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23 HAZiRAN PERŞEMBE 1138 

r 
Avam Kamarası, Türk-lngiliz Kredi 

itilafını r asvip Etti. 

G"'Ö"NDELİX. SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IAYI: 1915 

Parti Grubunun Dünkü Toplantısında: 
1 Kral Karol Maraşal Gareçyani 

Başvekil Celil Bayar Ha- Bükreşa vııdı, kabineyi Askeri Vaziyeti Tedkik 
'"~~!~.i~!i~-~!!,i~r~!~· için ispanyaya Gitti .. • 

tay Meselesini izah Etti. Karol, bugOn lıtanbuldan 
d6nmüıtür. Lon~rıdı ıüzakıralırin cırayın ıttiii bir zııandı; itıl

yanm, Gen11ıl f rın~onun muraff akırıtini aıclııtirıcık 
bar hangi bir harıkıti ka~ul ıtıiyıcıii hıbeı ıariliyır. 

------

Ankara, 22 (A.A) - C. H. 
ParUll K.amutaJ Grubunun 

clQakG toplanh11nda Baıve 
lıll B. C.lll Bayar, alkıılar 
•raıında AtatOrkOn tellm 
larını blldlrmtı ve Roman 

Ja Krala Karolun, AtaUirk· 
le Japtılı mOl&katlarından 
l:aah1etmı1t1r 

Baı••kll 8. Cel&l Bayar; 
bundan ıoara Hata, meae· 

leıtne tema1 ederek haf ta 
içinde Hatay iti hakkında 

Ka•uta1a kati beyanatta 
bulu11acak vazlJette olmaz 

•• •-lenin lokt,.fına 16 
re, Fran• lle aramı•da me• 
caıt VeJahut feıhı ihbar edil· 
•tı. fakat heniz merl bu 
l.._D •uahedelerl mertyet 
tea lıaldırmak veya tedktk 
•t•elı we yapılacak hare· 
kete 1611e vaztreMD lltllzam 
edeceıt tedbirleri almak hu· 
._da Kamuta1dan aallhayet 
._ ltlmad tıtıyeceflnl ıö•· 

Meşhut Suçlar Kanunu 

Ağır Cezalara da Tat
bik Edilecek .. 

Loodra, 22 (AA) - Ta1· 
mtı ıazeteıtntn Roma mu· 

bablrl Naraıal Gareç1anlnln 
-----=====-===--====-=-=----------ı aakerl vazt1et1 tedkık etmek 

kat balyanın Franldıtle · 
rln mu•aff aktretlel'lnl kGçal· 

tecek her tlrlO hal ıurettnt 

ve bilhaua iki •uhartp ta· 
raf araaıncla ta•a•ut k:ra11 -
na matuf her tirli tekltft 
reddedeceil liyleamektedlr. 

Qzne ıeçenlerde lıpanyaya 
16ndertlm•ı Ye mlıahedatı 

hakkında balyan h0k6metl · 
ne bir rapor vermit olduiu· 

----- ------.:.--- nu bu bapta"• ııuhbaratana Tür/ı • /ngiliz 
Ademi RIOdabılı komitııi tıli tam.ıranu gön01181ırin atfen btldlrmelrtedJr. 

geri '••ilıesi ha••ındaki inıiliz p11jesini bhul etti. Aı::.7::.u~:~~.~l.n, tt.... iradi itilllı lı11 bll· 
' Salihı1ettar ltal1an me (1110,.I llllİ• ılındı, Parlı, 22 ( A.A. J - Ak- 16nllliUerin nakll maarafları haflli dıplomaai yolu ile il P 

ıam çıkan loııliz ıazetelert da tedklk olunmuıtur. Londrada yapılmakta olan Londra, 22 (A.A.)-Aıaam 
Franıanın bugün lıpanya lnııllz ıazetelerl; Fran1a· K T k 1 .. L 

görOımelerln neticeleri ne amaraıı lr IJe•ID ıl aa· hududunu kapamat' • karar nın tavılJeıl iizerine Ruıya· 
k olacatının tahmin edtJeml· lanmaıı; için lnııltereain lue-verdtjı hakkında heyecanlı nın. eı 1 noktatnazar1nı ter· 

haberler vermektedtrler. bu kederek lnıılız pllnıat ka· yeceilni taarlb etmektedirler. dl açma11 bakkaDclaki Tirk . 
bul eyledtflnl haber veri· faJlıt tezi; Roma tullfmm lnı&Jia anJ.~1181 ....._ 

haberler ıarahaten kaata a•·di ııraaanda ıona ermeıt 
1orlar · a ilk mizakwelbule kabul et. miiıtenlttlr . Çinkl Franıa .ı..;..=============-=----ı yakın ıtbt ıörinen lıpaDJ• 

hlk4metl ademi müdahale Tayarec·ı harbinin UZ8JIP 11tmeatnden m•ıttr. 
b i tl · Londra, 22 lRad10) -mec ur ye er1ne rıa1et et ltalyanan meaul tutulmıJa· 

1
- h b A•am keaauau; Tlrld,. • me.ten iç tr zaman ıer& caja ıuretladedtr. M Çem -

kalmamııhr. B G .. L 1 berllyın Roma ltlllflarım lnılltere kredi ıttlifDa...a~ 
Parlı, 22 (Rad,o) - Ade- n. 0RÇ8R ,.. her Z&llMD mldafaa etmlıttr. D6 mlakere •••••• blrpk 

mı mlclahale komiteılnln tanbula DöndiJ. Ve 108-lltere bu ıtlllftaa battplerın, aalalaet beJana. 
tali komlıyonu, buıln Lord vakit ı~ırmlJecek dere· tından aonra aauabedeJI ka· 
PUmutun rl1aaet1nde toplan lıtanbul, 22 (A.A.) - Ba. cede menfattadır . Fa bul eJlemlftlr . 
mıı. Ruıya da dahil olduiu yan Sabiha G6kçen; Balkan ======-====-=========--=---====---
halde, lıpan7adalct gön0ll6 memleketleri merkezlerine 
lerio ıert çekilmeei hakkın tayaretıle yaptliı muvaffa 
da loıdterenlD projeılni ka ktyetlt bir zi1aretten ıonra 
bul ey!emaıtır. dOn lıtanbula d6nmOıtOr. 

Komlıyon, bu hafta aonu 
na kadar mlzakerelere de - Jı,ınıı Çine kırıı reııın 

Benzin Satışları Fiatı 
Tesbit Edildi .. 

-
yam edecek ve bir rapor d 
taDZlm ederek komiteye Ye- harp ilin e BClk. 
recektlr TokJo, 22 (A.A.) - Çın · 

KomlıJon, buıüD lld de · Japon muhaaemah karıuın 

iktisat Vıkilıti, ıı~t~if 11hirl1rdl b111zin ııh1lın11 
ıliıı ıdılı~ilıcak ııklirı ııırıllın için bir liıtı hızulMı lıı'ut suçlar kırıununun1i ıınıdınhıri tıtbikindın 

mDıbet neticeler ıhndt fa toplanmıt •e alqam cel· da de•letlerl bıtaraflık va 
ıeılnde, deniz koatrolu bak· ztfelertnt ıfa1a m'ecbur kıl 

ılDID vazife gördiiil yerler kandaki teferruata tecUuk •J· mak için Japonyanıa yakm· 
deki belediye 11nırları tçlade lemlttlr. da Çine reımeD illaıharp 

4akara, 22 <Huıuıi) -
t.t .. laut ıuçlar kanununun 
~ IDaddelerlnde tadtlitla 
•lır cezalara da tatbik 
~dlhneııne dair olan aditye 
ProJeıı Kamutayın pazartesi 
~DlcQ toplant111nda taavip 
0 ••rnuıtur. 

Ankara, 22 ( Huıuai) 
Benzin flat laraoın ucuzla 
talmuı hakkında Kamuta,ın 

kabul etmlı olduiu kanun
dan, büUln memleketin im· 
kio nlıbetıude fa1da.laaaıa· 

ıı te~in içtn l~ttud Ve~i · 
leli, m&ihim bir 'l1Ue hazır

lamııtır Bu lıııe, ıle beozın 

ldhal 111erkezl•tndeo Tür· 
lu1entn en uzak köpluine 
kadar nakliye ve dtjer mu 
raflar heıap edilerek mala 
yeti ve dolaylılyle ıatıtı 
teıbıt edılmekt,dtr 

KHkin 123.28, KOtah1a 
63 87. Polatlı 76. 73, Bolu 
46 14, Gediz 66·40, Balake
ılr J4 85. Bandırma 16 38, 
Bııa 31 63, Buru 28, Ç•· 
nakkale 22 63, Gelibolu 
19.18, Gemltk 17 63, lzmtr 
17, Karablıa 17.63, Kara 
cabey 29. KaramürHI 14 63, 

Ilı Ptteıhut ıuçlar kanununun 
1 ıe11eyi bulan tatbiki el· 

ll•1tnda ahnan neticeler pek 
~6-td olduiu cihetle bu 

Jtha ile umumi htikOm'ere 
=~re talcıp ed•lmeıtnl zaruri 
1 •calc ıebepler mevcut ol 

••Jaa alır cezala meıbut 
~ların da bu ıerl muha -

•ille uıul&ne tibt tutulaıa11 
"- dair olan Adliye encii· 
.... nı111n Ka1Dutayca kabul 
•d11e n teldıft ,a,ledlr: 

"Btriacı madde - 3005 
h:'.:lı llletbud ıuçluların mu· 

3 •111e uıulO kanununun 
DcG ınaddeaı aıafıda ya· 

ııla telrU de detlttlrllecek nut
lla•r•ları kar111ında yazıla 
llaaddelertn yerine koamuı· 
t11r: 

Macide 1 Fatlı ıuçu 
111•dttı •ırada veya pak az 
loara Y•lralananlar, 

A) llar caa ~lakeaa•· 

ltlenea atar cezalı meıhud iıpan1adaa çekilecek olan edeceği btldlrllmektedir . 
l========:==========ı:::::::z:=:===:=====::::=ı= dirfimler; 

B ) Aıltye teı"ı ih olan 
1erlerdekt belediye ıımrları 
içinde ve panayarlarda iıle 
nen alır ceza mahkemele 
rlnln vazifeleri dıımdaki 

meıhud cürümlerle Türk ce
za kanununun 529, 534, 
5J9, 545, 547, 548, 551, 
567, 568, 571, 572, 573, 
574. 575. 576 ncı maddele· 
rı,ıe ' 540 ıncı maddeaıa 
ikinci fıkra11nda yazılı meı· 
hut olarak ııleaen kabahat· 
ler hakkında takip ve du -
r111ma bu kanunun bOküm 
lertne tlbldir 

Madde 4 - Alır cezalı 
c0r6mler dııında meıhud bir 
ıuç tılendttt zaman sabıta . 

yakalanan ıahıı tanzim ede· 
cefl ubıt varaka11 ve elde 
eclecetı maddi ıObut deltl
lerlle bırltkte vakit ıeçlrmek· 
ılzln aynı ıGnde cumhurl· 
yet mGddelumumtlıttne teı 
Um eder. 

Zabıt varak uı yakalanan 
1ab11a kim oldutunu, ı6but 

( So.au lklDd •Jf ada ) 

Pravda Gazetesinde s. Gribof Yazıyor: 

"Faşist Mütecavizlerin Bal
tık Havzasındaki Planları . .,, -
•Litfınyınm; Avuıtuıyınm i~ıbıtinı maruz kılmııı-

ımdı bashcı iıil, Saıyetler Birliii ı!ıuıtır. • 
Pravda ıazeteılnde "fa~ıt 

mltecav&zlerln Balhk hav 
za11ndakt plinları,. baılaiı 
altında G Grlbofuo usun 
bir makaleıl lnttıar etmııttr . 

Pu makalede ezc6mle 16yle 
denilmektedir: 

.. Avuıturyanın Alman fa· 
tiz mi tarafından zaptı ve 

Çekoılovak,aya miinllih 
bir hOcum tehdidi, lıpanya · 
da tam btr kanunıuzluk 
hava1ında ve demokratik 
burjuva de•letlerinin dol· 
rudan doiruya btr mGıama · 
haeı yle devam etmekte olan 
ltalyan Alman •11altnln kuv · 
vetlenaaeıt, f•tl•t te• vldD 

objektl oleD k6çlk mem 
leketler için mGhtm nettce· 
ler doiuraltıltrdl. Polon1enın 

bu yılan martında L1tvan1a· 
~ verdllt Oltlmatom. faıtıt 
mOtecavlzlerle uzlaıma ıl 

1aaetl neticelerinden biridir. 

Lltvanyanın; Avuıturyanın 

akıbetine maruz kalmama 

ıında baılıca imli. Fran11z 
ca "Populer.. ıazetealnln de 
yazdıiı gibi, So•yetler Btr· 
ltit olmuıtur ve bundan do 
l•yıda Sovyetler Bırllttne 
med1undur 

Polonya f •tlıtlerl, Hıtlerln 
Avuıtur1ada yaplıtı ııbı, 

es.. lobcG .. ,ı • .-,> 

Vekalet; bu hıte ale bat 
hca merkulerden tdhal edt. 
leo petrol tçin htnterlindlar 
kabul etmıt olmaktadır . 

Bu liıte ile teıiılerin ma· 
halli ıazbane ve,a tehr., 
kadar olan nalrllJe mHraf ~ 
ları 1 e ıatacalara iıkonto 
veya b" JI kirı da heaap 
edUmektedlr. 

Bu llıte1e ıöre teıiaattao 
mahalli ıazlıane veya f'hre 
kadar eıaı benzin f&atl,r1na 
ıu nakliye maerafları um 
edlltcekttr: 

Adapazarı 24 14. Afyon 
75 51, Akıehir 88.80. Anka 
ra 98 16, ölleçlk 45 29, Bol· 
vadin 82.59, BoziiJük 43 72, 
Çaokm 65.27, D6zce 43. 14, 
Ealrtıebtr 49, c.,.e 25.42, 

Keıan 44.18, Mudan1a 17 63, 
.,. Kemalpaıa 35, Teklrdai 
22.63, Yalova 17, Şarköy 

20, Adana 51.91, Ce1han 
60.89, Diyarbakır 138.26, 
Ayancık 22 96, Bartın 23.46, 
Karadeniz Erelllıl 25.46, 
lnebolu 24.30, Zonıuldak 
29.96. Alpullu 38.16, Baba· 
eakl 43 90, Çatalca 28, Çer· 
keık6y 31 40, Çorlu 33. 
Edirne 50, K1rklarell 4J, 
Laleburıaz 40, Slllvrt 26 . 
Uaunk6pri 47 05, Akhlear 
25 65, Alqehlr 33.70, ltark· 
aiaç 29.78, Kula il 70, Ma· 
nil• ıs, Salıblt 22, Soma 
31 53, Turpdlu 15, Upk 
56 40. Menemen 19, Kıaık 
33, Kema.laat• 18, Aydan 
29 62, Burdur 66.62. 
Demzlı 49 Ol, Dtnar 
'10 67, Eftrdlr 76 62, lıparta 
73.62, Nazllla 36 17, Ô"emtı 
24 05, Sandıkla 29 55, Saray 
k6y 42 18, S6kt 27.31, Tire 

( So•u lklacl •rfada) 



Türk - Yunan Paktının 
Ehemmiyeti.. 

Sofya, - Zora gazeteıi 

baımakale sütunlarına ( Son 
Türk · Yunan paktı kime 
müteveccihtir) baılağl altın · 

da l Mançe.ter Card•yan) i• 

zetealnln bir yazmnl geçir · 
mlıUr. Bu yazı, gazetenin 
Attna muhabiri tarafından 
yazılmııtır Ehemmiyetine 
binaen aynen alıyoruz: 

"Bu aün Yunanı.tanın bey 
nelmllel durumu çok nazik 
tir. Yunanlltanın Alman lıe 
allerlyle olan llgllerl. buıün 
AlmanyaQln kredi · va11• 
taıtyle elde e t m 1 y e 
munffak olduiu Yunan tl 
caretl halindedir, ki bu. ha· 
l D btr muhalefet mahiyeti. 
nl haızdlr. Bu buıuıta en 
b(hOk endtıe ltalya tarafın 
dan izhar olunmaktadır. Zt. 
ra Ko,fu adHıoın bombar 
damanına ald hatıralarla lt
alyanların Anadolu hakkın 
dakt thUraıları burada henüz 
unutulmuı defıldir. On iki 
ada bugOn Türk ve Yunan 
ıularında hali birer düıman 
mevzii mahiyeti arzetmek • 
tedtr ve herhangi bir harp 
vukuunda bunlarm kıymeti 

ve mainaı pek büyüktür 
Akvam cemiyetinin keti 

bir faktör o lamama11, bugün 
ltalyan - logiltere pa1'ta tf. 

pinde yeni btrçok paktların 
meydana gelmeaını mucip 
oldu. Balkan Antant. bugün 
ıu yeni görütü kabul etmıı 

bulunuyor: Bugün bütün mil 
letlerden mürekkep bir ce· 
mtyetin meydana ıelmeaı 

mOmkün defllıe, bazı mil· 
Jetlerden bir cemiyet teıkıl 

ederek it beraberltil yııp · 
mak ve mütekabil menfaat 
lerle çahımak elbette müm 
küodür . Netekım Yugoılav 
ya, l<omanya, Yunanıatan 

ve Tilrklye bugünkü Balkan 
ittihadını meydana ıetırm lf 
lerdlr . 

Bu tttıhadın haricinde du · 
ran Balkanla bir devlet da · 
ha •ardır, ki o da dulgarla
tandır fakat Bulıarletan da 
bılihare bu pakta dahil 
olabilir . 

A1ın 29 unda imzalanan 

ne ini olarak bildlrtlen Yu • 
oaniıtan, bu vaziyet karı•· 

aında Türklyentn kendiıl için 
çok büyük bir önem ve kıy· 
meti haiz bulunduğunu keı 
feylemekte geçikmedi. 

Keza Türkiye hükumeti 
de itin lncelliiof derhal an· 
lamııb. Çünki; Boğazları 

muvaff aktyetle müdafaa ede 
btlmek için Tenedos, Kum 
kale v.ı. eıbı Yunan adala 
rından lıtıfade ederek Türk. 
Yunan denlzıne sokulmuı 

bulunan düıman mevzilerini 
vurmak lazımdır 

lıte tehhkeyi böylece za · 
manında keıf eden bu ikl 
devlet, yeni bir pakt imza 
lamalı.ta e~ctkmedtler. Bu 
munzam pakt, Balkan An 
tantana yeni bir merltezl 
kuvvet bahıeylemektedır. 

Fakat, TOrk - Yunan pakti 
nın maol11 yalnız bundan 
ibaret değıldır Bu yeni pakt 
ltalyanların ıarka ve garba 
olan vaaıtaaız hulul ve ya
yılmalarının tema1üllutnden 
do~muıtur. eelkl de eeçen 
yıl zartaoda Tenedoı ada11 
civarında batırılan Sovyet 
gemileri hidlıeıı , bu yeni 
paktın fmzalanm111mda baı 
hca i.mtl olmuıtur. 

Bugünkü Baıvekıl Metak 
ıaaın ga yeıi Yunantıtaoao 

• malik bulunduğu araziyi mu· 
hafaza etmek ve baıka i arı· 

nın topraklarına göz dıkme 
mektir. Çünkl; Yunanistan 
bugün bütün tahayyül ettiği 
araziyi kendi hudutları içe 
rlılne almıt bulunmakta ve 
bueünkü Yunan po'1tlka11 
sağlam eıaılara dayanmak · 
tadar 

Yunanlıtanın iati&dalı an 
lanoda kendı11ne birer hami 
ııfaUyle yardım eden Brıtan-
ya, Franıa ve Ruıya devlet 
leri bugün ıahne haricinde 
kalmıılard.r. Fransa ve İn 
giltere bugün her ne kadar 
Yunanlıtanan düımanı aa yıla 
mazlaraa da büyük harpte 
General Meta'k1&1 bu iki dev 
letln düımanı bulunuyordu 
Bu ıttbula bugün kendilerine 
Yunanııtanan da en ıamimi 
bir dost olabılmeıl pek de 
mümkün değlldtr ... yeol Türk - Yunan paktı, 

' yeni rejimin bir muvaffakl 

yeti olarak te likkt edılemez. l ISTAN ~.Ul RADYOSU 1 
Çünkt böyle btr aolaıma, 
daha Venizelos zamanında ı------------

......_ .... Yl't:Aurc: 

TOTKDILI 23 HAZiRAN 1938 

HİR HABERLERİ ' 1 ._ , 
~ .!!': . . • 

•• 

Qğ e meno ul talebe 
çıkıyor si yarın ka p 

Lise T af ebesi de Olgunluk im
tihanlarından Sonra Rasimbey 
Çiftliğine Kampa Çıkacak .. 
Ltıe ve Ôğ 

retmen oku · 
lunda ayan se 
kızıoden beri 

devam etmek· 
le olan ıözlü 

imtihanlar dün 
ıonıa ermlttlr, 
Llıe ıon aınıf 

olıunluk tmU· 
hanları da bu· 
gün baılı ya • 
c ~ ktır. Geçen stneki kamptan bir intiba 

Ôjretmen okulu talebeıl olgunluk lmhhanlarından ve 
yarın Raılmbey çıftliğloe öğretmen okulunun dönüıüo· 
kampa çıkacaktır. Kamp 20 den ıonra baıhyacaktır. 
gün devam edecek ve 13 Ôğret~en okulundan kam. 
temmuzda nhlavet bulacaktır. pa ııtırak edecek olan tale 

Ltıe tal~bestnlo kampı da beye dün teçhizatlara veri! 
aynı yerde ıon aınıftarm mittir. 

Sındırgı 

Bığadıç 

~asası üzerinde bir çeıme 
ya ptınld1. 

Sındırgı ciııarmda bir Çt>şrne 
Saodargı, [lluıusi] - Sın

darıı ile Bığadıç ftraamdaki 

ıoıa üzerinde, tütüncü De 

deağaçh Hasan adında ha· 

yıreever bir yurddaı taraf an 
rlao btr çeıme yaptırılmıı· 

tır . . 

400 Liraya yakan para 1ar

f ı ile vüc:ude getir ilen çeı 

meye ıu da vertlmek ıuretile 
burada hı11edılmekte olan bir 
ıhtıyaç karıılanmııtır. 

---~'!llllıllor---

Koza 

Halkevinde 
Konferans 

HalkeYi Başkanlıfından: 
( 23 6 938) Perıembe gü 

nü saat ( 21 ) de Halkevi 
mtzde lıtanbul Ankara rad. 
yolara eabık direktörü 8. 
Aziz Çorlu tarafından '"Mu 
ı lkl ve tarıhi., mevzuunda bir 
konferans veralecekttr. 

Konferı.nıa bütün yurd· 
daılar davetltdir . 

Meşhut 
Suçlar 
Kanunu 
(B ııı tarafı birinci sayfada) 
delılt olacak maddelerin ve 
izlerin nelerden ibaret hu· 
lunduğunu ve ıahltler•n hü · 
viyetlerlni ıhtiva eder. 

Şikayet veya ıahsi dava 
yolu •le takip edılen suçlar 
da fikiyet edıld ı ğinio :rabıt 
varakaema yaz,lmaaa ve fi· 

kayet edenin bu varakayı 
tınzalaması lazımd1r 

. . 

Ertuğrul Sadi 
Tiyatrosunun 
Temsilleri. 

Birkaç temıll vermek üze· 
re ıehrlmlze gelen Ertuğrul 
Sadi tıyatroıu akşam Halk · 
evinde soo temılllerl olan 
.. Sefiller., f oynamıılardar 

Şehrimizde kaldıkları müd 
detçe verdıklerf temııllerle 
iyi bir intiba bırakan Ertuğ · 

rul Sadi tiyatro heyeti ea · 
natkirları bilhaaaa "Hamlet., 
plyea• nd~ki muvaff akiyetlerl 
Ue tebrıke deier. 

Sanatkarlar buıOn Buna· 
ya ıtdeceklerdır. 

• 1 ........... . 

iki Kız Kacır-, 
ma Vahası. 

Merkeze bafh ziyaretli 
köyünden Mahir kızı 15 yaı· 
lar1nda Fatma aynı köyden 
Muıtaf a oilu Muharrem ta 
rafından; Sıodırgının Kocaıl· 
nan köyünden Hüseyin kızı 

16 yaılarında Sultan da, 
köy clvaranda ça1ıımakta ol· 
duğu tütün tarlaaından dö· 
nerken bu köyden Abdur· 
rahman oflu 17 yaılarında 
kamazao ye kardeıl tarafın· 
dan zorla kaçarılmııtır. 

Jandarma her iki kaçırma 
vaka11 hakkında tahkikata 
bıııılamııtır 

Devlet Demir
yollarına Me
mur Alınacak 

Devlet Demlryolları lıtas · 
yon sınıfında fıtlhdam edil· 

mek üzere imtihanla memur 
namzedi almacak; kazanan• 

lardao liaıan bilenlere 67, 
diğerlerine de 61 lira aylık 

verilecektir 

imtihan; ortamektep ve 
daha fazla tabııl eörmOt 18· 

30 yatları arasındaki aenç 
ler araaında 9 temmuz cu-

marteıt ıünO saat 14 de ıeh· 
rtmlz OçOncO lıletme MG· 
dOrlülünde yapılacaktır. 

İmtihana ılrme mOdcieU 
8 temmuz cuma ıünGne ka • 
dar devam edecektır. 

-+:ı- 1 •• 

Evli Bir Adam 
Bir kıza T eca

vüz Etti. 
Konakpınaran Çama lan 

köyünden Vela oilu Muıa 

adınd" evli bır adamın Ilı· 

cakpanar köyünden Mustafa 
kızı Fatma ye tecavüzde bu · 
lunduiu tlki yet olunduiun 
dan jandarma ıuçlu bakkan 
da tahkikata baılamııtır. 

Benzin · Satışlan Fiatı 
T e sr b i t E d i 1 d i .. 

(8aı tarafı birinci 1ayfada) 
21 65, Bayındır 15, Buldan 
48. Akçay 22.6Z, Ayvalık 

26 80, Bergama 26 50, Bür· 
haniye 25 50, Edremit ve 
Havran 30 63. Antalya 37.62, 
Mıli.s 3.i.63, Muğla 58 62, 
Urla 28. Çeıme 29. Eli.zıı 
132.29, Antep 100 62. Ka · 
raman 85 94, Kayıeri 97 03, 
K1rıehir 140 62, Konya 
106 92, Malatya 112.97, Ma 
raı 95 40, Menin 32, Nev
ıehir 100 60. Nığde 7 4,60, 
Urfa 109.78, Yerköy 112.64, 
Bayburd 86 66. Erzfncıın 
137 66, Erzurum 105 66 
Faha 25 67, Gerze 23 13, 
Glreıun 25.01, Ordu 28.50, 
Polathane 24 Ol, Rıze 30.01, 

rebolu 23.51, Trabzon 31 66, 
Turhal 58.86, Zıle 62 65, 
Amuya 31, Bafra 27 Çar· 
ıamb" 12, Çorum 43, Er 
baa 45, Gümüıbacıköv 34, 
Havza 21, lıkillp 52, Lldık 
32. Mecldözü 42. Merzifon 
34, Pazar 54, Tokat 51. 
Terme ::!2, Ünye 48, Vezir · 
köprü 32, Yıldızeli 56, Yoz 
ıad 80, Sungurlu 42, Şar

kııla 72, Ak1aray 43, Bor 
39 79, . Konya Ereğlfıl 39.65, 
Sthfke 33. Tarauı 15.32 ve 
Mardin, Bitlis, SUrd için 
Mudtn lltaıyonunda valon· 
da teıltm 104 58 kuruıtur. 

Bayi karlara memleketin 
her tarafında yüzde 1 O ola · 
rak teıblt edilmtıttr . 

mul81avverdı. TOrklye ile 
Yunanistan araaanda imza 
laoıan ilk paktm tarıhl 30 
btrincıtetrin 1930 dur Bunu 
itmam eden ikinci pakt da 
14 eylul 1933 de f mzalan
mııtır. 1937 İtalyan ıeferl, 
bu pakta yeni bir mana ve 
yeni bir kıymet vermlt ol· 
du. Çünkt; İtalyan hareket 
lerlnden teliıa düıen Türkl· 
ye tik önce Boğazlan tah 
kim etmek müsaadealnl iıtıb 

aal ve bllihara Nıyon konfe• 
raoaının ıukut etmek üzere 
bulunduiu gün1erde kendi 
llmanlarmdan İzmir ve Çeı 
meyi lnııltz znhhlarına ta · 
ra11ut mahalU olmak (izere 
terk etti Akdenlzde ltalyan 
larla loıllızler arasında bir 
harp zuhur etttil takdirde 
engin )imanlarının ilk fırsat

ta muharip devletlerden bl· 
rt tarafından fıtıli edflecejl 
ve bu itin İtalyanlarca da 
ha evvel 1apılacalı kendlıt· 

23 Haziran 1938 Perşembe Satışları. 
Bundan evvelki fıkralarda 

de11llerln tasbitlne müteallik 
olmak üzere zabıtaya veril 
mit olan vazıfe, ağır ceza 
mahkemeılnlo vazlfeıfne gi· 
ren meıhud cürümlerde 
münhaııran Cumhuriyet müd 
deluGJumtılne aıddlr. 

Safranbolu 36.3J, Samsun 
24 67, Sinop 28 96. Sıvas 
87 .87, Hopa 26 O 1, Şarlt 
23 17, Sü .. mene 24 5 J, Ti · 

Çıft büyük teneke benzi 
ntn perakende azami ıabf 

fieh beı ıehır için ıöyle 

teıbıt edilmftlir: Ankarad• 
660, İstanbul, lzmir ve Sanı· 
sunda 580, Meninde ı.e 

nakliye verılll hariç olmalı 
üzere 575 ku · uıtur. Dök01e 
litre benzinin Ankarad• 

Ôğle neırlyah: 

12.30: Plakla Türk muıl· 
ııkl. 12 50: Ha vadıı . 13 05: 

Pıikla T6rk muaıkisi. 13 30: 
Muhtelif plik neırlyatı . 

Akıam oeırlyatı: 
18 30: Plakla danı muıtld 

ıl . 19 15: Spor müaahabelerf 
Eıref Şefik. 19.55: Borea 
haberleri 20: Saat ayara: 
Gren vlç raaathaneslnden na k. 
len. 20 02: Sadi Hoııcı 1 

ve arkadaıları tarafından 

Türk muıtklıl ve halk t ıır 

kıları 20 45: Hava raporu 
20 48: Ômer Rıza tarafından 
Arapça ıöyle o. 21: Semahat 
Ôzdenıes ve arkadaıları ta 
rafından Türk muslkiıl ve 
halk fllrkıları 2 l .45: Or· 
kestra 22.15: Ajanı haber
lert 22 30: Plakla ıololar, 
opera ve operet parçalftra. 
22 50· Son haberler ,.c "r · 
teıl ılloün prolramı 

Buraada dünkü ipek ko· 
zaaı a&taıları 55 · 75 ve 96 
kuruı üzerinden yapılmııtır. 

Haf ia Ye~ileti teşki lat 
~anunu fay has1. 

Nafia Vek.i letfnfn tef 

kilit ve vazlf el erine dair 
kanuna ek kanun laytha11 

mecliı ruznameafne ahnmıı 
tır . 

Li.ylhaya bağh cetvele 
nazaran ıular, flrket ve mü 
e11eıeler. yapı •ılerf, zat I~ 

lert ılcll müdürü umumilerl 
1 O ) zer lira maaı alacak· 
lardır . 

Btrlncl umumi müfettııltk 
mOıavJrl 80, müıa vlr mua· 
vint 70, oaf ıa mimarı 70, 
fen memuru 35, üçüncü umu 
mi müfetttıtlk mü§avlri 80, 
muavini 70 ltra maaı al 
caklardır . 

Cumhuriyet müddelumu 
mlıl a6fır ceza mahkemeıl 

nln vazifeıtne giren meıhud 
cürümlerde ıahitlerln ifade· 
lerlnl zaptetttkt~n ve yaka 
lanan şahaıda sorguya ç~k 
tikten ve lüzum görec~il 
dıjer tahkikatı da yaptıktan 
sonra Amme davası açmeğa 
lüzum görür ve umumi hü . 
if ümlere tevfikan takibat 
yapılmasını zaruri kılacak 
ıebepler mevcud bulunmaz 
ıa duruıma yapılmak üzere 
maznunu tddtaname tle va· 
zlfelt mahkemeye gönderir. 
Cumhuriyet müdd~fumumi
ılnln tahkikatı fasılasız yap 
maıı ve iti azami üç gün 
içinde mahkemeye tevdi et 
meıl llzımdır. 

Madde 9 - Vazifeli mab· 
keme, cumhuriyet mftddel· 

umumııi tarafından ıevke· 
dllir edilmez baıka itlere 
tercih ederek maznunun du 
ruı 1nıl1ma baılnr. 

Mahkemece durufmAnan 
bir cel ı.ede bttlrllmeıl lazım 

dır. Şu kadar ki kanuni za· 
ruretler dolaytııle tıın bir 
celıed~ karara batlanma11 
mümkün olmazıa, duruıma, 
bu iıbki.n11zlığı doğuran nok· 
sanlarm en çabuk vasıtalar 
l~ ikmali için lazım ıelen 
m6ddet gözönünde tutula
rak ona göre baıka bir güne 
tthlr edebilir 

Ağar ceza mahkemeıtnın 
vazifesine ııren meıhut cü 
rümlerde mahkeme. umumi 
hük6mlere göra takibat ya 
pılması !(bumuna kanaat 
getirirse bu dairede takip 
edilmek 6zere evrakın cum. 
hudyet müddelumumlliğln• 

te•dHnc reıen <laht karar 
verebilir. Hu karar katidir ,, 

azami aatıı fıatı 18, 
bul ve f zmlrde J 5 
kuruttur. 

latan 
buçulı 

Dığer yerlerde azami ı• 

bf f tatları İstanbul ve lı 
mirde çıft tenekraln dep0 

ftata olan 521.75 kurut' 
nakliye ve mahalli reılmler 
le satıcı komlıyonu ve bat'i 
karı ili.ve edilerek tayin <Je 

teablt olunacaktır. 
Lbtede muhtelif mıntalc•" 

lara sevk edilecek benzıolO 
o mıntakanın benzin atmalı 
ta olduiu merkezler ,aı· 
önüne elınmak ıuretıle palı' 
lfye maeraflları heıap edil 

IDltUr. 
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Vaz11 kanunun buraya ka 
.ı.r ıöıtermtı olduiu boıan
ma 1ebepler1 zina, hayata 
katcl Ye Alre ıtbl malim ve 
maa,,en eıa1a mfiıtenlt idi. j 
Banlan taktbende ıayrl mu
ay,en olarak lmzeç11zhktan 1 
mlnbahlı olan 134 ncii mad· 
deri vautmlıttr. 134 ncG 1

1 

madde ise aralarında mOı· 
terek hayalin çekilmez bir · 
hale ıelmeılnl mucip olacak 1 
derece tlddetlt bir ıeçlmıız 
his baı ıöıterdlll takdirde 
lcarm •• kocadan her biri bo 
taama dayaıında bulunabilir. 
Eler ıeçlmıisllk tarafeynden 
laarıae daha •irade kabili 
lanad iM bota ama da vaıını 
ikame hakkı ancak dlier 
tarafa aittir, lbareıl ile al· 
tancı olarakda karı ve koca 

kocanın kudret ve vü .. tt 
maliyesinin fevkinde israf atta 
bulunur, borçlandırır veyahut 
biri dlierlne kartı pek ha 
tin ve serkeıena bir vaziJet 
alar ve bu haller devam ve 
tevalt ettikçe tedricen mOt 
hlt bir geçlmılzlilr tevlit ile 
ntba,etllemlr mOıterek ha · 
yah çekilmez bir bale lfrai 
edebıleceitnden açılacak bo· 
ıanma dava11nda bunların 

maddeten ı&ıterllmeal ve 
hlklmde de artık haJah mit· 
terekenin bu ıebeplerle te 
zelslle ulradıiı ve telif ııl 
lmklnı aayrl kabil bulunda· 
iu kanaati tahaMul etmelidir. 
Bundan baıka kart kocadan 
biri ftrenıt ve belıotuklu 
lu ııbı bir hutahla dljerl· 
nl aıdamak ve yine herke-

aralarındaki ıeçlmılzlliln de ıln ı•raz ve huıumellnl celp 
botanma 1ebeplerlnden oldu· edecek derecede koca ka · 
lunu btldlrmektedir. Bu al 
bacı kı11m ı1e ıayrl muay· 
Jen olmakla beraber aile 
blrllftnı, aile yuva11aı teme 
ltnden ıar11p malll&dmu lnhı. 
dam bir hale ıetlren ıebep• 
lerdendtr. Eler btraz etraf. 
hca dlfGailecek olursa im· 
UsaÇtazhk ıebebı evlllılr ıa . 
r .. ı.ı dllerlerlnden daha zl· 
1•cle rabnedar eder. 

raıına veya kar1 kocaıına 

zem ve iftirada bulunmak 
dahi ıeçlmıizllil tevlit ve 
bınnetıce boıanma ıebeple

rlne dahildir. 
~mttzaç11zhktan dolayı 

açılecak olan boıanma dava· 
11nda ıeçimılzliiln Hikl bu 
lunan ahvaltn zikir ve be· 
yanı lizımdar. Pek çok defa. 
lar te1edlf etmekte olundu 
tu ııbı, bir takım kadınların 
maatett110f ıabahlara kadar 
aokaktan 1arhoı olarak ıe 

i
l lecek kocalar1nı belc l emeıt 

ve bu halin devam ve te 
vali etmeıl dahi aradaki 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
.. Kov na lzerlne bir yOrOJGt. 
yapmayı pek arzu etmııter· 
dt Likıia Hkeri Oalformah 
Polonya diplomatları hitad 
tarzlarını deftıllrmek mee
burlyetlnde kaldılar Maama · 
ftb bu hal, Leh emperya 
ltıtlerlnın Lıtvanyaya kartı 

plinlar1ndan vas ıeçmlı ol 
d•klanna delalet etmez. 

Leb erkanı harbtye1t pli•· 
larana defH, yalnız Lltvan 
yanın :ıaptı, batta Lttvanya· 
nanda ıevkülceyıl kıJmetl haiz 
bazı arazlıl v• bu meJanda 
bazı ıehtrlert ııtmekteclır. 
Aunun için, Leh emperyallıf 
lertnln Alman f aılıtlertyle 
aynı samanda LıtvanJa ile 
Letonya1a ve dıter Baltık 
havu11 memleketlerine ken· 
dl ajanlaranı ıönderdlklerlne 
biç de taaccOp edileme• 
Onlar bu ıuretle caıuıluk 
malcıadlyle ve bozpoculuk 
ıılerl için bu memleketler· 
deki, bllhHta L tvanya ile 
Letonyadakl Leh ekalllyett 
ile lıatollk rubanderdea lı
tıf ade etmlye çalıımakta · 
darlar. 

Polonyanın Ltt••n,aya 
lltlmatomu, Avuıturyanın 

41manya tarafın.tan zapte 
dıltııne lcarıı Polonyanıa ar· 

zuya muvafık bir hareket 
kullanııına mukabele olmak 

üzere Httler tarafınden tas· 
vıp edllmlıtt Lalcln bu da 

Almanyanın Balhk havza-
11ndan vaz ıeçmlı oldulunu 
g5ıtermez. ÇOnlcl Httlerln 
PolonJanın Lttvanyaya ver 

d •il llttmatoma muvaf alcat 
16ıtermeıl bir manevradan 

baıka btrıey deiddtr. Bazı 
klmıeler. Baltık havza11n 

dakt Leh planları miina1e 
betiyle Leh·Alman tezad· 

Iarının bir kat daha keskin 
leıtlil kanaatinde bulu 

nurorlar. Hattl Baltık hav 

Meıell; ztna, ha,ata lcaıd, 
ea.e .. ııtemak •e hayalyet 
111 bir hayat ıeçlrmek, aile 
••lıenını terk, dlmat hH· 
talıfı ııbı olan bofanma ae 

beplerı kan •• koca arasında 
af ile, aamaa ıeçmekle zati 
olarak meeadane bir heyet 
teçlrılmeıine lmkln mevcut· 
tur. Geçlmıızllk ı1e kan ve 
lcoca araıında, avam tabirince 
btr iç kur~u ıtbl her 1111 ta . 
rafı YIJlp kemirmekte ve 
•Gıterek hayati çekilmez 
bır hale ı•tırmekte ve evlt· 
histen beklenilen refah ve 
.._clete mukabil ikrah ve f e 
l&lcet •e aralanndakı rabllal 
lıdıvaç olan nı•1hı bir zln· 
Clrt eaaret haline inkılap et· 
~lrlr. Bunun içindir ki evlilik 
;.'ali lzerlnde dtlerlerlnden 

rabıtal tsdlvacı teıelaOle 

utrataralc tedrici bir ıurette 
müthlt bir geçlmıizlık mey. 
dana ıetlrlr. Maddenin ikin· 
el fıkra11 boıanma d•vaıın
da bakla olacak tarafın ka · 
babatl dlierlndeıi daha az 
olmaıı llzım ıelecellne ııa· 
ret ediyor Şu halde dava 
edecek tarafın hiçte kabahat zatı menıleketlerlnlu ve 
la olmama1ını aramıyor. Bu bllh1111a Litvaa,anın idareci 

~:a=ı:~:ab~~~.!:ı~I~;: ·;e~:~· [~-ınm-: ~ 
eden ahvalin vakuunda ara ~ , 
larında kavı•, dedi le odu ha 
111 ve her tktıl de bu ıuretle 

kabahatli olabilir. Fakat bo-
ıanma dava11 açmak kaba · 

bati az olanın hakkıdır . Bu 
huıuıta b1lha11a tarafeylntn 

la. mOeuırdır. Yalnız ba 
l9çt1Dıtzllk tarlfab kanuniye 
·~iade mlfterek ha yatın 
Çeluı•ez bir hale ıelmeılnl 
•"etp olabilecek deHcede 
tldcl l mevktl lçtlmalıl, derecel tah 

•t 1 olma11 llzımdar. Yok-.. lı ılll nazardan uzak tutulma· 
•rı ve koca araıında ara11-

ra 1ı. b vıa, Nnıln, benim ~I· 
1 

teJler kanunun kaldettıtı 

makla beraber ufak, tefek ve 
fak at temadi ve tekerr6r eden 

haller mOıterek hayatın çe 
ktlmez bir hale ıelmeılni 

:cldetlt ıeçlmıızhkten mad6t 
•lıldır. AJnı zamanda kan 

•• Is intaç etmtı olmuı lisımdır. 
OCadan blrtıl ben ıeçl 

taeaaı Şunu da arzede,ım ki en çok 
Joruaa, aramızda ıeçlm· ' 

lltlıL kabahatli olan taraf botan 
• •ar, botanmamıza ka · '•r ... ı ma da va11 •'"mit bulunur ve ... erı ıto yolunda uluor T 

~- açtıiı dava htçbtr vakit diler taraf lıe ayr1lak iıter 
• :~· eddemez. Ancak karı M boıanmaya deill, ayrıhla 

•oca ar81ında haııl olan hOklm olunur 
:•tlaıı ıeçlmllzlliin ıebebl- - SONU VAR -

••ddeten baldırmek il r-8 .................... ... 
l:dar. Bunu da bir mlAl ile 1 T0RKDILI 1 
1 

•reyi•: 1 Paaartelind• bqka ._. 1 
lal ltarı ••kocadan biri dtterl· :1 alla çakar. St1ual 1azete •• 1 

'•ra aır d • 

f E l S E f E 
Profeıör lımall Hakin 

Baltacıollanua bu yeni 
kitabı f elMfe ölrenen llee 
talebeılnl imtihanlara ba
aarlamak için yazılmııbr. 

F elıef enin bGtün bahlılerl 

içinde vardır Kolay oka· 
nur, kolay anlaıılır ve ha 
tarda kalacak tarzda ha· 
zarlanmııtır. Hıç felıefe 
olcumamıı olaalar bile bu 
kitabı okumakla pek çolc 
lıtifade edebilirler. lçınde 
lOıumaaz · bahııler ve an · 
laıılmıJan noktalar JOk· 
tur. Baltecıotlanan bu J•· 
al eıerlnl felsefe talebeıl· 
ne, ölretmealere ve kGl· 
türGaO arbrmak lıtlyen 
herkeıe ebemmlJetle tav 
ıtye ederi• 

Eeer 104 HY 

fa, flab 50 kuruıtur. 

mehaf ıllnde bundan bazı 

neticeler bile çıkarmaya ça· 
hıllmaktadar. ŞGpbeıtz, Al
man ve Leh faıızml birbir
lerine karıı bir ademi ltlmad 
beılemektedtr. Bu ltımatatz · 
hk iıe, 6zerlne hGcam et 
mek, öld6rmek ve yajma 
etmek için kendilerine bir 
kurban teıbit eden iki bay 
dud araıındakl bir itimat· 
.. ~hktar. Haydutcuına yapı . 

lacak hGcuma lttlrak ede · 
ceklerden her biri, ıuç or · 
tajı tarefından aldatılma· 

11ndan korkmaktad1r. La"ln 
bu keyfiyet, Alman faılzml 

ile Leh emperyallsml ara · 
11nda 8alhk havzHına dair 
bir Ilı bırllil bulunma11 ıt· 
bl m6nal&aıa kabul etmez 
bir bakllrata ortadan kaldı 
ramaa. Alman faıtıtlerlnin 

Dana il, Leh koridorunu, 
Gıt Sılızyayı ve Poznanı ele 
ıeçlrtnce buna mukabil Po 
lonyaya Lıtvanyayı ve hat 
tl Letonyayı vermlye 
mObeyya oldukları malam 
16mdur Bunun içindir ki 
grr.k Almanlar, ıerek Po 
lonya Sovyetler Bır llilnla 
1934 de Baltık bavzHı dev· 
letlerlnln lıUkllllerlnln bir 
ıarantl altana ahoma11na 
ve mütekabil yardam bak· 
kında bir ıark paktının ak 
dine dair teklıf tal redetmlf · 
lerdı . 

Almanya Bahk havza1101 
kenda nQfuz ıaha11 ve zapt 
objektt olarak tellkla::i etmtı 
ve tellkld edeıemektedtr. Al
manlann Baltık ha •zHında 
ki boq~uluk faalt1et1 btç 
bir ıuretle teekln bulmamıı 
ve hattl aon zamanlarda 
ba havzanın idareci meha 
flllnln ılk6tl mllumabakir 
hllyle daha ziyada artmıı 

bulunmaktadır. Buıün Le
tonyo, Lttvanya, Ettonya ve 
finlindiya tamamlyle llıt

lercl ajanlarla dolmaıtur. 
Baltık havzaıı devletleri 

nin idareci mehaftli f aıtıt 
mQteca vlzler kart111nda uy -
ıal olmaya müheyya bulun 
ıalar da, bu memlelcetlerfn 
balkı b6yle bir ılyasete aı 

la raaı defıldlrler. Emek dar 
k&tle, f aıııt mGtec• vızler 
karı111nda uyıal bulunmak 
lalın ıulbün ıdamealnl te · 
mln edemlyeceftnl ve btll
klİ Alman faılzmtnin lıtıll 

pllnlaraoın baıarılmasını ta1 
rl edeceflnl pek lll bil 
mektedlr. Bu memleketlerin 
emekdar kütleıl, Sovyetler 
Btrllllyle bir tı blrllft ya · 
pılmHıDı ve onun ıulh ıl 

yaıetlnl iltizam etmektedir. 
Alman faıtzml •Oranı Nah 

Oıten,. ıtyaaetlndea ye Sov 
Jetler Btrllll ile mlcadele 
lçtn Baltık ha ... ,ı platldar· 
mı adan iıtlf ada et pi ekten 
alla •az ıeçmıı d.ellldlr . 
Kaçak devletlerin kendi tı · 
tıkllllerlal ancak ıulh ve 
kollekttf emniyet için mü 
cadeledekl umumi tı bırlitı 

çerçeveıl dahilinde koruya· 
bileceklerini anlamak fçın, 

bu ılıterllea hakikatler ki· 
fıdır. tef ar fanın a ıe· 1 Ydlıtı: 800 Kuraı 1 

t...;.e harıl yetini keılr ve l Alb AJhtı:400 • I 
•• ,. edıeı •izlerde ba'unar, 1 Sayı11: 3 • 1 
•aııf eYlılltıa tahmil ettlll 

1
1 Gla6 ıeçmtı ıaydar 25 1 

~- eyi Ua etmez ••Jabut kanqtar. 1 
Is. 1-rdan biri dlierlnla lua - ADRES: 1 

...... icap ettldd fasla 8AUUSIR TORlc.DlLI 1 

Bu ktta.tan almak iıtl · 
yenler: .. Baltacıoflu, lı· 
tan bul Ça mhca Altuni zade 
9. 11 • adrealne Qcretlnl 
poıta havalealyle ıinller· 

mel141lrler. AJnca poıta 
lcntl ata ..... 

Sulhla ve lıtlklllln lro 
runmHı mGsamaha •e ml
tecavlzler kar1111nda u,aaı 
ıörlnme ıiJHetlyle defll, 
ancak mGtecavlzlerln tecrl· 
eline •ltevecclh bir ılJa1et 
.. bbıltllr. 

Bayan Sabiha 
Gökçenin Bal
kanlar Uçuşu. 

Yuıöılav gazeteleri Bayan 
Sabiha Gölcçentn Ballcanlar 
da yaphfı uçuı hakkında 
16 haziran 1938 tarıhll sayı 
larandan itibaren neırlyata 
baılamıılardar Yarı resmi 
"Vreme .. - Belırad ıazeteıl 
Bayan Sabiha Gölcçen•n Belı· 
rada muvaıalat edecetı ha
berini birinci sabifesınde, 

"AtaUiı k kızı yaran Belgra 
da i!lecek. ıerlevhuı altın• 
da ve Bayan Sablhanın bir 
fotofrafı ile birlikte Def'et~ 
mektedlr. Bu haberde deni· 
llyor leh 

•rarklJentn en meıhur 

kadın tayarectıl ve lOrkl1e 
Cumhurreııı Kamll AtatOr. 
kan manHI kızı Bayan Sa 
blha Gökçen yarın Belgrada 
muvaHlat edecektir. Bayan 
Sabtha Gökçen, BOkreı mü· 
tabakalarına lttirak edecek 
olan b ır Tark ektpi tle bir· 
ltkte ıelmektedlr. 

Baran Sabıha Gökçen 
daha kfiçüklOfüode tayare• 
cthte karıı büyük bir all
ka göıterlyordu. Orta mek· 
tebl ikmal ettikten ıonra 
pılotlulr lcurılaranı da bitiren 
Sabiha G6kçen TOrklyenln 
ilk kadın tayar~cllerlnden 
btrt Halihazırda lcend• · 
lerlni '"TGrlc kuıu .. nun, ya 
nt, T6rk tayare kulibüaln 
beıında bulunmaktadır. Ba 
yan Sabıha aıkerl tayare 
mektebini muvaffakiyetle 
ikmal etmıı ve birçok ma 
nevralara pilot ve rHıt ola 
rak tıtırak etmlıtlr.,. 

"Politika,. - Belırad ıu 
haberi vermektedir: 

" BGkreı, 15 may11 
(Telefonla) TürklJe Cumhur 
relıl Kamil Atat6rk6n ma 
nevi kızı Sabiha G6kçen, 
17 haziranda Romanyanın 
merkez ıehrlnde icra edi 
lecek olan beynelmllel bava 
mltlnılne tıttrak etmek &ze
re 16 haslranda buraya mu· 
vaıalat edecektir. Kendtıı 
16 haziranda tayareılle lı 
tanbuldan hareket ederek 
Atlna, Selloık, Sofya ve 
Belıradı zl1aret edecektir . ., 
• •w------
J ta J yada 
Ekmek 
Me•eleai .. 

Roma, 21 (A.A .) - Ha· 
VH ajaD11 muhabiri btldırı· 
yor: 

HaYai teraıt dolaylıtle 
bufdaJ relrolteılndekl azl ık 

aetlceıl ortaya çıkan ekmek 
meıeleıl, bOlcdmetın nazara. 
dikkatini çekmekte deYam 
ediyor. 

Zımamdarlar, iki tık lraı . 
t•ıında bulunmaktadır; Ya 
altun tedıyat ile yabancı 
memlelcetlerd~n buiday ıa 
tın almak ve bu ıaretle vli· 
cude ıetlrllen altun ıtolcu 
nu azaltmak, veyahut da 
buidaydan baıka dıler ha 
bubat unlarandan fazla mlk · 
tar konularak yapalan daha 
aıalı kaliteli bu ekmekle 
iktifa etmeıl için Jenld•• 
balkın fedaklrlak hlMIJatına 
mlracaat e~lemek .. 

Soa haftalar urfıatla bu 

Macaristanda 

Hal~m Tür~lerden gizlın
d ği 111ıırılır 

"Pohuka,. - Belırad gaze 
teılndeo: 

'"Türk lıttll11 lcar111ında 
Macar milletinin ıızlendlil 

meıbur maiaralar birkaç 
gOn evvel turııtlere de açıl· 
mııhr. Hakıki bir labirent 
teıkıl eden bu mataralar· 
dan birinin uzunluiu 1 S ki· 
lometredır . ,. 

insan Kanını 

Stok yıpıık için Frınıı· 
dı tıdkitler yıpıhtır. 
Fransada bir ha1tahanede 

yapılan uzun tecrGbelerdea 
aonra, nihayet bufln, lnıan 
kanını ıliç ıtbl, ecsanelerde 
bulundurmanın mGmkOn ola· 
cajı anlaıılmııtır. 

Bu ıuretle, çok mGblm 
bir keıtf yapılmlf oluyor, 
ÇilnkO, bir hHtahanede bu· 
lunacak bol miktarda Jedelr 
kanla, birçok hayat kurlan· 
la bilecel& tir. 

Ma16mdur lcl. bir kaza 
netıceılade fazla kan karl>e
derelc hayah tebhkeye siren 
raralaları kurtarmak için, 
v6cutlarıaa b~ıkalannın ka
nı naklolunur Bu kanı ve· 
renler çok kanla klmıelerdlr 
ve '"kan vericiler.. dalma 
hazır bulunmaktadar. Fakat 
bunlar, kafi derecede fazla 
deiildlr ve birçok def al ar, 
bllhaısa b0y6k kasalardan 
ıonra hastahaneler, ıelea ya· 
ralalar1 kurtarmak için, kan 
verici bulamamaktadır 

Diler taraftan, herk.an 
kanı birbirine uymıyacalı
n• göre; bir insanın kanı 

haoıl ıruptan1a ona bu ıu· 
rup k.an nakletmek llzım
dır. Halbuki. her ıruptan 

a,n ayra kan verecek adam 
bulmak da o nlıbette zor· 
dur · 

Bu zorluk bllha11a ken· 
dini harp euıa11nda ıöıte· 
recektlr. Cephede yaralanan 
Hkerlere kan nakil için el 
de bulundurulacak kan ve 
rtctler pek az bir lıtlfade te 
mln edecektir. ÇOnkO, kan 
verenin dalma tıtlrabat ha
linde bulunma11, bllha ... 
kan verdtkten aoara birkaç 
ıün lıtlrabat etmeıt ilzam· 
dar 

Yeni uıulle . iıtenllcllil lra
dar ve her ıuruptan intan 
kanı, huıuıl ıeralt altında 

mubaf aza edilerek, hazar bu. 
lundurulabllecektir. Yalnız 

ıtmdakt halde, bu kan ancak 
beı, on gün muhafaza edile· 
bilmektedir 

Kuun daha uzan mlddet 
mubafazaıını mümlslD kal· 
mak için tedklklere devam 
edilmetedır Tedkık faaliye
tinin batında doktor Taank 
bul anmaktadır. 

yolda ba•ı tecrObeler ra
pılm11t1r. 

Dıter taraftan korporaı 
yonlar aa•1rı ekmekçiler 
korporaıyonuna mlracaat 
ederek buelar1a meıallyet 
htılerlnı lrendtlertne ha-
tarlalmlf ve bal· 
ka mlmlrGn olduia l&adar 
az paraJa taama lezzetli bir 
ekmek temin etmek mecba 
rlJetlnde baluntl•ldaran bil· 
dlrmlfUr. 



SAYFA : 4 

Sovyetler Bir
liği Büyük Zi
raat Sergisi. 
Moskovad 1 Ağustos 1938 

tarıhınde a çı lA cak olan Sov· 
ve tl -: r Ki rlığı büyük zıraal 

ıerg tst, gerek Bırlık dahtltn • 
de, gerek bütün yabancı 

memıeketlerde c idden derin 
b tr alaka uyandırmalfta ve 
pek bakh bır ıurelte ene 
nln en mühim hadııelerin· 

den biri olarak telakki olun · 
maktadır . 

l Afuıtoı tarlhlnd~, Sov 
yeller Btrll~lnde ziraa tın , 

bütün genııl ığt ve zenginliği 
ıle , ~elde ettiği her ıahadaki 
baıarılar, Moskovada Krem· 
linin yanıbaıında ziraat ıer . 

gitlne tah9il edilmit arazi 
üzerinde toplanmıı olacak · 
hr. 

Bu ıerıl , Sovyet iktidarı 

ıenelerlnde zlraattakı ve Sov 
yet k6ylüıünün hayatındaki 
büyük değlııklıklerl , ilerle
me ve yükıelmeyl, bariz ve 
aarlh , ıöıterecektlr . 

lnkıllptan evvelki Ruıya 

küçük ve f aklr köylünün, 
en iptidai ziraat teklinin ve 
ıerl kalmıı orta çat teknl· 
jtntn memleketi idi. Bu öl 
çülmez geoit arazide, topra · 
ğın mümbttltğlni öldüren ve 
kıtlık getiren ıenede üç 
ekim sakat ılı.teminden bat· 
ka hiçbir ıey ıörülmezdi . 

Aman vermez fena baaat 
kırıcı ıalgın hastalıklar pil 
Uk ve kırltlık maarıfaızltk 

ve blrlikılılık lnktli.ptan 
evvelki Ruı köylüsünün ha 
yattaki değlımez payını teı 
kıl ederdi . 

Bu ıerglJI ıezec~k olan 
lar yeni So•yet köyünun 
na11l doğup, büyüyüp ıer· 

plldijlni kültürel ve refahlı 
bir hayat elde etmek yolun· 
da ne derece i leri ıtdılmtı 

oldutunu kendi aözlerl ile 
ıöreceklerdir . 

So•yetler Birliğinde yal · 
nız kendi baıına ayrı olarak 
çahıan köylü ekonnmııl he· 
m P hiç kalmamıı ve bOtün 
alraat, kollektıf esaslar' üze . 
rlne kurulmuıtur. Köy·üler 
uazllerlnl koi lektıf hır tarz· 
da hep birlikte itlemekte 
bu itte hükOmetın daimi ve 

meccani yardımına mazhar 
olmaktaflve müaavı ff eau 
ları dahtlınde kollektıf eko 
nomlnin bütün ly llıklerinden 

ve gelirinden fıtlf ade eyle 
mektedfr. 

Sovyetler Birlllinde bu 
Kolkhozların yanında, Sovk 
hozlar, hububat, pancar, pa 
muk, et, aüt ve yün üzerin· 
de lıliyen devlet fabrikaları 
kurulmuıtur Kolkbozlar ve 
Sovkbozlar, memlekete çok 
büyük miktardA ziraat lıtlh 

ıall vermektedir. Netektm, 
mesela 1937 senesinde, bun: 
lar Çarlık Ruayasındaki lı 
tlhaalden hemen 3 milyar 
pud fazlası ile, 7 milyar pud 
hububat iıtlhsal etmtıtlr . 

Sovyetler Birliği ziraatl, 
dünyanın yalnız en büyük, 
en g ntı ve en mütenevvi 
değil , fakat aynı zamanda 
en ziya de modern ve ma 

kineleıtlrllmit 7Jra atini teık ll 
eylemektedir . 

Sovyetler Strlığlnf n Kolk 
hoz arazilerinde, 400 bin 
traktöre, 100 binden fazla 
kombina haaad maklneıine 

ve daha birçok dijer maki · 
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: ...._ SABRI. LOKANTASI ' i ~ Bağcılarve ~ i ~ ' i ~ Bahc;ıvanlarOkusun 
... Şehrimizin En Temiz Ve En Nefis Lokantası i f Mahsulleriııiziıı verinıli ve çabuk yf'tişme-
e Sı HRİ L()KANT ASIDII\. = ~sini isterseniz ltıcrübeleriııde DlU,' <ıl'fakı)el 
! i ~ ~a~anau "~~s kimyevi Gübre,, !erinden 
O Eu ııefis tcı' t' 'a~mdau ' e en iyi ze)'tinyaitından çeşit yemekler, tt ~ ıstıfade (-ldırıız. 
•• .. ~ . . . . tt ~ SARAÇLAR BAŞINDA 
0 börekle,.. tatlılar "e komposnılar . E' 1t r u;ıu ucuz •bune kayde•hhr. ~: ı Hasan Cumah Oğullara 
!! - Sabri Lokantası - o ~ ~ 
Q ANAFARTALAR CADDESİ - BALIKESIR •• ~~~~~~~u~~~ 

••••••••••••«•••••••••«•ftt•cuıcı ı«utcıtıcı(acıeıcı.a cıtr 0(1 C(I, •'l'i. ·~:l'l-t:l-t:l. 'l 'l'l'l 'l 'l'l'l 'l t. 'l'l 'l 'l t.• = Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
Kayıp mühür Balıkesir Vilayet Daimi 1IJ. Kapital: 100,000,000 Türk Lirası .,,, 

-(~a~lz Seyhen) adlı mü · Encümeninden:= Yurd İçinde 261 Şube Vefljans = 
burumu kaybettim Yenlılol ~ D ·· Her T, ~ J AA h b · ı • 
alacaiımdan eıkıa ıntn hük · 1 Oo beı g6n m6ddetle açık t:kııltmeye konulan 1fJ unyanın araıınua ırıLJ a ırıer ; 
mü olmadığı ilin olunur. tı; Balıkeair merkezinde Kayabey tik mektebine ıll•elen ~ Her türlü zirai tkraziar · dığer bilcümle banka mu· 1* 

Hamldlye mahallealn· yapılacak pavyon lnıaatı olup keıtf bedeli (499i') lira (97) JIJ ameleri buyü(ı: ıubelerinde kiralı&& kaaalar . f* 
de 12 numaralı ev - kuruı, muvakkat teminat. l374) lıra (85) kuruıtur. 111' lhbaraız tasarruf ve kumbara heaaplarında ikra· .,. 

de Halit oğlu 2 - Bu lfe , ald keııfname •e evrak ıuolardır : 1IJ. mi yeler. 7* 
Ramiz Seyhan A - Ekıtltme ıartnameal : lkramlyt: Miktari: Jkramiyenin tutarı: = 

---.,-8-Y-'P_ID_U-. h-U.-( - B - Fenni ıartn•me ~ ADEDi LiRA LiRA '* 
1\ 1 C - Mukavele örneil Jlı/. ı IUUO ı 000 1* 

Tatbik mührümü kaybet · O - Metraj ve bulllal keıflye cedveh ,,;. ı 500 500 'f1* 
t im. Bu defa yeniıtnl alaca. 
ğımdan eıklıinln hükmQ ol

madıiı ilin olunur. 

H - Bayıodarhk itleri genel ıartnameıl JIJ ı 250 .z50 1* 
lıttyenler bu evrakı Hahkeaır Nafıa Müdürlüğünde •eya 1fJ. 10 ıoo ıOOO "1* 

daimi encümen kaleminde körebllhler. * 25 50 1250 '* 
3 - Ekıtltme 9 Tem muz 9J8 tarthtne raatlıyan cumar· JIJ 30 40 t 200 1* 

teal ıüoü aaat 10 de vilayet makamında müteıekkıl eo· = 40 20 800 = 
ne ve otomobıle malak 6 cümenı daimi huzurunda yapılacaktır . fıİ.. 

108 
SlJUO 7* 

lıyaı kızı Kadriye 

binden fazla devlet traktör 4 - Ekıtltmeye bu ııbi itlerle ujraıtıima dair Nafia 1fJ. Bu ikramiydtr /ur üç ayda bir olnwk üztrt· se 1* 
ve makine lıtaayonu çaltı Müd6rlüaündeo ıhaledeo_ li.akal ıekız sün evvel veaıka ~ nede dört dtf a bu mlklar ııztrinderı kura ile dağ ılı F* 
makta ve Kolkhozların eki· alanlar veya Nafia Vekaletinden 1938 yılı lçan alınmıı ve ~ lacaktır. /Lk kt şıde 1 f..ylıil Y38 dtdir. .,. 
len, i•lenen arazıaioln yüzde bu ııe ıırmeie aalibtyet veren ve11ka ibraz edenler 1rıre · ~.~ "i "i J. J. J. J. l-J. J. J. l-l-l-l-J. l-l-l-"i J. l-"i -.: 
90 dan fazlaaını bunlar ıü· blıtr . Jll' 

rüp ha .. dını bunlar yap· 5 - lıteklılerin muayyen aün ve ıaatte muvakkat 
maktadır. . teminatlarını malıandıjına yatırdıklarına dair makbuz ve 

Kolkhoz ılıtemi ve zira ıayanı kabul banka mektuplarale ve mütaahhlrhk veaıka 
atin makinıeleıtırllmeat , zira· ılyle blrhkte •ili.yet dalmi encümenine müracaatları ı)an 
at tıinln mahiyetini derinden olunur. 4 - l - J 9 ı 
değııtırerek 'onu endüıtrfye 

yaklaıtırmıı ve verimi artı · 

rara k lıUhıaltn 1rtttıkçe da· 
ha ziyade f azlalaımaaı im 
kanlarım vermlıtır . 

Ko ı kbozlarda ve Sovk· 
hozlarda yeni tekniği tam 
surette benlmsemtı aenlı 

kadrolar vücude getlrtlmit 
tir . Traktörcüler ve kombi 
ne huat maklnecılerl, yük · 
ıek it verimlnın büyük mt · 
ta ile rint aöıtermektedlr. 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdiJrlüğünden: 

Gönen •ohlıarlar anbarlarından Bandırma tnblıarlar an· 
barlarına kabıll · tazylt ve tenklı olmak üzere ve kamyon 
la nakledilecek {90,UOO) kilo yaprak tütüoleıin nakli lfl 
ı 7 6 ·938 aüoünden itibaren 20 aün müddetle açık elullt . 
me,e konulmuıtur . 

1ıtekhlertn 6 7-938 tarihtne teıadüf eden çarıamba aü· 
nü aaat 15 ıe kadar Bahket•r, Handırma ve Gönen lnhi . 

Meaeia Aıtin, Malıkov, Bo sarlarana müracaatları . 

rin gtbl iıimlert bütün mem· 1 4 1 ~ 192 

leketçe tanınmıı oian yüz- ~-.......,........,""""',........,. ........ ~ ..... --~""~"""""--~- -----
lerce kombıne hasat maki· 
necıleri, b ı r mevıamde 2.500

1

1 bozlar, traktör ve makin 
ve daha ziyade hektarın ııını lıtaayooları ıle hayvan ye· 
ıörmektedir. Aralarında . tııttrme çıftlıklert , ıeraıde 
Kovardak ve Angelına gabi .-:>ovyet ziraatını temııl et-
bır çok kadınlar da bulunan mek yükıek ıereft içen bQ 
ttakanovıat traktörcüler . 2 yQk bir k11kaoçiJkla Lhblr-
bın hektard 0 daha fazla leriyle yarıı etmektedir. 

arazi üzerinde çalıımak rt 
bı ıımdiye kadar aörülme · 
mtı normlar elde eylemek 

Zıraat ıerglıi, yüzlerce 
pavyonu, meydanları, ıokak

ları ve alleleri ate 136 bek· 

milli aanat ve motıflerden 

11tıtade etmıtlerdir. Bu pa
vıyooların heyeti um"umıye 

ıı, Sovyetler bırtıjl m&ılet· 

lerının araıındakı kırılmaz 

doıtıuaun bır sembolünü l vermeauedır. Sergınıo yapı 
1ıtıoda bırçok Dağıstan, Or· 
ta Aıya ve Uzaicıark yük 
ıek sanatkiıları da çalıı-

mıotır. 

Balıkesir Askerı" Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birlt~lerl için. ~ kapalı zufla eluıltmele 
konmuı olan 90 ton ıığır veya koyun veya keçi eUne 
teklıf edilen flat pahalı aörüldüiQnden ıhaleat pazarlıkla 
ıs 6 938 perıembe aünü saat 10 da Bahkeılr kor aatın 
alma komiıyonunda yapılacaktır Hangisi ucuz oluna o 
cını et ihale edilecektir. Muvakkat teminatı: Sıjmn 1688, 
koyunun 2700 ve keçinin 2025 liradır . Şartname komlı· 
yonda görülebilır. Taliplerin muayyen aün ve saatte Ba 
lıkesir kor ıatın alma komtıyonuna müracaatları. 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Numara: Hane numarası: Mahallesi: Muhammen bedrli: 
27 45 Kara oğlan 500 Lira 
62 94 

. 
650 

" 
65 59 .. 4UO • 
66 59 .. 400 

" 
Yukarıda numaraları yazılı belediyeye alt dört ev tem 

liken satılmak üzere 17 6 9 .. 8 tarıhıııd~n ltıhu n 15 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmııtır lhaleal 1 7-938 cuma 
aünü Hat 15 de beledıye encümeninde yapıl acaktn. Ta· 
ltplerın dıpozıtolarını belediyeye yatırmaları ve fazla ma· 
luınat almak lsUyenlerln beledıyeye mQracaatları ilin olu · 

nur . 
4 - 1 183 tedlr . 

Moakovad bu afuıtoıtfl 

açılacak olan büyü k sergi, 
ziyaretçiye, yükıek hububat, 
pancar ve pamuk rekoltele· 
rt , yemlt bolluğu, rekor tef 
kı! eden ıüt lıtıbıall ve ge
ne rekor kıran yün kırkımı 

ile bütün ziraat ıılerindekl 

verim yükıelııını ve aynı 

zamanda lnıa edılmlt mek· 
teplerl, kuluplerl çocuk ev 
leri , hastahaneleri. tıyatrola 
rı ve ıtadyomları ile Kolk · 
hozlardakl kültürel ve refah· 

tarlık bir arazi üzerınde ku 
rulmuı tam btr küçük, fak at 
muhteıem blr ıehar teıktl 

Ukranyn Sovyet Soıyalıat ı------

cu ı.hurıyett pavıyonuna , Balıkesir Tapu Sıcil 

l ı hayata tanıtacaktır 
Sergiye l~tlrak edecekler · 

den tıteneo çok ciddi ıart · 

lıua raimen, Orta Aıyadan 
Beyaz denizin aoğuk kıyıla 
rına Aıeloruıyamn orman 
lıklarından Büyük Okyanus 
ıahlllerlne kadar büt6n mem · 
lekette Sovkhozlar ve Kolk 1 

edecektir. 
Hüyük pavlyon, ıeraintn 

Sov yeller Birliği milletleri 
meyanına hakim bir vaziyet· 

te bulunmaktadır. Bu mey. 
dan, aenıılık bakımından 

Moıko•anın meıhur Kızıl 

meydanından hiçte geri kal 
mıyacaktar . Ortasında btr 
çiçek parteri ve muhteıem 

bir havuzlar grubu vardır. 

Bu meydanın etrafında Uk· 
ranya. Bieloruıya, Kazaktı · 

tan ve daha diğer Sovyet 
cumhuriyetleri ile arazt ve 

mınlakalarıoın povi vooları 
ıerpl l mlf ve ııralanmıı bu 
Junmaktadır 

Mı ili cumhuriyetler, ken· 
dl pavlyonlarımn yapılııında 
ve tezylntnde, ıentı ıurette 

çok mükemmel yerli bir •tül 

verılmifttr Sına, milli motıf- Muhafızlığından: 
lerl ve ıoıa tarzını göster · 
mekte olduğu aıbi Kolkhoz 
genııllk ve refahı mevzuuo~ 
da uıül-.emmel meydana çı 

karmak tadır 
Çok mükemmel lnıa edil · 

mit Sıbırya pa vlyonu, bu 
çok zeogln memleketin ben · 
lıilnt sarih bir ıurette orta 
ya koymaktadır . ~ 

Maverayıkafkas cumhu 
rl yetlerl pavlyonunda, Gür 
ciatan, Azerbaycan ve Er 
menlstan Sovyet Soıyallst 

cumburlyetlerlniô keodıleri 

ne hiı ıahıiyetlert ve oriji · 
nal mimari tarzları muvaf 
f akiyetle alıaetttrtlmtı bulun· 
maktadır . 

- SONU VAR -

Mevkii: Cinai: 
Ayazma Tarla 

Mıktarı: 

40 Ar 
Hududu: 
Doğuıu yol, ba· 
hıı Kabaaojarı 
Haaan, batısı 

metriike, kıble· 
ıi Nuh Deli 
Mehmet. 

Evsaf k yukarıda yazılı tarla tımt biltnmiyen Ermen ti er
den metr6k ve hazineye intikal edip 200 lira bedel mu· 
kablltnde malulinden Hüseyin oğlu Ahmet Kapcağa temlik 
edıldığlnden bunun namına teıclllnfn yapılma11 lıtentlmlf' 
tir Bu yer hakkında mülkiyet ıddlaamda bulunanlar var•• 
oo gün :rarfmda Tapu Sicil Muhafızlığına ve 1· 7 938 gu· 

nü mahalline gidecek memura müracaatlara lüzumu tliP 

olunur. 

S"htbt ve Baımubarrtrt : Rahkealr M•buıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT Bİ-' AL 

Ba11myerı : Vilayet Matbııa11 - BaMteıh 


