•e sarmıı

tır. GltUkçe b&vüyen yanıın 
yatalmakta olan odaya ılra
yet etmtıttr. O .. ada uyumak . 
ta olao Etem ve Gç, ıeklz, 

on iki yaılarındakl çocukları 
feci bir ff'kllde yanmıılar 
dır 

Etem in karm A ne ve 
kızı Emineyi etraftan ye
tııen köylller ateıln içinden 
ıüçlQkle kurtarabtlmtılerdtr. 

Yanan za .. llı adamla ço· 
cuklaran ertesi 160 köm6r 
haline gelmıı flkeletlerl bu· 
lunmuıtur. 

Kızılay 
Müfettişinin 

Teftişleri. 
Kızılay müfetttılerlntlen B. 

Mazl•m Raılm Can dün ıela 
rlmlze ıelmlttlr.M6fettıı vlll· 
yet dahilindeki merkez ve 
kaza kızılay ıubelerlnln 

muamellt •e hesabatını tef· 
tııe baılamııtır. 

Tekspor 
Kulübü 
Yarın Açılıyor. 

Eski l.lmancılar mahfeli, 
T ekıpor kul6bline •erllmlı 

ve içinde ltazı tamirat ve 
tezylnatı ikmal edlldliloden 
yarın saat 1.5 da açılma tö · 
reni yapılacaktır. Bu müna · 
aebetle da•etlllere çay veri· 
lecektır. 

Töreni müteakip kulubün 
kırmızı - beyaz takımları 

ara11nda bir futbol maçı ya· 
pılacaktır . 

Mü.tekaid Ve 
Dul Maaşları. 

Hazloeden mGtekaıd, dul 
ve yetim maaıı alanlar altı 

ayda bir yoklamaya tlbl 
tutulmaktadır. Bu yoklama · 

nın zat maaıları aahtplerl 
için bir· külfet teıkıl ettlilnl 
göz öniioe alan f •nanı Ba -
kanlafı, bu maaı •alatplerlne 
mümkün olan kolayhiın le· 
minini dlıünmüı •e yaptıfı 
tedktkler ıonunda ıu aetlee· 
lere varmııtır: 

Mütekatdler ve reılt ço · 
cuklar maaı ahrken fotol · 
rafla nifuı tezkereıtnl ıöı · 
terdıklerl takdirde yoklama 

1 mGbaberl kendtlerlndea aran 
mıyacaktır. Daıl ve yetim 
lere gelince bunlardan evle 
•enlere ve ölenlere ald ka · 
yıllar muntazaman alanma11 
ve alındıktan ıoDra ma•ı 

kayıtlarlle tatlHkJ mlıllGl 

Rakamlarla 
Balıkesir 

-----------------~d Ylliyetlmlzfn köy ade 1 

ve vaıatt köy nGfuaları fi 

meaahaları 161ledlr: 
Merkez kaza11 köy ad•dl: 

337; •aaatt köy nüfuı• 379; 
belaer kiye lıabet eden..,,· 
ıalaa:l0.8; Ay•alık kly ade· 
eli: 18; •asatl kay alfu..,: 
525, bir köye lıalııet ecl•• 
meıaha: 23,S; Balya klf 
adedi: 63, •aıatl lr6y aıf11•11 

459, lc6ye lıabet eclen •• -
H ha: 17,.C; Bandırma k6~· 

adedl:73;vasatt kly nGfuıu51 ' 
beher lr6,e fıabet edeD •'' 
aaba: 2602; Btlrhanlye k61 
adedf: 44 •aaatl lr6y aıf1111J 
3S4, bir köye isabet ed•11 

707; Duraunbey köy adedi 
107; •aaatl lr6y aftfuıu 236, 
beher k6ye lıabet edea 111•
aab: 206; Edremit ki' ad•" 
dl: 89, vaıatl k6y nıfuso: 
337; beher kö,e lıahet d-' 
meıa ha: 1601 ; Erdek k11 
ade.ıll: 29, vHatl k6y nOf•· 
ıu 31 O, beber lröye taab•1 

edea mesaha: 10,7; Glll,.. 
keiy adedi: 95, •aaatf k6' 
nüfuı• 41 O, beher köf' 
lıabet eclen meaaba 11. 7; 
Sındırıı köy adedi: 75; 
vaıatl köy nlf111 4051 1ıtela•' 
köye isabet edea meaa ... : 
119, ve S•11iırhk klJ ade' 
dl: 51, •aıatl kly aıfuıo: 
486; beher kiye lıa bet ed•• 
meıaha: 8. 7 dır. 

Bütün •lliyetdekl k61 
adedi 981, •a1atl köy oilf"• 
ıu 1elu'.inu: 389, beher k6f1 

lıabet edea meaa .. a 1ek6' 
nu da 14.6 dar. 

Bu rakamlarda ı6r61.lil' 
ııbı merkea hariç tutulurtl 
vill1etın en fasla k61I ol•11 

kazuı· Durau•beydlr. 
Vaaatl k67 nQfuıu 111et' 

kezde dabıİ olduiu haldi 
Ay.-alak birinci; BaacbrlP' 
ikincidir. 

Devlet Bare
mi Kanun 
Projesi 

Kamutay bitce eaci .. ,. 
nlnde bulunan .ie•let .,.,..I 

~ı· 
mi kanun projeıl tedktk ·~, 
mekte idi. Tllt komlı10• 

1 
proje üzerindeki teclkıkler1' 
bltlrmlı ve projeyi bOt•' 
enclmenlne •ermtıtır . sıtc:~ 
encümeninde ıörlıOI-•' 

b •. 
kararlaımıı iken ıerl ır 
kılan proje tekrar tedJıdlı' 
baılanacaktır. Tilt komlı1°" 
projenin ana batlarını aJO~ 
barakmııı yalnız uf ak tıf• 
bazı deilılklıkler yapm~ 

oldufundan bunlar ı••• .,. 
kisi glbt yoklamaya tiltl tlJ 

tulacaklardır. ı 
Fınanı Bakaalılı bu o•~1 

celere göre askeri ve 111•1 I• 
tekaGJ kaDUllUDUQ ·••il' 
matl .. elerlal tatili etl.-~tlf• 
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Türkiyenin Büyük Ve Muk
tedir Şahsiyeti lnönü .. 
~--~--~~---------.......... ____________________ _ 

Afganistanda Çıkan Islah Gazetesi Yazıyor: 
ismet lnönü,Türkiyenin terakki ve tealisi yolunda, Türkiyenin 
mürebbisi büyük sulhperver Atatürk ile birlikte hatve be 

hatve mücahede de bulunmuştur. 
[Klbtlcle çıkan J 5 ıı . 938 len Detir •e karllertmtze ar· yeti b6kumetlnln baı.ekı. 

l•tlhh dılihı ıazeteılndea:) setmeil bir vazife addede- lliitne intihap •• tayin edil. 

«Aja•ılar1n •erdikleri ma- riz. dl. 
1._ 1 } 1 t 1 - - 1899 192-4 Seneılnde abvalt ııh· "lbata ı6re, Türkiye rica 1 Ekıe lnı ıme nunu. 
11•Janında elyak olmak tle tarihinde lzmtrde bir Türk 
beraber, uzun •e deierll atleıtnden dünyaya ıelmlt 
hııaıetlerlyle maruf bulunan ve mektep çajnıa ıeltnce 
•abık Baı••ldl lımet lnönü- T ü r k t 1 e aıkeri rüı · 
•in, büyük ulu ve ıulhper Uye ve llıelerJnde ve top· 
•et Atatürkln yerine, T6r· çu okulunda, dalma ııoıfı· 
kiye Cumburrelıllitne intl- aın birinci olarak tahıtltnl 
fı•p edıldtil btldtrllmekte- ikmal •e mlllzlmllkle ne· 
dtr. ıet ederek erklnıharp ıı· 

hfyeıfnden dolayı, bir müd
det lıtlrahatten ıonra tekrar 

•ekiletteld vazlfeılnde faa · 
ltyete baıladı. Kürdlllan lı · 
Y••ının tenkllJnde büyük 
faaliyet ıöıterdl. 

Türklyede yapılan bütln 
büy6k fılihatta müıarlnlleyh 
hazıretlerlnln büyük hl11ele· 

Bu nılılp ve pek mak61 nıfına ıtrmlı ve yüzbaııhk· rf vardır. 
1-tabap Ulrk milletinin Ye la çıkmııtır. Tevalt eden pek mlhlm 
0•unla allkadar olanların Jön Türklerin yaptıkları ye •atanpenerane blzmet · 
ltıuıuna te•afuk etmekte· lnkılipt•n ıonra, 190S ıene . lerlnden dolayıdır kl, bütün 
dır. ılnde izam edılt-n ku~vayl 

O bGylk dlhtnla· kt elem· lnzlbattyenln erlrlnı harbl1e 
lt lfUralu yalnız Tnrldyede relıl ııfaUyle Yemene aön · 
deftt l:telld bOtln ıark mem- derilen mOtarlnlleyh hazret· 
1'1ceUerlnde, balıuıuı Afra· lerl Balkan harbinde mu· 
l:alıtanda b6yük bir yefı ve rabhu tayin edlldtğl ıtbl 
'-'•tetnt nıuclp olmuıtur . ba- Harbi umumide dahi muh· 
lefJnın kim olacafı derme telif cephelerde büyik biz · 
~1 •n adlldırı zaman hemen metler ifa e,lemlıtlr . 
•tnet 1•6nlnün b6yük ve M ütteftkln orduları latan · 

'-'uktedlr ıahılyetl zihninde bulu ıııal ettikleri ııralarda 
•e hatırında tecelli •e teba lıtanbulda erklnı harbiye 
•Gı etmekte ı.ıı. Zira büyilk relıl llcen, Ankara milli ha · 
~it ce•areU medentyeJe ma· rekltı baılar baılamaz en · 
Ur buluna• lımet lnön6, lara tltllaak ad~rek Kuvvıi 

lGrktye•I• terakki ve tea- Milliye tarafıadan htllfet 
hıı Jolunda, Tilrklyentn mi. aleyhine gönderilen ordunun 
'•bbııınt aztmü11an büyük erkinıbarblye relıltitne ta· 
•ulhperver Atatiirk tle bir · yin edtldt. 
h~e laatve hatve m6caba· Ondan ıonra Kuvvai Mıl -
dede bulunmuıtur. DO•J'• it yenin ıarp cepbeal orduıu 
~la•allnden mahlmatı olan kumaa.iahtına tayin edtle -
•rlteı o muhterem •atan- rek ıayrl muntaza• mtlli 

ll•••erın mCicahtdatına ••- kuvvetlerin yerine, munta · 
~ıftır. zam ordu teıkllt huıuıunda 

millet nazarında çok mub • 
rem ve büy6k kahraman 
olarak tanınmııtı 

lımet lnöaü hazretleri tek. 
rar lıtlfa ettlil halde 1937 
de BüyClk Millet Mecllılntn 

içtimaı ııruına tekrar kabl 
neyi teıktl etmek için da 
•et ecllldl . lıte, bu büyük 

ıabılyeUn Türkiye Cumhur
relıllflae intihabı, TDrklye 
nla terakki ve tekamülD için 
meıud bir veıtle teıktl et. 
mektedlr. 

Biz kalblmlzln b6t6n ıa· 

mlmlyettyle, bu doıt •e kar· 
deı millet •e .ievlet relıl 
nln muvaffaktyetlerlni te 
meanf eder büıGk laalaı 

karın zamanında olduiu aıbı 
müıarüaıleyh hazretlerinin 1 
devret rlyaaetlerlnde de her 
amal •e arzuların huıulloü 
niyaz ederiz. 

le •u biyük ıabılyetln Tür ltrar etti. Ga,.rl muntazam Ha' stalar r'cı·n 
11• Cumburrelıllil maka milli kuvvetlerin ademi ita· ı~, 
~·-a intihabı keyfiyeti cilm ab ııralarında idi ld Y•aan 
e•ıa memnuniyetini mucip aıkerlerl taarruza ıeçttler. 
0h1auıtur. Büyük lımet l•önil {ln6nün 

Oynanan 
Kumar. 

1 
lıte Y••I Tlrklye, kendlıl - de) Yananhları hezimeti 

lc~l1a tayla ettlit hath hare · azlmeye ufratarak raarruz· Londrada aaabl haıtahk · 
•ti IDeUn hat.elerle bGJ6k larını kimden aktm bırak· lar haatahaneılaln ihtiyacına 

l-•t•Q•erver lımet lainQniln b Ye 1ra1rl muatazam mil · ıarfedllmek Gzere bir kumar 
•ebberllfl altında takip ede li kuv•etlerl de tahtı ltaatı- ıeceıl tertip edllmıı, iti lda-
~lc b ld l •e u lıllhat •• teılrı- na • 1· re eden zatın e•lnln lrarıı-
tltı d•ba ziyade teni •e Bu ıuretle yeni TürklJ'e· tındaki bot bir köık bir 
•tıln edecektir. •ID itlıl için muntazam bir 

le Bly6Jc ıu)llperver A.tatür· erdu meydana ıetlrmeie 
~ Go zlyafı elimi her ne ka. muvaffak eldu. 
Ş l.t hGtün dünyada bılhaaıa Sakarya muharebeıl ve 

•tlcta 9e alem( fıJlm Ve lzmlrlD tlrk lnkıllpçı'arı 
-'fıanııtanda derin bir yelı taraf andan f ethl ve yunaa 
l'e • ı ~le a emı mucip olmuııa, ordularının kati mafldblye· 
le ••llaı lımet ln6alnün T&r· tinden ıonra orada umumi 
lclJenın Cumhurrelıllil ma · kumandanlık ipka edildi. 
t lQaına latlhabı da o ntıbet - Bu muvaffaktyetlkrden ıon -
e TGrldyenıa dottlarını ve ra mlıarünlleyh hazretleri Tür 
aıaunla alakadar alanları te klyenln mlncl ve haliıkirı 

rece için kiralanarak, ı•hlrln 
ylk1ek ıoıyeteıfne menıup 

leydiler, Jordlar lıturada ıa
bahın ıeklzlae kadar muh-

telif oyunlar oynamıılar, fa
kat kazananlar paralarını, 

makbuz mukabilinde haata. 
nenin müme11lllne te.,dı et. 

mlılerdlr. Bu fevkalade ıe -
cede 1arfedtlen tampany• 

ve dlier içkiler, mezeler 
de yOkıek flatlarda ıatıl-•l•dttlDfttlr. büyük Atatirkün aai eli 

lct.~lz b" muılp •e çok ma · me1abeıtnde idi. Bütln tıli- mııtar. 
ola._ tatihalın takdir eder hat ve icraatla oauala omuz 

doat k d d o - A 1orvec •e ardeı TOrklyealn omuza urma an y ru · l yı , 
'••dettnı diler •• lımet lnö· dl. 
'-G aıbı defatla fedakirlıiı- 1922 Seneılnde mütteflk-
llıı •e makamı umurtiakl kı- lerle mGtareke muahedeılni 
•ethıt 1 imza ederek Trakyayı tah · lıb.. ıevgt 1 mllletlne fUlen 

~t eden büyiik ıahılyetln ltye ettirdi. 
t~t•ltit altında eilnden ıü· 1922 aeneılnde T6rklye 
~e daha ztyane teklmül aey hariciye veklletine tayin 
:• büy&k adımlarla de••• edilerek, Lozan kooferan-

' •celcttr ııada kemali meharetle Tür 
t Bu ıınünaıebetle, ıehrayl ldyenln hukukunu müdafaa 
~'•ltlctde aabean tayyl ederek bizzat ıı)'uettekl 
t,~;~ıl etmekte olan mOı· kıyaaetlnl lsbat etti. 

11 l urlcıyeyl hedefe defru 1923 Seneılala ıoabaha · 
,,: •decek büylk ıahılye randa Cumhuriyet ilin 11ra· 

tercı ... ı ballaf •le••· larıDtia Tlrlllye C••hurl· 

Kraliceainin , 
Vasiyeti. 

Nor•eç kralfçeıl Maudun 
bir ameliyat netlceıtade 

Londrada öldüflnü bu ıütun 
larda yazmı1t1k . Krahçe ba · 
yük bir harp ı•mlıl ile Oı · 
loya naklonulmuı ve orada 

a6müldOlü ıüa en çok ıe•· 
dlfl •• ilümündea ıonra 
ktmıeye ıe~memeılnl •aaf • 
yet eyledlll liirt atı öldüril · 
larek rimlh•lıler.llr. 

Bir Fransız Hapisha e- _R_ADYO 

sindeki Garip Yaka .. ~ ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

------- - 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

Hokkabaz Mapus Duvarı Deldi T.A.Q .19.74m. 1s19sKcs. 20 Kvv. 
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ği Aleti Midesinde Saklıyormuş 24 - 12-938 Cumartesi 
Fransanın Şerlurg ıehrln -

de çok aarlp btr badlıe ol· 
muı bir mevkufun haplıha · 
neden kaçmaja teıebbüı 

edip etmedlii muayene edil -
rek öirentlmek üzere me• 
kıf bir doktora aevk edllm tı 
tir. 

Bu kaaabanın haplıbane-
ılnde mevkuf bulunan üç·d6rt 
arkadat blr gün ıözleımtı · 
ler, oda dlvarlarandan blrlıl · 
nl delerek ka4mafa karar 
•ermlıier. 

Haplıhane odalarından bt 
rlıtnta dı•annı fıraat bul
dukça delmefe baıla mıılar 
lı on rün onbeı gün ıürmüt 
nihayet 16 ncı ıün itlerini 
bltlrmlıler. 

Fakat beri yanda da ha · 
pi ıha ne ıardlyanları ku · 
laklarını dayıyarak her ıe
ce dlnledlklerl tçln daha ilk 
andan tubaren dıvardan tok 
bir aeı duymutlar. fakat 
f alllerl meıhut cir6m halin 
de yakalamak Üzl!re bir ta 
raftan ıorgu hiklmhitne ha
ber Yermııler, bir taraftanda 
haplıbaneyl ııln bir nezaret 
altına alauılar. Blr glo ıeı ke· 
ıtlmıı.rardlyanlar ıabınızhk · 
la beklem•i• baılamıılar. 
fakat dl Yarlardan hiç bir 
delik açılmadıiı tçln odala 
lara ıt rlp muayene etmeie 
karar •ermııler. 

Derhal haplıhaneye ıır 
ml~ler, hakikaten odalardan 
btrloln dtvarıoı dellnmlı bul· 
muılar. Fakat itin garip ta
rafı odada oturan birkaç 
kitinin iizerJerl •• yatakla · 
rı arandıfı halde dellil aça· 

1 Karılarını 
Değiştiren 
iki Koca. 

Karılarını def ittiren iki 
koca lngllterede Veymut 

mahkemeılne •ertlmlılerdır . 
Bu iki koca iki odal. ayaı 

e•de eturmakta ve üç tane 
müıterelc çocukları bulu•. 

maktadır. 

Kadınlardan blriıl bu 

meaele hakkında ıöyle de· 
mittir . 

~ - Cinün blrlrde arka · 

daıının kocaaını ıe•dlilml 

anladım. Bır müddet ıonra 

da koca•ın bu arkadaııma 1 
tutuldujunu fark ettlm. Onun 

üzerinde dörd6müz bir a ra· 

ya ıelerek meıeleyi açık 

açık konuıtuk ve bir dei lt 
tokuı yapmaya karar verdik . 
Çocuklarımdan olmak late

mlyordum. Amma arkada · 
ıımın kocaaını da delice ıe 

•lyorum. Ondan ayrılmak da 
benim için öllmde• beter

dir.» 

Atlar 4 bla lira deierJn
de idi. lklıl kraltçenln ma· 
llki.neılola bah9eılne 1römül
m61lerdlr. 

Kraliçenin tabuhında yal· 
nız çok ae•dlil lurmızı krı · 
nntemlerden yapılma bir 
çelenk •ardı. 

cak hiçbir alet bulunma - 13.30 Müzik {aeıelt plak . 
mıı, Hatti haplıhane· lar) 14 00 Saat ayarı •e 
de bulunan bütün mevkuf· haberler - Boraa haberleri. 
lar ııkı bir kontroldan •e 14 1 O Türk müzlıt (Halk 
muayeneden ıeçlrlldfil bal- türkGlerl ve muhtelif ıarkı· 
de delmeie yarıyacak h iç lar) 15 00 15.30 Müzik (ope
blr ıey meydana çıkmamıı. retler) 17. 30 MGzlk (danı 

Bununla beraber dl•arı ıaaU) 18 30 Konuıma (dıı 
delinen odada oturanlar hak· politika hldlselerl) 19.00 
kında zabıt tutularak mab· Türk mQzlal (halk türküleri) 
kemeye ıe•k edllmtıler Sor· 19 15 Saat ayarı •e haber
gu bakimi maznunları lıml· ler, 19.30 T6rk mfizlıt (halk 
at, Y•tını. doidulu yeri •e tGrkülerl devam) 20 00 Tem· 
meıleflnl ıorarkea masaun · ırl (Toıko - yazan· Vtktorlen 
lardan blrlıl : Sardon) TOrkçeye çeviren 

- Ben önce cambazlık, (Ekrem Reılt) Radye kGç6k 
hokkabazlık yapardım . orkHtraıı temıil eınaaında 

Demlı Sorgu hakimi bl Claccomo Pucclnl·nln Toıka 
raz durakladıktan ıonra: operaıından parçalar çala· 

- Ne ıtbt hokkabazlık· lacaktır. 21.00 Saat ayarı 
lar yapardın? Anlat baka· ve Para kamflp ve toprak 
lam. mahıutlerl Boraa, 21.10 Tlrk 

Deml11 maznun marl· m&zlrl (ince aaz faıt.). 22,00 
fetlerl bakkında hakime bl- Konuıma {haftalık poıta ku· 
raz malQmat •ermfı . tuıu), 22.15 Müzik (küçGk 

Sorgu baktmt orada du · orkellra) l - Peter Şmoll -
ran pollıe: u•ertiir - (Veber), 2 - Hol· 

Bunu derhal bir rontgen landWelbcben - [Emmerlb 
m6tehu1111na g6tlrecekılnlz . Kalman] . 3 - Burleıka - (Cu· 
Rontıen muıyenealnden ıon lotta), 4 - Walzer auı Der 
ra tekrar ıetlrln ıorguya o Chrlıtbaum {Reblkoff], 5 -
zaman devam edeceğim. OIYertlmonto · [ (:aykonkl ] 

Demlt. Meler adam "Vak- 6 - Lehen Helı Lleben [Le
tiyle hokkabazlıkla bır çok 00 Jeaael) 7 - Romanı ıan 
marifetler yaparmıı meıeli parol Ne 20 {Meodel11ohnl1 

kılıç yutarmıı. Sorıu hlkl · 23.15 Milzlk (cazband) 23. 
minin adamı rentren m••- 45.24 Son haberler ve ya
yeneılne ıevk etmekten mak rınkl protram. 
tadı iıtklrdır . Davarı del· 
mek için kulland1iı bıçak 
veya ı•ı ılbt bir ileti yut 
tu tıe rontıen ma ktoeıile 
alınan filimde bu ilet ada· 
mm mldeılnde aılkir ola . 
rak rörülecekUr. 

Ada m rontgen muayeneıl 
yapıldıktan ıoara mubake · 
mere ıevk edilecektir . 

Ser~oşu oımıyan şehu 
lngllterede 25 bin nüfuıu 

olan Stttnburn ıehrlnln dl · 
f•r ıehlrlerden farkı ı tmdl -
ye kadar bu ıehlrde hiçbir 
ıerhoıluk •akaaı g6rülmeyltl 
ve m eyhanelerinde h iç ka•· 
ıa cıkmamıı oluıudur. 

rakat geçen a y, tik defa 
olarak ıokakta bir ıerhoı 
yakalanmıı, karakola eötü· 
rülerek para cezaıına çarp
tırılmııtır. H\hlyetl teıblt 
edlld til zaman bunun ıehlre 
yeni gelmlt bir yabancı el · 
dufu anlaıılmııtır . 

Bu netice. pek çok ıehlr · 
illeri •••indirmektedir. 

Anlann marifeti 
lnıiltere bir küme arı bG

yük bır otomobil kazaıına 
ıebep olmuıtur . Bakınız na· 
ııl: 

Oiul verecek olan arılar, 
nuılıa bir yol üzerine kon· 
muılar , bu arada bir kam· 
yon bu arı klmeıloln üze-
rinden ıeçerek bir çojunu 
çlinemlı Ötekiler, ıtddetll 
bir ui•ltu ile kamyonu idare 
eden töf erin üzerine çullan · 
mıılar, onu ta k ip eden oto · 
mobillerin etrafını da aararak 
ıöferlerfnl ıokmuılar. Şöfer· 

ler bu yüzden d lrekılyonun 
ıdareılnl kaybettikleri lçla 
arabalar blrlb lrlne ılrmtı, 
lkiıl hendeie yuvarlanmıı, 
üç kiti de ilmüı Buna ne 
buyrulur? 

........ , ...... 
'venezüellad11 

Aşk mektupları 

Yanın ücrete tibi 
Bütün Amerlkada ki, bat· 

ta bütün yer yüzlndekl ltık 
lar . bu haberi öjrendlkten 
ıonra muhakkak Veneztiel· 
laya ıltmek latlyeceklerdır. 

Çünkü bu memlekett" ltık

larıa halinden anlar bir 
poıta, telıraf nasm ~ıkmıt 
aık mektuplarından yar1m 
ücret alınma11na dair bir 
kanun tanzim ehulıtlr. Atk 
mektupları tam tarifeye ta
ht adt mektuplardan ayırt 

edtlebtlmek için pembe 
realdl zarflara konacaktar. 
Bu mektuplartn zarfları ka
panmayacaktır. Çünkü potta 
m6dürlerl pembe zarfların 

hakikaten aık mt-ktubu olup 
olmadıjını anlamak içtn me
ktupları okumak hakkına 

maliktir. <Ne kadar tatlı t.ır 

vazife!) Atıklar bu mektup· 
larda itlerinden bahıedemez · 
ler, blrlblrlnl incitecek cil•
Jeler bulundurmazlar; ayr1l· 
mak lıtedıklerlnl ıiyltyemez· 

ler. 
Bu h•ıuıta hazırlanan 

taltmata ıöre, posta m6dlr
ler1 bu •ık mektuplerında 
aıktan baıka hır ıeye dair 
yazı bulurlaraa, yahut mek· 
top münderecatını aıkı ao
jutacak mahiyette ıörilür
H o vakit mektupları ıalal
b ıne •erirken iki mtıll lc
ret alacaklarmıı... lıın bu 
tarafı çok hakıız doiruıu ·· 
Za •allı ... ,ıu, hem lt ıkına• 
kendlllnden ıilceadlilnl ha
ber al11n, hemde •ki mlıll 
peıta ücreti Yenin olur mu? 
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lngiltere vaziyetin icaplarına göre hazır bulun- Sınai müesse
mılı!Çünki l'ehlik:? anının geçtiği iddia edilemez seferin verec~k-

r---A V U K A T---'11 

1 P~T~~N~ SO~A:N~A ~4 ~o:~u ~A.Zi~A 1 v.zıın A otonı Eden logil rr ıı plar mill i emntyeUmfzln kao11z mıdır? Güçlükler i.tl. l ri V rg ·ıer 
terenin Sabık Hariciye NnZm ıürı:ı tle temıoın ı yanı loı ı l ız kar ve muazzamdır, fakat e e l • 

.. A•ruptt , son baftaiar zar · ıllahlamnaaıoın ve bılhuıa aııtmas olduklarını ıanmı · ( Baıtarafı birinci ıayfada) 
fıoda, h .. plmlzf teuıiire gark h v a kuvvetlerinin ve pulf yorum. Mu•affaklyet ihtl · jitten •eya bunların mah-
eden bır g ergınlik devresi müdaf all n n l< abıl olduğu mallerl ne kadar ıüphell lulitlarından mam6l elt,ııe, 
g eç ı rmltlh ; yakm laımıı olan k a d a r ı a y r e t ı e ile· görüfıe de, hiç olmazı• btr fç çamaıırı ve fantli, ıömltk 
harbin dehıctl öolenmce ev rl gölürülmealnl lıtcmekte le9ebbiıe ılrttilmeltdır. Ta •e çuval ııht(hazır etya 60. 
••'i büyük bir ferahlama d ir ler. bıi muayyen parti ayrılı~I~- MahlOt mensucat· 

rına inzimam eden ıoruı ' 
hhıettık , fakat lıUkbal endt· Şu anda partl 11.ünakııa · l ki d l ki ipek, yün, pamuk, J0 Üt Ye 

ayrı ı ar1, meto ayrı a arı, 
ıeıl çarçabuk kartımıza çıktı lannı tmkin atıbetlnde azalt kuv.et ayr1hkları Yardır. koko tplikJerlndea yapılan 
Ye btz aaladık ki bu kadar b ı l manın u unan ar ve eier Bu ıartlar lçlade, böyle mahlut kumıılaran ı ptldıi 
zalimce ıartlar ara11nda ter . 
cıh yapacak meYkte düımek
tea her ne baha11na oluna 
olaun kurtulmak J&z ımdır. 

Yapmak mecburiyetinde kal 
dıjımız tercih, filhakika, 
loıtltz milleti kadar hiikA 
metl için de çok f ecl bir ıey 
olmuıtur Ye kamoyun bize 
bnzırlamakta olan lıtlkbal 
lıar1111nda endltealnl bakla 
ıöıtermektedir. 

Böyle olmaıı müraccalatır . 
ÇGokCl miilterth Ye minnet · 
tar olmak için aoilam ıe · 
bepler mevcut elmakla be 
raber, ıevlnclml Ye hele lf· 
ttharı makul ıöıterecek hiç 
bir ıebep yoktur . H. Beneıto 

lıUf aıını okuyunca teeaıür ve 
hattl utanç duymıyan kim 
ıe kalmamııtır, çünkü onun 
baı nda bulunduiu hüküme · 
tlD ıon dakikada ıulha yap· 
tıiıi lııfzmet en yGkıek ol 
muıtur . Çekoılo•ak bükt 
metl Avrupayı derhal batla 
yacak bir felaketten kurtar 
mııtır . Ve medeniyet ona 
karıı de•amh bir borca ılr· 
mittir. 

Bütün endlte ıebeplertmlz 
araaıada en ebemmlyetltıl 

•ukua gelen \tütün deitıtk · 
ltklerlıı ku•Yetln tehdidi 
altında yapılmıt olmasıdır . 

lıtedljlmlz kadar maakelt · 
yelim , laaklkat meydanda 
dır. Brlyao Kelloı paktını 

imzalamak suretiyle bütün 
milletlerin enternaayonal 
lhtlllfların hallı huıuıunda 

ıtl&ba müracaat~ etmemek 
laablıüdüne airlttlklerl ıün 
denberJ, çok atalı dOttük. 
Buıün Avrupada, kuv•et 
kanunundan baıka, ayakta 
kalan banıl kanundur? 

Bu acı hakikatler karıı-
11nda ""yalnız bir avantaj kay
tledeblllrlz: Avrupa mtHetlerl 
ıulba ıanılmaz bir ıekllde 
Ye hatta tbtlraıla balla ol 
duklarını ıöıtermlılerdtr . 

Bu buıuıta edtndlilmtz 
emniyet ne oluna o1ıu 

Almanyada loıtllz Baıvckt· 
llne yapılmıı olan tezahflr. 
ler bu huıuıta lohir ıötür 
DJez bir teyld teıktl ed~r. 
Alman mi lleti onu alkııla 

mııtır, o çetin devre eına· 

11nda harbi önlemek için 
hiç bir aayrett~n ıerl dur
mamıı ol n adam& kartı bu 
bir hakıınulıkh. 

Bu müıahEdeden memnun 
olarak, zihnimizi latıkbale 

çevJrmellylz 
T ehllke devresinin bthnlt 

olduiuou klmıe tddtu ede
mez Ye hattl bir çok k lmıe

ler en mütkül anların dahn 
ıonra ıelmemlı olmuınden 

korkmaktadırlar . Fak t her 
halde, lnıılterenln bir d ha 
böyle bir vaziyet k 1'rtı•ında 

demoln tlar yaıayacaklana bir birlikle yaratılacak daha madde tenzil&h bu kumaı 
d lter hükfımet ıektllerln ln il · bü1ük emniyet ht11lnlD yal· ların içindeki muhtelif clnı 
ham edebJldtilne benzer bir oız lçerde dejll, fakat ha · lpltklerlo nlıbeUae bakıl 
enerji Ye heyecan 16ıterme rlçte tle intaç edtcti ı hthiik makaııın imal edtldtklerl ip 
lerl fcap eUljfme laaaanların kazanç clüıünülmelldlr. içer- lıklere att tenzillt nlıbetle 
da aaym kalalaalıktır. de, memleket bu ıuretle dıt rlala 111aUıl O:ıer iııden he· 
Buıün lnııllz kamoyunda polltlka huıuıunda buıün llP •e tatbik olunur. 

blklm olaa iki me11ale Yar · dalma göıOlea parlamento Deri sanayii: 
dır . Dıt polltıka ve mıllt kavıalarının bir kıımını ön K6ıele ve Yaketa 10, •l-
müdafaa lnıilfzler bu Hha ltyebtllr .:, Ve bu kaYıalarıD dala 6, fantazl dertler Ye 
larda mutabık kalmak lktt · bır anlaımayı kolaylattlr mobilya derileri 6, ılaıe 
darıaı röıter!rlerae htç tiip maktan ziyade göı üt thU· derıler 6, metin ve aahtıyan 
heılz bu kıymet b içilmez btr laflarını tebarGze yaradılı 6. K6ıele Ye dertıinl kendi 
hayırlı it olacaktır. Bu tm çok aıtklrdır. (:Sonu var) imal eden fabrikalarda bu 

ltalya Fransa
ya karıı vazi-

yet alıyor. 
(Baıtarafı birinci Sayfada) 
z1rlakları miltuddıd defalar 
bizzat ıöıden ıe~lrm tıtır. 

Londra, 23 - ltalyaa hii· 
kdmetl, 1935 ele La•al ile 
Mu11ollol araııoda yapılmıt 
olan Fraa11z ltalyan anlaı
maıını hükümılz ıaydıjını 

reamen Fran11z hükumetine 
btldırmlıttr. 

Roma hükumeti , me:ıktr 
anlatmayı buıüakü ıartlara 
uyıun bulmamaktadar. 

Parlıten alıaan .. aberlere 
16re, 935 arılaımaaınıa ye· 
rlai tutmak (bere ltalya 
tarafından yeni teldıfler ya-
pılmadık~a, aynı aalaıma 
merlyet me•kıtnde telakki 
edilecektir. Çünkü FranH, 
bu anlaımadakl taahhüdlc · 
rJnl ıfa etmlttlr. 

Mu11oltnı·Laval aalaımaaı 
mucibince Franea, Ltbyada · 
ki topraklarından bır k11· 
mına ltalyaya terk etmtı •e 
Tuouıtakt~ halyaalara bazı 
imtiyaz.ar vermlttlr. 

Londn, 23 - 1935 Se 
oeılnde aktedJlen Fraaıız 
ltalyan enlaımaaıaın biküm· 
ıGz ı yıldıiına dair ltalya 
taraf andan Pariı hükQmetlne 
teYdi edilen muhtıra, Lond
ranın ılyaal mehaflllerlnde 
bariz bir hoınuteuzlukla 
kar11lanmııtır . 

Baıvckll Çe mberli yom 

Romayı ziyaret edecejl bu 
gGolerdc •• Avrup ıulbu 
nun tenini için .. büyük 

de vlet araaınd teırtkJ m e
aal yolları r e nar · en , lta lya 

hükii ııetfotn bu ini hareke· 
ti yen i bır va ziyet hu!ule 

ıet lrmlf bulunmu kta dı r . 

Ancak bu v~zl yet ayd ın 

!atıldıktan ıonra Çember 
l~ynın Romaya ıideceğl ıöy
lenmekledlr. 

P r l ı, 23 { A A J - Exc~l 
slor gazeteıl yezı yor: 

ltmlyan bill<l'ımeli , on yıl · 
danberl Romada iki Fransaz 
dramnuk teli f ve kompa 

Şarklı GiJzellik 
K ralicesinin , 
izdivacı. 

Nevyor kta Leman lımln · 
de ıarklı bir ıüzelllk kra
llçeılnln ızdlYacı ıartp bazı 
eararı meydana çıkarmııtar. 

Bu kadın •aktlle Amerika 
mllyonerlerlndea ' HolmH 
Jle evlenmlf, tkl ıene ıoara 
yani 19JS de ayrılmııtı. 
Adam kadına 60 lain ınıt 

ifa liralık btr aerma7e7I fa · 
izi tle ıeçlnmek ıartlle bı . 
rakmııtı. 

Kadın ıtmdJ loııhs tiitün 
krallarından Stanley Smnh 
ile eylendi. Bunu duyan ea 

ki kocası 60 bin lirayı ıerl 
lıtedl, kadın Yermedı. 

Bunun (lzerlne milyoner: 
Eıkl karım benimle evlen· 
dtil zaman eıaHn kocalı 
tdı. Benim meıı 6 karım de-
illdır . Paraları ıerl verme· 
Ildır. Dedi. 

Mllyontır Smitb Lemanın 
daha 1924 aoneıtnde F ran 
ıada Dövllde tılimlyetl terk 
ederek Hınd mecuıl mez 
heblne ılrdlilol •e Jıırmanl 
Daı leminde bir Brabmln 
ile eYiendlilnl ve 18 ay 
tonra Hıodlttanda Pençapta 
Kapurthalaya ıtderek rea· 
men mecuıi dinini kabul ey
ledlilnl iddia etti. 
Sorıu1a çekalen kadan 

Brahmta ile evlendlflnln 
doiru olmadıiını ancak 
vakUle Şamda Mazhar Abid 
Jımlnde zengin bir Suriye 
linin hareminde buluoduiu· 
ou ve 17 yatında tken ha· 
remden kaçtıiını ıöyledı. 

Şımd l mahkeme Lemanın 
Htndl ı o l ıun müılüman ol 
ıuo Hıriatlyan milyonere 
v ırdıi ı zaman e•lt bulun -
m u o o lduğunu teıbit etml ı 

tir. IJ u muhakeme çok me 
raklı bir roman b~nzedl 

i todea Am~rlknda fevkal 
ade ttll~ a uyandırmaktadı r . 

r lctn• çıkarmala karar ver 
mfıtır . 

Parle, 2 ] (A A.) - Ga
zete tefı lratı: 

Jor · Echo de Parlı ıaze 
teılnde Bııtlby yazıyo; : 

dertlerden yapı1 mıt kundura
lar 5, köıeleler •e deriyi 
piyasadan tedarik ~den fab
rikalarda imal olunan kun
duralar 45, deriden zikre· 
dtlmeyeo aalr' etya 20. 

Kauçuk mamuıaıı: 
Galot, 10100, ökçe, 6kçe 

il Ye ökçesiz tenlı ayakka 
bıları 19, otomobil •e kam
yon Ye araba tekerlek Ilı· 
tikleri 30, döı~melık Ye yol 
muıambaları 28, elbtıelık 
muıambalar 30, :ıtkredılmt 
yen aalr kauçuk mamOlltın 
dan meoıucat tle .J miirettep 
olanlar, 25, menıucal ile 
mürettep olmıyanlar 4 . 

Kağıt. sanayii: 
Kliıt muka•va l 1 , eatıa 

alınan kliıttan.,yapılaa zarf 
ve defter 10, ıatın alınan 

kiiıttaa yapılan keae~kliı · 
dı 80, aatın alınan kiiıttan 
yapılan karbon klfıdı 45, 
satın alınan kjıttan yapılan 
duvar kafıdı 80, ıatın ah· 
nan mukav•adan · yapılan 

kutu 30. 

Müteferrik yardım: 
Çeltik O, kuıtflyü O, baa 

ton ve ıemılye 10, tecrit 
edılmft elektrik tel ve kab 
loıu 30, izole elektrik .boru · 
ıu 65, ptl ve akiimülltör 
30, ıramofon pliiı 15, cam 
ve krlıtal etrafının • keıillp 
tenlyeal, ayna 75, rpllıtık 
etya (taralı, düime, afızhk 
veıaire] 40, aepet, bilcümle 
eepetçl ve haaucı mamulatı 
10, kurıun kalem 25, ıu;f 
çiçek 20, ecnehl memleket· 
lerdcın ıeUrllen ot ve kıl 
lardan yapılan her ncvJ 
fırça 43, tayue ;,50, plioör 
40 bltüınden mamul emül
ılyon 50, flf f! ve cam ) 5, 
eat ın alın !ı n camdan vücuda 
getı rtlen buz' u cam 70, 
mum 75, kol ,_. 40, •ı rma, 

klipten, gelin telt 50 
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~ ntde d6rt dtf a bu miktar u.ztrindut k ura u,. Jağıtı -; 
.-_ lacaktır. ~ 
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Yerli Malı Döknıe 

Könıür Sobaları,. 

il Yerli malı dökme kömür sobBları şeh" ı 
rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik J 
bu sene bir numara/J olarak imal edil- '-1 meğe baş/anmıştır. Bu sobalar çok ku//a~ 1 
nışlıdır. 

Fiatlar ise İstanbul fiafJndan muhak-

1 eden sayın müşterilerin Emanetçi - f1h ... 
1 met Gümüş yazıhanesine uğramaları. ~ 
·~~~~~~~~~~~~, 
Balıkesir Belediye ... 

Riyasetindeıı: 

937 Damrah btlumum alçü •e tartıların ıenellk muaf'; 
nelerinin ya pılmaıı için ka yıd m ua meleaı 1- l. 939 He 31 ·1 93 
ıünlerl araıında tam bir ay de•am edecellnden alllr•cl'' 
ö lçü tarh ıablplerlnln bu mlddet fç :nde BalaknJr ıur&>P 
merkezi ayar memurlufuna müracaat etsinler. 

Bu kanuni müddet içinde ıurup merknl ayar meıo&>'~ 
luiuna bat vurmıyan ölçü tartı aahlplf'rl hakkında kao0 " 

takibat yapılaceft ilan olunur. 
3-ı-397 ________________________ ________./ 

Balya ~azası köy ko, cu elbiıelori 
komisyonu baş~anhğın~ı,: 

Halya kazan köy korucuları için satın alanftca k 50 t~I 
. J t t k:m elblıe 16 11 938 tarih inden itibaren 21 gün müd e 

1 
müoakıuaya konulmuıtur . c~ket, pantoloo, pıı.laak" ., 

cJı'' tozluk dahıl bı r takımın muhammen bedeli J 1 lır• . _,. 
ihale 5 kanunHnl 939 perıcmbc günü ıaat 10 da lıo ..... 
yon m~hıuı huzurunda icra edı!ecektlr . d 

Taliplerin ve fazla malumat almak lıUyenlerin bu 01
8 ,1 

det zarfında her g6n Balya lıöy büroıuna m6raca•t1' 

. bulunmaaına meydan ver· 
memek için her çare)•e bat 
Yorulması hususundaki mem 
leketlmlıln mütezayld arzu 
ıu henba katılmahdu. 

zlıyoo cemıyetJnin mümeH! 
lt bulunıı n vate.ndaıımız 

Emanucl Andlıloyu hudud 
haricine çık rmııtır . Bunun 
üzerine, f rao11z hllkCimetl 
de, ayni zamanda ltalyan 
dremattk müelhfler cemlye
tloto Parfıte müme11llt olao 
fatlıt h alta Nuovtı ı ~eteıl
nln direktörloG hudud ha-

ltalyan mübaceretl bah · 
ılnde, uzun müddet için ka
pıyı her türlü yent müra 
c ata kapamek lazımdır. 
Bundan boıka, peyderpey 
davlet lçlode devlet olar•k 
yerleımt ı olao ltalyan bıt 
kon11oloıuauo da aad(ce ltal· 

1 Günu reçml• ınyı l ar ısl 
1 kuruıtur . 1

1 llln olunur 
ADRES: 1 

4
_ 

1 
_ J99 

:.~:~~-~!~~J--------------------.../ 

Bu huıuıta h m n hepl
Q mutabakız ve bir çok 

yan menfaatlerfoln ticari 
müme11llllfl olan Y.azlfeılne 
riayete davet edilmesi el 
zemdlr. 

Sahibi •e Baımuharrlrl: Balıkeılr Mebuıu H. KARAr-1 
~ 

Çıkarım Genel Dlrektl>rü: FUAT Hll 'AL 

Ba11myerl: Vtllyet Matbaası - Bahke•lr 


