
-· Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras Tahranda lran Şehnişahı Tara· 

tından Kabul ec:f ilmiştir. 
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~Iran Şehnışahı Dun Harıcıye Ve-~~ Takdirname Gönderdi 
1 k ilimi z i K a b u l E t ti .- ~~ 
•• •• I! •• 
~ .. 
l lralt, Efgan Hariciye Nazırları da Tahrana Gidiyorlar. Dört i~ 
~ .. 
1 Devlet Arasında Milhim Konufmalar Yapılacak.. i 
? 4-kara, 29 ( Huıuıi) -
•'-a .. muva1alat eden Ha 

;1tı1e Velr'11mlz Dr .8 . Tev-
llı lııtl Araa Şehntıah ta . 

,,,, d 
I D •n kabul edı l eıek öi 
• 1• netine alakonmuıtur. 

fa ltarlclye veziri de 8 Tev-
lat le RG,to Arum ıerefı ne 
b' •l1afet vermlf, ziyafeti 
it 1'-•are takip etmittlr. 
S..•arede mebuılar. ıe 

h:•ller ve kor dıplomatık 
it bulunmuıtur. 

fette teati olunan nutuklar 
da Tilrklye ve lran ara11n
d.ı mevcut kardeıce doıt 
luk duyıularma münasebet 
luı tebar6:ı ettirilmııtır. 

Parıı ajanıı Irak Hariciye 
vez•rl ıle Afgll n hariciye •ezl 
r•nin Tahrana hareket et· 
t ı klerınl bıldırmekte ve dört 
komıu memleket harici1e 
nazırlarının Lu toplantuıoın 
l u memlek,.tler arasında 
ademi tecavüz muahedeıİnln 
lmıaaıle alakadar olduiunu 
t•ave etmektedir. 

Türk Hava Kurumunun 
Varidatında BiJyiJ.k 

inkişaf Vardır. 
Yılı 

Son 
Bir 

Baıv.,kilimlz lımet lnönG 
ıon yıldaki bava çalıımaları· 

nı çok verimli r6rmOıler, bG· 
Ulo valilere •ı•iıdaki t•ml · 

mi göndererek bu meaatle· 
rlnl takdir etmıılerdir: 

lOrk Hava Kurumunun 
1936 1937 yıh ıellrlnl 16z

den geçirdim. Varldattakl 
lnkiıah görerek hb duydum. 

Kurumun geçen yıl, daha 
iyi bir verim a labtlmealoln 

ıeb epleri ara11nda idare 
lmirlerinln sıkı atlka ve 1ar
dımlarının en bat &mtl ol· 

maaını öirenmek memnunt· 
yetimi arthrdı . Yıllardanberl 

(berinde çalııbfımız hava• 
cılık davuını muvaffakı1ete 

dojru yürütmek yollar1nı 
çok iyi kavradıklarını ı&r · 

dGfüm tlbaylarımızın 6n6· 
müzdekl çalııma devreleri 

içinde de. bu mlllt mevzu 
üzerinde ayni alika ve ha · 

raretle ufraıacaklarına em
niyetim vard1r . idare amir· 

lertmtztn aOzel metalslnl 
muvaffakıyet dileklerde tak· 
dır ederJm. ~ 'l.trafette ıkl taraf arasın 

t,
11

;•11ahnl ve doıtane nu 
.... •t teatt olunmuı, iki 

l•t rlcalinln mukabil zi
~'-tlerının ehemmiyeti le 

' 1t ettiril mittir. 
1 4nlcara, 29 ( Huıuıt ) ,,.. 1 

Beş Şehir Arasındaki General 
At 1 etiz m Varı si a r ı Ali Hikmet A11rd11 1a 

ol • rak ara11nda huıl 
~- ftlllf 6zerlne lran ha· 
.,.:,• •ezlrl Irak hariciye 

"-•-~ T a h r a n a da ıet 
""'''. l',~lt bar1ctye veziri yaran 

~~· hareket edecektir. 
es, 11• birçok Irak hari -
~ ~ ~tnurları refakat ede 
~tat. 

't .... "'9 Ja&unda Ef ıao ha 
t..L '' 

0 •am da lrana ıele · 
~•it . 

~rt d.,vlet araeında çok 
lıt. tla •Gzakereler olacak 

ı 

İran Şah ı Riza Ha n 
Şehnltahı dün Hariciye Ve 

kiltmtzl kabul etmlt ve öi 

.\ .. •ta, 29 (A .A) - lran le yemeilne alıkoymuıtur. 

Pehlevi lfa:.reilerl 
Akıam lran hariciye na

zarı tarafından vekilimiz ıe· 

reflne verilen büy6k ziya 

Kültür Şakiler Arala r ı n d a k i 

l 
lrti.batı K~bettiler.. Bakanlığı hangi aıecmu-

•rı • h ılara yardım edmk ~· ırıyı IİRIBİI çılısın aydullırın bir çoğu , •. 1 

Ankara, 39 (Huıuıi) -

ıl , Sırit Hızı sakland ı ğı yarda torkulu bir Kültür Bakanlıfı çıkmakta 
h t 

olan edebiyat, fikir ve me-

l' 4'11, aya yaşıyor 1 slek mecmualarına yapmak-

,, tt, 29 (Huıuıi) - ==A==,========= ta olduğu yardımı daha 
9'1s11_.••de aakerlerimlzin m a n y a ..... ~..... ta fazla geniıletmeğe karar 
. ..-.et. ~ l&tbı devam etmek-
""'- •lalden birçok ıakiler vermit ve buna ait lahıtıatı 

~'"" ederek af talebinde Çekoslova~ya ırasm~aki 7 ,500 •ira ya çıkarmııtır 
1)1.:''-t1-rdar. Geçen sene Varlık, Yeni 

' a.' d6kGntüler de ara · geçimsizlik Türk, Çığ1r, Kimyager, Ka 
'•L "'''•tından iılifade 1 1 rınca , Akpınar, Kaynak, 
~ " 6t d Londra, 29 (A.A ) - n '- h t • e e beride saklan- giliz hariciye nazırı Avam Enoüıtri, Akbaba. Uyanıf, 
~t. Ş,lc~=~hQı etmektedir kamaraaanda sorulan ıual· Fikirler' Siyasal Bilgil~r, Ye· 

t •ttı~ r n aralarında hiç lere cevaben Almanya tle ni Tilrl< Talebe, Yücel, Deniz, 
O.. .... t lcalaıamııtır Ç 1 L.~ ._,_ ekoı ovakya ara11ndakl Ekonomi, mecmualarmdan 

~.. ""• bu sarp yer-
a.ı ""• bt geçlmıizlığl tee11üfle kartı baıka bu ıene de Okul Ôğ-

"'-iıtad r •raıtırma ya 1 d 1 S. ır a ılını. ıpanya iılerlnde de 1 retmen, Halkbilılıf, Kttap 
~ 11t it· lnıılterenın ademi müdaha 
''tt,f 1••n11ı ılndlit yer ve Kitapcılık, Yarımay. me 
~ - IQcl le ıtyaıetine aadık kalacağı · 
~- •lrılertn daiılma 01 ıöylemittir. cmualarına da yardım edil 
~ltt,~orlcu içinde bu- 41'" meıl kararlaıtmlmııtır 

'
~ .. ~·· ;~Yit Rızanın Y•· Siyasi vaziyette deniıiklik Ankara, 

29 
(AA ) -

l 
.,.., .. b 1 Kültür Bakanlığı memleket · 

•Ilı'• L lr aün meıeledtr. JOLmu~ •ıı q ıQ t 1 1 y le çıkmakta o'an fikir, ede 
~"il f U US Jll dönümü Roma, ~9 (Radyo) _ Si· biyat. sanat ve meslek mec 

' ::: 29 (A.A.) - iz · yaai mehafilln kanaatına muaları i 1 e anı ı kl opedik 
~ kurtuluıunun on 1ıöre bu hafta tat ı linde bey nefriyata yapmakta oldufu 

~ d6ntaıa coıkun nelmtlel vaziyrtte deiltlklık yardımıel mıkdarmı yedi bin 
lr11tlulanm11br. olmamıtllr. beı yüz liraya çıkarmııhr. 

Edremilte yapılın hu mlllbıkılardı Bursı 72, Bılıkı- ıehriıizı geldi 
sir 52. Edrem•t 2 5 puvın almışlardır. 

Balıkesir, Bursa, Edremit, sa , ü çüncü Sü'eyman Edre· 
Ayva1ık , h e nd rma. atl~tlrrl mit, dürdOncO Sallhatlln 

ara11r\da pazar günü Edrr. mıt 

sahasında yapı lan atletizm 
müıabakaları fU ıeki de ne 
ticelenmft ı r: 

ıoo M tre: Birinci Raif 
Bal.keılr, ikinci Nazmi Bur· 

Kutup 
Sıyahatmı iıtirık adın 

llimlır tıltif ıdıldiler 
Moıkova, ~9 ( A.A. ) -

Merkezi icra komitul, ti 
mal kutbu seferine tıttrak 
etmlt olan Şmlt, Splrlna, 
Chevelet, Papanine, Alextev, 
Mazuoroux, UoloYine, Babo· 
uchkfne, Vodoplanov, Molo. 
kova , "Kahraman,, ünvanı 
m ve Lenin nipıını verme· 
ği kararlaıhrmııtır. Bunlar 
aynca 25,000 er, ruble mü· 
kif at ta alacaklardır Srfe
re ııtırak eden diler 16 ki
ti 15,000 ruble ye Lenin 
nlıamn · , 13 kiti 10,000 rub
le ve Kızılyıldız ntıanını 
alacaklardar. 

- 4' 

Har türlü müdaf ıı tertibı
tmı ılmıs bulunmı~ladu 

Londra, 29 (A .A) - ln 
ıtliz milli m6dafaa nazır1 
lngiliz tüccarlaramn bir top 
lantmoda ıöyledlil bir nu • 
tukta bir harp ihtimali tak· 
dlrlnde llzım ıelen her tür 
lü tedbirlerin alıodıiını, ku 
rulman kararlathralan 123 
havı fılotllaımm temmuz 
a y ı n d a tamamlaoacafını, 

t936 37 deniz lnıaat proj
ramın1n tatbıklnin la1zlan 
dırıldıimı töylemltllı. 

Bursa, beılncl Supht Edre-
mıt 

400 Metre: Birtncı f bra 
rahim Bursa, ikinci Ômer 
Ayvalalr, OçOncli Şevki Ed

( Sonu 2 incl .. ,.fada ) 

ı LeonBlum 
Saıyıliıt kıqreıinı ~ir 

· tıkrir ıırıcık 
Parla, 29 (A.A.) - Blum 

ile Paul Faure, 1 O temmuz· 

da Manllyada toplanacak 
olan Soıyallıt konrreılne bir 

takrir tevdi etmeie karar 
vermlılerdir. Bu takrirde 
ezcümle ı&yle denilmektedir: 

"Cumhuriyet kanunu eı•· 
ıfslnln veyahut bu kanun 

ahkamının fena surette tef. 
ıirlnin milletin reyllmı ile 
tezah6r eden iradeılnln ye· 
rin'! geUrilmeıine mani ol
ma11nı veya bu iradeyi tah· 
rlf etmeılnl , kabul etmale 
arhk lmkAn yoktur. Kon · 
ıre, 14 lem muz 1935 te ye· 
min etmlf olan biitiin fırka · 
lardau thtll&fa vaziyet ede
rek bunun bir daha teker 
rCh etmesine mani ola bile -
cek teırli ve kanuni her 
Ulr16 tedbirleri almasını ta
lep eder. 

Meseleyi ayan mecllıl or· 
ta ya atmııtır Binaenaleyh 
meıele, mevcuttur. ,, 

f rınsı labinaıi tıplıntı
lar yapıyor . 

Pariı, 29 (Radyo) - Baı 
vekil Şopen kabinesi lklacl 
defa olarak cumhur relalnln 
baıkanlıiında toplum11tar, 

Gtnera lAll Hlkmtt Aytrdtm 
Gaziantep mebuıu hem,ebti· 

mtz General Ali Hikmet Ay

erdem dGokO lzmlr trenlle 
ıehrimize ıelmlılerdlr. 

Sayın General bir m6ddet 
ıebrlmtzde kalacaklardır. 

Bütün ~orsalır ıuYıkkı
ıın kıpıtdd1. 

Parlı, 29 (AA.) - Yeni 
Fran11z kablaeal mali itler· 

de tam 1allblyetlne alt kanu-
• nun parllmentoda müzake· 
reıl mOddetlnce frank 6ze· 
rinde berlürl6 speküliıyonun 
nnüne ıeçmek Ozere bu
ıloden itibaren bOtln bor -
ıaların muvakkaten kapa -
talma1ına karar verllmlıttr. 

-~-

Japonya 
Ruıyıyi 'rıtııta ıtti. 
Tokyo, 29 (A.A ) - Ja· 

ponya ve Mançlko h6k6me
tlerl Amur nehri Gzerindekl 
adaların l11altnl Sov1et 
RuıJ• nezdinde proteıto et· 
mlflercltr 



SAYFA: 2 

Okullara Girme Şartlan: 

Küçük Sıhhat Memur-
1 arı Mektebi .. 

Çorum Leyli ve İstanbul 
Nehari ktıçük Sıhhat mem
urları mekteplerine alınma 
ıartlan ıunlardır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti 
teba'a11ndan olmak ve yaıı 
18 den aıağı :r,.5 dan yukarı 
olmamak (Yirmiden yukarı 

olanların aakerliUe tlitifl 
kalmamıı olacaktır. 

2 - Orta mektepten pek· 
iyi ve iyi derecede mezun 
olmak (Orta mektebi bttır~ 

dikten ıonra Ltse ıınıfların· 
da bir veya iki ıene fazla 
olcumuı olanlar tercih edi· 
lecektlr.) . 

3 - lıteldilerin dilekçe
lerini aıafıdaki ve1ikalar1 
ile birlikte 1 Eylül 193'/ ta
rabloe kadar Çorum mekte 
bl için 11hbat ve tçt•mai mu· 
avenet veklletlne, lstanbul 
mektebi için lıtanbul 11hhat 
ve içtimai muavenet müdür
lüi6 nııtaıile mektep mü
dürlüfüne ıöndereceklerdlr. 

A) Nüfuı hüviyet cüzdanı ..... , 

B) Orta Mektep tabadet
nameel &1lı, (daha fazla ok· 
umut olanların ıabadetname 
ile bırlikte tahıil müddetle
rini tudik eden reımi vesi
ka) 

C) Müteh .. 11ıları tam bir 
hHtane heyetinden, basılmıı 
örnef ine uyıun ve GıUinde 

taadtkli fotoirafı bulunan bir 
11hhat raporu, (Ru raporu 
Haıtahane Batta bipleri 
zarflı yarak üıtlinü mühOr it · 
yecek ve llteklt tarafından 

mGhQrlQ zarf halinde olarak 
g5aderilecek ttr. 

lıbu muaveneler: Ankara, 
Stvaı, Erzurum, Diyarlbekir, 
Haydarpaıa nQmune hasta· 
haneleri, lıtanbul Çocuk hu 
taneıi, lzmlr. Buna, Konya, 
Adana. Samıun, memleket 
haıtanelerlnde yapılacak ve 
lıtelcliler bu hHtanelertn 
bulundufu vlllyetlerin ııbhat 
ve içtimai muavenet müdür. 
lüklerine bfzzat mOracaat 
edeceklerdir. 

o) Çıktıkları mektepten 
veya mahalli pollsden al• 
ınmıı h«hnübal llliıdı . 

E) 4,5 x6 boynunda Oç 
tane fotofraf. 

4 - Çorumdaki mektebe 
girmek lıtlyerıl~r bu veılka· 
lardan baıka bir de aıafı· 
da örneil yazılı noterlikten 
taadikli t;ahhOd 1enedJ ve 
recektir. 

(T ıa~~ü~ senedi örneği) 
Çorumdaki Leyli küçük 

sıhhat memurlar mektebine 
alınarak tahıll edip mezun 
oldufumda , ııhhat ve içti · 
mat muavenet vekaletınfn 

tayin eteceil vazifede bet 
yıl hizmet etmell ve bu hfz · 
metl kabul edmedlflm veya 
kabul edipte muayyen mOd
deti bittrmf!de~ bırakhfım ve 
11hbi sebepler dııanda mek· 
tepten daimi olarak çıkarıl· 
dıfım ta~dtrde benim için 
1arfedllml1 olan parayı ta -
memen 6demedtfl ve bu ta · 
ahbüt aenedl mucibince ben 
den tıtenllecek para için öd 
emek mecburiyetinde ol. u · 
lum tarihten itibaren yOade 
9 lata J'Gritllmeılal kabuİ 
•• taahblt •Jlertm. 

Sarih tkametıah adresi 
Yukarda adres ve hüvvl 

yeti yazılı olan ... . . .• . ıo 
bu taahhütname mucibince 
f af zile birlikte ödemek mec
buriyetinde bulunduğu her 
ders yılı için iki yüz lıra ol· 
mak ~üzere bütün tahıtl mü· 
ddetl için ceman 400 liraya 
borçlu . . . . . . ile btrlıkte 
müteıelul kefil ve müıterek 
müteıelııl borçlu 11fatile ödi· 

yecefim . 
Keftlln ndreıf 

---'!lttır-=--ı::ı:ıır-

Uzun ömür 
Cihan ölQm nisbeti en az 

olan .yer Okyanusyadır. Bu · 
rada ölGm nfıbeti binde ıe 
kızdır Yunanlıtan, Macarlı· 

tan ve Portekiz ile lıpanya
da ölüm nlıbeti daha yük · 
sektir. 

-.-;ı 1 ~ -

Bes r~ir aPsında~i atle-
tizm mus bata!an 

l Baıtarafı 1 tncl sayfada ) 
remit, dördQnc6 Hıkmet Ban· 
dırma . 

800 Metre: Birinci Eı hem 
Buna, ikınci Hemzl Bursa, 
QçüocQ Osman Bandarma, 
dürdOncü Hasan Ayvalık, 

betlncl Kemal Balıkeefr. 
5000 Metre: Birinci Tur· 

gut Balıkeıtr, ikinci Ethem 
Buna, üçünc6 Ta.lit Edre
mit , dördüncü Haıan Ayva· 
hk, betınci Hü•c yln Ayva
lık. 

Bu koıuda Sü1eymao Ba· 
lıkeıılr üçüncü gelmtııe de 
ıon turda uf ak bir hat&11 
yüzOnden müı1abaka haricı 

edılmtıtlr. 
Cirit: Birinci Hamdı Bur· 

sa, ikinci M Ateı Balıkesir , 
OçQncü ~abahattln Hursn , 
dördüne& Hasan Ayvahk, 
beıincl F . Ahmet Bandırma 

Tek adım: Birinci Raif 
Balıketlr, ikinci Edıp Balı
kesir, üçDncü Suphl Edre 
mit, dördüncü .irfan Buna, 
beıtncl Ali.eltin Buna . 

Üç adım: Birinci Edip ea 
hkuir, ikinci Sup hl Edre· 
mit, OçüncQ Feyyaz Buua, 
d6rd6ncü M~ hmet Edremit, 
beıincl irfan Bursa. 

Gülle: Birinci Sabahattin 
Bursa, ikinci Refik Bursa, 
Oçüncü Hulusi Balıkeılr , dör
dOncü Arif Bandırma, betin· 
el Nedim Edremit. 

Diık : Birinci Sabahattin 
Bursa, ikinci Selman Balı 

keılr, Clçüncü Ragıp Bandır 
ma, dörd ncü fazıl Bandır: 
ma, beılnci Refik Buna, 

4 X 100 Bayrak b irinci 
Buna, ikinci Balıkesir, 6ç6n
cü Edremit, dördüncu Ban· 
dırma, b~ıtncl Ayvalık . 

4 X 400 Bayrak birinci 
Bursa, Jkfncl Balıkeıfr . üçün. 
cü Bandırma, dördüncü Ed
remit, beılncl Avvalık . 

Yiiksek atla ma: Birinci 
Ramazan Bursa, ikinci Alt 
Balıkeılr, üçOncü lrf an Bur· 
aa, dörd6ncü Cihat Aalıke · 

slr, betlncl Fazıl Randarma 
Puvaa hesabı: Hur1a 72 

puvanla birinci, Bcthkeıir 50 
puvanla ikinci , Edremit 25 
puvanla üçQncO, Bandırma 

19 puvanla dördOncü, Ay
valak 13 puvanla beılncl ol · 
muıtur. 

TORltDlLI 30 HAZiRAN 937 ,, 
1 iLiMiZDEN HABERLER l • 
Kazanç Vergileri Nasıl Afyon Güreşe 
Tahsil Edilecek .. Mu~ayaası dün sona er~i Vilayetimizde ıeriren ehet

·Maliye Vetaleti kazanç vergisinin dahı düzgün tahsili 
için bir tamim yaplı 

Maliye VeklleU kazanç 
verıiıinln daha düzgün tarh 
ve tahsili için teıktlitına 

ıu emri vermlttir: 

Şehrimi z ve vila yet çev· 
reılndekl afyon mubayaa 
iti dün akı!lm ıona ermlıttr 

Bu itle meıgul olmak 
üzere ıehrimlze gelen uyuı· 

turucu maddeler inhisarı 

eksperlerinden H. Salih ller 
mıotakuı dahi linde bulunan 
dlier afyon bölgelerinde ay · 
nf ıekllde mubayaa tılne 

devam edecektir. 

miyet gittikçe artıyor. 
Dün akıam Sporcular ku 

lübünde Manyaslı lbrahl.111 
pehlivan ile Sındırgılı Şerif 
pehlivan arasanda serbett 
profeıyonel güreı ekıerıisl 
yapılmııtır . Bölıe güreı .k•P
tanı Selmanın ldareıtnd• 
30 zar dakika iki de•r• 
gGreımtı1er, gQzel bir eöı 

" Her kazada gayri saft 
trad üzerinden ve;gı veren 
milkelleflerin (serbeıt mes· 
lekler dahil ) kaı:anç vergi 
lert tarhtyat ve tebliğah en 
geç hangi tarihte nlha yete 
erdtrt l miıttr . Henilz tarh 
muameleıi yaptlmamıt olan 
bu nevi mükellef ver mıdır? 
Varsa mlkdan nedir ve bu 
mekelleflere ald tarbtyat 
ve tebltfahn zamanında in 
taç edtlmemeıl ıebebl nedır? 
Her kazada ayni yıl içinde 
beyanrıameye tlbl mükellef· 
lere ald ilk tarhlyahn m6 
kellef lere tebltii hangi ta· 

tazaman merkez ve mllhak 

kazalara ald malumat hep 

bir arada olmak üzere, Ve 

kalete btldtrtlecektir Şimdi· 

ye kadar ikmai edllmemlt 

tahakkukat azami temmuz 

ıonuna kadar ikmal edile· 

cek, münferld husuıl hidt

ıeler veya ihbara mOıtenld 

haller mOsteına olmak üze• 

re. ağuıtoı batında tahak

kuku tahıilite verllmemlt 
mükellef bıraktlmıyacaktır. 

tertı yapmıılardır 

laza Parti işlerinin teftişi e6tre aa,kam ~. Fe1•
1 

S6zener mıntakamızda ıntlH 

, rihte ikmal edil mittir ? He 
nOz ilk tarhlyat muamelesi 
ikmal edilmlyen mükellef 
var mıdır? Vana mtlcdan 
ve tarhiyahn tuhhüıü ne 
den mütevelllddir? Bu umu 
ml yazmın alındılı tarihe 
kadar tarblyat ve teblitatı 
ikmal edilmit olan beyan · 
nameli mükelleflerin adedtle 
ilk tarhiyata müsten 'd •ergi 
miktarı ve bu tarlılyata 

aid tekalif cedvelfnio tahıi 

IAt idaresine tevdi tarıhi 
nedir? Gayri ıafi lradları 
üzerinden vergiye tabi tu · 
tulao mükelleflerden bu 
tebliğ&t tarihine kadar ver 
gller ıtlrazlı veya itlraz11z 
tahakkuk ederek tekillf 
cedvelleri tahıtllt idaresine . 
vertlmtı olanlarm adedi, 
vergi mlkdarları ve tekilif 
ced velinin tevdi tarihi nedir ? 

4 Oncü f ıkradakl mü kel. 
lef lerden matruh vergilerine 
itiraz edip de henüz itiraz 
ları komlıyonca ve karara 
raptedılmemlı o lan mGkel 
lef adedtle verıi mlkdarı 
nedir? 
Beyann ıı mell mükellefler 

den beyannameleri kanunun 
42 inci maddeıi mucıblnce 
defterdar ve evrakı mOıbl · 
telerile tedklk edilenlerle 
henüz edilmlyenlerin ayrı 
ayrı mtkdarları nedir ? 

Bu noktalar üzerinde, 
mülhak kazalarla da muha 
bere edilerek vllayetln bütün 
kazalarına ald malumat hep 
birden nihayet temmuzun 
15 inci ıilnü akıamma ka 
dar poıtaya verilecektir. 
lttraz komisyonları aledde 
vam içtima ettirilerek, ko 
misyonda mevcud ve ıeçen 
seneden denolunmuı itiraz 
evrakı ile beraber 1937 ma· 
li yılı tarhiyatına ald itiraz 
evrakı en kısa bir zamanda 
karara bailattırılacak ve 
müke1 l~flert" tebltiat yapılıp 
tekalif cetvelleri tahsıllta 
tevdi olunacaktır . 

Rundan böyle her ayın on 
beılnde ıeçen aydan kalan 
tahallkuk ettlrllmemtı •ergi 
mlkdarlarlle mükellef adt dt 
de (beyanname ve ıayri 

ıafl lradhlar •Jl'l •Yrt) muD-

l•tenlleo ma14matı za · 

mamnda blldlrmlyer1ere 

tekld telıraflerı tazmin et 
tlrtlecektlr . Kazalardan za-

manında malGmat alınma· 

maeı halinde telırafla tekld 

ve telıraf ücretinin müıeb· 

blpl e rhıe tazmin ettlrllmeel 

lca heder.,, 

C .H. Partlıi Parti teıki li. 

tını tefllt etmek ftzere Ay
valık ve Bürhanlyeye atden 
8 . Feyat Sözenerle, Sındıreı 
Dununbeyde ayni tefttılerde 
bulunan 8. Haıan Kapdan· 
oflu, Edremit ve Balyada 
bu itle me11ul olan B. Sa · 
llhattln YOcel teftltlerl lk· 
mal ederek avdet etmlıler· 
dtr . 

Gelenler. Gidenler: 
Balya kaymakamı 8 . 

Hakkı Ôney dOn mezunen 
tebrlmlze gelmlttlr 

---------------------------------Altınovadaki Güreş 
Müsabakaları 

------- - -------
Ayıılık Aıcı~r kulüblnün tertip ıltıii ııreı ıı ıt rı

nılın ıDzel ııdu. 
Ayval ık avcılar kuliibii· ~=====-=---==-=--=---

nün tertip ettifi Y•ilı ıüreı· Benzin 
ler pazar 1606 Altınovada 
yapılmıı ve çok ,.. alakalı ol· 
muıtur. 

Sata 70, Baıaltma 30, bü 
yük ortaya 15, k0ç6k orta 
pehlivanlara beıer lira vertl
m ittir. 

Dört pehlivanın fttlrak 
ettiğl küçük ortada Gömeç· 
it Kara Oıman kazanmııtır. 

B6y0k ortaya Çata lcah 
Sarı Bekırle , Kozaklı Nazif 
ve diler bir çift pehlivan 
tıtlrak etmfıttr . Sarı Bekir 
Kozaklı Nazlfl yenerek bG· 
yük ortayi kazanmııtır 

Baı altına Maoyuh Kü 
ndecl lbnhim pehlivan ke 
ndlılnden 20 kilo fazla Si 
vaslı Hüseyin pehlivanla kar 
ıılaımııtır . 

Güret bir saııt l 7 dakika 
devam etmlı ve çok heye
canlı olmuıtur. Neticede Ma 
nyaılı lbrahlm pehlivan, 
Slvaeh Hüaeylni yenmtıtır . 

Somalı Abdü11elam da Kon 
yalı Ahmet pehlivana aallp 
gelmiıtir. lbrahlm pehlivanla 
Abdül11elim pehlivan, Man
yaslı KlmH pehlivanın çı 

rakları olduiundan halka 
bir göıterlt yaparak bera· 
bere kalmıılardır . Ba.ıa Sın 

dırgılı Şerifle Gönenli Kara 
Haaan güreım ittir Dokuz 
dakılcada Ş e r l f Huaoı 

yenmlıtir . 

At yarıılan 

f iıtlın Bıladiyı ıncOme
ninde bugün tesbil edileca~ 

Petrol Ye b4tnaln ft -

atlarının teaziltne dair olan 
kanunlarm meriyet mevki. 

fae glrmlt olmHj dolay11ile 

vtllyet ve diler allkadar ma· 
kamlar bu tıle me11ul ol -

maktadırlar . 

Azami narh bu a6nkü 

Belediye daimi encümenince 

teıblt edilecek ve bu ıarta 

riayet efmlyenlerden se il 

ra para ceza11 alınaca~ı gl 
bt 15 ıer gQn ticaretharıe 

lerl de kapatılacaktır . 

Petrol ve benzin ticareti · 

le me11ul olan tQccar Dikili 

zade Eminin Bandırmadan 

kamyonla 50 teneke pet 

rol retlrte rek istihlak res · 

mini vermediil ve teneke
leri ıakla dıiı haber ahnda 

fından dükkinmda arama 
yapılmıı . meydana çıkan 

1 
petrollar müsadere edılmlt· 
tir 

Zehirli uazlırdın ~arunmı 
kurslan 

Kimyager 8 Abdı Aiabey 
ojlu -tarafından idare edilea 
ıehrimlzdeki zehirli gazlardan 

1 
Yine Ayvalık avcılar ku· 

IObünftn t e r t 1 p ettlli 
at yarıtlarına ilç at ıtrmlı 

tlr . 

korunma kurtları devam et· 1 

Btıalı Nuhun atı birinci , 
Htgah lımail ÇAvuıun atı 
tklnet plmltUt. 

' mektedir 
Bu def• da dört g6n de· 

vam etmek fbere daire di 
rekt6rlerl için bir kura açıl · 

••ftır . 

ıporumuz olan gürete liylk 
oldufu önemi vermtı bulu•· 
maktadır. 

Güref f ederaeyonund•• 
JO X 10 ebadmd• bir 111111· 

· der ile 12 takım mayo .
güreı ayakkabm. gönderıl · 
mittir. 

Birlik · Yurt - G6ç kulap· 
lerlnde bulunan gOreıçıJer 
her hafta bölıe blnaıınd•• 
güreıçller için ayrılan yerd• 
pazarte1t , çarıam ha , culll' 
ınnlerl Milli Takımın dejerll 
güretçllerinden ve mantalı• 
eüret afretmeni Sel111•11 

tarafından aaat 8 deo 1 O 11' 

kadar çalııtmlmaktadır. 

Şehrimiz kulftplerl ara .. 0 

da bulunan onbeı k•~' 
pehlivan aruıoda Sındırı• ~ 
Şerif, Mustafa Karabulut .. ,. 
oldukça yetitmlı gOreıçtl., 
mis Yardır . 

G\lreıçller Eıkltehır. BtJI 
ıa ııbı vilayetlerde yaptf., 
ları gQreıletde iyi netlOI 

almıılardır. iti 
Kazalarımıacla da ıeo' 

ara11nda sür etlere • .,ıll' 
ehemmiyet gün ı.,çtl"" 
artmaktadır. • 

Bundan ıonra vtllyetl..,t ~ 
de bu ıpora daha ,o 
ehemmiyet verilecektir· bl 

GGrqçdere huıuıl t- ır 
na da tahılı olunac:aktaf• 

Spor 
Bölgesi biniiı yıth~ 

General Ah Hlkn>•t tJI· 
dındakl spor b6lgeıl ıd• 
nuı matlı inhidam ı6r0 "" 

filnden ileride her h•ll·~
kaza ya ıebebtyet yerlll• . 

için bölıece yıkllrıl~ 
Dljer taraftan ıtad1a• -

tekilde tamir ve tıad - · t ..,, 
edtlmtıtir Dlvarları • dl 
landılı gibi, tribOrı1'' ıl• 

1ırc: 
yeniden yapalmıf, ıe ,d' 
rin iıtlrahatını teantP 

1
_.,.,f 

bilecek bir ıekle koo" 
tur. 

Sıkar satın çocoııı 
ıekerleri . ,.ıı 

lnönü mahalleılnclefl ~ 
otlu 15 yaımdald IC• ~, 
Sakarya mahall~ııod.., _,~ı 
rahim otlu 14 yaıl•~f"" 
Muıllh. Ayıören aı•~•z ,,, 
den Mehmet oğlu bl,.. 
larındakl Ba1tlnin l• ı.,is f' 
dan yirmi beı kurut '
kerlnl.aldıkları ıtkl~~ 
.iutundan talalclk•ı. 
auıbr 



HAZiRAN 937 TORKOILI 
az 

Hava Ve Kimya T aarrU- Sovyetler 
Birliği 

zlarına Karşı korunma Şeker 
Gelecek harplerde tayya 

reler tehirlere, kasabalara, 

fabrikalara , büyük. letasyon
lara , hattl ekinlere hasılı 
orduya ve memlekt!te lazım 
olan her kaynağa bomba 

•tacaklardır. 

Buna karıı baıka milletler 
libi biz de tedbirlerimizi alı· 
Joruz. 

Hu tedbirlerin bir kıımı 
orduya, bir k11mı da • halka 

ve belediyelere aittir. Bun· 
1•rın hepsine birden .. Ha va 

~ldırrnalauna kartı korun
._, tedbirler.J .. diyoruz idare 

~e belediye makamlarının ve 
•llcın yapacakları tedbirle-

'• "Pa11lf korunma tedbirle. 
~ . 

'" ne dair çok yakında bir 

lctnun çıkacaktır. Bu kanu 

"' dayanan talimatnameler, 
41et' h ·tttn, belediyelerin ve 
•llcın yapacakları itleri ve 

'1•calcları tedbirleri ıöıte · 
'•cekltrdır . Hava korunma 

t~birlerini almakta ileri git
"11 olan milletlere aöre bl· 

•icra ıeri kaldıtımıza ıOpbe 
h"tur. Fa"at buna muka

~ıl, bıı daha evvel haztrlan · 
._., olan mlltetlerin bilgile · 

~inden ve tecrübelerinden 
01

•Yca bUfade edebiliriz 

b ()•hiliye VekileU Sefer. 
erlik müdQrlüğü kendi ka · 

la'-n 
Çak, "e talimatnamelerfmiz 
I "caya kadar ecnebi mem· 

ı~lretıerde hava korunma it · 
•rılle d llfd alr halka neler öire· 
tı hll ve ne tedbirler alındı· 
ı, •kkındaki f aydah bilgt rd . 
~.Ilı en latıf ade ederek hal. 
ı, .. 

1 
111 

l'e alakalı müe~aeıe 
CG tenvire çalıtıyor . Bu 
... l'Qltden olar&k Bay H(ha 
... ttt· 
~l •n l'uaaçın A vuıturya ve 
•d l'Qao kitapla randan latif ade 

'"ek (i d ,., • cu a getirdıil "'Ha · 
tı le. lct111ya taarruzuna kar · 
t,b Otunma" isimli "broıOrü 

ttttr 
"-ıı lrı 1 ttir . Bu eıerden 
... , PlltçaJarı karilerfmlze 

litÜ°H~;;'i~~u~~~~~, Nı 
~ Oamektir1 
-·• •aldırmalarına 

halkıb can ve mahna ve 

memleketin ıervet ve varlık 
kaynaklarını tehlikeden ko 

rumak ' 'Sivil korunma,, de· 
mekt ir . 

Bombardıman t&yyarelerl 
mevcud oldukça ha va teh· 

likeıi durmadan artacaktır 

Hiç hartietmeyi düıünmiyen 

bir millet bile birdenbire ta· 
arruza uirıyabılır. Bu sebep 

le hava korunması lazımdır. 

Halkın havadan uğrıyaca 
ğı tehlikeyi ve derecesini 

anlamak için tayyarenin ta 
tıdıjı bombaları bilmek li. · 
zımdır. 

' 
Tayyare bombaları: Tah· 

rlp, yangın ve gaz bombala . . 
rıdır . Tahrip bombaları ha· 
ftf, orta, · ağır olur. 

1 _: Hafif tahrip bomba
ları: İkiye ayrıhr . Birinclai l 

· 2 kl 1o ajırlıfında "'Tayya· 
re faresi,, adı verilen bom· 

balardır. Bunların delmek 
l<uvvetleri pek azdır Ancak 

canlı hedefl~re kartı parça 
lanarak teılr yaparlar. 

ikinci nevf hafif bomba
lar •'50, , kilogram ağırhgı°iıa 
kadar olanlardır Bunlar nor· 

mal bir beton çatmnı ve 

birkaç katanı delerler Tay. 
yarelerin çoiu bu çeıid bo 

mbaları taııyabilirler. 

2 - Orta tahrip bomba · 
ları : 50 109 kilogram ağar· 

lıjandaki bombalar olup 3 4 
katlı evleri yıkarlar 

J - Ağır tahrip bomba. 
lan: 100 kilodan fazla ağar 

bombalardır ki çok katlı ev· 
lerl ta bodruma kadar tah· 

rlp eder 2000 kiloluk bir 
bomba ise biit6n btr ev blo 

kunu tamamen yıkar Büyük 
bombaların en çok te&lr1eri 

patlama eınuında yaphkla 
rı çok tlddetli hava tazyiki 

iledir. Bundan daha fazla 
da topraiı yarma ve itme 

teklindekl tahrip kuvvetidir. 

2000 kiloluk bir bomba 
150 metre çevreıindeki bü 
tQn evleri ç&kertmek ıek 

1tode tesirini 

~,~01 ftl(oıuNtN MiLLi ROMANI No: 23 
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'd,"1 Y• •ilıyoıdu .. Genç baiıılıyarak, ondan peklll 
"•t cf:ı~•trııı ıibi, yavaı ya. iıtıfe.de edebilirdi . Bu, on· 
0k,, 1•• Kork ak bir el dan istlyeceil ıon yardımdı 
.. tı ••il z 1flı k e eynebln ıaçla Zava11ı dul kadana daha 

i'•ttırd 1 : 
'- •tlrab d "'aı k ının ku1111n a 
~ldın;dar dett lıc bl'e, 
da'-' .. fen çok fnla fizQl -

s •kat z~ynep . 
ı, •lcı 

·· a11ıa, herıeyl ı&y -
t,ta 

!'-dn ç •dam bırllhza da 
ı,.. ~' ı_ • 

in, L ça" •e kızıl emel · 
.. , ~•vu 
'' l•'l4 flbanan tam ıı· 
~ ::_ııru anladı .. Zey 

.. ~I btr ıeceyl oba 

çok yakınlık göstererek ıe
ıine okıayıcı ve kand ırıcı bir 
ahenk verdi: 

- Ayrıldığımtz zaman· 
dan bugüne kadar epey hıc 
ran dolu aylar ıeçtt . Seni 
büab(ltün unuttum zannetme .. 
Unutmak iltedtfim gün, se· 
ni en çok aradıfım zaman 
dı . Suçumu baiıtlatmak 

için ıana btr 11ece de~ill. ıtın· 

lerlmtn hepıtnl ufruna ıol· 

Fabrikaları .• 
Sovyetler Bırllji teker 

fabrikalarının, ikinci bet 
yıllık plin bidayetinde, gün
delik randımanı , 972 800 
kental idi. Yeni fabrikaların 
yapılması, mevcut müe11ese· 
lerin iılih ~dilmesi ve nihayet 
Stakanovlatçe çahtmıya baı· 
lanma1t ikinci betyıllık pla 
nın ıonlarına doğru bu randı 
manı 1 .650.000 kentale çı· 

karmııhr. 
Fabrikaların 1ründelik ran· 

dımanı bu muddet zarfında 
yüzde 69,9 nisbetinde faz · 
lalatmıı ve senelik iıtlhaal 

de 1933 seneıinde 56 2t0 
kental iken 1936 ıonunda 

müe11e1e batına 109.200 
kentale varmıttır. 

GOnde 30 bin kental it 
(lyebilecek olan ve tama· 

men elektrikle iıllyen Kupl
anak fabrikası da iti emeğe 

haztr bir hale gellrilmittlr. 
Üçüncü betyıllık pli.o zar 

f ında lıe . her biri 50 bin 
kental randunaoh müteaıJdit 

yeni fabrikalar daha inıa 
edilecektir 

Uzun Sefer · 
Kaptanı Kadın 

Anna Şcetinlna, Sovyet· 
ler Bırlifinde U'lUn ıef er 
gemi kaptanlığı yapan ye· 
gane kadındır . Bayan Şçe 
Unina, 1934 ıeneıinde Vla
divoıtok denizcilik mekte
binden uzun ıefer kaptanı' 
diploma11na almıt . ve Vla
divolloktan Kamçatkada 
Petropa vlovık ıehrfne 1riden 
bir gemiye kaptan tayin 
olunmuıtur. Vladivoıtok · 

Petropavlovık ıefulerl . Ba· 
yan Şçetininanfn tik uzun 
seferlerini teıkil eylemiıtir. 

O zamandan beri, Bayan 
Şçetinlna Avrupadan Vladi· 
voatoa Üç ıef er } •pm•t· ve 
Atlantlk denizinde, Hind de· 
nizinde, Akdenizdf' , Kara 
denizde, Japon denizinde 
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ve daha dlier sularda mu 
vaffakıyetle dolaımıttır. 

Kaptanlıia batlayah beri, 
Hayan ŞçeUnina. 300,000 

YAZAN: Halil Bedi Ftral 
durur, ıana istediğinden çok 
bir hayat vermekten ula 
çekinmem Zeyneblm. 

- Fak8t ben de o kadar 
zavallıyım ki.. Efer lıl ira • 
bımı bllıen bana acır, beni 
yine ıen kurtarırdan. 

- Neler ıöylüyoraun Hık · 

met?. 
- Bana inan Zeynep .. O 

kadar kendimde deiilim ki .. . 
Fakat buna arhk ••D bir 
ıon verecekıln . 

Yine ayni dert, ayni 
yara .. Yine bir kadın delil 
ml? ·. 

Sovyetler 
Birliğinde 

Çay 
istihsali 

Agroteknlk uıuJlerln loki 
tafı ve lılahı neticesinde So· 
vyetler Birliğinde çay rekol
tesi mühim bir yüksellı gös
termekte dev.am eylemekte 
dır. 

ı 932 ıeneainde vaaati re · 
kolte, hektar baıına ancak 
700 gramdı. Üç sene sonra, 
1935 aeoealnde, 1.400 kllo 
grama çıkarak iki misli ol
muı, 1936 senesinde hıe ge
n~ hektar baıına t .600 ki 
lograma varmıttır . Bu suret 
le. Sovyetler Btrliji, çay ya· 
prafı vasati rekoltesi clhe 
tinden Şlnl, f ormoz, Hindi 
clnlyl ve daha diier mem· 
leketlerl geçmlıtir. Bugün, 
bir çok sovkhoz ve kolkhoz 
larda: rekor teıkll eden · Is· 
tthıaller yapılmaktadır Me· 
ıela Ça kva aovkhozunda 500 
hektarlık çay zerlyatında he· 
ktar batın• 2 . 700 kiloğram 
çay yapraiı ahnm11tır. Bir 
çok yerlerde bu va1ati ve 
rlm hatta 6,421 .ktloarama 

. kadar çıkmııtır Kobuletl 
mıntakaaında Voroıllov kol· 
kboı.unda bazı yerlerde hektar 
baıına 4 500 ili. 4.800 
kilogram yaprak elde edil 
mittir Çay zerlyatı üzerin 
de ilmi tetkikler tıovyet enı 
titQaünüo tay tarlalarında 
en son aandıman, rekor ha
linde. hektar baıana 7 .QOO 
kılogrıı mı geçmfıttr. 

Çay zeri ya b bu au retle 
bir taraftan gün geçtikçe 
ilerler ve genitlerken, bitta· 
bi diğer taraftan bu çay 
yapraklarını ilah ile ufra · 
ıan çay yaprafı fabrika !arı 
da aynı ntabette iatlhıalfnt 

arttırmakta ve çalıımalarını 
aynı ahenge uyduraralc bil -
tün ziraat verimini beleyle-
mekt~dir .. 

Diğer taraftan , çay yap· 
raklarının ıılenmeıi usulle 
rinde de terakkiler etde 
edtlmiı ve çıkarılan çayın 
nefaseti gittikçe artırmakta 
bulunmuttur. 

kilometre meıafa kcttetmlt· 
tir. 

Sovyetler Birllji Merkezi 
lcra Komlteıi , kendlılne tı 
Kızıl bayrafı nitanını Vf'r
mittir. 

- Hayır, bir kız .. Nutl 
aôyliyeyim bilmem ki... Onu 
ıevdlflmi zannetme,. Ondan 
nefret ediyorum. Senf ben 
den ayıran o delil mi? .. Is· 
tlrabımla eğlenen ve beni 
aldatan yine o defli mi 
Zeynep.. Btrgün onun da 
tıpkı ikimiz gibi bizden ol· 
masanı istemek, ıöyle Zey
nep hakkım, h"kkımız de 
ğil mi?. 

- Hikmet. 
Hayır Susmak Senin 

iatedifln geceyi, ıöndiirmek 

iıtemiyorum. . Sana ıeve 
aeve vermek istediğim, ıon 

emelinden niçin beni mah 
rum ve zavallı bırakmak 

lıtlyoraun!. Ben de bu günü 
yeıamak için, kaç gece ya 
tamak istemedim bllten 
Zeynep .. 

Son kelimeleri o kadar 
yürekten ıöylemfttl ki . Göz 
terinden ıızctn birkaç damla 
yaf, aenç dulun çıplak kol · 
larına dOtmOt. onu birden, 
doluveren a~lıyana kartı 

bir acımakla yakmııtı . Bai· 
raacla biriken kinler anııaın 

, Gönüllü 
I Gönderen 
Komite 

Viyana , 28 ( Radyo ) 
Avuıturya yolile Çekeılo 

vakyadao ispanyaya g5n61 
lü gönderen bir komite , Vi 
yana zabıtuı tarafıodan ya· 
kalanmııtır . 

Oyun kağıdı 
Olmana llloatrr mecmu 

aıının netrettiğl malumata 
göre oyun kağıdları Altıncı 

Kari zamanında 1923 de 
ihdas edilmiıtlr 

Bu iddianın doğru veya 
~alan olup olmadıAını biz 
tetkike lüzum görQyoruz; 
haksız değiliz değilmi? 

Talebeler 
A 

/cin , 
S anatoriumlar 

Sovyetler Btrltği ve diğer 
federe Cumhurivetler ma· 

kamları, talebelerin ıana · 

toriumlarda ve · ıİhhat iıtaa 

yonlarında tedavlıl ve tatl 
rahata. Açin bu ıene 17. mll 
yon ruble tahsis etmlı 1 erdir. 

Ayrıca sendikalar teı~tli.tı 

da talebelere iıtlrabat yurd· 
Jarında 50 bin, ıanatorium · 

tarda 5 bfn ve sıhhat ııtH 
yonlaranda fae 2 bin yer 
ayırmııtır Bunların muraf t 
(ki 14 milyonu tutmaktadtr) 
içtimai ıigorta heaabatlndan 
taaviye olunacaktır. 

Kayıp mühür 
Def terdarhk yükıek ma· 

kamından dileftm: 
Melulinl aakeriyeden 

olup tatbıkli aat mühürümü 
kaybettim. Daferlnin hak
kına müaaadeleriniı.i dile 
rlm. 

Balıkealrln (Gökkö 
yünden) mal61 nefer 

Ethem oğlu Ali 

Belediye 

SAYFA: 3 

Mavi 
Gözler 

Berlinde ~ıkan ve sadece 
ılğorta lar Ozerine yazılar 

netreden bir gazetede bir 
doktorun garip b ir makalesi 
çıkmaıtır . Bu makalede dok · 
tor bütün ılğorta thketlert 
ne mavi gözlere dikkat tav
ılye edilmektedir 

Bu doktora göre, ıiğorta 

ıtrketlerl mavi gözlü kadın 

aiğortaaı kabul etmemelidir. 
"' Otuz aeoedenberf yaptı

ğım tecrübeler üzerine dl · 
yebllirim ki mavi gözlü in· 
aanlaran haatalığa karıı mu
kavemetleri ılyah veya kes· 
tane renkli göze malik olan · 
lara nisbetle çok azdır . ,, 

T ılisizlik rekoru 
Tulado tehrlnden Fred 

Herler cihanın en bedhah 
adamı aayılabiHr Bu • adam· 
ctk bir müddet ever itlnden 
çıkarılmııhr. Fakat felaket 
dört taraftan gelmezse, tat 
saz olur. değil mi? liu 
adamcafızın da •taiı yuka· 
rı bôyle olmuıtur, it bulma 
dağı bir •ırada karm haıta · 
lanmııtır. ·Bir müddet ıonra 
kar111 ölmüttür Bundan 
az ıonra kızı , sefil bir cani 
ile kaçmııhr ve bir kaç aOn 
sonra da evi yanmııhr Hal. 
bukl evin ılğortaaını 7.8 valh 
adamcağız mütevali fellket· 
ler yüz.ünden bir hafta evel 
tecdide muavffak olamamıt· 
tır ! 

Yeni Bulgar pullan 
Bulgar hükt'imetl yeni bir 

ıeri pul çıkarmaia karar 
vermittir. Bu pullarda tim· 
diye kadar görülmemlt bir 
huauılyet o\ft caktır . Pullar 
üzerinde kıymetine aöre. 
bir meyva resmi bulunacak· 
tar. Hu suretle Bulgariatanın 
y~tııtirdiği bütün meyvalar 
böylece her yerde reklam 
edllmio olacaktır . 

Riya setin den: 
Açık olan belediye tahıildarlığı için talipler arumda 

2 7·937 cuma günü aaat 15 4e Belediye Encümeninde mü 
aabaka yapılacaktır. Evvelce mlracaat etmit olanların im· 

tal\an zamanında veıalklle birlikte beiedlyede haztr bu 
lunmaları tlln olunur. 

erimlt, genç dul bambaıka 
bir ruhu kucak lıyan bir var . 
hia bfirünmüıtü .. . 

Ömründe blrgün olsun 
acımadıiı Hikmete bu ıece 
o kadar acıdı ki. . Bütüu 
varhiını timdi karauır:, 
yorgun düıünceler sarmıt, 

sanki uyuıup kalmııtı .. İkili 
de ıuıu yor , geceyi , ıümüo izli 

kıyıları ıözden ıeçlriyorlar 

dı. Zeynep, dağınık saçlı 
baıını Hikmet in ıöğaüne 

dayamıı , uyanmaktan kork· 
tuğu, tatlılığına bütün mev · 
cudiyetile, tapınırcasına baf· 
landığı ıüı.el bir rüyaya 
dalmıı gibiydi . Oh, Y•t• · 
mak ne güzeldi bu aece 
Aylarca çektifl laUrabı 
damla damla eriyor. lık 
defa aülüyor, ilk defa ya· 
ıamalı ıevlyordu .. 

Genç adam rolOnü iyi 
baıarmıı. yapmak llledlll 
teıir ümidinden çok fazla 
bir neticeye ballanmııtı .. 
Tikılntlıini bell i etmemele 
çalıtarak Zeynebln saçlarını 
okıamaia batlamıttı: 

Reni, lklmhtl kurtara· 

cakıın delil mi Zcyn~p .. 
O kadar yatamak iı 

tiyorum ki. .. 

artık 

Zeynep .. 
Söyle, herteyi ıöyle . 
Bana daralmaz m11ın? 
Ağ lamak istemiyorum 

Gülmek için , o da il· 
zım defli mi? .. 

- Ne aOzel ııöylüyonun 
Zeynep . 

Herkeı. · emellerinin 
müjdeclıılne ne gQzcl konu -
ouyonun der .. 

- Bu da güzel.. Hem 
çok güıel. . 

Fakat çirkin olanlar? .. 
Zehra .. 
Zehra mı? 9u da kim? .. 
latırabımızın rt'nıı .• 

Bunu ıen ailecek, beni sen 
kurteracakıın. 

Niye sustun Zeynep? .. 
Dinlemek için. 
Geceler, belki yıllarca 

blrbirlmbt dlnllyece~iz . Be· 
nl, eler dinlenen .. 

SOR OY 

t 



SAYFA 4 

Sovyetler 
Birliğinde 

Şerker 
Pancarı 

Bu ıene l . 200.000 hektar-
dan fazla araziye ıeker pan 

cara ekilmiı ve mabıul yük 
ıelmeğe baılamııtar. 

Devlet, bu ıene, ıek~r 

pancarı ziraat. yapan holk

hoz'ara, 1936 ıeneıindekın. 

den yüzde 20 fazla kimyevi 

ıübre vermlttir. Havalar da 
bu ıene pancar için çok tyl 

gltmlt ve yilkıek mabıul 

alma keyfiyeti ihtimaller 

çerçtve.tnden çıkararak ha
kikat halini almıthr. Pancar 

eken holkhoz ve ıovkhoz -
laran itine bakan traktör 

lıtaıyonlarına bu ıt>ne yeni 

d~n 4500 traktör daha ve· 

Kaçakçılıfmdan ötürü muıadere olunan dört 6kilz ve 
tkt araba Orman Müdüriyeti Umumlyeel namına arttırma 
ya konmutlur. 

Öküzler Pamuk, arabalar Abahane haıundadır Taliplerin 
30 haziran Çarıamba g0n6 ıaat J 5 de Orman Müdilrlye
tlnde mOteıekkıl komlıyona milracaatları. 

1-2 

Belediye 
Riyasetinden: 

Şehrin umumi tenvlrah için al.nacak ampüllerln mar
ka ve mum kuvvetleri ile azami ve aaıarl miktarları aıa
ğıcla göıterilmlttir. Ampülleıln alınma11 23 6. 937 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltmeye ~ıkarılinıt 
tır. ihale 9 temmuz 937 tarih cuma 1ıOn6 ıaat 16 da~be 
lediye encOrnenlnde yapılacaktır. l.teklilerln fazla ma 
lumat almak (izere ilelediyeye müracaatları ve kanuni 
dlpozitolarınm belediyeye yatmlmaea btldlrlllr. 

Markalar: Osram, Ftlpı, Tunlııram 
Mum Aıgarl Azami 
25 400 500 
49 aoo ıooo 
60 50 ıoo 
75 60 120 

100 30 50 
150 40 60 
200 10 20 

4 - ı - 249 

Bahkesir inhisarlar . 

Baş Müdürlüğünden: 
1 -6 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ek · 

ıiltmeye aıeh konulan Bandumlr dahlU ve Bandırma Manyas 

ve Bandırma Gönen ara11ndakl ıkl bin beıyüz lira muhı.ar.
men bedeli bir ıenelik idare nakliyatı ekıiltmeal 22 6 -937 
tarihinden itibaren on gün müddetle uzatalmııtar. Talip 
lerfn yüz1e 7 ,5 teminatı muvakkate akçeleri ile birlikte 
ihale günü olan 2. 7 ·937 ıünü ıaat 15 de Bandırma lohl · 
ıarlar müdüriyetinde miltetekkıl komiıyona mOracaat et
meleri ilin olunur. -

3 1 - 250 

TORKDILI 

M6eHeıe ihliyacından ~lup milaakaıaya çıkarılan aıa · 
jıda clnı ve miktarlara yazalı 7 kalem erzak ve mahruka 
tin 30 Haziran 937 tarihine teeadüf eden Çarıamba 1ıünü 
eaat 15 de]rniinakaıa ve ihaleleri icra edileceflnden talip 
olan1arın uıulQ dalreıtnde müracaat etmeleri llln olunur. 

Erza 1<an nevi Ktlo 
Süt 3000 - 3500 
Ekmek 5000 · 5500 
Pirinç ıooo -1300 

30 HAZiRAN 937 

ıwıicelrr 

Leğen ile· 

Sabun 500 · 550 

Odun 5o, ooo · ••a••-••••••••••• ... , .. ,. 
Maden köm6r0 50, 000 • 
Et 2500 · 3000 1 

4 - l - 221 

---------·----------------------------·· Defterdarlıktan: • • Vıllyet defterdarhiı tahıtllt kadroıunda mOnhal onar • 
lira aıli maaıh mnfredat kiUpllklerl için memurin kanu- ı 
nunun 4 düncii maddeelndekl eV1afı haiz olanlar meyana -

1 nda 2-7-37 tarihine müıadıf cuma gQnG ıaat IS te milıa
baka imtıhana yapılacakhr. 

MQıavl derecede imtihanda thrazı muvaffakıyet eyli· • 
yenlerden orta mektep ve lııe tahıllı ıöreoler tercih edl· • 

lecektlr. ı 
Talip olanların evrakı müıbUelerlle birlikte defterdar- • 

lık makamına müracaatları . 4 - 1 - 253 • 

Kültür • 1 Tnrktye plyaıHında yükıek mevki kazananı ol•• 

D• k t •• ı •• w •• d • • dünyanın en meıhur { (Mil MARUT ) Kalbur fabrf 

ıre or ugun en. 1 kaıaaın mamulatı olan kalburJarından 4 ve 6 pU ..... . ,,, 
Ltıe btoaıında yapılacak 4000 lira bedeli keılf, tamirat • ralı büt8n ve iki parçalı bü1ük haaılath maklO'"-

ve ıu teıiıatı açık ekılltmeye konulmuıtur • tlcarethanemize gelmlıtlr. • 

lıteklılere yüzde 7,5 nlıbeUndekl pey akçalarınıo ma- i lstanbul Piyasasından yüzde yır
liyeye yatırmaları ve thale gftnü olan 5.7.937 pazarteeı 1no mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satd' 
ıaat 15 te Kültür Dlrektörlüjünde huıuıi komıiyonda bu- IE kt d 
lunmaları ilin olunur. • ma a ır. 8' 

(Şartname ve keılf evrakı ltıt!den göıilleblllr.) • Bu Bir F1rsaffJr. Bu FJrsaf Her Z 
_______ _;,... ________ 4 ___ , __ 23_4_ , man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmef1' 

Balıkesir Askeri Satın Alma • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. = . AHMET CUMALI 001 Komisyonundan: • Çivlcifrr içinde Hırdavat, Demir, frış 
Kor birliklerinin ihtiyacı için s~O ton linyit maden kö· • Malzemesi Ve Rtnçber Aletltrl 

' 

mürü açık ekıiltme ıurettle 2 Temmuz 937 cuma gOnü ıa • Alım Satım Yrri 

at ) 5 de ihaleal yapılacaktır Muhammen bede:ı 3900 lira, : .................... -~ 
muvakkat teminata 292 lira 50 kuruıtur. İsteklilerin ıart- '-----
nameılnl görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve ea lyeet ve ttaıyazmana: lialıkeetr ıaylavı H. qR~ 
atte de teminat makbuzlarlle Kor Satan Alma Komlıyonu Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL / 

Baıkanhlına mOracaatları. 4 - 1 _ 224 Baaım Y ert h Buın ••• 

... 


