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hllZ e Uyu eza Ura a _U 30 I «Zafer Bayra-;;, Sdah Arka-

BiJyük Giin; Binlerce Halkın lştiralıile Coşkunluk İçinde Geçti. 
daşlarıma Kutlu Olsun.» 

lıtanbul, 31 (A.A.) . -

Gece Şehir Bol lşılclarla Aydınlatıldı, Fener Alayı Yapıldı •• Relıtcumhur Atatürk6o Ma·[ 
raıal Fevzi Çakmaia çek· 
uk'erl tebrik telgrafı : 

~ Zaferr ve tayare bayramı I letebtlmek için Şehir Kulu'bO 
1 

.. ıı günO ıebrlmlzde bQyük ne btr hoparlör ilive etmlt 
teıahcıra tla k utlulandı . t i. 

Bu büyOk aünQn kutlu 
larunaıı için e•velden bazır-
1•Qan proframa g6re nat 8.30 
da piyade alayı, bando, mo· 
torlu topçu taburu, nakliye 
••burunun motorlu b61üi0, 
(•lıtepler, memurlar, parti 

Saat tam dokuzda Korge 
neral Kemal Doğan ve Vali 
8 . Ethem Aykut kıtaatı 

ve mekteplalerl muayene ve 
tebrik ettiler. 

S Niyazi Sezenin nutku 
da flddetle al kıılaod• 

Daha ıonra Korgeneral 
Kemal Oo§an küreü · 

Maraıal F evzı Çakmak 
- ELAZIG -

Türk orduıuoun büyük 
zafer bayramı baıta ı lz ol
mak üzere bütün silah ar 
kadaşlamna kutlu ol ıun. 

K .4 /'Jl T 0 R K 
Mar1ı ıtl f'evzt Çakmaktan 

Atatürke yazı lan telgrl' f : 
Hüyük Cumhurrelıl Ata· 

Uirk 
Meıudane"~ldrik ettljimiz 

~ 

bOyuk zaferin yıldönilmü 
======•====-=-=-=! münaıebeUyle cumhuriyet ........................... 
• • orduıu menıuplarıoın Y ilce 
i Şehid Asker i Baıbuilarına ıanılmaz can
: • dan bajlılaklarını ve ıonıuz 
!Abidesi Önün=,· t •• z11oıerını .. ,,. 11e arzede. 
ı rtm. 

! de Y 8 pll80 i Genel Kurmuy Baıkanı 
• : ll1araıal f ıvzt Çakmak 

! ·Merasim. : fltatürkün Tebrik Tel-• . 
Afyon, 31 -- Baıkuman· grallar111a Teşekkürü 

danlık meydan mubarebeıl · fıtaobul, 31 (A.A .) - Rtya· 
oln 16 ncı yıld6nüm6 mü· ıetlcumhur Umumi Kltlplt 

flnden; 
BüyQk zafer ba,.ramı mü· 

naaebettle yurdun •çinden 
ve dııından gelen tebrik 
telıraflarından Atatürk pek 
mütehuıiı olmuılar ve te· 
ıekkürlerayle • tebrıklerlnln 
ılet ılmeı•ne Anadolu ejan· 
1101 memur etmitlerdir. 

Baş vekil Ve Maraşa/ 
Çakmağın Teşekkürü 

fstanbul, 31 (A.A.) - 30 
Aiuıtoı zafer bayramı mü · 
nuebeUyle memlekeUo bir · 
çok taraflarından ıelen teb . 
rik telgraf larına ayrı · ayrı 
ce•ap veremediğine mütceı· 
ılr olan Beıvektl Celil Ba . 
zar, bunlara kartı teıekkGr
lerlDlD ıblilıaa Anadolu 
ajanıını memur etmfılerdlr. 

Genel Kuma,. Baıkanı 
Maraıal Fevzi Çakmak da 
zafer ba7ramı dolaylılle or
du ve kendlıi bakkıoda ıöı · 
terilen yilkaek alikaya ceva · 
ben teıekktirlerlntn ajanı 

va11taılle lbllfını ılca etmfı · 
Ur. 

ller ve Hava Kurumu men
•upları meraıtm mahalltodekl 
terlerini almıı bulunu1orlar· 
dı . 

l Oıün daireler, mGeaae.e · 
tt, ey ve dükkanlar baıtan 
bap bayraklarla donanmıı . 
lı . 

Bunu müteakip Teğmen 

a Ah Uçan, beyecaoh bir 
bıtabede bulundu Genç ıu · 

bayın ıözlerl tlddetle alkıt
landı. 

8 . Alt Uçandau ıoora 8. 
Niyazi Sezen kilrafiye aıele . 

rek Ulu Ônder Atatürkün 
baıkumaodanlıjı tl e 1 azanılnn 
30 Afuıtoı zafe rinin ehem
mt ytıt ve dajerini ve bu ıü 
niln aynı zamanda tayare 
bayramı olarak ayrılaımı, 

havacılığa verdtilmlz ehem· J 

miyeU anlattı 

ye gelerek: "Sayın yurd 
daılar, yliU ukerler! ,. 
Hitabı lle baıhyan veciz 
~e değerli ıözlerl1e mHli 
bayranıı kutluladılar . Kıy· 

meth General, 30 Aiuıtoı 
zaferinin nuıl kazanıldıfını 

ve naeıl haıarıldıjım, ıava

ıın 25 26 atuıtoı ıeceılnden 
itibaren her Hfhuanı anlat 
tılar. 

Değerli kumandanın •Öz · 
teri 11k 111ı a lkıtlarla keall· 
di ve aynı hararet le sonıı 

erdi . 

oaaebeUle dGn Dumlupınar· 
da Şelitt Aıker ibldeıi 
6a0ode yapılan meraılm çok 
azametli olmuıtur . 

Tören yeri ubahan erken 
ıaotlerloden itibaren topla· 
nan kadm ve erkek, atlı ve· 
ya köylül«!r1e bir mahıer 
maozar.,ı nrzediyordu. Ya 
kın köyler halkından baıka 
aünlerce at koıturarak uzak 
köylerden ıelmlı olanlar da 

Vurdun Her Tarafında 
yeniHastanelerAçıhyor 

Ualk, merasimin yıpala 
c:'lı Cumhuriyet alanına 
dofru erkenden akın etmiı 
~Ullkuvvetler caddeılnln her 
llcı tarafı ıdolmuıtu. 
I Halkevl, ıöylenen nutuk · 
~ halka daha kolay din 1 

lfarp Okulunun' 
l'eni Mezunları 1 

I Ank•ra, 30 Harp oku 
Unu bııiren ~ıio l müteca.vız j 
lenç ıu baya buıün ıaa t 15 l 
d~ oıeraatmle dıplomalan 
••ttl111ııur. Daha evvel lpod 
tollldakt aakerJ g~çl treı· 

Bunu müteakip Kunıaodan 
ve ValJ, OrdueyJ önündeki 
meraalm Jeriode yer aldılar. 

Yapılın proframa göre 
piyade alayı, motorlu topçu 
ye nakll_ye taburları , mektep . 

( Sonu ikinci sayfada) 
varda. 

Adatepento 7amaçlarında 

biriken tnıan yıfmları hep 
aynı ıe:vden bahıedlJorlaJ dı. 

"lıtıklil ıaYatı ve Atatürk. 
Ko!ordu Kumandanı Gene

ral Tevfık Özemin; uker, 
gençlı k ve halk kıtıalarını 

tef tııten gonr a tören l.,u!dal 
marıile ve 21 pare meruim 
topu atılarak baılaodı. 

~inde bulunmuı ola n ııu · 
•)lar, Atatürk ibldeıine Mtkleplllertn Geçllresmi 

r•erek çelenk koymuılar, =-===-========·====== .. ==r::==-=--ıı:;ı===== 

Ordu adına genç bir ıu· 

bay, ,geçlik adıoa Ankara 
hukuk fakültesinden HayrJ 
Akıoy ve lıtanbul ünlveral· 
teılnden Ekrem Y•ilt, halk 
adına da Afyonlu ilhan Açık· 
göz heyecanlı ıöylevler Yer· 
dlier ve çok alkıılandılar. 

•ttlclll Ye Harbiye marıta· Eb b 
;:~.:~,ı ..... ,, ... and lçml•· Balıkesir e Mekte i-
,1 Harp okulundaki mera ı ı k M 1 v d • 
~~de Mecllı ReAıl Abdül ez un arını er ı. 
~' llc Renda, Dahiliye Vekili 

Milteaktben törende Cum· 
burlyet Halk ParUıl ve halk 
evlerini temııl eden Sinop 
mebuıu Cevdet Kerim ince· 
dayı, kürıüye çıkarak uk 
ıık alkıılarla keıilt"D ve 
umumi bir coıkuluk veren 
nutkunu ıöyledi •e ezc6m?e 
dedi kt: 

lt•tta Genel Sekreteri ŞükrO 
A. ''-, Maartf Veklll Saffet 
t tılt-11, mebuıler, birçok 
d:~eraller , zabitler bulun 
•a •r. Meıulme hep blrllktd 
ı~1•ııeo lıttklll marııle baı · 
.._,~•· Bundan ıonra d6plo 

1 

1 
•r daiıtıldJ. 

ıaı- 05Q Mezuo araııoda Ne· 
ti 

1~41cın btdocl, Sami Jkin· 
ç,~ e111dub ince üçGodl 
'lt Cbıılardı Kendilerine birer 
'-ır 1~ ••at hedtye edtldt . Sı · 
~'-l lrtnclıt tarafıodan Hatp 

~~D Yae kDtDIDne çlvt 

30 Gen<~ KıZL\lektebi Mıı-
" vatlakiyt~t.le Bitiı·di. 

Köy kalkınma proeramı lmtthanlar dün ıona ermtı 

ile alakalı olarak Türkt~ ve mekh~p ılk mezularının 

yede dk defa ıehrlmh:de vermtıtlr . 

"Çok aıırlardanberl dünya 
durumunda mGhim rul oyna· 
yan muazzam bir hldııe J 6 

l eren yıl arılan ~öy Ebe Valtmız 8 . Ethem 
y .- ıene evvel bu ıOo burada 

mektebinde deuler temmuzun Aykut ve okulun direk- Türk ehle cthan tarJhl,ne ya 
5onunda keıllmıı ve imli · törü Doktor B. Halit Üz~l zıldı Dünya tarihi kim bl . 
hanlarana btr afuıloıte bat· ve arkadaılarının değerli ça· ltr daha kaç aıır bundan 
lanmıvtı . lıımalaıJ1e • okuldan iyi bir üıtüo, bundan azametli btr 

Vekllttçe memur edilen muvaffakıyet elde edtlmfı ve I h!dlıe kaydetmlyecektlr . Bu 

doktorlardan müleıekldl bir talebeoao bepıi de muvaffak l hldJıe Türk kudretinin, T6r · 
h•1•t tarafından 1apılaa ( Sonu Odacı •1facla ) [Seau lldacl ıaJfada ] 

- -----
57.Yiliyaıtı hastahane ve venm d spanıeri. 16 yar-

da da doiumıvilri kurulacak. 

Balıkesir Memleket 11 Haıtaharusi 
Sıhhat ve içtimai muave· 

net Vekaleti derhal tatbtkına 

h•t !anacak olan çok geoit 

Ye ıumüllü bir prolram ha· 
zarlamııhr . 

Bu profram 1urdda bir 

taraftan haatahaneler, dlı· 
panserler, bakımevlert gibi 

halka mahıuı ııhbl müeue

ıelerl çoğaltmak , dlier ta· 

raftan bunları Jdare edecek 

o1an eleman aayıııoı, bGtün 

memleketin lhtlyacıoı karıı· 

hyacak b~r aa111a yükaelt· 

mek gayelerini lıtıhdaf et· 

mektedır . 

Proiram eaaılarına ı6re 

25 kaza merkezinde ııhhat 

merkezleri kurulacaktır. Bu 
eıhbat merkezleri, kazı 

merkeaJDla olclulu • kaclar 

etraftaki nahiye •• kö1le• 

rln de ııhhat itlerde me11ul 

olacaktır. Hastahaneıl olmı 

yan veya ihtiyaca klfl ıel

mlyen 27 vlllyette yeniden 

50 ıer yataklı haıtahaneler 

açılecakbr. Nnfuıları fazla 

olaıı dört vıliyette lıe yü· 

zer yataklı dclrt haatabane 

kurulacaktır. En b6yiilc OD 

vilayetimizde ile J 50 500 
yataklı haatabaneler tealıl ka

rarlaımııtır: Yeni pralramıa 

yalnız haatahaneler• ald 
olan lnımı, buıOn memle · 

kette mevcut olan yatak 

Hyııını tekmil thUyacı kar· 
ııhyecak bir halde yQkıelt 
mektedır . 

Ayrıca veremin en aııa 

(Sena Dlrdaacl aarfw) 
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YAZAN : 

Avukat l'edad Çala/oğlu 
- 2-

Hükümet mefhumunu mey· 
dana getiren adli, aıker'i, 

ıtyasi, idari, zevatın he.,.sS de 
kendi ıubelertnde mütehu· 
111 oldukları halde taharrll 
hakkı kendine meslek itti
haz eden avukattan kendi 
thtlsaaları d hlllnde bile mü&· 

tajol kalmaz) r. Çnokı; btl· 
mek baoka, btlgtyl tatbik 
Hha11nda mu haf aza ve mfi· 
dafaa etmek yine baoka· 
dır. 

Avukat; tadece bilen de; 
mek değlldtr, bllgtııot tat
bik eaba11nda mQvekkılt le 
hine müdafaa ve mu haf aza 
yolunu da tahsil edip meılek 
edinen demektir. 

Ne kadar liukuk a ltmlerl 
bıllrfz ki, kendtlerl hukuk il . 
mine bir çok naır:arlyeler ka· 
zandırmıı ve yazdıkları bir 
çok usul kit plıulle mabke 
melerın ve avukatların me
aatlerJnl kolayla tarnıaı olduk
ları halde bir m11hkemeye 
çıkıp btr hakkı it anen mü 
dafaa ·edemedikleri gibi, bu 
vadide iki ıallr yazı da ya· 
zamazlar. Onun için avukat 
lık ıuna, buna d'iıl, 
mutlak montulyle cemi 
yeti beıerlyeye lazımdır. 

Hele okuması, yazmatı, te 
tebbuu kendine kadar olen 
veya hiç olmıyanlara daha 
fazla llzımdır. Zira devlet 
dairelerinin hiçbirine selle· 
meiilıelam glrlleml'z 

Her daire ve ıubeye ta · 
alluk eden kanunda bir lıtl 
fade folu Yardır. O yoldan 
yürGmedikçe o kanun bük· 
münd n istif de edeoıeıslo. 

Meıela; en basit hüviyet 
cOzdanı alacoluın, nftfus ka -
nunuouo tarifi dairesinde il
mnhaber dotduracaluın, ta 
puda bir mülk6n takrlrlnl 
alacak yahut verecekıtn. Sak. 
kine uyııuo beyanname tle 
mürac at edecekıln, ölüm, 
dolum haberleri de böyle, 

hiiktlmete yoltylc haber fı 

ter .. Nihayet mahkemelere 

gideceksin, bir haklnn lhka· 
kını lıtlyecekıln, uaulCi mu 
hakeme kanununun göster 
dlil ıektl ve ıurette mQra· 

caat edeceksin, yokıa tale 
bin isaf edilmez, davana 

bnlulamaz.. Devlet dotrele 
rlne böyle usuller dairesinde 

müracaat edılmezıe1 her it 
sahibinin aklına geldiği ıe 

kilde müracaatına müıama 
ha edllecelt oluna, devlet 
intizamından da eser kalmaz. 
Ancak her ferdden bu ka· 
dar uıul ve kanunları bilip 
itinde tatbik ~tmeıl de bek
lenemez. Ztra berkeıfn meı

leil baıka, iti baıından aı 
kındır . ilmi hukuk ve onun 
tatbikine yarayan uıul kitap
ları, 6mrü beıerl tamamen 
letlap edecek derecede vaat· 
dir, baıka bir meogale ara· 
eand& t hılhne tmkln yok. 
tur. Onun tçln yaluız kanun 
ve uıullerle me1aultyeti ken· 
dine meıle · ittihaz eden 
uzuvlara cemiyeti beıerlye 

içinde ihtiyaç derklrdır. 
Zaten, birçok ahvalde 

uıul datreıinde bir mOraca 
atla d iı bitmez. Hakka va· 
111 oluncıya kadar daha bir 
çok uıul merhaleleri tet· 
m k fc p ed r 

Soar , r kkı, b r 

feylü harekete temas eden 
muhtelif kanunlar ve bunla 
rm muhtelif ahklmı vardır. Çocuk Hasta-

Bunların fçlndf!n hadiseye 
temac eden m ddet kauunl 
yeyl bulup ayırd etmek için 

kanunun m ksadı vazı aran· 
mak, iti mantıkla, felıef e 
tle ölçmek lcop eder. Meıela; 
her kettle &ldOırme cezaı: 

verilemez .. Katil feylt var· 
dır ki, k tile eref temin eder: 

.. 
lı lar Uzerin-
de Ya ıl 
Tedk. le •• 

Harp) rde düşman öldOırmek 
gibi .. Katti vardar ki, katilin 
affa mazhariyetini, mazur 
telakklılnl icap ettirir. Muha· 
f azal hayat yolunda ve tah
.rlk altında dam öldürmek 
g ibi.. Nıhayet katil fey· 
lı vardır kl , f allin de ö ldnrtU 
meılnl istilzam eder. 

Cum günü f hrlmlze ge· 
ı,n An · r Numüne basta· 
haneıl çocuk h ıtalıldarı 
doktoru Profe ör B Eckdelo, 
baı asistanı Doktor B Sa 
lahattio tle birlikte mtırke· 

ze baih köylerde çocuk 
hastalık ları üzerinde ted • 
klklerde bulunmuıtur 

Ceza mukabılt hukuk lı 

mini verdığlmiz muameleye 
taalhlk eden k nunler ela 
menıelerl ltıb rlyle iki 1101 

fa ayrılır. Sır luımı efal ve 
muamelatı bt'ıerl taknln ve 
takviye eder. Bir k11m1 da 
inllzammı Amme mQIAhaza · 
ıına müstenittir. 

Muamel tı obı laknln 
eden kanunların hükümleri 
esaı ltlbarhle tahıil edtlme 
den, muhakemel akliye ile 
tahmin edı leblltr, çünki nl-
11n muameleeıotn aynıdır ve 
zamabla deiltmcz Meıela; 
ödünç para ve ariyet bir ıey 
alan kimse hakkıoda bug6n 
ne htıkmil hukuki terettüp 
ediyorsa, bundan beo ıene 
evvel de bu hOkmü hukuki 
tereddüp ederdi. Eıaı !UbarJyle 
borçluya ve arly2t .olana bun 
dan beı bin ııene tıonr·a da 
aynı h6kmü huku ·l terettüp 

dece tir. 

Btn enaleyh bir borçlu 
aldı ıoı iade ile mükellef 
ve alacaklı da verdlilnl ke· 

miyeten ve iteyflyeteo ver · 
dlil klmıeden aJacaiını or 

tada bunu kendisine hab r 
veren bir kanun bulunmasa 

bile akitle bulur, bilir. Ztra 
bu gibi ahvalde hüküm 
tabii böyledir. 

Y lmz losanhırın tabii mu
amelelerinden ibaret ol n bu 

kanunlar-da (meyil tabliye 
muh fazaya hadim olmala. 
rına raAmen ) tı Hhlbl 
her l&tedlğl zamen ve her 
tanda harekete aelmez. Bu 
kanuolorda usul kanunlarıle 
harekete geçirilebilir Demek 
nynı uıul aynı merasim bu 
glbt kanunl~rıo tatbikinde 
de merldlr. 

Maksadı vazların lntlz 

nmmı amme millabazası ha· 
kim kanuni ra gelince: Bun· 
lar büıbütiin ilmi mahiyet 
tedlr ve dalma değlımeye 

namzettfr. NAıın za01an za
man ha11l ettiği telakki ve 
duyduğu lçtlmet ihtiyaç bu 
nevi kanunlara çok tesir eder. 
Onun için bugQn memnu 
olan bir feyil ve hareket 
y rınkt k nun1a d lrel mem 
nulyett n çıkar. Zıddı olarak 
d bugün mQbali olan bir 
feylQ h reket lntlzammı m· 
m mfillhazaeı lcb~rlyle y 

rın meoedt1ır . 

Hulfuo, binlerce hGkümleri 
thtıv eden kanunlarla bun
ların oe yold tatbik edil • 
c l rlol aöıt re uıul ka • 

Profesör B. Eckrıteln. ted 
kıklerlne devam etm k üze 
re bir gfio 6nce Bursaya 
gltml§tlr . 

Gelenler, Gidenler: 
Evvelce rhrımız öğr t

men okulunda dlrektarlük 
yapan tabUyecl 8. 
Halit şehrimize gelmf~ ve 
tkl giln kaldıktan t1onra la 
tanbula g ltmfotlr 

· Eakıoehir kültür direktö· 
rü B. Ahmet Hamdi gclmlf 
\'e iki ıün kaldıktan eonra 
Eskiıehır dönmOıtür. 

~ Rürhanlye üddcfumu 
mi 1 8 . Bılml Çtloğlu mezu· 
nen ıehrlmlze gelmıoUr _ ............. __ _ 
yşebacı Muh

tarını öldüren ·n 
hakeme i .. 

Hıızlrcn ortalarında Ane
bacı mubtarı Bekir Bozde 

miri, lzmirl r mahr.:llealnde 
bir ütçü dükhaoı d taban· 

ca ile yedi el ateı ederek 
öldüren Ay ebacı öyündea 

Kamil oğlu Celtlıo muhake 
mesine dün de ğsr ce:r:nda 

d vam edilmfetlr. Muh ke· 
me, bazı cıhetlerln tedkık 
ve tahktld için 19 cylü'e bı 

ralulmıotır. 
s07. -

Ka~ın kavgası 
Eğe mahalleıloden Ferhat 

kızı Fatma, bir tarle. yüztln 
den aralarında çıkan k v 

g dd Çay mehalleılnden Nu· 
man ·kııı Ayıeyl döğdüğü 
ve ıkı dıılni kırdılı etki.yet 
olundufund n yckalenmıt· 
hr. 

ir saht ~arhk 
Naipli köyünden lbrnhfm 

oğlu Halil, zahireci Osman 
oflu Mehmede ı thğı 22 kt 
lo erpoya muknbıl nldıiı 
puılalarn 318 kilo yazmak 

tıuretıle sahtekarlık yaptı 

ğından yakalanmıı, adliyeye 
teılim edılmlttlr. 

nunlarını mekteplerde kamı 
len okuyup kütüphanelerin 
de senelerce tetebbu edenler 
bile bunlorın tatbikini ken· 
dllertne me lek ittihaz edip 
meognteılol buna h sretme 
dıkçe kendi tılerinde btle 

cemtltk hı ıederler 
Onun f çlo h kkıo kanun 

yol~nd müdaf a ve muha 
faz aını kendine meal k it 
Uhaz edip d~me§ını o yolda 

ioletmff olanlar thlly ç k 
tlydlr. 

(D va E ece ) 

ez rlık a 
arOyn 

Y; kal n 

U· 

n 
30 ğustos Şehrimizde Büyiik 

ezahüra la utlulanclı. 
l • 

lrıönü mahalleıılnden Ali 
K dır oA!u Ramazao. F zh 

oğlu Arif, Ilıca nahiyesinden 
Muntofa oğlu Mehmet \'e Os. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
lıler ve Ha va 1, urumu ta• 
rafından yaptuıl n tayere 
embolü Halkevl bandosu 

önde oidu u halde meraı m 
geçidi h lınde yürüyüo itti 
rak etliler. mao oğlu Mehmet Ali adın 

dakl ıahıaların Garipler 

mezarlığında bkombil kAlı-

Geçttre1mtnl müteakip Kor· 
genertıl , Orduevlnde vllAyet 
erkanının!. belediye ve resmi 

oyn dıklftrı dı ile kumar 
· teıekküller menıup1arıoıo 

görülerek yaka.lanmıılar ve ve subayların tcbrikle-
adltyeye tesltm edllmtılerdlr. rint k bul etmıolerdlr. 

Ser gidvn p r ç la ~ir 
m elandı. 

M K eme.ip ti om Şevke 
tiye m hallealnden A li kı:ıı 

Qlüzrır, S k ryn mahalle
sinden Mue!afo oğlu Osma-

nın sergisinden 150 kuruı 

pa1·a ç ldıöı görüldilğünden 
yekalaum• , ndllyeye verll
mtollr. 

$§ Dallımandıra öyünden 

Mehmet oğlu izzet, çaroıda 
fOphelt bir vaziyette dolaı · 

tığı görllldO~ünden yekal n· 
mııhr. --

Sinema~a kavga 
Karaoğle.n mahallesinden 

Ahmet oğlu Recep ve Umur-

bey maballeılnden ~hmet 

oğlu Saliihattlo, Şthlr 11lne· 

Saot 12 de 21 pare me· 
raahn topu tılmıetır 

Gece fen r olayı tertip 
edılmlo, caddeler, pnrklar 
büyük bir k lnbahkln dol 
muıtur. 

Kor binası, Parti, Belediye, 
Halkevl, H6kdmet Konağı, 

Şehir KuliibO, Atetürk par 
kı, Veli kon ğı , Ltse, ban 
kalar, resmi ve hususi 
binalar elektriklerle aydınl · 
talmıılardır . 

Orduevlnde de bir balo 
verilmft 'e geç va itte im 
dar ne eli bir §ekllde devam 
etmf tir. 

Halkevl, bu milli ııünde 
mllll m reler çalmıı . bugiine 
ııid söylevlerle günün ma 
niımı tebarüz etUrmlıtır. 

Suıığırlık, 31 <Huıuıll -
Kazamızda 30 Ağuıtoı zafer 
bayramı büyGk tezahüratla 
kutlulandı 

Kumandan orducvlntie 

saat 9 de reıml ziyareti ka 
bul etmlıtır. 

Saat 10 da CumburJyel 
alanında k.taat ve hnlk u • 
yene ve tebrik edilmlf, h · 
lk ve eıker bir e§ızdan Is· 
tıklal mıu~ını söylemfotlr 

Müteıı.kıben renç bir ıu · 
bay ve Hava Kurumu na· 
mma da değerli genç· 
lerimlzden B Muıtafa Gilner 
tarafından bir r söylev v rll· 
m!t söylevlerden ıonrıı geçit· 
rcıml yapılmııtır. 

Gece fener alayı ve muh· 
telif eğlenccl r tertip edil· 
mlf, bu makıedla ci•ar kay · 
lerden parti tar fından mil· 
il oyuncular getlrlllmfettr. 

Gece eğlenceleri tıaat 24 
de kadar silrmüı. resıı>I 
ve hususi. binalar bay· 
raklarla donetılmııtır. 

B8lya 31 (Huıusi)- Bura· 
da JÜ Ağultoı zafer bayra 
mı büyiik coıkunlul la kutlu· 
landı. 

Saat 9 da baıhyan tören· 
de 8 . K zım Ozaner bit 
söylevle bu cünlln manaaıDlı 
büyklft~ünü tebarüz ettirdi· 
MOteaklben 1. Rana, uk ıık 
alkıılanan bir nutuk ıÖY 
ledl. Bundan ıonra Yüzbat1 

B. Tevfik, güzel bir söylevle 
bu büyük ve mukadde• 
günü halka anlattı ve ıtd· 

1 

detle alkıılandt 
Dahn. ıonra da geçltrc•· 

mi yepıldı . 

maıında birbiri rtle bavga 
ettiklerinden yolt laamıı
lardır . 

Şehit sker Abides · önQnde 

uğ~ y ça! ış1ar 
Çağıı nahiyesinin Al~yar 

köyünden Ali oğlu V il ve 
laa oğlu Cafer adındaki iki 
çocuk, Mutaflar çarımnda 
Mehmet oğlu H6aeynin üç 

ıtnlk huğda yını ç ldıklıuı 

tlkayet olunduğundan ya~ 

luılanmıılnrdır. 

be Mektebi 

İlk Mezu ları· 
ı Verdi 

(Baotaraf ı birinci ayf ada) 

olmuıtur. 

Netice Sıhhat Vekaletine 
blldlrllmf~ttr. Tayinler Ve-

kaletço yapılacaktll' 

Okulu bitiren bayanlar 

ıunlardır: 

Emine Yılmaz, Bedriye 
Gün, Gül ah Kolburan1 Be 

hiye Yapar, Fatma Eygül· 
can, Fethiye Öznehlr, Emine 

Zıodancı, Yegane Dural, 

Emine KıHn, Havv inak, 
Halfce Gülay, Nazmiye ~ar 
gut, Ay e Kürkçü, Şükriye 

Torlak, Cavide Ôzk 1, Me 
ıude Uysal, Naciye Elmas, 
Cemile Oz ner 1 Emine Ôz 

men, H yrlye Demir, Nolme 

T zal 1 Zehra Gilrol. Cemile 

Erg6r, Zehra Tayl n, Afet 
Ataç, Cem ltye • Albayrek, 

Makbul Dıkıht f, Behzat 
Emre, Sıddık T ıkt kfn, 
Leman Ş ylıo .. 

Yapı a 
(Boş tarafı birinci Hyfada) 
kOın ve iotlkıımmın, T<irk 
benliğinin eseri olon 30 
Ağuıtos zaferidir. ,, 

llatlp bundan fiODra, k11a 
bir tarihçe yapmıı Baıku· 

mcındanlık meydan mu hare · 
beılo1 anlatarak dcmlıttr kı: 

"Akşam, güne§ln bntma
eıoa bir saat lcalc de\ lct 
kurmak ve millet tda re et 
mekte olduğu kadar ösl<er 
Uk ınnatınd o da en biiyuk 
üst d olıın At türk, nıeydan 
muhıırchealnl karanlıklara 

bırokm dan tam n ticeyi al 
mak azminde olduğu için 
bütün toplar, makin il tüfek· 
ler açıla sürüld6. Top tüfek 
aeslerl hudutları devamlı bir 
uğultu içinde bırakıyor, ıa· 
rapneller sonsuz bir tlm~ek 
slleıl gibi çıkıvordu 

Bu ıırada bütün mınettn 
ldareılnl kendinde toplayan 
o Büyük Boı, llerl hatlara 
fırladı, hücum emrlnt verdi . 
Tam gftn ağarmııtı ki, düı· 
man mevzilerinde birden bl 
re çatırdı koptu ve biraz 
ıonra her ıes keelldt . Ru. me. 
ıut olduAu, kndar hazin ka 
ranlık ve ıQküoet içinde yaL 
nız bir ıey duyuluyor ve gö 
rülOyordu: "Tüı le neferleri· 
nln çellk hıı ırtıları ve Türk 
ıüogOlerlle yaldızla mıı ve 
yere yakla mıı bir sema • 

Cevdet Kerim lncedaJ ı 
sözlerine eu ıuretle nihayet 
vermf§tfr: 

"Mutlu ölü, büyük ordu 
bir lıtlklll ve 1 nklllp 
mli ese eıı olan C.H P mil · 
li pro§ra.md ıenl Tar istik 
Ukl l v fokll bını ve Cu · 

,. 
e "asım 

huriyetinln kollayıcı ve l;oru· 
yucueu dlye öğüyor ve 610· 
nOyor. Her ıeye layık olaP 
kehraman ordu. sana ıonsoı 
ıevgl ve saygılar ıunuyor· 

Atatürk; 

Çocuk, genç, ihtiyar, ka · 
dm erkek gönüllerimlz!o bil' 
tün, eaff at ve heyecaotle 
Dumlupınard büyük e1erl· 
nln huzurundayız Her Y" 
nım1z gazilerin hahralarlleı 
ezlz ıehıtlerln mukadde• 
ruhlarile çevrllmfı otarttl; 
sana sonıuz boğlıhk ve ttı• 
z!mleorimlzl sunuyoruz. 

Sai ol .. ,, 

Bundan fionra meratlaJJ 

amiri Genral Tevfik ôıe~ 
ruhlu ve değerli sövlet'lı> 

ç• 
verdi. Hatipler 16 sene e 
vel bugün tören yapılan yer' 

e· 
de ve bizzat ateı içinde hat 
katı idare ederek aava~ıo 
kati netlceılnl istihsal edel1 

ar· Büyük ea,buğun admı ao 
1 

ken elkıı ve yeıa ıe ıe;1 
çevr~de uzun ve heybet 

o· 
akiıl~r yapıyor, ufukları çı 

d 1ııar• !atıyordu. Topların • lı1 
inleten gürleytılerl de"3 ı' 
ederken, bir t yare flloı.ıı~1 . 
da cevelAnlar yaptı ve fı 1 M eli•' deye BOyük Millet t e 1~ Bnıvekalet, Cumhuriyet tl3 1' 
Partisi, Vtllyetlcr ve bir '~tı 
müe&&eneler adına pek ' ı 
çelenkler konuldu. Abıde ' , 
zamanda gaz alıcı çfçek 1• 
~mları içinde kalmı~tı. te' 

Beledtye, ordu, vek tet
1
,., 

ve vilayetlerden gclaılf 0 bl' 
he)y€tler ı refine bOyOk ,~ 
okı m zty f eti v rılm 11 
ıete ıeolıkler 7apıhnııtt' 
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Karı ve koca arasındaki müt· 
terek hayetın bazı hldlsat 
dolaylıtyle ıdameıl tehhke
Ye dOımekle ayrı bir mesken 
edınebllmelerlnl h vt bulunan 
162 Del maddede (karı ve ko 
tadan her biri müıtcrek ha· 
Ylltın devamı y(lzünden ııb · 

hata, ıöhretl, veya ııtn!n le 
'•kkıst ciddi surette tehlike· 
Ye düıUll6 mOddetçe ayrı 
bır mesken ed ınebtllrler. Bo 
ıanma veya ayrıhk davası 

tkame edildikten ıonra karı 
•e kocadan her biri dava de· 
•aın ettikçe dfierlndeo ayra 
Yaıamak hakkını haizdir. 
Karı , kocadan biri talep eder 
Ve1a ayrı yaıamak keyfiye
ti h~klı olursa hiiklm han 
aııı taraf andan dtAerının ıa 
teıı için ne mlkdar muave
nette bulunacafmı tayin 
eder ) Bu madcle üç fıkraya 
llJrılmııtar: B•rlnci fıkra ka· 
rı kocadan bfrl hayatı mtıı · 
terekenin devamı 1üznnden 
••hbatı, töhretl veya l9lnln 
terakkisi ciddi ıurette teh
lllreye dGıuıın müddetçe ay. 
rı btr rneıkeo edlnebtleceğin 
den münbahbtlr. 

161 ncl madde mucibince 
kocanın ikametgahı karının 
llcıırnetgahı addolunurdu l 62 
ilci rnaddede tadad olunan 
•h\'alden biri vukuunda karı 
\'e kocadan ayn bir mesken 
lttthaı:ıoa salahlyettır oldu 
IQ anlaıılmektadu. 

Ah•alı mezkurcdeo b!rlncl 
•I, toraflardııo b irinin ııh 
hlltını ele alalım: 
karı ve kocadan blrla!nln ha· 

•t•lanmesı dı~erl için ayrıbir 
llleaken ltllhazıoa sebep ola
~a z. Bılalctı hayat arkadaıınıo 

aatalaodığı bir zamanda 
teda vı ve Jıtlrahatını temine 
Çalıımek evlthk bırliffnln 
1't'1.ft1 eıHlyeılndendlr. Ka · 
11'°'hun tarif ve 1 a vılf ettiği 
•ıhhat ise kocanın lkamet 
iih ittihaz ettiği mahal hıı · 
"' \1e ıu itibarile karının 
••bhat1nı e1aslı ve ciddi bir 
:~rette ihlal eder, koca da bu 
d •nıetaihı deflttlrmezse ke.
h •raın ayrıca ikametgah itti . 
'~ına aalAhlyettar olduğu 

~e Yine o mahal namuılu 
•dınların ikametlerine mah· •u, bı h 'lG r ma al olmameaı yü 

1 
tıden karanın ıöhreUne oaklıe 

~Ilı etmekle bu surd!e dahi 

d'-rı ayra bir mesken tedarik 
t hı b 1 k e l lr. Ve yine karı ve 
bocanın ıı ve ıanatları Hl· 

lı~rlle keza ciddi ıurette teh 
k e Yüz görterdlil m6ddetçe 
b~rı, kocadan her birinin ayn 
,
1
' nıeıken ntıhaz edebilme-
Qe k d k dı anun müıaa e etme te· 

ftl r. Bu hal tehltkenıo deva 
k 1 rtıüddetlrıce olup tehlf 
ete bertaraf edildikten ıoora 
'ta tı rn edemez Devam et 
t'Ql k 

d" h t lattyen taraf hakkın-
l, lktının müdahale11lol ts· 
,~ '\'e hatti l§ln derece ve 
t, 0tnn:ııyetıne göre de dıfer 
h~afa terkten müt~vellıd bo 

~- davasına hek verir. 
~- eık n tedarikine a eltnce, 

rıoın •-ıı, •oca meskenini terk 
•t 'Yrı bir meaken tedar lk 
~e~:•l •era koca k rıyı o mea 
'!&tık' bırakaaak kendtıiol bir 

•n bulmHtle elur. Bu 

ıuretle ayrı mesken intlhl\bı 
zımu1Dda hakimin müıaa · 
deılnl iıterlene latıbsal eder 
ler, istemezlerse hakime mü
racaat etmeden de ikamet 
aiblarım ayırabilirler. Şu 
hal karı ve koca araıında tef 
rikl mesken hususunda th
tlllf hı\811 olduğu ıurette 
olup lhtı llf vak' olur ise yr.nl 
taraflardan blrtıl mesken •Y

rılığıoa muarız bulunuraa 
hlklme müracaat eder. Ha
kim ayrı meıkea tedariki 
keyf lyetinl haklı garmezıe 

müracaatı red eder ve bir
lik meskenine avdetinl ihtar 
eder. Haklı g6rdüiü takdir· 
de ayra meık-en tutmasına 
müuade eder. Bu terk ve 
ihtar 132 nci madde mucl 
blnce hoıanma davsın ika · 
meılne müatenld tae ihtar 
vaztfeıt adı ye hukuk haki · 
mınındır. 

Terk edilen tn.raf isterse 
hakimin mOdahııleılni talep 
ve hakim tarafından vaki 
olacak ihtarla tktıfo eder. 
Bu ıuretle vaki ihtar hu -
lrnk usulü muhakemeleri kıı 
nununun 500 nci maddeli 
mucibince cullı hakimi ta · 
rafından tttlha~ olunur. 

ikinci fıkraya gelince: Ka 
rı ve koca ara11nda booanma 
veya ayrılık davası açılmıı 

lıe bunlardan her b tri deva· 
oıo devam ettiği müddet 
ayrı yaı mak hakkını haiz 
buluomokla ayrı bir meıken 

tedarik ve lttıhazrnda ser 
bestUr. Birlocl fı"raya göre 
tadad. olunan nhvaldan mü 
tevelllt tehlike {izerlne lkln· 

el fıkra '"' açılan boıanma 
veya ayrılık davuına bina· 
en mesken ayrılığından lıahlı 
addediliyor. Birinci fıkra · 

ya nazaran taraflard&n hl. 
rlnin ayrı meıkeo lttlhazıoa 
diğeri muvafakat etmezse 
hlklmln müdahaleslnl talep 
etmeğe salahiyettar lıe de 
ikinci fıkra mucibince mcs 
15en ayrılıAı hokkında dıjer 

tarafın müdahalei haktmi 
talep etmek hrıkkıoı haiz 
değildir 

Üçüncü fıkra ise: Gerek 
birinci fıkra muclbınce ayrı 
me•ken tedarikinde müztar 
kalmıı Ye gerek ikinci fıkra 
icabınca nyrı yaıamak ıçıo 
keza kendlıloe ayrı mesken 
ittihaz f tmlı olsun, her lkl 
surette hakim l 37 ncl mad · 
de mucibince kabahatli ve 
kabahatsiz tarafı teıblt ve 

tayine lüzum o!meksızan fa · 
kir olan taraf için d ığeı tn· 
raf üzerine nafaka takdir 
eder. Nafakanın miktarına 

ıelince: Btr tarafın servet 
ve kudreti mallyeıl nezua 
almmakla beraber dığer ta
rafın da dertcel ihtiyacı te· 
emmnl olunur. Meıeli; mulı 
taç olan taraf ihtiyacının bir 
kısmını kendi gelir ve k 
zancı ile temin edebiliyorsa 
kıımı mütebaklsl için nah 
ka takdir olunur. Bu huıuı . 
ta kanun sırf erkekleri de· 
ğll, · kndınları da kccaaına 
nafaka vermekle mükellef 
tutuyor 
Yanhı teli:lrkl ve zelıabta 

mahal kalaıama11 l~ln ıuau 

Mıtktu Muı11nele \7 eı~gisi 
\ 1 erecek Hiiessescleı· .. 

(Ceçcnkl Yazının Devamı) 
Kantar yepan, keıer, bal

ta, r~nde v bu gibi AIAtı 
yapan, nikelaj ve kromejcı
lar, kahve de§lrmeni yı:ıpan 
bakır ııvemacıları, toka ve 
dü~me yapan, tapa, kapaül, 
mühür kap&6lü yepao, oy 
uncak, g41z ve benzin ocağı, 

tel 6rgü, lclııe , sao.t , bıçak, 
destere ve çakı yapan mu 
euHeler. 

Tahta sanayii: 
Marangozlar, dofr macı 

lar, karoseri yapan müeB&~· 

aeler, bıçakçılar, portatif 
karyoln ve ıandalya yapan 
müeaseıeler, araba tamirci 
lerl, kundura kalıbı yapan, 
metro, araba baıhjı, tahta 
zımpara, ayııkknbı 6kçesf, 
motlSr kaenağı, kornfı ya · 
pan mOesseseler. 

Kimya sanay"I: 
Ç•vlt ve boya tmll eden 

müe11eeelcr . 

Gıda sanayii 
Hardal, karabıber v~ lll· 

ir baharat, blıküvl, makar 
na, ıehrlye, ta han, sucuk, 
ealarn ve benzerlerini, balık 
koaservesl, pirinç, mercimek 
vesalr hububat unu yapan 
müesceseler. (Buiday ve 
çavdar unu ö~ilten değir· 

menler hBrtç}. 

Mensucat sanayii 
Konfeksiyon, fotlobaAı, fo· 

Un ıertdı, dantela , üatübü, 
paapaa, IAmba fıtıli, kolan, 
kordon, tire eldiven, kılte· 

la, kaytan yapan müetsege· 
ler 

Müteferrik sanayii 
Çelik lmelithıuıel rf, mu 

kava kutu, duvar küğıdı , 

karb!>n kağıdı, nyno ve ~arlı 

tal tesviyeal, buzlu cam, fır 
ça. kadın çantaaı, mum, 
ağızlık, düfme, tarek, toka, 
plastik eıv&, buton ve ıem· 
ılye, tutkal, kola, ıırma kı · 

laptan, ıelln teli yapan 
mGeS1eıeler. 

Yukarda da lıah edildiği 

üzere toptan yıllık muame 

le vergisi ancak muharrik 
kuvveU b~t beygire ve ıoçlsl 

ona kadar olan müe111eıeler 

hakkında tatbik edılebll cce · 

ğioden daha fazla muharrik 
kuvvet ve fıçı kutlanan ıı 
nal müe11uelerlo · yuluudo 
yazıh fılerfe mefgul olsalar 
btle toptan yıllık vergi uıu · 

16 ile teklif edilmeler ine im· 

j kin yoktur. 

• ~aniden mükellefiyet mevzuu · 
na gıren müessaselar 

IJ) Toptan yıllık verıl, 

3535 numaralı ke.nu!lun me· 
riyete glrdtğl 16·7 1938 ta
rıhtnden ltıbaren tatbik olu 
nacaktır. Y aol yeniden mü 

da arz edeyim ki, birinci 
fıkra mucibince bir tehllke1e 
fatlnaden Gyrılmıı olan tara · 
fın ayrılmuı muvafıkı hak 
ve hakikat o1duiu lndettrıh · 
klkat tehakkuk etmekle 
hakim tarafından aynlmıuı 
hakkında •erilen k rar üze· 
rlne dıter tcrafa na · 
faka bağlanır. Fakat ortada 
tarlfatı kanuniye vcçhtle 
c tddi bfr tehlike mevcut ol
makuzın btll sebep terk 
edip giden taraf için kartı 

tarafın nafaka vcrme•lne 
mecburiyeti yoktur. 

- SONU VAR -

k ellefiyet mevzuuna g irmtv 

o lan sınai müe&Seselerden 
nevileri yuk rıkl f 1kr da 
yazı lı olanların 1938 meli 
yılı vergtlerl moldu ola r k 
ve 16·7 938 - 31 5 · 1939 
müddetine g6re bea ıı p l na · 
cı:ıktır . Ancak melctutyet 
usulQaün tatblkına baılsoın· 
cıy k d r t mmuz 1938 
ayına a lt beyanoe.menfn ve 
rtlm al ve vergfnto ödeııme
ıi müddeti geçmlt ve bu 
mOddet içinde srnai ruOeue· 
ıeler beyannamelerini 15 
atustos 1938 a I< fi mına kadar 
vermit olduklarından bu be· 
Y•nnamelerln ve bunlara 
müsteniden tahsil olunan 
verginin de kabulG zaruri 
bulunduğundan bu müddet 
içinde beyannamesini ver 
mtı ve verglıtnt de &demtı 

veya bir satııt olmadığını 

blldlrınıı olan müe11eseler 
hakkmda maktulyet usula 
J 8 ·1938 · 31 5 1939 dev 
reşl için tatbik olun cak ve 
temmuz ayına oid b .... yannn 
meler mut ber a d ded lect"k· 
ttr. Toptan yıllık vcrgt ve 
ballanacak ol n s10al mü· 
esseselerden bey nname ver· 
memtı ve defter tutmnmıt 

olanların maktu vergllerl 
16 7 1938 tarıh ıoden tatbik 
olunac ' ve bunl r hR~lmı 
da resen tıskdır yohyle ce 
zalı vergi tarhına gldilmlye· 
cektır 

Yıllık vargının matrahı 
1111 23 7-1938 ve 23221. 

42 23041 46 uutnarah umu 
mt teb!iğatta: 

Toptım yıllık vergtofn mat 
rahıoı teıblte memur he· 
yetlerce müesse elerln ıene 
hk tatıılnrmı takdir için ce 
gibi huauınlln tcdkik cdıle
ceğl umunıl surette f zeb 
edtlmi~ ve verilecek kara r 
ların esbAbı muclbeye da· 
yanması lazım aeldığı , tak· 
dfr heyetlerince tayin olu· 
nan ıenelık ıatıı kıymetleri 
oe göre verginin tarhı va· 
ridat dalreleC'lne a ld bulun 
duğu bildirllmııtır . 

Bu tebllğata aıaAıdakl 

huıuaıı.tın tllveal muvnfJk 
göıülmüıtür: 

1) Heyetlerin va zlfeal 
maklulyete bağlanması icap 
eden müeHeselerden boya 
hrrnelerle, tamlrathanelerlo 
bir ıenede yapacald rı it 
mukabili alacakları ücreti, 
dl~t"r 81Dai müeı eıelerln 
it mukabili alacakları ücreti 
dığer sınol müe111etelerfn bir 
ıencde yapacakları sat ı § 

bedeltnt teablt etmekten iba 
rettir. 

2430 Nume ralı l<onunun 
5 net maddeıl mucibince 
verıl matrahını bulmak için 
bazı sınai müe1&eıelerc a ld 
satıı bedelinden iptidai mad 
de teoztl&tının dOıOrülmeal 
lazım gelmekte lıe de hu 
teozflltın icraıı yukarda ta · 
rıh ve numarası yazılı teb 
ltjatta da beyan edıldill 

üzere maktu verginin tarhı 
ıırasında varidat dairelerine 
terettüp otmekte olup tak. 
dir heyetlerini alakadar et· 
mtyeceğlnden heyetlerce ya
pılacak takdir ıırasında bu 
bu nokta ib:e~lnde levakku· 
fa mahal )•oktur 

Takdir esası 
2) He1etleree tıkdtr ee· 

naunda aıa§ıde.kl hueu et 
behemehal erntllrı l acak ve 
bu malum~t lı a rarlorda 
münderiç o!ecttktir . 

A · M üessesenin Uca rl def 
teri mevcut o'up olmadığı, 
varııa geçen ıeneyc afd dd. 
terde görülen ısat ı ı bedeli 
(boyabanelerJe, tamirhaneler 
için ücret miktarı) 

B • 3535 Numaralı iuıınu· 
uuıı neşrini tak1p eden ilk 
ay içinde beynnn me ver· 
mi§ asc bu beyannamede 
ye.zıh sa tıı mtktnrı. 

C - Mfteueaenin hu!lan· 
dıiı motörün beygir kuv\• ti 

(motör kuvvet in in l§Ugai 

mevzuu olıın fete oynadıöı 
rol nazara alınocckhr. lıtn 

lcabıon göre büvü1' kuvvet· 
le motör kullanılmaaı zaruri 
otup olmadığı v büyük 
kuvvette motör lıullanmanın 
fıln zaıuri lcrıbındnn mı, 

yokıa emsaline göre daha 
f azl• ff yapabilmek makeo. 
dlyle mi oldu~uou tedkik e:dl 
lccekur.) 

Ç - Müe11esenln bir ıe 
nede ku11andıfı ltçl adedi, 
bunlara verdl~i evmlye 
mtktnrı (kaznnç verglıl ka 
nunu mucıblnce rnüstehdem · 
!eri lçia bordro ,.·ermekte 
hie bu bordrolar da nazar 
nlınacaktır . ) 

D - Mücsseıen'n bır ıe

ne fçlnde resmi dairelere ve 

hususi m6esscselerc karıı 
· taahhüt vo teslim ettiği mal· 
ların ve satıt b delinin mil< 
tarı. 

E - MOesacsenfn emsal• 
ile muka}•eseııet. 

F - Müe11esenln bir se 
nelfü elektr ik ıarfi) ıs hnın 
kilovat Hlatlnln imal ettlAI 
CDJ adan muayyen bir rnlk · 
tar vücude getirmek iç in 
nr fı muktezı eleklrtk lnlo 
vat saatine olıb<ti ıurettyle 
s<:ne l ık maiııü lat mık t unın 
tayini knbil o duAu hallerde 
de bu malumat (kömür ve 
ya m yıl m deni çpehıukat 
l<ullanılmaıı halinde elek 
lrtk yerine bunlar gösteri· 
lecekllr) 

G Müeısesenln lıgal 
ettiği yerlerin gayri safi 
I radı veya klrnsı. lİıgal edl 
len mahall in vfiıatl it icabı 
mı yokıa emsblinc göre da· 
ha fazla tı yapal>llmek mak 
eadtyle büyük yerde mi ça
hıılmakta olduğu tedklk edt· 
lecektlr) 

H - Müe1&eıeden mal 
satın alan veya müe11eıeye 
mal aatan Ucarethao~lcrln 

kayıtlarına bclulmıı lıe bu 
kayıtlardan öğrenilen mal6 
mat. 

3) Senelik aatıı miktar 
ve bedelleri ve boyahane 
lerle, tamiranelerln bır sene· 
de. aldıkları Qcret takdJr 
edılmek Ozere heyetlere bı l 
dirilen mile11eıeler arasında 

kanunen muamele vergiııne 
tlbl olup ol madıkları huıu -

ıunda bir tereddüt haaıl 

olanlar hakkında takdirden 
evvel müessesenin tottga\ 
nevi ve fekli varidat DlÜ 

dürliiğüne blldlrlle.rek ta kdlr 
yapılıp yapılmomaaı hakkın 
dn talimat lstenecekttr 

Mevzuubabs müeeaesenin 
mük~llef veya muaf olduğu 
ma~Illnce de keaUrllemezae 
ne &uretle çalııarsk ne gibi 
imalat vücude gettrdfil hak 
kında izahat verilmek ve 
tereddüdG mucip noktalar 
açıkça bildirilmek ıurettyle 
vekllctten lıtlzan olunacak· 
tır 

Bu ,aaılar datreılndt', ıtm 

SAYFAı 1 

Nesir : . 

Çiçeklerin 
1 Dilinden .. 
1 -1-

Aşkımıı bir tebe~ıümle 
başlar: Mayıs sabahım 
andıran bir tebessümle .... 

Ve bu tebe.~sıimlerle 
lwlblerde açılan lılu gc. 
lecek için blllnm~dik 
renkler yaratır. 

Sonra . . Işıklanan kalb . 
ltrimlz hayatın mavilik· 
lerlnt doğru akıp gldtr. 

A~kımı: bir tebessı1mle 
başlar .. . 

"'* * Çiçeklerin dilind,.n nn· 
lnsaydım nn/ardan sana, 
aklına gelmedik tzolltr 
düzerektlm. Fakat tanrı, 
onların dilini hana lJğret 
medi ve btnim, sana, nı
kım için yap!lcağ1 m tz
gller durgun •ulardakl 
sazlar gfbl, sl's~lz, sodasız 
son gtinünü bekliyorlar 

n11niin çiçeklerinin ku 
lııfrlarına e?Jlltn anlar 
onlnrm ftryaf!r= aşkları· 
m dinliyorlar, papatııalnr 
rizeridt dolaşan kelt>bf.k
ler, aşklarından tmfn ola 
rak ııçuyorlnr. rüzgarlar 
aşklarım s6yllyım ngllt
rlni rulılar:ı ılndlrlyrr 

Ve ben. . Çfr'ekl,.rln 
dfllnden anbqnmarlığım 

için sana aşkımın yıice 

ligini anlatacak kert,.ye 
gelmtdlm. 

Tanrım. . Ya bana çi
çeklerin dl/lnl ôğrtt, ya 
lmt onları 11 dlllndtn an -
llyacak bir hale koy. 

Çünkıi, a~kım çiçekle
rin dilinden konuşacak 

kadar lckesiı ve temiz. .. 

Muzaffer Yersel 
diye kadar 3257 num•rah 
knnunun "8,, ncl madde 

mucibince Jıe baılama be · 
yannamelerlnl vcrmlı olan 

mücueseleıln llsteıl ve be· 
yannameleri derhal resen 

takdir heyetine ıevkoluna 

rak mBktulyet esaslarının 

teabitinc baı!amn11 ve bu 

fı 'n en kısa mnddette ikmal 
cdilmeıl vekaletçe matlup 
ve mültelzemdlr. 

Bır taraftan bu itler ya. 
pıhrken diğer taraftan varl· 
dat dairelerince mıntakalan 

dahilinde yoklama yftpılarnk 
yeniden mükellefiyet mev · 

zuuna gfrdiklerl halde fıe 
batlama beyannameıl ver. 

memft olan müe11uelerde 
teıblt olunarak takdir he· 
yetlerfne btldirllecektır: 

Maktulyete bağlanması icap 
eden müesseseluin adedi 
Maktul yet bağlanması 

icap eden m6e11eselertn adet· 
leri ıenclık aatıı bedeHerl 
veya ilcret ınıktarları Aza• 
mi bir buçuk ayda ta1ln 
olunmı yacak derecede çok 
ol11n yerlerde reaen takdir 
heyetlerinin }Qzumu derece· 
tinde teaddnd edilmeal llzım 
gehr 

4) Muamele verılsl ka· 
DUDUDUD blrlnct maddesi 
teıvlkt ıanayl kanununun bi
rine( maddrıloe nazaran sı · 

nal müe11eıe ıtlak edebıle
cek olın mOe11eselerl verıı 
mevzuuna almıt olup 3535 
numaralı kanunda bu eaat· 
{LGtfen aayfa11 çeYlrlntz) 
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. 
r da bir deiltlkhk vücude gt.• Yeni Hastaha- ım.-;J••••••••••••••••••• iiı ~'f.·l:l.'l'l'lt:l'l'l'l'l'l:l'l'lt:f:l'l'lt:l~~ 
tlrmemtıtır. 

Toplu bir halde imalat yapını· 
yan müessesQlar 

Sınııf müe11eıeler ttıvikl 
unayl kanununun birirıcl 

mııdJeıloe göre mııkıne i'el· 
ler veya lezglblar lanea.y'e 
daimi veya muayyen zaman· 
farda bir madde veya kud
retin evaaf ve eıklltnl de · 
ğlftlrecek toplu hıullit ya· 
pan •e bu maksada tahılı 
edtlmfı olan yerlerdir. Bına
enaleyh llnıl mımulüt vi · 
cude ıetlrmekle beraber bu. 
nu toplu ıekilde yani ıerl 
halinde yapmıyao mahalle
lere ıınat mtie11eae dene· 
mez. Ve blnnetlce bunların 
mamQlatı muamele verıtıl 
lUevzuuoa dabıl olamaz. 

Toplu lmallt vücude ıe· 
thmedllderl yaptırılan ted · 
kik nellceılode anlaıılmıı 

olan ba2ı ıanat nevllert aıa· 
fıda 16ıterllmf1tlr: 

Sıcak dım;rcilır: 
(Demir ocajı bulunan ve 

demiri bu ocakta narıbey

za haline ıetlrdıkten ıonra 

döimek ıuretlyle lıtentlen 
ıeklt verenler.} 

Soluk dEm:rcller: 
(Demirden kapı, parmak· 

hk, pencere pervazı vesaire 
ılbl mamClllt •Cicude geU· 
renler.) 

Tornacılar: 
(D6kmecller tarafından da 

kOlen maklne aluamına ve · 

sair demfr marrıdlah torna 
freze, plloya, malcap hz 

ılhlanoda •ıhyt>nl~r ) 

Tes~lyecıLr. 
(Maktne aksamını ve de 

mir mamQlitım eie ve mQ 
me11lll Aletlerle dOzhyen ve 
temlzliyeoler.) 

Maklna dDkmP.cilerl, kazancı
lar, borucular: 

( Gemi ve makine kızan· 
larını tamfr ve bazı aksamı 
nı tecdit edenler.) 

Mamül borulara elfp bak· 
mek ıuretlyle lltenllen t•k 
le sokanlar ve bunları yek· 
dliuloe ekltyeoler. ) 

Elektrik ve oksijen kaynakçı
!arı, bileyıcller: 

(Traı bıçalı yapılmak üze. 
re hazarlanmıı parçaları tılt · 
yerek keaktn hale ıetıreo 

ve traı bıçaiı bıleylchl ttlak 
olunurlar ) 

Tahta sanayii, modelciler, mü
tef enik sanayi, sunl aza amll-

lerı, ajorcular, pikocular: 
Bu aanııtlarla lıtıgal eden 

mOe11eıeler muharrik kuv· 
vetl ve fıçı H ym her ne 
olursa olıuo; muamele vergi 
ıl kanununun mevzuuoa 
ıtrmemekte olduklarından 
bunların ne ·maktu vergiye 
bajlanmuana, ne de beyan 
name uıultyle vergiye tabi 
tutulmaıına mahal yoktur. 

l A l ıl Mtmleket Haslalıantsl Cildiye, Zührtviyc ve IJtv •' " T.. k' c h . t' z· t B k .,. ne er cı ıyor I Stllyulrlye Şe/L: • y ur lye um uraye ı ıraa an ası -,_ 
(Baıtarafı blrln~I sayfada) • • 1IJ. ~ 

rı bır hadde ıodırılmeıı 1 - DOKTOR. - • = Kapital: JOOf)00,000 Türk lirası ~ 
tçlo tki yerde her birt 500 it iz B S • .,;. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
yatakla verem hastahanesi • EKREM NAF AY AN ...., 1IJ D.. H r ~ d AA h b' 'e ,,,.. 

k d 500 ki • 
J9I; ...J unyanın er ı araıın a ırıLJ a ırı, r _.. 

gene & 1 yer e yata ı it .,., ,,,.. 
verem eanatoryonıu, tkl yer- • Seyahaftan flvdet Ederek Hükumet Cad· • 1'/. Her türlü :r.trat lluazlar-dtier bilcümle bank• mu· ,. 

de her biri ıkı yüz elli ya · it desinde (.56) !Yumara/ı Hanesinde Hasta. • 1IJ amelert büyük ıubeleıınde ktrahl& kasalar. ,. 
takh cerrahi verem ıanator· • /ı K b J Lt; Tı d . B /, f • fJ. lhbauız tHanur ve kumbara heaaplarında lkrıa· = 
Y

umu, ık• ·erde de her biri • arını a u e e avıye aş amış ,,. I "" mtyeler. ..... 
~ • 12- 1- 264 fJ. ,.. 

~kle , 'e ~z P : ea 
9 
ta: ~o~~ ..................... ••• iMi : lkramlyt: IJlkiarl: /kramiyeni11 i11ian: = 

yomuaçılacaktır Bunlardan Balıkesir Askeri Satın Alma ~ ADEDi \':O ~ı:o~ ~ 
baıka 30 vtll1ette yeniden .,.,. ,.. 

verem milcadele dtıpanıer - KomİB"OUundan: ·~ 1 52~00 520500 ~ 
lerl teefı edilecektir. .., .,.,. oı ,,,.. 

Yeni proAramda dolum Kor merkez blrhklerl için 12 ton trmık ıçık ekıtlt· fJ. 10 ıoo 1'JOO = 
ııler ine de çok genlı bir meye, konmuıtur. ihalesi 3 . 9 938 cumarteat ıona saat 1 ()30 = 25 50 1250 -,_ 
yer ayralmııtır. J 6 :yerde her da kor ıabn alma komisyonunda Japılacaktır. Eveaf ve 1'J. 30 '40 1200 Fi' 
biri 30 50 yataklı dojum huıuıl ıartlar komlıyonda her ıtın ıör6lebıhr . llk temlna· 1IJ. 40 20 800 ~ 
evleri kurulacaktır. ltöy ebe tı 167 1Jradar. Talıplerln muay1ea ıün ve saatte komtı· JIJ. ıu8 6UUO .,. 

mektepleri üzerindeki çalıı· yona milracaatları fJ. Bu lkramiyeltr lur üç ayda bir olmak üztrr se· = 
malara devam edilecek ve 4 - 1 - 276 ~ nede dört defa bu miktar ı,ztrindtıı k11ra llt dağılı· ,; 
ihtiyaç hı11edtldıkce yenl- , )\ lacaktır. ilk ktşlde 1 Eylı1l 938 dtdlr . ~ 
lerl açılacaktır. ilk pllnda )t " 

•Ç•'•cıık yen• mekteplerin Balıkesir Aıkeri Satın •••••ı.-ı.••••J.••••••••••••-.• 
ıayııı altıdır. Memlekette 
çocuk haetalıklaril• de e1&• · Alma Komisyonundan: 
h bir ıuretle mücadele için ilk ketfl 48. 145 lıra 18 kuruıtan ibaret olan Bahkeılrln 
yeniden bet bily6k çocuk 
ha1tahaneal kurulacaktır. Çayırhtıar mevktlnde yaptmlacak lkl adet top hanıarı 

ile beı adet cephanelik ka pala zarfla eluıltmeye konmuı · 
tur. ltk teminata 4158 llradır. 

/ 

lbaleel 8 9 9.>8 perıembe ıOnG Hat 16 da Balıkealrde 
kor ıatın alma komlıyonuoda J&pılacakhr. Bu Jıe ald pl&n 
ıartname •• birinci keı•f lle tedıye ıartlan Bahke11r kor 

1 

~~~~ ~~-' 

a Geç ne- 1 
• 
1 ühimdir .~ 

Yeni ııhhat proframı yal
nız bGylk ve memleket ııh · 

hat b001eıtnde y~r almıı 

olan baatalaklarla deiıl, halk 
11hhatıo1n eksik ve nokıan 

sayılabtl~cek bGtOn ıubelul 
Ozerlnde tedbtrlerı ıhUva et 

eatın alma komlayonlle Ankara ve lıtanbul le•azım lmlr- ,...,._...--

mekt~d · r. Bu arada 4 yerde 
her btrl 500 yataklı akıl 

butahkı"ra hutt.baneal ku 
• u acektır 

hklerlnde ıöıQlebUlr. Taltplerln muayyen ıOnde ihaleden 
b1r ıaat evveline kadar teklif mektuplarını kanunun ıkın· 
el ve üçüodi maddelerındekt veelkalarla blrlıkte ve vana 
ehliyet ve ıktıdar ve11kaların' da beraber komlayooa ver-
meleri 4 - 1 - 285 

IJ~:~~~:.~ü~~!k .. ~~~~n~~'. 1 
Ovaköyü İhtiyar 

tad kooırea• 4 ey.ai pazar Heyetinden: 
ıGoü saat 20 de toplana · 
cağından bütün (iyelerin o 
saatte kuhlp btnaaında bu· 
lunmaları rica olunur. 

,. ••••••• 4!. .............. .. 
: . TURKDILI : • • : Pazarteelnden baıka her : 
: ıOn çıkar. Slya1al gazete .. : • • : Yılbfı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 • 1 
: Say111: 3 • I 
! GünO ıeçmfı ıaydar 2s! 
: kuruıtur. : 
1 

ADRES· : • • • I BALIKESIR TORKDILl : 
~ ...................... ... 

Harman zamanı ıelmtı olduiundan her reoçbert, 
köylüyü, dejlrmenclyl ve zahlr~clyl düıündür~n ltı 

bir bujday çfllka maktnul almaktır . Fakat lıteobul- 7J 
dan ambalajlı "lmak, maklnentn ne olduiunu bilme · ,. 
mektlr. 

Biz, Balık ılrde ayağımzda rna1rafaaz ve açık ola 
rak Lu meıhur olon ( EMiL MAROT ) fabrikasının 
buğday çalka makinelerini Lu sene d-= latanbul flatın ;J 
dan yüzde yirmi ve yirmi lıeı nokunile ve eh\'eıı '9 
ftatlıı ıatılmaktayız . 

de mevcuttur. 

Mahıulatı 9 k11ma ayırır, katiyeo yabancı madde 
bırakmaz . 

Yedek parçalarını derhal ticarethanemtzden ted• · 
rik edebilirsiniz. 

Bedelt için de ayrıca kolaylık gö&terlltr. 

MAKINELERlN YAPl'lGI iŞ MIKT ARI: 

No: 4 5 6 

B•tlık esiı- Beledi ye 
Riyasetiııden: 

• 
Balıkesir Inhisııı·Jaı· 

Başnıüdürl-iiğüntleıı: 

Saa lle yaptığt iş ıuiktarı: 250, 500, 600 
kilo rnahsu l calkar. • 

Belediye tanzifat ameleıl jçln mevcut numüneslne göre 
40 takım elblıe 'f'e 40 çift fotın yaptmlacağından 1 S ıün 
milddetle açık ekalltmtye çıkarılmııtır. Elbiselerin 1bebH 
takımına 900 ve fottnlerln beher çiftine de 450 kuruı he· 
del tahmin edtlmtıttr. 

lhale1ı 14 eylal 938 çerıamba güoG Hat l 6 da Bele· 
di1e encümeninde yapılacaktır. 

faltplerln m ezk6r ınn ve ıaatte Belediye encftmentnde 
hazır bulunmaları ve yQzde 7 ,5 depozito akçalarıoı iha
leden ev•el yatırmaları illa olunur. 

4 - 1- 300 

G6nendeo Bandırma loblaarlar anbarlarıoa kamyon· 
larla nakledilecek kabılt tezyit ve tenklı (90.000) ktlo 
idare mali yaprak tütünlerin nakl; iti 19 - 8 . 938 tarı 
hinden ltlbart<n 15 ıün milddetlf' elnıltmeye konulmut 
tur 

lıteklllerln 2 - 9 • 938 larlhine müaadıf Cuma ıünü 
nat 15 ıe kadar Hahkeatr Gönen ve Bandırma lnbtur 
larına m6racaatları . 

4 l - 293 

Sahtbl ve Baımuhıurtrt: Bahkeatr Mebusu 

Çıkar1m Genel Oırektörü: FUAT Bit..' AL 

Ba11myerı: Vtliyet Matbııaaı - Babkeılr 


