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4 HAZİRAN CUMA 1937 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras Dün Paristen Viyanaya Geldi-

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. YI: 10141 

Hariciye vekilimiz Viyana' H~riciye 
Musteşarı 

Van Nöyratın Seyahatı 
na Ehemmiyet Veriliyor da görüşmelerde bulundu ı~tanbulda 

B. Tevfik Rüştü Arasın Viyan~ Matbuatına Verdiği Beyanat: ! , ~--
-

Von NöJrt ~u seyahıtmdı Balgrat, Peıta va Sof-

'' TiJrkiye Avusturya Arasındaki Münasebat 
Samimi Ve Dostçadır. Cenevre GöriJşmelerin-

yaya uğnyaca~, Bulıaristan ve Mıcaristınm silihlınmı 
isile ali kadar olacıktn. 

Belgrat, 3 (A.A.) - Al
man Hariciye Nazırı cumar · 
teıi akıamı Berlinden hare
ketle Belgrada oradan da 
Sof yaya gelecek ve dönüıte 
Budı1peıteye uğrıyacaktır. 

Son haberlere aöre, Al
manya ııarlclye Nazırı , bu 
ayın 8 inde Belgradda bu· 
lunacak ve Yugoılavya Bat 
ve Dıt Bakanı B. Stoyadl
novlçle mühim bir müfakat 
yapacaktır. 

den Ve Alınan Neticelerden Memnunuz .,, 
Ankara, 3 (AA) - Ha· 

rlc&ye Vekilimiz Parlıten Vı. 
Janaya gelmlttlr. 

Ankara, 3 (A A.) - B. 
T. R. Araa Viyanada Avu 
•turya Hariciye Nazırlle gö 
rGtınliıtlr. 

Belgrat, 3 (A.A.) - To · 
rkıye Hariciye Vekili dün· 
den beri V lyanada bulun -
llaaktadar. 

Viyan• gazeteleri Rüıtü 
~raıın ılyaat f aaltyetlerJne 
bGy(ik ehemmiyet atfedlyo 
rlar. 

Dektor B. T . Rüttü Ara· 
ı1a Avuıturya Hariciye Ve
lcllı arasında dün öğleden 
e••elkı müllkatta Türkiye 
.\ 9uıturya doıtlufunun teyit 
edıtdığtnt ka ydedlyorlar . 

B. Teflk Rüıtü Araı Ha· 
tlclye Nazıra ile A vuıturya
llan kGçük Antant ve Bal · 
~ln Antahnı görüım6ılerdlr. 

8 
Romanya Hariciye Nazırı 
Anteneıko da öileden 

~0nra Vlyanaya varinııtır. 
u ıuretle Vlyanadakl ıl 

hıı f aallyetln ehemmi ye· 
tt •rtmıı bulunuyor. B An· 

~lleıko Avusturya Hariciye 
•ıırı ve dlier Avuıturya 

~lcatne mühim görnımelerde 
h 'ılunrnuıtur A vuıturya me: 
lfllı B. Araala B. Ante· 

"'•konun ıtmdiki Viyana 
~ıh l 
~ ret erinin Avuıturyamn 

14..G.çilk Antant ve Balkan 
.._ lltantı devletlerine yanaı 
t ''' için evvelce yapılan 
t''d•bbnıte ılaıll bulunmak. 
' ır. 
h '1Gıakereler doıtane bir 
l:d•ll içinde devam etmek-

lr. 

~I Viyana, 3 (Radyo) - Tür
't h Hariciye Vekili Dr. 
'•ftk R ._, üıtü Araa Vıya-

t, ~llzetelerine ıu beyanat
ı. ;~unmuıtur: 

'"' urklye ile Avuıturya 
••bd 1. -""'ha •hd munaıebat aayet 

~., 1 ve gayet dostçadır. 
ili, .. evre aörftımelerlnden .. , .. 
""ı. fi neuhcelerden oıemnu
daı, er angl btr ıebep 
d '••il k ~il e a vam cemiyetin· 
.,,.._ Çekilen devletlerJn ak· 
l~,.1 bceaııyetine tekrar avdet
'')' er •akıt arzu edilir ve 

il t 
'""~ti llVılyedlr. Ancak bu 
d,b e Milletler Cemiyeti 

'llıQ '-'•le 1 euır olıırak çalıı· 
tı.,, "'klnını hasıl edec~k-

~ 

~ 
d '"lı 3 ()lu 

4
• (A .A.\ - Ana · 

~llbıtl ~llnıınını huıuıi mu · 
~~ lldtriyor: 

~" '-e•red k .. ,), , en tayyare ile 
~lı"alı t~en • Harici ye Ve -
'•, le, r · Rüıtü Araıı, 

'•rılhında fran11z 

8. TEVFiK RÜŞTÜ AARAS 
ha va nazırı 8 Pierre Kot 
tarafından ıereflne verilen 
çayda hazır bulunduktan 

sonra meıhur Fransız devlet 
adamı Brland için tertip 
o1 unrın ihtifal münaeebetlle 
Sarbonnede gece tertip edi · 
len toplantıda bulundu. Top 
lantı Fransa reiılcumburu 

B Albert Lebrunun huzuru 
ile fereflenmlttl 

Bütün Paristekl büyük el
çiler, ayan ve mebusan re · 
fslerl, birçok mebuılar, ayan 
ecnebi rtcaltle keıtf dinleyt 
ellerle Sarbonnenln meıhur 

ıalonu hıncahınç dolmuıtu. 

Toplantıya · B. Heryo ri
yaset etti Heryonun her iki 
tarafında Hariciye Vekilimiz 
D. T. Rüıdü Araıla Roma
nya Hariciye Nazarı B. An-

( Sonu ikinci ıayfada ) 

B. N. MENEMENCIOGLU 

Ankara , 3 ( A.A. ) -

Hariciye Vekllett ıiyaıi 

müsteıarı Numan Meneme

ncloflu Cenevreden latan 

bula gelmittir. 

Bir Beri in telıraf ı Hart 
clye Nazırının Bulgarlıtamn 
ve Macarlllanın tekrar ılla· 

hlanmalarını teıbit etmeden 
evvel Yugoılavyanın bu bap
taki d6tüncealnl öirenmek 
fikrinde olduğunu bildirme
ktedir. 

Parla, 3 (Radyo) - Alman 
yaHarlclye Nazın Von Nöy
rahhn Balkanlarda yapacağı 
ıeyahata biiyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Von Nöyraht, Belgradda 
ikl gün kaldıktan ıonra Bu
dapeıteye geçecek ve orada 
da Macaristan rlcaltle ko· 
nuıacaktır. 

iyi maldmat alan meha
fllden çıkan ıaylalara naza· 
ran, Almanya Hariciye Na
zarı, Budllpefteden ıonra Sof· 
yaya gidecek ve Bulgarlıtan 
hiikdmet rfcalile mOhim meae-
leler etrafında konuıacakhr. 

Maraşal Blomberg Mu
solini ile Görüştü .. 

Almanya ile italyaya 
Tarziye mi verilecek? • 

Alman Milli Müdaf a Nazırı Blombergin Ro
ma Seyahatına Londra Ve Pari•te Büyiik 

Ehemmiyet Atfediliyor . Almanya Harbiye Nazırı İtalya 
Kralı Tarafından kabul edildi. BelgraJ, 3 (Radyo) da bütün gün devam eden mek hakkının tanınması, 

Pravdanın Parla muhabiri 1 görüımelerde bir terakki 3 - Dört ltiiyiik devletin 

Roma, 3 (Radyo) - Al · 
manya harbiye nazırı 

Mareıal Blomberg, bu· 
ıtn öjleden ıonra ıaa t 1 3 
de General Görlngln huıuıi 
tayyareılle ve refakatinde 
kızı ve yaveri olduğu halde 
Lltoryo tayyare lıtaayonuna 
gelmtıtir. 

Alman Mareıah; yolda 
halya baıvekili 8. Mu11olı 
ni ile İtalya harbiye nazarı 
General Paryanl ile hava 
nazırı G e n e r a l Vale 
ve Amiral Kavatiyari tara 
fından karıılanmııtır. 

8. Mu11olinl1 çavuı rüt· 
beılndekt milli üniformayı 

geymtı bulunuyordu. Karıı
lanma meraıimınde Mareıal 
De Bono, Almanyanm Ro
ma ıefiri Von Haıef ve bü· 
yük rütbede birçok askeri 
rical hazır bulunuyordu. 

Alman Maraıah, B Mus · 
solint ile bir müddet konuı 
tuktan ıonra aıkeri kıtaatı 

teftlı etmlt ve müteakiben 
Romaya hareket eylemitlir. 

Mareıal, Romaya vaaıl 

olunca, kral ai1esl mezarlığı· 

na ve Meçhul asker abidesine 
giderek birer çelenk koymuı 
ve aonra, Romanın gezilecek 
yerlerini ziyaret et mittir. 

Mareıal Blomberg, Alman 
sef arethaneıinde bir müddet 
istirahatten ıon Kerniyal sa 
rayına gitmıı ve ltRlya kra 
lı V i klor Emaouel tuafm -
dan kabul edilmııtır 

Maraıa1, saraydan çıkınca 
Vedık:1ara ) ına gitmiş ve:ora· 
da, İtalya Baıveklll ll. Mus 1 

-
B. MUSSOLINt 

ıolinj ile bir ıaat kadar um
umi vaziyet hakkında l:o· 
nuımuıtur. Bu konuımalar· 

da, ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Çlyıı no da hazır bu · 
lunuyordu. 

Roma, 3 (Radyo) - Al · 
man sef arethanesf nde bu 

aece Mareıal Blomberg ıere · 

fi ne bir ziyafet veriimlt ve 

bunu bir reımi kabul takip 

ey lem ittir. 

Roma, 3 (Radyo) - Al · 
manya Harbiye Nazırı Ma· 

reıal Blombergin, Romadan 

sonra Bt-lgrada gitmesi mu· 

htemeldir. 

Yugoslavya -Mısır arasm
da ticaret anlaşması 

Doyçland krovaı:örünln lı- görülememtıttr. lıpanya ıularında kendi bay· 
panyamn cumhuriyetçi kı· Londra, 3 (Radyo)- Por · raklarına hürmet ettirmek hu· 
taatına mensup tayyareleri tekiz hük\lmeti karada ve ıuıundakl tecrilbe ve kuar 
tarafından bombardımandan denizde kontrol hakkındaki larının iki mubaaım tarafa 
ıonra umumi vaziyetin teb fikrini blldirmlıttr. tebllil · 

lıkeli olmakla beraber hldl Kopruyü ~ar~ava etmek Fakat bu ıayialara raf· 
ıenin Pulı ve Londrada be . men Almanyanın Garbi Ak· • ı• il ı denizde kuvvetli bir donan -
nüz cıddıyetini muhafaza et- IS ıran 8 yan ma tahtldl fikrine saplanıp 
tlilni yazıyor. Perpigan tFranıada) 3 (A. kaldığı anlatılmaktadır. 

Belgrad, 3 (Radyo) - A.) - Cebere köprüıü al-
Alman Milli Müdafa veki · tında elinde cehennem ma· 
linin Roma zıyaretl Londra- kineai bulunan bir ltalyan 
nın nazarı dikkatini celp 
etmektedir. Bu ziyarette hal 
ya ve Almanyanın lıpanya 
itleri görütüleceii zan
nedilmektedir . 

Paıis matbuatı da Blom. 
bergln Roma seyahatine 
ehemmiyet vermektedirler . 

İngiltere Hariciye Nazare· 
ti İıpanya sularında kontrol 
vazifeıl gören f'Cnebi harp 
gemilerinin uğrıyaceğı her 
hangi bir taarruza kartı ala 
cağı tedbir hakkında bir 
proje hazırlanmaktadır. 

halyA ve Almanyaya tar
ziye verilmeıi de istenmekte 
dır . Fakat teferruat henüz 
belli değildir . 

Londra, 3 (Radyo) - Al. 
manya ve halyanın Adenıl 
mOdahale kararları etrafın· 

tevkif olunmuıtur. 

Parla, 3 - İngiltere ile 
Franıa, bahri kontrole hal· 
ya ile Almanyayı tekrar it 
tırak ettirmek için lıpanya 
sahlllerfnln kotrolüne memur 
ecnebi filolarının emniyetini 
temin edecek tedbirleri al 
mağa hazır bulunuyorlar. 
Londra ile Parla hükQmetle 
rl, Almanyaya lstedtii temi. 
nah vermek fikrine ltlirak 
edıyorlar. Fransa lnglltere 
tarafından Almanyayı tatmin 
için hazırlanmıı olan projeyi 
kabule mütemayildir. Proje 
nin esash hatları ıunlardtr: 

1 - Kontrole lttirak ed 
en ecnebi f ılolar araaında te · 
sanüt prenıibinin kabulü. 

2 - Kontrole memur ec 
nebi harp gemilerine icabın 
da lspanyol limanlarına gir· 

DükDö Vindsor 
~ 

Sabık İngiliz krıh düa ıı· 
lendi. 

Parla, 3 (Radyo) - Sabık 
İngiliz kralı Vındıor Dnkaaı 
ile Madam Simpıon bugün 
ıaat 11 ,47 de Cande ıatoıun · 
da evleomıı1erdtr. 

Evlenme meraıiml ıato · 
nun kırmızı salonunda 
yapılmııtır. Belediye relıl 
kanunun 213 - 214 nncü 
maddelerini okumuı ve ev · 
vela Madam Slmpıona: 

- Dük Dö Vtndıoru zevcelli• 
kabul ediyor muıuouz? Ve 
Madam Stmpıondan ıonra 
da Düke: 

- Madam V arf eldi Simp· 
ıona -zevceliğe kabul ediyor 
muıunuz? Diye ıormuıtur. 

Dük azlmklr bir eda •e 
heyecanla: 

•••••••WGll'WVW•••••••••••••• - Evet demtıtı'r . ••••& •••••••••••••aaaaara D ı.: . mffi.l r~ ı u c.:~~·:;.:.,~:.ecanı .. ,n. 

it~ ~l!llL•][•llJ ~ı Reı0yle ıaebende bırıbı Relgrat, 3 (Radyo) N 
Yugoslavya ıle M111r ticaret ıı Y fi Z flfJ' Jf cııf ~,f, fil)e,8 ~ §='ıvıcı. t H ~;~:;m~ailı olduğunuzu ilin 
mukaveleıl akdi için müza • ' N 
kereler yakında baılıyacak· tt Bugün iç Sahifemizde Başlıyor.. tt , Diyerek ntkih muamele · 

• ••• .. •ww..ew ~••••••••••••• ılnt yapma t tır . aaaaaa•AAAAA•AAAAAAAAAAAW t ır. 
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SAYFA: 2 

Kaza ç 
Na ı I 

Ve • • 
gı 1 

7 • 
~~~~~~~----

Maliye Ve.~aleti Kazanç vergisi kanununun üç madde-
sinin ne şekilde tal~ik edileceğini iza~ ediyor. 

Kazanç Vergisi Ka -
nununun 7, 9 ve 10 uncu 
maddelerinin sur~ti tatbiki 
hakkında Maliye Vekaleti 
alakadulara ıu tamimi gön 
der mittir. 

2395 numarala kazanç ver 
gfsl kanununun 7,9 ve 10 
uncu maddelerinin her ta· 
rafta ayrı ayrı tatbik edH· 
mekte olduğu yapılan tef 
tiılerden anlaıılmıı olduğun 
dan yanlıt muamelelere 111a
bal kalmamak üzere aıağı 
daki hususatm tebliğine lü· 

zum görülmüıtür. 
1 - Kanunun dokuzun 

cu maddesi mucibince tıgal 
ettikleri mahallin gayri aafi 
Iradı 2000 liradan fazla 
olan mükelleflere, beyanna 
meye tabi oldukları, vıuf· 

dat idaresi tarafından tkincl 
kanun ayından evvel yazı 

ile bildirilmesi, bu gibi mü· 
kellefler ihbarı takip eden 
yıl için beyannameye tabı 

tutulması icap etmektedir. 
Bu hükme göre, 17 inci 

madde mevzuuna gıren mü· 
kelleflertn gayri safi iradı 

2000 liradan fazla bir yere 
geçmek veyahut bulunduk 
ları beledi ye veya köy sınır· 
ları dahilinde ilaveten ma · 
laza, depo ve ardiye kira· 
lamak gibi sebeplerle ltral 
etUkleU yerlerJn iratları 

mecmuunun 2000 lirllyı geç· 
meal halinde beyannameye 
tabi totulabtlmelerl f çin yal· 
nız lratlarman bu miktarı 

geçmtı olması ki.fi değildir. 
Kanunun 9 uncu maddesi 
mucibince keyf Jyelin ikinci 
kanun ayından evvel kendi
lerine tahriren ve imzaları 

mukabilinde tebliği de la
zımdır. 

Bu gibi mükelleflerm, ken 
dilerine tahriren vaki olan 
tebliği takip eden kanunu 
ıanlden itibaren defter tuta· 
rak o takvim senesini takip 
eden mali yıl vergisinin 
beyannameliler gibi tarhe· 
dilmesi ve bu mali yıla ka· 
dar ıeçen yılların verıilerln 
de, iradlarınm 2000 lir yı 
geçmlt bulunduğuna balnl · 
mak11zın , gayri safi ir t üze 
rinden alınmaıına devam 
edllmeıi icap eder. 

Ancak , karıunun bu hük· 
mün6n tatbikında vukua 
getfrJlecek her hangi bir te 
ehhür, mükellefın beyanna 
me uıulünde vergiye tabii 
yetini bir sene daha gecik 
tireceğinden tebeddülat gü 
nü gloftne takip olunarak 
işeal edilen mahallerin Iradı 
mecmuunu 2000 lireıyı ge· 
çen mükellefler, keyfiyetin 
ve erteıi takvim senesi ba· 
tından itibaren defter tut · 
m1.11 ve müteakip sene mart 
ayında beyanname vermesi 
lüzumunun tahriren ve teb· 
l ı i tarihini ve imzasını havi 
bir varaka mukabilinde teb · 
lıi edilmeıi ve bu varaka
nın dikkatle mu haf azasına 
itina olunmıuı ilctiza eder. 

2 Kanunun 7 ncl mad 
desinde 2000 lira iradın he 
sabında belediye ve köy sı· 

narları içinde maiaza ve 
deponun dahal olduiu beyan 

edilmektedir Bu hükmün 
tatbllunda bazı mahallerde, 
bir mükellefin muhtelif nevi 
lftfgale tahsis ettiği mağaza 

ve depo iratlarının da bir· 
lef ti rildiği nnlaeılmıttır. Ge 
rek yedinci maddenin bu 
hükmü ve gerek mülga 755 
numaralı kanunda yazılı 500 
liralık haddin yeni kanunla 
2000 liraya çıkarılmasındaki 
maksat ayni şehrin belediye 
hududu içinde aynı neviden 
bir ıvı, gayri safi iratları 

nıecmuu 200 lireyı geçen 
m u h t e 1 i f yerlerde ic

ra edenlerin beyannameye 
tabi tutulmaeını istilzam et· 
tiğinden iratları mecmuu 
2000 lirayı geçse de, ayrı 
ayrı bu haddi doldurmayan 
mahallerde muhtelif işler 

yapanların, gayri safi Irat 
üzerinden vergiye tabiiyele· 
rl iktiza eder. 

3 Kanunun onuncu 
m ddesinde (aynı mükellef 
yekdiğerile memzucen idare 
ettiği muhtelif teıebbü&leri 

için bir, yekdiğerinden ayrı 

ayrı beyanname vermek 
mecburiyetind dir ) denil 
mektedir. 

Bu maddede, muhtelif te· 
febbüsler için Lir beyanna 
me verilmesinin ölçlsü ola
rak kabul edilen (memzucen 
idare) den naksat aynı 

mükellefin, herbirine müsta
kil bir 11ermaye tahtıis ve 
ayrı bır muhasebe tesis et· 
mlyerek cümlesini aynı ser 
maye ile idare ettiği ve he· 
saplarını da mem:ıuccn tut· 
tuğu teıebbüslerdtr 

Binaenaleyh (memzucen 
idare) ölçüsü yukarıda be
yan edildiği veçhtle müata 
l<il sermaye ve muhasebe 
mevcut olup olmamasile ta· 
yln edi lmek lazımdır. Mü 
kellef in sicilli ticaretteki 
kaydı veya her iki kmm 
teıebbüıılerinde aynı müı · 

tahdem!eri kullanması hadt
ıeye haizi tesir değildir 

Ona göre muamele ifası 

esbabının temini ve keyfi -
yetin merkez ve mülhak 

kazalar malmemurlarma da ı' 
tebliği rica olunur 

RADYO 

4 Haziran 937 Cuma 
Öğle neşrlyalı: : 

Saat 12 30 Plakla Türk ! 
musikisi, 12150 Havadis, 13,05 

Muhtelif plak neşrıyatı. 14 00 
Son. 
Akşam neşrlyalı: 

Saat 18,30 Plikl dans ! 
musiki. 19,30 Radyo fonik 
komedi ( Bir nvuç alet ) 
20,00 Türk musiki heyeti. 
20,30 da Ömer Rıza ta· 
rafından Arapça söylev. 
20, 45 Vedia Rıza ve arka

daıları taraf andan Türk mu· 
ıiklsl ve halk varkılara (sa
at ayarı) 2l,15 orkestra. 

Saat 22, 15 AJens ve bor· 
ıa haberlerı ve ertesi günün 
proğramı, 22,30 PIAkla ıo· 
lolar, opera ve operet parça
ları, 23,00 Son. 

H 
- ~ 

Ye~ilimiz Viyan da görüş
melerde ~ulundu. 

( Baştarafı birinci sayfada ) 
tenesko vardı. Ve tllra ile 
her iki taraf anda Belçika 
Koloni Nazırı, Amerikalı ve 
Avrupalı ricali devlet mev
cud idi 

R. Heryo, Hariciye Vekl 
limlzin Genevrede meııud 

mesaıslni bitirdikten ve As 
ambleye riyaııet ettikten so 
nra hava tarlkile toplantıya 
iştir le etmek üzere gelme
sini büyük bir şfikran lisanı 

ile tebarüz ettirerek 8. Ara· 
sın hatipler ara&Jnda bulu 
nacağını da tesbit etli. 

B. Heryonun bu aözlerl 
aşkışlarla karıılandı. Ve hazı
runa teıekküı· için ayağa 

kalkan Dr. Aras hazıron 

tarafından muazzam Sar 
bonne salonunu dolduran 
alkıılarla selamlandı ve nl 
kıılar uzun müddet devam 
etti. 

Türk Hariciye Vekiline 
gerek onun şahsında Büyük 
Önderimiz Atatürke ve Ka· 
malist Tür' iyeeine l'ar§ı ya 
pılan bu tezahürat orada 
her Türkün k lbini iftıhar!a 
doldurdu. 

Badehu Dr. Aras bü · 
tün yü sek rical tarafından 

sürekli alkıı sebebini izaha 
lüzum yoktur Büyük Avru 

palının beynelmilel eserini 
bura d çizmeğe · de lçtisar 

edecek değilim Ve bu ci· 

hanşümul faaliyetin en par. 
la.k Fransız faaliyeti olduğu· 
nu da söylemek bana ald 

değildir Bu akşamki teza 

hür bi~e bu adamın milli 
enternasyonal çehresinin ne 
kadar büyük olduğunu ve 

en temiz Frnnsız vatanper 
verliğlnin bir if adesl olan 
beıeri mefkuresinin ne ka 
dar yüksek bulunduğunu 
kafi derecede gösterir. Bu 

me§hur bina dahilinde söz 
aldıysam bu Türk mefkure· 
clliğinin ve vatanperverliği· 
nin Briaodı daha bidaye 
tınde anlam11 ve ceıaretle 

batardığı muazz m eserini 
hayranlıkla te1akki etmtı ol
duğunu söylemek içindir. 
Fakat büyük Fransız devlet 
adamı hakl<ında yapacak 
bir tükran vazifem daha 
vardır. Briandın ennle ge 
çen pek çok sözleri arasın 
da bir ıözü de vardır ki, 
Türkler binlerce senelerden 
beıi kendilerine ald bir top· 
rağm son parçnlorcnı kur· 
tarmak için kahramanca 
mücadele ederken (bir Ka
malist Türltün bunu hahr 
lam mcuıın imkan yoktur) 
o zamanın icaplarından ken· 
dil erine ıal<ilerden zelil? ne 
bir sıfat verilirken Urtand 
o devrede herhalde cesura 
ne olan bir kelime söyle· 
mf§tir. 

Brland mücadele halinde 
bulunan Kama ist!erden b h· 
sederken: 

"Au şakiler Framada ol 
s!ilnrdı ndları büyük vatan 
perverler olurdu. 

Dem kte tereddüd göıte 
rmemi§tir. Bu n uhterem bü· 
yük Franııızm mümeyyi:t vu· 
fı olon bu yüti ek tefekküre 
bu akıam memleketimin ta 
zlmatmı arzodcrlm 
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e 
Memlekfitin h r t raf m~ 
ayni çeşnide imal edilecek. 

Sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığı memleketin her 
tarafında yapllmakta olan 
ekmekler için bir tek çeıni 
tesbit edilmesini diltünmüt 
ve bu husuataki inceleme· 
lerlne esaı olmak Qzere vi
layet merkezlerindeki bele
diyelerden ıehirde ekmek 
yapılmasında kullanılan un 
ve buğdAydan birer nümu 
ne alınarak bakanhğa gön. 
derilmeslni ve hazırladığı 

ekmek çeıni anketi sualle
rine cevap verilmeıinl ıste 

mfştir Vilayetler istenilen 
nümunelerı belediyelerin 
kendi bölgelerinde yapılan 

eknıekler için kullanılan 

undan ve unun çıkarıldığı 

buğdaydan birer kile mlk· 
darındn ve torbalar içinde 
ambalaj yaparak bakanlığa 

göndereceklerdir. Gönderi 

lecek uo ve buğday nümu· 
neleri hususi bir itina ve 

seçim ile ayrılmıyacak, sa 
hlpler!ne daha eve\ hisset 

tirilmeden alınıp gönderile
cektir. Anket bugünkü vıla 

yet merkezlerinde sa 9edilen 
ekmek ununun hakil<i evsa 

fını tesbit etmiş olacakhr. 
Ankete belediye bölgesi 

içinde ekmek yapılmak için 
kullanılan unların mahalli 

değirmenlerde mi üjütüldü· 

ğü, değirmenlerin naaıl de 

ğirmen olduğu , üğütme te
sisatının nasıl oldu~u, a1ık

lamıı, yıkama ve elek ter 
ti batı olup olmağmı, 

un mahalli değirmenlerde 

üğütülmüyoua nerelerden 

tedarik edildiği, fırınların 

hali ve saym. çıkarılan ek -

meklerin rengi, pişkinliği ve 
elestikiyetl, belediyelerin 

tesbit ettikleri çeıni ve çeş 
ninin tesbitınde fstinad edi

len esaslar gibi sualleri ih
tiva etmektedir 

3 O O rAemur tasfiyeye ta
~i tutuldu . 

Teşkilat kanunun muvak · 
kat 2 nci maddesine göre ta 
sflyeye tabi tutulacak me · 
murları tesblt etmek üzere 
bundan hır müddet evvel 
Maliye Vekaletinde tef kil 
edilen komsiyon, kanunun 
tayin ettiği bir senelik mü
ddet dolduğundan, vazifesi 
ne. son vermiıtlr 

Komsiyon bu bir sene için· 
de 300 e yakın memurun 
taıfiyeline karar vermiştir 

--· 
Rahs tsız 
Ca baz 
Yı kalandı. 

Karacabey knz.uınm Se 
adet mahaJlesind n Abdul 
lah oğlu Hüseyin Eğe ma 
hallcclnden Cavidtn kahve 
sinde ruhsatsız ~ nbazlık 

yaptığı görülerek yakalanmıt 

ve adliyeye verJlmtıttr. 

Polisler 
İçin yeni el~iseler geldi. 

Emniyet Umum Müdürlüğün · 

ce polıaler için yeni nizam· 
nam,ye göre hazırlanmakta 
olan elbiselerden dün ıehrimiz 
Emniyet Direktörlüğüne elli 
beı kat aelmtıtır 

Bu el bitelerin bazı kısım
ları noksan bulunduğundan 

bu eksiklikler de tamamlana. 
caktır. 

Bu suretle bütün noksan • 
lan ikmal edildikten son· 
ra bildirilecek bir günde po 
lisler elbiselerini geyecek 
lerdir. 

Bandırma 
H lkevi binasmın planlan 

tas~ik edil~i. 
Y enlden inıa edllecek olan 

Bandırma Halkevi binasının 
planlan Ankaradan taadtk edi
lerek gelmlıtir. 

Binnnın yakında temel at· 
ma merasimi yapılacaktır. 

Ortaokul 
~ğretmenliui smavlan 15 

haziran~ı başhyacak 
Kültür bakanlığı orta me

ktep kadrolarındaki boıluğu 
doldurmak üzere geçen sene 
açılan imtihan gibi bu sene 
de bir imtihan açacajıoı ev· 
velce yazmııtık. İmtihan 
lar bu ayın on betinde baı
layacak ve öğretmen mekte· 
bi mezunları r.rasanda yapı 
lacaktır. Bakanlıkça tesbit 
edilen imtihan proğramını 
yazıyoruz: 

15 Haziranda Türkçe, 16 
haziranda ta rıh · coğrafya, 
17 haziranda riyaziye, 18 ha· 
ziranda fen bllglıi ve htolo· 
jl gruplarının yazılı imtiban
tthanları yapılacaktır. 

Her grubun imtihanları iki 
kısma ayrılacak, bir kısmı 

öğleden önce, dtğer k111mı 
öğleden sonra yapılacaktır. 

Ôileden evel ve öğleden so 
nra yapılacak imtihan sual 
leri ayrı ayrı zarflar içinde 
Bakanlıkça gönderilecektir. 
Zarflar imtihan komisyonu 
reisler i tarafından azaların 
önünde açılacaktır Komis 
yonlar kültür direktö rlerinin 
reisliği altında ve kültür di 
rektörünün uygun göreceği 

muaHımlerden ayrılacak aza· 
lardon müteıekkil olacaktır. 
İmtihan uolleılne verilecek 
cevaplar en geç haziranm 21 
ıne kadar kOltür bakanlığına 
g&nderilm!ı olacaktır . 

Kültür bBl<anhğı imtihan 
evrakının tetkikini bitirdik· 
ten sonra kazananları ilan 
edecek, ayrıca sif ahi im ti ha· 
nların günlerini de tcsbit 
ederek kültür direktörlükleri 
vaıııtasıyle kazananlara bil 
direceltt1r 

Şehrimizde Lu smavlar 
Ltşe binasında yapılacaktır. 

Sınava gireceklerin daha 
önceden Kültür DirektörHi · 
ğünden hüviyet vtırakası 

almaları lizımaelmektedlr. 

Okullar 
Sözlü smavlan bu gün 

başhyor. 
Bugün Lise ve Öğretmen 

okulunda sözlüye kalan ta· 
le be nln imtıhanları baılıya · 
caktar. Bu imtihanlar 20 
hazirana kadar devam ede
cektir. 
Öğretmen okulunun bu 

tarihten sonra da meslek ıı · 
navları baılıyacaktır. 

Korucular 
Kendilerine teslim e~ilen 
silah ve cep~anef eri iyi 
muhal aza edeceklerdir. 

Silah ve cephaneılnl kay· 
beden, sakatlıyan korucu ve 

bekçiler hakkında tatbik ol· 
unacak muamelelere dair 

yeni bir karar alınmııtar . 

Korucu ve bekçilere veri · 
len silahlar mazbata muka· 

bilinde ihtiyar meclislerine 
teslim edilecektir. Ve ihtiyar 

meclisleri tarafından korucu 
ve bekçilere tevzi olunacak· 

hr . Verilen silahların fyl 

muhafazası, kıymeti harbi-

yesini kaybetmemeıl birinci 
derecede jandarma koınuta· 

olarının meıuliyetl altında 

bulunacaktır. Jandarma ko· 

mutanlığı bu silahları dalct\I 
bir kontrol altında bulundur· 

mak mecburiyetinde kala· 
caklardır. 

Stlah ve cephanesini ka· 
yıdsızlık yüzünden kaybedeP 

ve isteiiyle : baıka11nın eline 
geçmesine sebep olan bekçi 

ve korucular derhal ııteo 
meoolunacak ve haldtarınd• 

ayraca ceza yapılmak üser• 
keyf lyet hükumete de bttdt· 
rilecektir. 

Kaybolan ıillh ve ceph•' 
nenin bedeli kaybedenler• 

ödettirilecek ve bu ılblltf 
hakkında ayrıca ceza vertl 

mekle beraber haklarıP' 

da memurin muhake 

mat kanununa 1ı6re JJJLI. 

amele yapılacaktır. B~kçi "e 
korucuların silah ve ceph•· 
nelerini iyi muhaf azil ecflP 
etmedikleri daimi ıurettle 
mürakabe edilecektir 

iki Kız 
Zorla Kacırı/Jt 

Sındırganıo Göl;ük nab1 • 

esine bailı Alacaatlı kö1°"1 
den Huaıı kızı Emioef 

ıtıJ 
bu köyden İbrahim 0 i· 
Alinm cebren kaçırdıl• f 

kayet olunduğundan ı\lçl&I 
1 ". hakkında tahkikata bat• 

mııtır. 0 
§lvrtndhıini Kaleoba k6~tı 

nden Hüseyin kızı orı• 1 
yaılarındakt Ane de Y;,., 
bu k6yden Ramazan ° 

111 
1-lüıeyln ile nrkadaıı ~10 
taf a otlu Hüıeyin tar• 811 .. 
<lan zorla kaçarılmııtır· ,t 
nlar hakkında da tehisi' 
yapılmaktadu. 
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Di.inyada Spor Hareketleri 

Dünya ın Ji 
1 

as ik par Diya-1 

rı O an e le et: İsv ç ... 
25 Sene evvel 72 bin lira olan spor bütçesi şimdi 850 ~in liraya yü~sel~i. u pa
rayı ~ü Omet değil spora karşı büyük sevgisi olan halk ba~si müştereklerle veriyor 

Gerek fizık terbiye, ge
rek bütün ıpor tubeleri 
üzerindeki çhımaları ile, 
dünyanın en eski jimnastik 
ve spor diyarı hiç ıüpheslz 

"laveç,, dir. 

Gene hiç ıüpheslz bu 
tnernleket, bu yoldaki çalıı · 

ına ve ilerlemeleri ile bü · 
tün dünyaya hem örnek ol· 
rnuı hem de hocalık etmlı 

Ur. Bu itibarla lsveçin bu. 
günkü beden terbiyesi ve 
1Por teıktlltına hır göz at · 
rnak hiç de faydasız değil · 
dır. 

Bügün, bütün İsveç spor 
larını idare eden kuvvet, 
Oaveç atletik spor federaa 
!onları birliği) ile bu birli· 
ııln seçmlt olduğu (ali spor 
lnecllıi) dir 

İsveçte 21 ıpor federaa 
Yonu vardır. 

lsveçte spor rejimi teıkt
litının esası ' 'kulüp,, ferdir. 
Her kulüp, kendi ıubesin 
dekı federasyona bağlıdır. 
Bu federasyonların 50 azada 
bir reyleri vardır. Federas 
Yontar her l 000 aza ya kar· 
tıhk bir delege seçerek her 
•ene toplauan federı:uyonlar 
birlığı kongresine gönderir 
1flr. Şu kadar ki her fede · 
raııyon baıına bu büyik 
kengreye göııderllecek dele· 
(fe say111, o federasyonun 
~ıa ıayııı ne oluna olsun, 

iç bir zaman altıyı geçe· 
llle:ı . Şu halde her f ederas· 
Yon, umumi konreye ancak 

"' azami 6 delege gönde 
tebıhr. 

F'edereayonlar birlili kon· 
areıi ise "ali spor meclisi ,, nl 
•eçer. Bu mecllsln 30 azası 
"'rdır. 

l Retıı , kaydıhayat ıartiyle 
'"eç veliahtıdır . Veliaht bu

t ad, fahri olarak cieğll , fili 
teı 1 k 1 1 yapar . 

llu 30 azalı "ali spor 
:ecıı.ı,, 13 kiıtlik bir idare 

~si seçer. Her sene de · 

ğiıerek yeniden ıeçllen bu 
idare meclisi çalışmalarını 

4 komiteye taksim etmjştir. 
Bu komiteler ıunlardır: 
1 - 6 azala stadyomlar 

komitesi , 
2 - 6 azalı mali komite, 
3 - 8 azah olimpi\i ad

lar komitesi, 
4 5 azalı disiplin ko· 

mit esi . 
Bu komileler, idare heye. 

tinin kararlarını tatbik eder· 

ler. 
Hükumet, spor için her 

sene ayırdığı tahsisatı doğ

rudan doğruya (federasyon· 
lar birliği) ne verir. {Birlik), 
bu tahsisatı kendi istediği 

glbt, dilediği, uygun gördü 
ğü spor ıObelerine gene 
keodi muvafık buldulu niı 
b~tler ve mikdarlarda da· 
ğıtıhr. 

6 Milyon nüfuslu bu mem· 
lekette filen &por yapanla
rın sayHı, umumi nüfusa 
göre yüzde beşten fazladır. 

Bir fikir edinmek için bazı 
spor kulüpleri 
ıu gayalarma 
Spor ıubesi, 

aza sayısı 

Güreı 
Bandy ( 1) 

ile azalarının 
bir bakınız: 

kulüp adedi 

328 9 214 
504 59.844 

f'utbol 1976 37.756 
Eskrim 39 1.937 
Jimnastik 1872 140 042 
Hentbol 340 43.000 
Atletizm 1965 180 000 
Tenis 133 5 183 

Kayak 1434 162.661 

Her kulüoün kendilerine 

mahsus rozetleri vardır ve 
bir kulübte aza olan isterse 
diğer kulüplerde de aza 
olabilir. 

Bir noktaya da ha iıaret 

edelim: 
lsveçte (Bok•), (blolcllık), 

(atıcıhk), (yelkenclllk), res 
mi spor f ederaayonlarına da 
bil değildirler Bu ıpor fU· 

heleri, İsveç spor rejim ve 

l'QRi\.DILiNIN MlLLI ROMANI No: 1 

, /r - Birinci Bölüm • 
~mana Başlarken )1 

Q lr eylul günü Saat 
~tt tn tanı on iki .. Cumhuri 
tJ,l .. Üddelurnumiliğlndeylz 
~Ilı Uıte bırltaç defa telefon 

~-ı1 Yor 
...... #\1 • 
.... C 0 ·• Alo Neresi? . 

ltı~tl'ıilıa~~~urtyet m<iddeiu· 

tıt)~l, '3en Karaca Ahmet 
•ı . p 1 
Q 0 la 302 Nurı .. 
b Uyurun. Ne var? . 
Qlt f 
Cı c ntyet . 

tı'Jct mı? .. 

- Evet. Birkaç dakıkn 

evvel mezarlık arasında bir 
kadın öldürülmüıtür. 

İfadeılnl alabildiniz 
mi?. 

Mezarlık bekçisi beni 
haberdar ettiği zaman ka
dın ıon nefesini vermek üze· 
reydi. ... 

- Katil yakalandı mı? 
- Henüz ortada 

iz yok 
hiçbir 

- Kadının ağzından bir 
ıey duyamadmız mı?. 

Yalnız, tamamlanma
mıı birkaç kellme • Def teri · 

teıkilatı haricinde bırakıl· 
mıılardır. Bunların kendile
rine göre ayrı ve hususi 
idareleri, teşktiatlan vardır. 

JçlerJnde bazılarına bükü 
met senede bir mtkılar pa • 
ra yardımında bulunur. Fa
kfl.t (lsveç atletik spor fe · 
derasyonları ali meclisi), 
te§kilata haricinde bırakıl

mıı bu spor ıubeleri ile res 
men hiç metgul olmaz. 

İıveç spor teıkllatının 
büdcesl nedir? Ve spor için 
lazım olan para lsveçle na 
sıl temin edilir? Şimdi de 
bunu anlatalım 

İsveç. hükumeti, ) 913 yı· 
landa, lsveç spor maliyesi· 
n ln adeta sermayesini teı· 

kil etmek üzere (atlet;k 
spor federasyonları birliği) 

ne ve bir defaya mahsus 
olmak üzere 1.500 000 ku · 
ron verdi (Bizim paramızla 
tahminen 450 bin lira) 
Bundan baıka hükumet, 
birliğe her sene 175.000 ku
ron vermeği de kararlaıtardı. 
(Bizim paramızla 52 000 
lira) . 

(Federasyon birliği), bir 
defaya mahsus olarak 1913 
yılında verilmiş olan para
nın geliri ve her sene veri· 
len uf ak tahıiscıtla tendlsi 
ne bağlı 21 federasyonun 
mali vaziyetini idareya. bu 
pı:ıra ilf'! bütün lsveç sporu 
nun inkiıaf ına çahımağa 

mecburdu ~Federasyonlar 

birliği, ıtk defa parayı al 

dığı 1913 yılında kendile · 

rme bir büdce yaptı. Bu ilk 
senenin büdcesi 72.000 lira 
tutuyordu 

Be büdcc bugün ne ka 
dardır tahmin ederslolr? 

1913 Yılında, oöyle böyle 
25 sene eve! 72 'bin lira 

olarak tnnzim ve teva2ün 
ettirilen lsveç federagyonlar 
birli~inin bu seneki büdcesi 
bizim paramızla 850 bin it 

}'.4ZAN: flalil Bedi Fırat 
me kaydettim. 

- Neymtı onlar .. 
- Kadın ölürken ıu ke 

limelcrl heceli}ordu .. 
- "Li. Li.Se. Rı. Ya. Mu. 

Mu fik Fık . Zey. Me. Me,, 
tıte bu kadar. 

Müddeiumumi biraz daha 
duyabilmek içfn telefona ku· 
laklarırıı sanki yapıflınyor: 

· Anlamadım . Bir daha 
tekrarlayiniz .. 

- Lt.Li.Se Riya Mu. Mu. 
Fık. Fık. Zey. Me. Me. 

Beıka birıey duyama 
dmız mı?. 

radar. Yani 25 sene tçinde 
federasyonlar birliğinin yıl· 

hk büdcesi 12 misline ya. 
kın bir surette artmıştır 

Nasıl ? 
Hükümet ilk yopıtğı ser· 

maye yardımından ba§ka 
yardımlarda bulunmuı mu 
dur? 

Hnyır ... 
Her ıene verdiği sabit 

tahsisat mikdarını arltarmış 

mıdır? 

Hayır .. 
O halde büdcenln bu f ev 

kalade artaoındaki sır ve 
hikmet nedir ? 

Tipııtjanst denilen usul .... 

* * 
Tipstjanst nedir? 
İsveçte yapılan bütün spor 

müsabakalarının verecekleri 
neticeleri evvelden tahmin 
esasına müstenld ve bir ne 
vi '•bahsi mü~terekıl,, plyan
godl•r . 

İngilterede sık &ık rastla
nan bu gjbi piyangolar ilk 
defa ve sırf merak saiki 
ile ieveçte t tbtk edtldi 
Bunun, halk arasında bek· 
lenmedık, umulmadık bir 
rağbete mnzhar olduğu gö 
rüldü 

"Federasyonlar birliği,. 

halkın bu merak ve iptila 
eından spor için faydalan· 
mak imkanlarım sezd! 

Az bir zaman içinde ve 
ilk önce iptidai bir şe ;ilde 
teşıtttatlandmlmıı bu piyon 
go sayeıinde ''federasyon
lar birltği,, büyük karlar 
elde etti ve itte bunu 
üzerinedir ki bu iti adama· 
kıllı organizo etmek zarure 
ti hasıl oldu. 

Halkın spor oyunları üze 
rinde, maçlardan önceki 
tahmini fıkirleri ve bu hu· 
susta tutuıtukları bahisler 
Hd noktadan mühimdi 

Birinci nokt&, kalkın spo 
ra, spor faaliyet ve hare 
kellerine kuıı alakasını 
uyandırrıyor, fazlalaıtırıyor · 

du 
İkinci nokta, bu alakanın 

neticesi isabetli tahminlerin 
para kazancı cezlp oluyor 
du. 

İlk zamıı.niu birçok ıuiis 
timaller oldu Her tarafta 
olduğu gibi lsveçte de hal· 
km bu iptilasını speküle 
eden luf eyli gruplar türedi 
Kulüplerde, gazinolarda, 

- Hayır .. 
Peki Hen § mdi gı-li 

vorum Mahalle bekçisini 
derhal ölünün ynnına gön 
deriniz. Muhafaza altına 
alınız .. 

- Tertıbat almmıvtır 
Peki Te~ekkür ede 

rim .. 
Müddeiumumi telefonu 

henüz kap rken çıngırak 

birdııha çalınıyor .. Yine ~ok 
ta polisi: 

1
0 .. Bayım 

Buyurun. 
Biraz evvel ıöylemeğl 

unutmuıtum Bekçi vakayi 
bana haber vermeğe gelfr
ken bir otomobil o tRraftan 
hızla geçip gitmiş .. 

Otomobil mi?. 
Evet. 
Markası, biçimi, nu 

marası. Ve gittiği yer??. 
-- Onun dedlğlne bakılıraa 

kurbağa biçlmtnde, m vi 
boyalı, levhaıının bnoında 
ve sonunda üç rakaml rı 
varmıı . 

Gittiği yer?. 
- Haydarpaıayn doğru. 

sokak başlarında, her yerde 
alelade kahvelerde bile hiç 
bir teşkilat ve kantrole tabi 
o mıyan hususi 'bahi ., 
yurdları kuruldu 

Tabii bunlar umumi men
faatten ziyade hususi gaye 
ler ıçln kurulduklarından 

geniş sulfstimallere yol açıl· 
da. 

isveçlilerln, bir nevi spor 
kumarı olan bu bahis ipti
laları karşısında yabarcılar 

da boı durmadılar. Memle· 
ketin dört bucağında ya
bancı organizasyonlar da 
vücud buldu. Bunlar, ka
zançlarını kendi memleket 
lerine götürdüklerinden Is 
veç spoı una yaramak şöyle 
dursun, memleket dışına 
adeta oluk gibi akmağa 

baılach. 
Bunu gören 1sveç hükü 

metl derhal harekete geç· 
mek zaruretini duydu 
Memleket içinde dal budak 
snlnn bütün bu organizas 
yonları' kulüpleri, hususi 
teşt kkülleri adamakıllı hon· 
trol imkana elbette yoktu . 
Hükumt:.t, en radikal çareye 
ba§ vurdu 

Birgün bütün memlekette 
bu gibi te§ekkülleri bir an 
içinde hususi bir kanunla 
lağvetti 

Ve ertesi günü (Tfpsjansl 
anonim f irketl} adı altında 

ve adete bir nevi monopol 
şeklinde hükumetin de i~U
raki ile bir teşkilat kurdu. 

Artık fsveçte yapılacak 
bütün por bahisleri hep bu 
teşkilat tarafından idare ed. 
ilccek, bütün organizasyon 
bu te§kilatm monopo1u al· 
tında bulun caktı. (At ya
rışlarında tutulan bahisl ·r 
bu teşkilatın dışında bıra 

lnldı.) 

Bir anonim şirket için ilk 
ıermaye olarak 450 hıue- l 
den mürekkep 15 bin lira 
ftyrıldı Şirketin birinci ve J 
ikinci reislerini bizzat İsveç 
kralı seçti. 

Hu. yeni teıktlat böylece 

hemen işe başladı. 
* * • 

Amm3 diyecekııiniz ki bu 
bahta oyunlarının ve bu or· 
ganlzasyonun İsveçin genıı 
ıpor teıkllfıtmm maliyesi 
üzerinde nıısıl tesiri oldu? 
Ştmdt bu noktaya geldik. 
Hu spor kumarlarında ka, 

Otomobılde geniş • oapkala 
bir bayan ve bir de bay 
varmıı 

. Peki. Sız lazımgelen 
tedbiı i alınız ... 

- Ba§Üstüne .... 
Genç müddeiumumi tele 

fonu kapıyor. Hayret, hid 
det dolu gözlerle odasında 
bir iki defa geziniyor. Bu 
saatte ve bu vakit işlenen 
cinayete akıl erdiremiyor 
Eli ıaknğmda, bir müddet 
dolnttıktan sonra, bir slğara 
yakar k maaa&ma oturuyor .. 
Kadın n polise verdiği, otf 
reye benzer ifadeyi halle· 
debilmek ıçln bütün zeka 
ve muhakeme ini bir araya 
toplamağa çalı~arak kağıda 
bakıyor Ve yarım kalmıo 
kelimeled heceliyor. 

"Li. Liıe. Riya Mu. 
Mu. Fık. Fık. Zey. Zey. 

Me Me" son heceden eonra 
yumru~unu birden mıuıay 

vuruyor. 

- H yret .. Hayret . Nasıl 
olur .. Nasıl olur. 

Diyor. Tekrar kağıda ha 
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ıancın yüz ellisi kannan
lara veriliyor. Yüzde yirmi 
beıtni ıtrket masraf o'arak 
kendi alıyor Kalan yüzae 
yirmi beıi (sporu teşvık) pa · 
rası olarak doğrudan doğ 

ruya kralın emrine veriliyor. 
Kral da yüzde yirmi beti 
(federasyonlar birliği) kasa · 
sına tevdi ediyor. 

lsveç spor te§lcllatanın bu 
spor kumarlarından nasıl 

faydalandığı bu suretle an
laıılmıı oluyor sanmz. 

Bu organizasyon İsveçte 
4 llkteırln 1934 de işe baş 

ladı. iki sene içinde yüzde 
yirmi beş kumıır hisseainin 
spor teıkllatınn &yrılan mik
darı ne tuttu z nnedeninlz? 
2 873,000 Türk lirası. 

a ya 

Patalya adıl nm kirala
mamıs 

L o n d r a, 3 (A.A.) 
lngiltz H&rlclye N a 7. ı r ı 

Avam k a m a r a s ı n d a 
Almanyanın Yunaniıtana alt 
Patalya adalarını klralamıı 

olduğunu yalanlamı~tır. 

Nuzınn seya~atı 
Berlin, 3 (Radyo) - Hart· 

cfye Na-zarı anümüzdeki haf· 

ta içinde Bulgaristan, Ma · 

earlstan, Yugoslavya payl · 

tahtlarını ziyaret edecektir . 

Gönen Asliye 
~ a~~emesinden: 

Gönen malkoç mahall~sin 

den Abdı kızı Hayriye ile 
kocası Rüstem mRhalleslo
den Muslu oğlu Rıza beyin
lerinde k i boıanma davası· 

om cart muhakemesinde: 
Müddi aleyh Rizanm ikame
tgahı meçhul olduğundan gl· 
yap kararının ilanen teb· 
llğine karar verllmio ol · 
duğundan merkum Rizanin 
mahkemenin kaldı~ı 16-6 ~37 
saat 10 da Gönen ·Asliye 
Hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bır vekili 

kanuni göndermesi akıt hal· 
de hakkındaki muhakemenin 
giyaben rüyet edeceği ılan 

olunur. 

karak , yarım kelimelerin 
manasını vermeğe çalıııyor: 

Lise. Riyaziye. Mual
limi. fikri. Zeynep. Meme. 

Müddeiumumi eon heceyi 
tekrarlıyor: 

- Meme. Meme. Meme .. 
Sonra bulmuf gibi kendi 

kendine ıöylenlyor. 

Katıl. Zavallıyı her 

halde memesinden vurmuı 
olacak diyor.. Telefona sa· 
rılarak hükömet doktorunu 
arıyor .. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Hükumet doktoru Bay 

Kadrinin evindeyiz .. Bir itim 
düımüı o gün onu evinde 
ziyaret etmlıtlm .. Yemekten 
sonra doktorla karıı karııya 
k hvelerlmlzi içiyoruz. Dat · 
renin açılmasına yarım saat 
vnr .. Telefon üıt üste çalı· 
yor . Doktor kahve fincanı 
elinde masaya yaklaııyor . 

Alo Ne istiyorsun? .. 
- Ben Cumhuriyet müd

deiumumisi . 

- SÜRÜYOR -
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Kolordu anerkez birliklerinin ihtiyacı için 33 bin kilo 
patates açık ekılltme suretlle ihale edilecektir. İhalesi 

11 6 - 937 tarihinde ıaat 11 dedir. Muhammen bedeli 
2640 liradır. Muvakkat teminatı 198 liradır. lıteklilerln 
oartnameıinl görmek üzere hergün ve adı ıeçen ıOn ve 

ıaattede teminatlarlle Kolordu Satın Alma komlıyonu bat 
kanhğına mürac&tları. 

4 - 1 - 188 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez hHtahaneainfn ıenelık ihtiyacı için 10,000 
kilo yoğurt 1 1 6 937 tarihinde aaat J 5 de açık ekıJltme 
ıuretil e ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1300 liradır 
Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruıtur. İtteklilerln ıartna· 
meıı!nl görmek üzere her gOn ve adı geçen gQn ve saatte 
temlue.tlari!e Kolordu Satan Alma Komfıyonu baıkanlıiı· 
na müracatları. 4 - 1 - 189 

E~·r~~'J 
ıçın Lu3umlu [şyaLarı 

~dan llcu3 °.7llm~ 
-==---.....:._--

BizJe en eyi Boyi! ve 
YAGLARJNI 

'Burada bula biH oru 
Biı. kôy/ü/erde 
PulluR, ve R.enç her Dü~enin·ı 
HEp Buradan Al!rı~ 

TORKDILI 

Kor Merkez Bırhklerinln ıenelik ihtiyacı için 10,000 
kilo taze kabak, 7000 kılo bakla 3000 kilo taze soian 
7-Haziran 937 paz.aıtui gün(i 11at 15 le açık: ekıtltme 
ıuretlle ihale edtlectktir Muhammen bedelleri 1050 lira
dır. Muvakkat teminatları 78 lira 75 kuruıtur isteklilerin 
ıartnameıinl görmek üzere her ailn ve adı geçen gün ve 
aaatte de teminat makbuzlariJe Kor Satın Alma Komisyonu 
baıkanlığına müracaatları. 
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İyeıl ve Haıyazmanı: Bahkesir ıaylavı H. KARAN -
Çıkaram Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Baıım Yeri İl Ba11n evi 


