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H
H.:tk ~selesindt ib eden.:edbK Almak Ozte: 1 Sovyet Ordusu, Manevra• 
u ume ugu? amu ay ları Romanya - Polonya 

dan Salihiyet lstiyecek .. Hudutlarında Y apa.cak •. 
Franaa ile Yaptığımız Muahedeler Kalkaraa, Sovyetlerin Bu Nümayiş Hareketine Karşı 
HO.kumetimizffudutların Tashihini de i•tiyecek. • 

Antakya, 24 ( A.A ) -
TGrldye tarafından Mdlet. 
ler Cemiyetine verilen nota 
lserlne ıeçlm komlı1onu 

te1eıl itlerini tatil etmtıttr . 

Parlı, 24 (A.A.) - TGrktye 
tarafından Milletler Cemi 

Jetine 

Jllil• 

Yerilen nota dola· 
EkHlılJor ıaseteıl 

Parlı ile Ankara aruında 

blr anlaımaya varalma11 10-
aamu Oaerl nde l1rarla dur 

makta •e TGrklyenln Mil· 
letler Cemiyetinden çekllmt· 

Y• icbar edalmemelde bizzat 

Mdletler Cemiyetinin birinci 
derecede allkadar bulundu· 
lunu yazmaktadar. 

Parla, 24 (Radyo) - Ha · 
•aı ajanıının Antak1a mu 
habtrl haber verlJor: 

Tllrklyenln; Milletler Ce· 

llllyetl tarafından Hataya 

ılnderalen he1eUn bltarafla. 
lından ıGpbelendlfl ve bu 
heyetle olan allkaıını keati· 
il hakkında Uluılar ıoıyete-

ıl ıeael bitaraf heyet, me 
aalılal tatil •Jlemııur. 

lıtanb•l, 24 ( Huıaıl ) -
Payaatan btldırlll1or: Cemi · 

Jeti •k•am kalem reıılerl, 
lcendt relalerlnden aldıklara 
•mir Gzerlne ıaodılcları ka· 
PIJarak lntıbap mıntalcaeın· 
dan ayrılmıılardar. Bunu" 

Ozerlne ıeçlm durmuıtur. 

Kalem retılerlnden blrtnln, 

Arap 1andıiına rey verme· 
lerl için halin teıvık ettlil 
teıblt olunmuıtur. 

lıtanbul, 24 (Huıuıl) 
BOyGk Millet Mecltılntn J•· 
rankl ( BuıOnkO ) lçttma
ında, hlk<kmet mecllaten ıa· 
llblyet lıtlyecekUr. Hakame· 

tin alacalı ıal&btJet, icabın· 

ela fall tedbirler ittihazı için 
de 1erbeıt bulunmayı ıamll 
olacaklar. 

lıtanbul, 24 (Huıuıl) -
Franaa ile aramızdaki mua. 
bedeler merlyetten kaldml

dılı takdirde, budutlaran taı 
bıh •e tadıltnl lıtemek hak
kımız olacaktır. 

Cenene, 24 [Radyo] -

Uluılar ıoayeteıl ıenel ıek 

reterltil; Hataya 16nderl 
len bitaraf heyete ftf 

mad etmedlfl baklunda Tor 
ld1enln •erdlil notayı ted 
kik etmektedir 

Cenevre mehaflll, notanın 
muhte•lyatı •e Milletler Ce· 

ml1etlnln ne yapacafı hak· 
kında hiçbir ıey ıayleme· 

mektedtr. 

lıtanbul, 24 (Huıuıl) -
Suriye mmtalcaıındakl ahali, 
cebren Arap undıfına ıev 
kedtlerek reylertnl bu ıuret -

c-=-::=========-=-=====--===1 

Cek-Südet Görüşme
si Tekrar Başladı .. 

Bin YIDllH llDZlkeHIİİi muhılif pıılilır hütl· 
mıtı ıiddatli hücuılırdı hulundulır. 

Prat, 24 ( A A. ) 
t•lc Hakamett tle ~o · 
det Almanlara mlmeı · 
•illeri ara11nda ekalliyet 
1•r aııeıeleılne ald mGsake
relere Jentden baılanmııtar . 

Berlın, 24 ( Radyo ) -
Çel&oelovakya ufırı, buıGo 
HarlclJe Nazaretlne ıttmıı 
•• Alaııan ordularının, Çe
koılovakJa hududlarında 
toplanmalaraadan dolayı bil 

1&6aaetın dikkat nazarını cel· 
lte1lemtıt1r, 

Hariciye aefaretl mGate · 
Mrı Doktor Verzaker ıefl -
re derhal cevap vermlt ve 
.\haau orduıunun manena 
larla 111ıe11ul oldufunu, Çe· 
ltoıloyal&Ja için endııe edl · 
lecek bir hareket m~• 
~t olmadılını, Çelroı 
0 Y•lrJa itin .. dit• edilecek 
... laareket me••ut olma4ı· 

lanı 16ylemıı, Siidetlerle olan 
mOı:akerelerln iyi netice ver· 
dlil takdirde Almanya • Çe-

koılo•akya mlna1ebatanın 

derhal deilıecefını lllve •Y· 
lemııttr. 

Praf, 24 (Radyo) - Az 
laklar meıele1ıle ııttıal ey · 
lemek lzere Çekoılovakya 

Baıvekılt Milin Hodzanın 
rlJatetlnde toplanan altı na· 
zırdan mOteıeldrtl huıuıl ko 
mlıyon bugOn de Sadet Al. 
mantarının mlme11lllerlle 
uzun mtlddet fikir teatlılnde 
bu:unmuıtur. 

Muhalif partiler, bOlr4me 
te hOcum etmekte ve Siidet 
Almanların• karıı fazla mi· 
l&1ım da vraaıldıflnı ileri 
ıOrmektedlrler. 

Muhalif partileri• bu hl· 
cumlar1 de•am ederae, Cum · 
burrelrl ld•ar Beneı tıtlfa 
Hftektlr. 

le kullanmak mecburiyetin · 
de bırakıldıklaranı bfr mas· 
bata ile halk partlıtne bil· 
dlrmlılerdlr. 

Almanya Mukabil Tedbirler Aldı: 

Parla, 24 (RadJo) - Pr· 
anıa Hariciye Nazm Jorj 

Bir Temmuzdan İtıbaren Kadın-Erkek Batan 
Almanlar Makellefiyet Y oliyle Devlet 

Bone; bu16n 6lleden ıon· 

ra, TOrklye Sef trl Saad Da· Hizmetinde latihdam Olunacaklar. 
vaaı kabul etmlt •• Hatay 
meıeleıt etrafında uzun 

mOddet konutmuıtur. 
= 

Kamutay 
Maktu f ial kınan unu 

kabul etti. 
Ankara, 24 (AA) - Ka. 

mutaJıD bu1Gnll6 toplanh· 
ıında toprak mahıullerl oftıl 

teıklllne ald kanunla mak · 

tu flat Oıerlndekl aataı mec· 
burlJetlne ald kanunlar ka· 
bul edl lmlıttr. 

BGkreı, 24 ( Rad10 ) -
SoYyet Ruıya orduıunclan iki 

mllJon beı JOZ bin k•ıllık 
bir ku•vet , yakında, Mara· 

ıal Veroıllofun kumandaıın
da oldui• halde Romanya 
•e Polon1a bududlaranda 
bGylk manenalara baıhya· 
cmktır. 

V arıo•a ıasetelerl; bu ma· 
nevralaran aıkerl bir nOma· 
Yit mahl1et1nde olduiunu 
1azıyorlar . 

Son haberlere 16re, Ruı 
orduıunun yapacafı mane•· 
ralar, iki ay ılrecektlr. Bu 
manevralara, tayareler, tank 
lar •• mot6rlze edllmlt in· 

_ _,. _____ _ 
ispanya Meselesinin Müzakeresinde: 

Avam KamarasındaŞid 
detli Münakaşalar Oldu 
MDzıkaralırdı muhılif ıı muhıf ızıklr mı~uılır 
hütOınıti müıııir tad~ir ılııııklı iıtihıı ıt1i11r. 

Londra, 24 ( A A. ) -
Avam Kamara11nın dink O 
toplantaaında, iki ıOn önce iki 
lnı&ltz ıemtalne karıı General 
Franko tayarelerl tarafınden 
1apılmıı olan taarruz dolayı 
ıtle açılan mllzakere çok 
hararetli olmuıtur. Bu mG 
zakere e1oa11nda mubaltf 
mebuıl ar ve hatta bazı mu· 
haf aza karlar bükametl mü · 
e11lr tedbirler almamakla 
itttbam etmlılerdlr 

Londra, 24 ( Radyo ) 
F ranklıtlerln V allnılya açık · 

laranda batırdıklara tld lnıt 
lız •apuruoun mOrettebatanı 
almak Ozere buıOn iki deıt· 
ro1er Jola çıkauıtır . 

HGkOmet, Burıot mlmeı 
ılll •aııtaılyle lsahat lıtemff 
•• neden dola ya laıılls va 
purlaranın takip edlldtflnl 
aormuıtur. 

Mehafıller, bOlı6metln, bu 
la&dlaelere aeylrcl kalmaıını 
ılddetle proteıto etmekte •e 
bu balın, bOtGn dGnyacla 
mllıtecavlslere cenret Yere· 
cellnl beyan etmektedirler. 

Avam Kamara11nın buıQa. 
kO lçtlmaında, bu hldluler· 
den dolayı ıtddetlt mllnaka· 
ıalar olmuıtur. 

Lold Corc. lnılllı vapur 
laraaı babraa ta1arelertn, 
ltalrularla Almaalartlaa 

idare edilmekte oldufunu 
a6ylemiıttr . 

Baıvektl (Novtl Çember. 
lira) Lold Corcun a6zlerlne 
cenp vermlı ve ta1arelerln 
General Franko hOk<kmetlne 
ald oldulunu, ltalya ile Al· 
manyadan babıedllmeıl il· 
zam ıe ld i llnl ı6ylemlıttr . 

Bundan ıonra tıçt parUıl 
lideri Atle, bu huıuıta yeni 
bir mOnakaıa açmak bak· 
kını muhafaza ettlllnl 1&1· 
lemekle lkttf a eylemlıtlr . 

Avam Kamaraıı, ıeç va · 
kite kadar mOzakerelerlne 
devam e1leml1tlr 

Londra, 24 {Radyo) -
Baıvekll Nevll Çemberl&yn 
A •am ltamaraıınıa dGakl 
lçtlmaıncla, laatltere - ltal· 
ya muahecleelne blcum eden 
Artar Hendenona ceYap Yer: 
mit ve bu muahede lmzala
narken, ltal1an1D. ılnOn bi
rinde lnılltere1ı FranHdan 
a1armak lıtfyeceflne dair 
bir m61lhasa ha tara ıelme • 
dlilnt 161leml1t1r. 

Parlı, 24 (Radyo) - Fran· 
1a11ın Bar1lon tef •rı, buı&n 
Baıvektl Neırlnl &IJaret et
mlı •e cumhuriyetçi lapan. 
ya hGkamettntn 1.iıtlıa pil· 
nana itiraz etmemeıl hak
kında Franıa Baıvekllı 8. 
DaladlJ•DID ıanderdlil muh 
tarafı ••rmlıHr. 

taabn mGblm bir inam• itti· 
rak edecekUr. 

Berlln, 24 (Rad10) - Al· 
manyada itala adam kalma· 
mııtar. Buadan dola111 de•· 
let ıılerlnde çahıacak adam 
bulmak, Adeta zor bir it ol· 
muıtur. Bunun için, Maratal 
G6rloı. bir plln 1apmıı •• 
temmuzun tpttdaaındaa iti· 
baren tatb ık me•kllne ko1· 

malı kararlaıtarmlfbr. 
Bu pllna 16re, ho•amet, 

bGtOn erkeklerle kadınlara, 

kret mukabılıacle •• mlkel
leffyet Jollle deYlet hlsmetle-
rlade mua11en bir mtldcl .. 
ııın lıtlbclam olunacaldardar. 

MGkellef lyet 1ollle devlet 
hizmetinde fıttbdam ol1111a · 
caklar, a11l tılerlnl ka11Mt -
ml1eceklerdlr. 

T ayareci Bayan Gök
çenin Balkanlar Uçuşu 
lıyııtli tırınciıizin lılkın ııılıkıtlıri '''ll~tlı· 

nm ZİJlfllİ hakkındı f unın Jugaılıı f I lılıır 
ıızıtılari ~ırırelli nııriyıttı ~ulınıyırlır. 

Balkanlarda Itır uçaı J•· 
pan kadın tayareclmlz Ba
yan Sabiha G6kçenln siya 
retleri hakkında Balkaa 
memleketleri matbuatında 

16rdOfOmOz kayda deler 
yazılara aynen ahyoruz: 

Yu11n basını: 

Attnatka Nea ıaMt•I 7a
sı1or: 

" Yana TatoJa bir Tlrk 
ha•a fıloau ıelecekttr. Taya· 
relerden blrlılnde TGrklJe 

Relıicumhurunun maneYI kı· 
zı Sabiha Glkçen bulunmak· 

( Sonu 6çlnc6 1ayfada) 

Avrupa HAdiseleri Kar
şısında Amerika .. 
Almınyımn Çıkoılııı~yijl rıptığı tıırruz lıhdi~ini 

Amırikınm büyl~ bir di~tıtlı tıki' ıt11ııi 
bic dı tıııdlfl bir ~ırı~ıı dıiildir . 

Pra •da ıaaeteıtnde "'Bey· 
nelmtlel mevaular ,. baıhlı 
altında tntlıar eden bir ma 

kalede Blrleıtk Şimali Ame 
rllca hariciye nazara Ma116 

( Sonu lklnel ıaJfada ) 

" İtalyan Harici Siya
seti Bir Çıkmazda ! .. ,, 

izııstiı; luısıliniıiı. imıliiiiı ıı frınırı rıkıılık ıııiı 
ıtıı yılirlı ıııkiini tıkılyı ıtıık iıtıditiıi JIZIJIJ. 

••••tla ıazeteatnde Roma 
huıuıl muhabirinin jfltalyan 
hariciye ıly81etl bir çıkmaz· 
da,. baıhiı altında bir mek· 
tubu neıredllmlttlr. Bu mek· 
tupta ltal1an hariciye nazm 
Kont Clanonua Mlllnoda kon · 
ırede a6yledlll nutuk ele 
ahnmakta ve bu nutuk et· 
rafında ... amle .. aeldalar 

GHrlnde durulmalrtacbrlar: 
ltal1a hariciye naamnın 

Mlllnoda llyledlfl autkun 
thtl•a ettlll mlpheml1et 1'tl
haı• balthazarda çok karek· 
terlıtlktlr. Bu IH, ltal1aaın 
buılnkO beynelmilel ••••
Jetinin mGphemlyet •e l&a · 
r11ıklaiıaa tamaml1I• •JP• 

(lo..a ........ ,, .. , 



SA.YEA 2 

ltalyan Harici 
Siyaseti Bir 
Çıkmazda 

(Baı tarafı birinci ıayf ada) 
ıelmektedlr. Ciano, bugOnkG 
ıeraltte ı6yllyecek bir ıey 
bulamadıiından, nutkunda 
da 1enl bir ıeyden bahıet· 
medl. Ctano, "İtalyanın Ro· 
ma · Berlin mihverine aa 
dık kaldıianı,. tekrar ettik· 
ten ıonra, ltalyanın lıpanya· 
da Almanya ile birlikte 
"bolıe•lzmln hücumuna kar• 
ıı mücadele., etmekte bu · 
lunduiunu bütün cihana ilin 
etmlıtır. 

Clano, "mlhver.,ln üç6ncü 
aza11 bulunan Japonyayı 

medhü ıena ve ltalya ile 
Japonyanın gayelerlnde bir 
birlik olduğunu lt•ret etttk· 
ten ıonra, uzak ıarktakl lh
Ullfıa kaklerlnln Çtn hük d 
melinin fe•ka ilde bir thtl
yateızlakla müzaheret ıaater 
melde olduğu botıevlzml 
yıkmak maksadına dayan 
makta oldu~unu da ıöy'e · 
mekten çekinmedi. Meier 
uzak ıarktakl harp. hemen 
hemen milyonlara balli Ja · 
pon aıkerlerlnln Çtne Çtnl 
lıttll etmek •e onu bir JA 
pon mOıtemlekeslne çevir 
mek makıadıle glrmeılnden 
ileri gelmemtı 

BOtün bunlar ancak birer 
teferrOattan lbaretmıı. Har 
be ıebep •bolıevizm., mff. 
Bayle bir iddiada bulunmak 
için de samllnt biçe saymak 
icap eder. 

Ctanonun nutkunda dofrudan 
doiruya Çemberli yn ile Ha
llf alna atfen ıöyledlil ıöz 
ler, loglllz hnkdmettne yıpı· 
lan hır ihtardan baıka bir · 
ıey d~fildır. 

Ru IH Mu11ollnlnlo artık 
eabrı tftkenmtye baıladıiını 
161termektedlr. 

ÇGokü, Çemberllyn ıte 

Hallfakı lnılllz efklrıumu· 
mlyeslntn tazyıkl altında 

lnıılız-ltal yan muka veleslnln 
mevkii merlyete ıırmeslnl 

büyQk bir ciddiyetle ele al 
dıklarından Romayı ltalyı.n 
aa'cerlerlnln biran evvel lı 
panyadan ıertye çsfıralmaaı 
lauıuıunda lıtlcal ıöıterml · 
1• davet etmektedirler. hal· 
yan aakerlflrlnl ispanyadan 
çıkarmak meselesi ile Muı 
ıollntnln lıpanya proframına 
btçde tetabuk etmem~kte · 

dır ve itte aaıl bunun için· 
dır ki Mu11ollntnfn sabrı tü 
lrenmektedlr. 

Ctanonun nutkunda karek · 
t~rlıtlk bir nokta vana, o 

da Çelcoılovakyadakl hldl · 
selerden zerre kadar bahıe· 
dllmemeıtdlr. Clanonun bu 
nutku dınlenlnce lnıanda, 

Çelroılo•a1cyada ıon zaman· 
larda ltalvan hariciye nazı· 
rının dlkkat1nl ,eelp edecek 
aankl hiç blrteJ •uku bul· 
mamıı hl11I ba11l olur. 

Ctano Franıayı da galeye 
almadan ıeçmlıtlr. 

ltalyanın Almanyaya bai· 
t.lıiı ıOnden 16ne artmak-

tadır. Çoktan defli, imza 
edilen ltalyan Alman tktııa 
dl anta1111a11 da A.•uıturyanın 
zaptı dolaylılyle ltalyan1n 
(lzerlne yeni alırhklar yOk· 
lemektedtr Mu11ollntnln in· 
ılltere ve Franıa ile bir ya· 
kınlık peyda etmek yoltyle 

.kendi mevkllnl takviye et 
me teıebbOıll buıllo için 
bt~blr netice vermemlıtlr. 

Bu ıuretl~ ltalyanın harici 
ılyaHtl bir çıkmaza Hplan 
mıı kalmııtır. 

Avrupa Hadi
seleri Karşısın-

da Amerika 
(Baıtaraf ı birinci aayf ada) 
Hellln 3 Haziranda ıöyledl . 
il nutku ele ahnarak bu 
nutkun btlba11a blrleıık Şı -
mail Amerikanın bugünkü 
ıerıln beynelmilel vaziyette· 
ki pozisyonunu akıettfrdl 

ilnden dolayı dlkkateı değer 
bulunduiu ve bununla be 
raber btrleıık ıtmall Amerl 
kanın dahlll vazfydlnln 
de nazarlltibera ahoma11 
ilzam geldifl lcaydedılmekte 
ve ezcümle ıöyle btr muta · 
lea yürütülmektedir: 

"Helhn ıöyledıil bu nut 
kun ııklet merkf'zl yalnız 

mütecavizleri takbtb etme · 
ılnde değtldtr Bu nutuk esu 
ttlbar ıyle, btr leılk tlmall 
Amerikanın hala gütmekte 
devam ettiği o mahud bita · 
raflık ıly&1etlni tenktde h&1· 
rolunmuıtu. 

Japonyanın Çine kartı 

yapbiı talan harbınlo neti · 
ceıtnde bırleıtk Amerikanın 
uzak ıarktakl menfaatlerini 
nim derece mutazarrır oldu 
ğunu ve mutazarrır olmakta 
devam ettiğınl tabata lüzum 
bile yoktur. Mütecavizlerin 
Avrupada hazırlamakta o l· 
dukleırı harp de btrleılk 
tlmall Amerikayı bir kenar 
da bırakamaz lıte bu ıebep· 
tendir ki, Alman faılzmlnln 

Çekoılovakyaya yeptıiı taa · 
rruz tehdidini blrleıtk f ıma 

it Amerika hükümetınln bü· 
yük bir dıkkatle takıp et· 
meıl de hiç teıadüfi değil· 
dır . 

Hellln Briyan Kelloğ 

paktına lttlrik eden bütün 
devletlere vulcu bulan hltı 
bı, merkezi Avrupa da huıu · 
le gelen gerııo vaziyetin 
bir netıceıldir Hiç ıüphe 

yok ki , btrleılk ıtmall Ame 
rlkanın idareci ıtyuet adam 
ları 19l4 1918 deki cıhan 

harbinden alman tecrübeleri 
nazarıltıbara almakta ve 
dünyanın herhanıi bir kö 
ıeıınde çıkacak yeni btr ci
han harbine blrleıık ıtmah 
Amerıkanıo da ıüriiklenece · 
ilnl dütllnmektedtrler. 

A.merlkanm milleti katlyen 
harp fıtememekte ve teca· 
vüze karıı mQcadeleye de 
hazır bulunmaktadır Mem • 
leket dahilinde, müıterek 

bir demokrat ık cephenin vü · 
cude getirilmesi lehindeki 
kuvvetler günden güne art 
makta, bltarafhk ıtyaeetl 

aleyhindeki hareket kuvvet · 
lenmektedlr. Aynı zamanda 
memleket dahilinde bitaraf· 
lık slyueUnt müdafaa eden 
mütacavtzlere müzaharet 
gösteren, hila11 harp çıkar · 
mak lıllyenlerle uzlıımakta 
ıöreo ve müteca vizlerle ya · 
palan itlerin gtzlenmeıl için 
bitaraflık ılyaaetınden lıll 

fade etmek lıtlyen realulyo
ner ıruplar da mevcuddur. 
Bu gruptarm hükfimet aza· 
ları ara11nda ve k11men ha · 
rlclye nezaretinde vekilleri 
de vard1r. 

Eğer Hellın bu nutku Bir· 
leılk Şımalt Amerikanın ıl· 
yrsetlnde ahlan hakikaten 
ciddi bir adam tae, hiç fÜp· 
he yok ki böyle btr adım 

hakiki ıulh taraftarları ara· 
ıında en iyi bir mukabele 
g6r0r. ÇOnkü onlar, Bırleılk 
Şımalı Amerlkanm kendileri 
ne iltihakını g6rmekle ıulh 
cepheıloln ne bQytık bir 
ku•vet ka~anmıı olacaiını 
mGdrtktirler ... 

TOTKDILI 25 HAZiRAN 1938 

Halk evi 
Temsil kolu ~u a~sam ra~
yofonik bir temsil verecek 

Halkevl temsll kolu tara 
fandan bu akıam hoparlörde 
radyofonik bir temaıl verile 
cektır. 

Temıll kolunun hazırladı· 
it "Kır Çlçetı .. adındaki üç 
perdelık piyes güı:al müzik 
par~alartle de ıüılenmtıttr. 

Temıile dünya havadisle · 
rtnden ıonra baılanacaktır. ............... --
Batak 
Köyünde 

Köy iş1erine ehemmiyet 
veriliyor. 

Ômerköy nahiyeıtnın Ba 
tak köyünde. köy işle rinde 

göze çarpacak ka dar faz'a 
bir llerlleme vardır Bu ara 
da köyde mebzul miktarda 
af aç yetlttlrilm ktedlr. K ö 
yün ort&11nda bulunan 
mezarlık l<al dırılm ı f , yerine 
iki katlı ıüzel bir ilk okul 
binası yapılmııtır . Bırçok 

köylerimizde bulunmıyan 

!aiım it ı de hall~dllmtı bu 
lunmakhdır. Bu, "öylin ıuhbat, 
tıl rrıle de ne kıdar alaka . 
dar olduiunu göste rir. 

Çalııken Satak köyü halkı 
aldıkları b ir radyo ı le köyle 
rl ne oldufu gibi , kafalarına 
da ne kadar ehemmiyet ver· 
diklerini labat etmektedirler. 

l ıhiSar r 
Memurları lekaü~ kınun
un~an istıf ade edece~ler 
Aıkerl ve mülki tekaüd 

kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 3028 
sayıla kanunun blrtncl mad 
deıl hakkında Rüyük Mtllet 
MecHılnce ittihaz edllen tef. 
ılr kararı alikadarlara bil· 
dlrtlmııttr . 302 Sayılı kanu 
nun bir inci maddesi hükmü, 
devlet memuriyetlerinde en 
az on beı sene geçmtı olan 
t t! kaüde tlbl hizmet müd. 
detlerlnP. lılmleri madde 
metninde yazılı devlet mües· 
ıeselerlnde meabuk h izmeti 
ilave etmek ıuretlyle mutlak 
bir hak tanınmıı olduiunu 
göstermekte ve bu kanunun 
neırlode bu müe11eıelerden 

ayrılmış olanların da bu 
mutlak hükümden l ıtifade 

etmelerine mani bir kayıd 

ve iıaret bulunmamaktadır 
Binaenaleyh bu evnfı haiz 
memurları 3028 Hyılı kanu
nun ne rlndeo evvel inhisar· 
lar umum m6dürlüğüoden 

kendi rızalariyle veya yaı 
ları altmııı geçmek dol yl· 

siyle bu idarece vazlf el erlrıe 

nlba yet Yerilmek euretlle 
idarelerden ayrılmı olanlaran 
inhisarlar memurlarının teka 
Gdlüklerloe ald 2921 ıayılı 

kanunun bahıettlil haktan 
mahrum bırakılmalarına ka . 
ounen lmk6.o yoktur. An 
cak vaziyet ve vaııfl rı 

iR HABERLERİ l 
~~~~mi.; 

At etizm 
Müsı~ı~alan bugün 

yapılac k. 
Bugün General Alt Hık 

met ıtadında merkez güme· 
ıl Bölge atletizm ıeçmelerl 
yapılacaktır. 

Müsabakalar üç tertip Qze· 
rlne olmak üzere 1 - 11-
sanıiye edllmlt atletler; 2-3 
lba nı aran mıyacak olan 12 17 
yaıları ara11odakl kızlar 

ve gençler araıında yapıla · 

caktır . 
Müsabakalara saat 14 de 

baı1anacaktır. 
~·-

Disiplin Heye-
tine Verilen 
Sporcular. 

Pazar ıünü Yur Btrhk ta· 
lumları araaında yapılan maçı 

idare eden hakem B ŞuCırl 
Sumer; Btrltk oyuncularındın 
bazılarını Bölıe dlılpltn he · 
yetine vermlttlr. 

Oifer taraftan Spor Böl· 
gesl; Bırllfln maç hakkında
ki ftlrezını da red etmlıUr. 
---"'!IGı.---

•• 

Qğretmen 
O~ulu dün kampa çı~tı. 

Ôiretmen okulu talebe1I; 
§ehtre iki ıaat kadar meıa · 
fede bulunan Rastmbey çlftll· 
ğlne dün kampa çılcmııhr. 

Kamp yirml gOn ıürecek · 
tir. 

---~'!l••---

Köylerde 
Yüzde 6 beyiye varilecet. 

Harçlı tezkere veya Tealka 
mukabilinde doğrudan doğru· 

ya inhisarlar idare ambarların· 
dan mamul tütün ve ılfara 
alan köy bayilerine ve muh-:"j 
tar bayilere bazı idarelerde 
yüzde b•tı •e bir kı11m yer• 
lerde 1üzde 6 olarak veril· 
mekte o1an ba vllerln btrleı· 
tfrl!f'rek bu beylyenfn 1 S 
haziran 1938 tarihinden tU· 
bar~n her Vi!rde yüzrf e 6 
nf!ıbetlnde verllmeıl k1trar· 
laıtmlmıthr. Buna dair Ma· 
llve Vekaletinden yl)lyetlere 
gönderilen btr tamtmde köy. 
lüve vüzde 6 beyiye veril · 
meıl bıldlrllmtıtlr . 

---'llGıı---

Sıhhat 
Propağanda af isleri yapıldı 

S.hbat ve içtimai Mua· 
venet Vekaleti J 50, 000 ta 
ne renkli, resimli ve büyük 
yazılı propafanda afltl bH· 
hrmııhr. Bu afııler 15 clnı· 
tir. 

Bunlarda, karaıinek, ka· 
ra ıineiln mikrop ve plıllil 
gıda maddelerine nasıl bu· 
laıtırdıiı, tahtakuruıu. pire 

ve ılvrlıir.eiln hangi hasta· 
lıkları taııyıp bulaıhrdıkları, 
tifo ve kara hummanın na 
aıl bulathlı, korunma çare· 
lerl, kuıpalazı , lekeli hum· 
ma, ıarbon, meneojlt, çtçek 
hastaltkları ve korunma ça. 
releri, bağırsak kurdları, bir 
yaıına kadar çocuk ölilm· 
lerlnln ıebeplerl, anaların 

çocukları naııl korumaları 
lazım ırldtğl, btr melctepll · 
nln 24 Hatlık 11hhat prof. 
ramı, çürük dtıtn nelere 
ıebep olacağı ıtbt ıeyler ya
zı •e reı•mlerle tebarüz et· 
tlrllmektedlr. 

Bu ıaflık propağanda af· 
tılerl, mekteplere. lıkelelere, 
vapurlara, rıhtımlara, tren 
lere, hatke•let ine ve umumi 
yerlere aaılacaktır . ............. -T ayare Resmi Maden tedkik 

NelerdenAlın· aramaenstitüsü Pestil/erimiz 

Bu .vıl .Avrupa v~ Amerikay2 Almanyada büyük rığbal 
mıyacak? 

2459 Numaralı tayare 
resmi kanununun birinci 
maddesiyle 2459 numaralı 

kanunun birinci maddesi · 
n ln b . f1kra11ndan {Plajlar) 
ibaresinin kaldırılm ıo ve 
mahalli hükumetin müsaade· 
siyle açılan beynelmilel pa· 
nayır ve ıerg t lerdekı tiyatro, 
ıtnema , ılrk ve kooıerlerln 

duhuliye biletlerinin, pena 
yır ve ıerıln ln devamı müd 
delince tayare reımtnden 

muaf tutulduiu hakkında 

M.sltye Vekaletinden vilayet 
lere bir tamim gönderllmlt 
Ur. 

Binaenaleyh kanunun me · 
r iyeti tarihi olan l 6 938 
tarihinden itibaren plaj larda 
kullanılan duhuliye bılet · 
lerlnden arhk tayu e resmi 
alınmıyacaktır Kanunda ya· 
zıh evsaf ve ıeralti cami 
panayır ve serıtlerdeki, ti · 
yotro, sinema, ıfrk Ye kon · 
serlerin duhuliye biletleri , 
panayır ve serginin devamı · 

müddetince tayare reımlne 

tabi tutu l mıyac,.ktır. 

na göre tatbik mahalli bu 
lan tkl kanunun verdljl 
haklardan bir üd maıııların 
dan multa11atan lıtlrda et· 
mesi haiz olmıyacaiından 
3028 sayılı kan~odan lıttf a · 
de edeceklerin 2921 ıayılı 

kanuna göre evvelce al dık · 

lan tB21mlnatların defaten 
•eya tekaüd maaı1arından 

mukasatan istirdadı suretiyle 
3028 sayılı kanuna tatbik 
mecra11 verilmesi dolru ve 
IOıumludur. Bu · vaziyete 
göre muamele if&11 bahıl 

ieçen iki kanuouo Hrlh hü 
kQmlerlnden anlaıılmakta 
olduiuodan bu hususun bir 
t fa r mevıuu te kil ctmly 
c ilne karar verllmııttr . 

y~~~.~aleh }~d~~~rm~. görüyor. 
hua· Almanyada, TOrk ticaret Arama Enıtltüıü 

bına bu yıl Avrupa ve 
Amerlkaya yirmi talebe 160 
derilecektlr. Bunlardan on 
ıkiıl maden itleri veya ma · 
den endüıtrtlerl ile alakadar.., 
muhtelif thtıaasları elde et
mek üzere mOhend ııltil . ve 
sekizi de jeoloj ık tlımlerl 
tahaı l edeceklerdir. 

oda11nın neırettlil bültenin 
gelen ıon ıay111nda mühim 
bir haber verilmektedir: Bu 
habere ıöre, Almanyaya bun· 
dan bir kaç ay e••el bir 
tecrübe olmak üzere, bir 
Türk ihracat firması tarafın
dan ııevkedtlen Türk peatıl 
lerl birdenbire Almanyada 

Mü.abaka tmtıhanı l lıe ve büytık bir rağbet görmOı ve 
lrnll~j mezun l arı ar&11nda bunun Qzerlnc Alman ltba 
29 ağustosta Ankarada ya- Iat daireleri k11a bir zaman· 
pılacaktır. Müracaat müdde- da binlerce kilo pestilin lt -

_t_ı_,2,_4_a_i_0_•_t_0_•_a_k_a_d_•_r_d_ır_.~-ı haline m üıaade ver mitlerdir . 

l ISTAN uuL RADYOSU 1 Pesttllerlmlzfn A.lmanyada 
D bu kadar büyük bir rağbete 

mezhar olmasının sebebi, 

25 Hlzl·ran l 938 Cumartes ı paatılin ııdai kıymeunın çok 
yükıek oluıu ve buıünkü 

Öile neırlyatı: 
12.30: Plakla Tnrk muıı

ı tkt. 12 50: Ha vadis. 13.05: 
Pıakla Turk muııktsı . 13 30: 
Muhtelif plik n~ırtyeh . 
Akıam neırlyah: 

18 30: Plakla danı muılkl 
ıl. 19 15: Konferanı: Onı ver
ıtte namına Doçent Snad 
lımall Gürken (Oto bakımı 
nan içtimai hayattaki rolü) 
19.55: Borsa haberleri 20: 
Saat a'yam Grenvlç rasat· 
hane1lnden naklrn. 20 02: 
Belme ve arkadaıları ta 
rafından Türk mustklıl ve 
halk ıarkıları 20 45: Hava 
raporu 20 48: Ômer Rıza 
tarafından Arapça söyle v. 
21: Necmeddln Riza ve ar· 
kadaıları tarafından Türk 
muslktıt ve halk ıukıları 

21.45: Orkeılra 22 15: Ajaoı 
haberle:rl. 22 30: Pl&kla ıo 
lolar opera ve operet par 
çal rı. 22.50: Son haberler 
ve crteıl aGoGn projramı. 

Almanyanın gıda huıuıunda · 
ki te!ikkl ve rorOılerlne 

uygun komprime bir gıda 
halinde bufunuıudur filha
kika b ir kilo pellll en az 
bet kilo kaysı, erik veya 
dutun, gıdai kıymetl olmı 

yan ıuyun tebahhurundan 
ıonra geriye kalan asıl ıı · 

dah kıımı olduiundan tagad · 
di bakımından büyük bir 
kıymeti bulunmaktadır . 

Btlhas.a Alman ıporcu 

aıençllğt bu yenmesi kolay 
ve randımanı yükaek gıda 

maddesini bir moda haline 
koymuıl ardır. Bu arada fç 
inde fındık, badem, ceviz 
bulunan pestiller tercih edil· 
mektedlr. Bundan da Alma o 
farın cevizli ıucuklarımızı 

daha çok beieneceklerl ne 
Uceıl ç ıkarılmaktadır 

ihracat firmalarımız Al· 
manyaya menlmlnde ıucuk 
ihracına hazırlenmaktadır-

lar 
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Nesir; 

Son 
Mektup! .. 
Aramıyorum ıenl artık 

deıem; acep darılmazm111n 
bana... Sayle darılmazmı-
11n? .. Peki öyle iıe, ben de 
ıörlüyorum. . Bak sevgili 
dtkkat et: O, ilk ayrılık gün · 
lerfnde ıönlümden gözlerime 
ıavrullın hicran ateıtnl ıôn· 
dOrmek için kaç batı rOzıi 
rına bağrımı açmadım, kaç 
akıamlar a5klerln ıııklarına 
ıenfn fımlnf ıormadım, bfl
ıen .. Saçlarımın her tela bey 
nime durmadan taplanan 
birer kızrın iğne olmuıtu 
eankl.. Ve ben bu azap çem · 
beri içinde, azgın bir ıu 
anaforunun dipten koparıp 

çıkardıfı yoıunlar gibi dö 
nüyor.. Kıvranıyor, kıvra· 
nıyordum . 

Günler geçti aradan ... Gü· 
neti bekhyen bahar ,ıbt ıe· 
nl bekledim; kalbimde üml· 
dl arar gibi ıenl bekledim. 
Fakat gelmedin ıevııh ... 
Gelmedin . . Btllyorum ıel · 
mlyecelutn de .. . Gelmtyece 
ifnl btldiflm içindir ki, ara· 
mıyorum ıenl. Senden haber 
beklemiyorum. Bafrımı açıp 
lımlnl rüzılrlara ıormuyo· 
rum artık ıevgılı.. . Bu ıöz· 

lerle benim vefadan uzak 
laıtıiımı , unutmağa yaklaı
tıjımı zannedtyoraan al· 
danı yora un ıevııılt ... 

ÇOnkü; bılıyorum ıenin 
git Uf ini .. Ve yine biliyorum 
lcı ıelmlyecekıfn artık .. Bil 
lllem ber ıey aranılır mı 
hiç ıevıılı . . Hayır, hayır . . 
Aranm"z .. Sadece . . Sade· 
ce sevgili .. Ya11tılar .. .. 

Eşref Özen 

Çelik 
Ciğerli 
Adam 
~ıkaıo ıanaylctlerlnden bir 

mtl1onerln oflu olan Fred 
Sntt lılmlt bir aenç; Uzak· 
tarkta ıeyahat etUlt eınada, 
Sa11unda korkunç bir hu 
talıia Jakalanmıı ve bir nevi 
köt(lrQmlük netlceıtnde, el 
ferlerinin teneffih kabtllye· 
tini ka1dettıflnden çe· 
ilk eller denilen iletle 
ıuni ıurette n~feı ve· 
rllerek böylece ölümden 
kurtarılmııtır. 

Pek nadir tesadüf edilen 
bu hıutalık btçare genci ha· 
Yatının ıonuna kadar o çe· 
lık iletin içinde mahpuı tu 
taclllctı. Fakat yaıama11nın, 
•ncak bu tedbire bağlı ol 
dutunu bılen babası ve ken 
dııı, ltkenceden farkıız olan 
bu hayata, ölüme tercih edt· 
Jorlardı . 

Haıtanın çelik ciğere gir· 
dıtı tarihten buıüne kadar 
aradan yirmi altı ay geçmtı 
l'e bu nıüddet zartıoda, 
Snıuo hayatı, tahmin edil· 
d1iloden daha büvük bir 
lehlakeye maruz kalmııtır. 
Çeltk ilet, içinde mahpuı 
tuttuıu vücudu, yavaı yavaı 
tahrip edıyordu . Kemikler 
tedricen yumuıamağa baı 
~•tnııtı , Aradan iki ıene da 
b • geçerae, b içare genç mu· 

•lckak ıurette ölüme gide· 
telctt . 

Bu vazı1et karıı11nda, fev · 
lcallde hır tedbire baıvur 
lllalctan ve haataya, aletin 
haricinde nefea aldırmanın 
Ç&realni bulmaktan baıka 
'-P•cak fey yoktu . 
HerıGo bir lkl daktka ol 

"'• tabii Nrette teaefflı et· 

TORKDILJ 

Tayareci Bayan Sabiha Gök 
çenin Balkanlar Uçuşu .. 

-
{Baı tarafı birinci ıayfada) 

tadır. Bu geoç kızla diğer 
Türk mlıaf irlerlmlzl ha va ve 
dıı bakanlıkları lıUkbal ede· 
ceklerdır Bn Sablhaya Me · 
takıaa tarafından da z iyafet 
vertlecektlr. ,, 

Elefteron Vıma · gazetesi 
yazıyor: 

Bugün Tatoy hava mey· 
danına dört tane Türk harp 
tayareet lnecektır. 

Bunlardan btrJnin rakibi 
olan Atatürkün manevi kızı 
Sabiha Gökçen en iyi kadın 
tayerecılerden blrlıldlr. Bn. 
Sabiha aynı zamanda da 
ilk aıkeri pilottur Türk ha· 
va fıloıu diğer Balkan pay 
tahtlarana da ufrayacaktir . . , 

Kahraman Türle tavarecl· 
!erinin bura1a geltıt, B Me · 
takuıın da ıövledtfl gibi, 
kırılmaz bailarla ballı ol
dufumu.ı doıt ve müttefik 
Türk mtll~Une kerıı halkı 
mızın en tyl hlılerlnl izhar 
etmeafne veılle olmaktadır 

Prola gazetesi yazıvor: 
"Bugünlerde bir Türk ha 

va flloıu ıehrımtzl zlvarf't 
edecektir. Bu dört tavarellk 
fllova Kamil Atalürldln ma 
nevi kızı Sabiha GlSkçen 
kumanda etmelctedlr. Bir 
T6rk kızının cesur ve maruf 
bir tavarect oluıu , doıt ve 
mOttefık memleketin batın 
da bulunan dehanın varath· 
ğı muıızzam eıerler için ka 
rekterlıUk bir mtvardır in 
ıanın . ıavanı h"vret btr tarz 
da yeniden dofan, TQrklye 
de, kadının haklarını alalı 
.. ırlar geçtfflne hükmede 
cefl geltvor. Dost cumhurl· 
yetin reisinin manevi kızı 

tayarecllerlnden biri olup, 
ceaaret ve ıofukkanlılıiı 
hakkında çok ıeyler ıöylen 
mektedir 

Doıt memleketin harp 
tayareclhğtntn rüuasından 
olan bu kadın tayarrci Kürd 
tıyamnda bllflll bombalar 
atmııtır. Dünyada yrıane 

ukeri tavar~cl kadındır. 
Kamil AtatOrkün manevi kızı 
erkek tayarectlerln bütün me 
zlyetlertnl haizdir. Türkiye 
de tavarectltifn yayılma1ın 
da çok yararlık göıtermlttlr. 
Ce1ur tayareclnln Atlnayı 

ziyareti iki memleket ara 
11ndakl doııtlufun yeni bir 
tezahürüdür. Yun11n mtlletl 
hararetli lıtlkbal hazırla · 

maktadır . " 
Katlmerlci ıazeteıl yazı 

yor: 
11 Ata türkün manevi kızı 

Sabiha Gökçenin kumanda· 
aanda bulunan dört uçakhk 
bir fllo bug6rı Tatoy 
mevdanma inecektir . Ken 
dıl,.rlne p a r 1 a k b 1 r 
lıttkbal hazırlanmııtır Atlna 
halkı 8n. Sabthayı 1alnız 

Atatürkün kızı diye d~ill, 
avnı z11mıtnda da ce19r~tln 

ve Türk kadınlıiının timsali 
olarak ıt>1Amlıy11cakhr . .. 

Ellıntkon Mellon lazeteıl 
yazıyor: 

zayor; 

' ' Buı6n Atatürk kız( Sabi· 
ha Gökçen ~ofyaya varmıı 

bulunuyor. Bayan Sabıha 
Gökçen büyük btr harp taya· 
reılyle Balkan memlekd
lerl merkezlerini dolaımakta 
ve ıehrlmlze Atin adan gel · 
mit bulunmaktadır. 

Bu gece ıereflne Türk 
elçtllflnde bir reımikabul 
ve ıuare verilecektir .,, 

Mır gazeteıl yazıyor: 
' ·Ankara: (Bu ıabah aldı 

ğımız haber) - Atatürk kızı 

Sabiha Gökçen Balkan me
mleketlerinde tek baıma 
bir ıeyahat turoa11na çık 
mı ıtır 

Dün Attnaya varmJf bu· 
lunan Sabiha Gökçen cuma 
gün6 saat 16 da Sof yada 
olacak ve iki eaat kaldılttao 
ıonra Belgrada uçaca"tır. 

Bugün ferdine Türkiye 
elçthğtnde bir reımi kabul 
hazırlan mııtır. 

Beıvektl, vekiller ve daha 
bir çok güzide kimseler da 
vetlıdır ,, 

Doeı gazeteaf yazıyor: 
Kanıl! Atatürkün kızı Sa· 

blha Gökçen Balkan mem· 
leketleri turnesine çıkmıotır 
Türkiye elçlllğlndekl reımi 
kabu. 

* * Bugün öğleden ıoora H · 

at ikide Hojurftle tayare 
alanına Selantkten gelmekte 
olan meıhur Türk tayareclıı l 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen 
lnmlt bulunacaktır. Sabiha 
Gökçen TGrktyenln ilk ka 
dın tayareclıldir. Ve Balkan 
merkezlerini dolaımaia çık. 

larını ziyaret etmek üzere 
dün yola çıkan Türk taya· 
rrcl kadın ve Türkiye Cum· 
burrelıl AtatürkOn manevi 
kızı Bn. Sabiha Gökçen 
bugün Belgrada muvaealat 
edecektir. 

Bn Sabiha Gökçen yalnız 
Türklyenfo deiıl, bütün dGn· 
yamn birinci kadın tayare . 
clıldlr . Bn. Sabiha Gökçen 
Türk kadın tayarecllerinln 
hem teknik, hem de mane . 
vi rehberidir. Bn Gökçen 
muaeır Türkiye hayatına 

karıımamıı olan ve erkek 
lerle birlikte yeni Türklye
ntn vücude ıetlrilmeıtne ça· 
lııan Türk kadınıma tlmıa 

hdlr " 
Bu gazete dördüncü ıaht

f eılnde Bn Sabıha Gökçe · 
ntn kara kalemle yapılmıı 

bir reımlnl. Atınada mazhar 
olduğu parlak reımikabul 

hak kında Atına mu ha blrlnfn 
gönderdiği mufa1Sal melü· 
matı ve kıvmetll tavareciml· 
zln hahercümesl hakkındaki 
izahatı n~tretmektedlr 

Vreme · Belgrad . g"ze · 
lesine Sofvadan gönderilen 
bir telgrafta Bn. Sabiha Gö· 
çenlo Sof yada karıılanma11 
hakkında lafı llat verılmek · 
ted lr . 

Bu telgraf hnberlnden eon
ra gazete diyor ki: 

"Dün öğleden aonra Zemun 
tayare meydanında büyük 
bir f aaUyet müıahade o1un 
makta idi. Aıkeri tayare kuv· 
vetlerl ve tayare cemiyeti 
müme11lllerl ve Belgradhla r · 
dan mürekkep büyük bir 
halk kütlesi btrlocl Türk 

SAYFAı 3 

........................... 
i Bahkesirde ! 
i Aradığınız 5 
i Her kitabı : 
• • : Gii ııllik-Ha ftalık-Ay- : 

• i hk - Biitiin : 
• • • Gaule ııe Mec munları : 
! Akın Kitabevinden i 
5 Temin Edebilirsiniz : 

ı '·······················" 
Edrem:t hutuk 

hikimliöin~en: 
Edremldln Zeytinli köyOn 

den Ali kar111 Ruklyenln ko · 
caaı o köyden Ahmet oilu 
Ali aleyhine açtığı boıanma 
davasında müddeaal~yhln 

lkam .. tgihının mf'çhullyetl 
hesablle 20 - 6 · 938 günG 
aaat J 4 de mahkemede hazır 
bulunmaklıia dair ilanen 
yapılan tebllfata raf men va· 
ktl mezlciirde m"hkemeye 
gelmediğ inden h ... lckında gı 
yaben muhske-menln icraaı· 

na ve ilanen g1Yap kararı 

tebliğine karar verfl~rek mu· 
hakeme 9 - 9 · 938 cuma 
uat 10 " bıralcılmıı olrlu · 
iundan müddeaaleyh Alinin 
vakti m '".ztcurde yn bizzat 
gel 1T? e1t v~ya btr vekil gön. 
dermesi gelmediği ve vekil 
de ıöndermedlği hktırde bir 
daha muhakemeye kabul 
edılmlyerek muhakemenin 
gıyabında devan edeceyi gı · 

yap kararı teblıjl yerine kaim 
olmak üz~re ilan olunur 

Kay p mühür 
Recep Kaeapöz adlı zat 

tatbik mühürümQ kaybettim. 
Yen l ıı l ol al•caj ımdan eıkiıl · 

nin hükmü olmadıiı ilan olu· 
nur. 

burada samimi bir muhit 
içinde bulunacaktır. ,, 

"Bugün bir Türk haya fi . 
loıu Attnayı ziyaret etm~k
tedlr. Filonun batında yüz · 
baıı Bn. Sabiha Gökçen 
bulunmakta o1up, Atatürkün 
mane"I lcızıdır. Bo. 110ıman 

lı" tavarecl kadına parlak 
bir lıtlkbal hazırlanmııtır. 
A vrupanın en ceıur tll yare · 
etlerinden olan bu "Oımın· 
lı,. kadın bizzat Kürd aalle · 
rlol dafıtmıı ve tepelemft · 
tir mlıtır. 

Mlrzabey mahalleıln· 

den Mehmet oilu 
Recep K aaapöz 

kadın tayareclıl, Cumhurre· 1------------
Etntkl gAZeteıl yazıYor: 
"Atatü•kün manevi kızı Bn. 

Sabiha Gökçen bugün Tato· 
Ja gelmektedir. 

Bn. Gökçen tayarealle 
Balkan paytahtlarına da uğ · 
rıyacaktır. Devrimizin ceaa· 
reli için ıayanı hayret bir 
örnek teıktl eden bu Türk 
kızı, yeni Türkfyenln de 
canlı bir tlmıaltdır. 

Kamiltıt lnkılabıom kızı, 
yent doğan naıyonallat Tür 
klyenln kızı olan Sabiha 
Gakçen aynı zamanda da, 
yeni Türkiyenln yaratıcısı 
olan büyük hamfsine yara· 
ıan btr evlattır Yunan mil· 
lett, kendhılnl hararetle ıe· 
lamlar.,, 

Hronoı g•zeteıi yazıyor : 
"Tayarecl Bn. Sabiha Gök. 

çen üç ıaat ıonra burada 
bulunacakllr. Bindiği Brege 
tayareılode ra11d da yoktur 
Henüz 20 yaııoda bulunan 
bu genç kız meıhur kadm 

meelnt lemin kararıle ite 
baılandıfı gün Fred Sntt, 
çelik dolabın dıtında, iki 
dakika kadar teneffüı et
mııur. O günden ıoora, her· 
gOn muntazaman devam 
eden tecrübe ıayeıtnde, haı · 
ta timdi tabii olarak 23 da· 
tlika aıçık havada kalacak 

kadar 11hhate kavuımuf bu· 
lunuyor. 

Doktorlar, Snttlln normal 
ıurette teneffQı edebılmeel 

için altı ıeoe kadar zamana 
ihtiyaç dulunduiunu, fakat 
bu mt5ıddetten ıoora , artık 

tehlike kahnıyacafını ı6y1e· 
mıılercltr. 

Bo. Gökçen sayesinde 
Türk kadınları tayarectllie 
çok rağbet göatermtılerdlr . 
Bugün Türkıyede pekçok 
icadın ptlotlar vardır ,. 

Akrapollı ıazeteal yazı 
yor: 

"Bn Sabiha Gökçen Attna 
ve Sellnlkte beklenmekte · 
dlr. Bu kadın tayareci ama· 
tör deilldlr. Kafellen vole 
nın batına gt>çen Türk ka 
danı için Sabiha Gökçt>n 
mükemmel bir örnektir 
Yunan kızlarının da bu 
hemclnılerlni taklld etmele
rini bekllyellm. 

Bn. Gökçen haricen ne 
Mollaon1t, ne de Erharta ben· 
zer Mütevazi, görüıürken 

yQzü kızaran bir ıenç kız 
dır. Deruni ceearetln bu ka· 
dar gizli kaldığı bir tıp ıö · 
rülmemtıtlr. Havalara hakim 
olan bu cesaret n a11l gizli 
duruyor? . . Haricen tam bir 
çocuk tntıbaı vermektedir. 

Bundan üç ay evvel ken· 
dtılni Ankarada görmüıtGm. 
Türklyede baıka kadın taya. 
rectler de vardır, fakat Bn. 
Sabıba Gökçen pekaz btr 
müddet lçtnde yeUırnlt ve 
Türkkuıu ttıkılatında pek · 
çok tayarecller yetııtlrmlı · 

tir. 
Bn. Gökçen bütün ıün 

hava meydanından ayrılmaz . 
Bu 20 yaıındakl yOıbaıı 
kadın bütün Balkanları do . 
laıarak Ankaraya dönecek· 
tir.,, 

Bulgar Basmı: 
N. Kam bana ı•••teıı J• 

Bn. Sabiha 20 yııındadır. 
Sovyet Ruıyanın Yal~a ıeh· 

rlndeki tayareclllk me&de · 
binden mezun olmuı ve Eı 
ktıehlrdekl pilot mektebınde 
çalıımııtar 1936 Seneıinde 
ıark vilayetlerinde bataöate· 
ren Kürd lıyanında bir bom 
bardıman layareıiyle flill 
vazife olan Sabiha Gökçen 
fevkalade kahramanlıklar 

ııöıtermlf ve böylelllde yük · 
ıek bir madalya tle taltif 
edtlmittlr. Bugün kendisi 
aekeri tayarecl ünvanını ha 
iz bulunmaktadır . 

Sabıha Gökçen Sofyada 
iki aaat kaldıktan ıonra Hel· 
ırada uçacaktır 850 Beygir 
kuvvetıode büvük bir harp 
tayarealvle aeyahat etmek 
tedır. Belıraddao ıonra 

Bükreıe ıtdecek ve orada 
be1nelmllel tayare ıergtıl 

uçuılarına tıllrak edecektir. 

Buıün Türkiye elçtllğlnde 
Bn. Sabiha ıerefıne bir reı 
mtkabul tertip edilmittlr. 
Baıvektl, harbiye, dahiliye 
ve münakalit Nazarları ile 
kordiplomatik, Ataıemlltte· 
ler ve bir çok yükıek rüt 
beli zabitler davetlidir . 

Bn. Sabiha aaat dörde 
doiru Be1grada uçacaktır 

Yugoslaw Basını 
Yarı reıml V reme - 8elrad 

- gazeteel birinci · ıahlfe . 

ıinde Bn. Sabiha Gökçenin 
ta:varede ve mitralyöz baım· 
da alınmıı bir reımfnl net · 
rederken diyor ki: 

.. B6t0a Balkan pa,talat 

lıl Kamal Atatürkün mane 
vi kızı ve ilk kadın a.keri 
p ilot Bn. Sabıka Gökçeni 
aelimlamak için tayare mey. 
danında toplanmıı bulunu· 
yorlardı . 

Tayare kuvvetle ri kunıan 
dan mue vlnl General Mil 

oyku Yankovlç ve refikası 
Türldyenin Belgrad elçlst 
ve refik ası, Türkiye elçıllğt 

erkanı, Yunan ıefiri Rozet· 
U, ta yare cemiyeti re lı ve 
kili T . Son Dermayer taya· 
re cemiyeU idare heyeti aza· 
aından birçok zevat ve birçok 
bayanlar Türk kadın tllya 
rechlnln Belgrada ne zaman 
muvualat edt>ct>ğl hakkında 

ıabıreızlıkla Sof yadan haber 
bekliyorlardı . Bayanlar ara· 
11nd!l tik Yugoılav tayarecl 
kadıo olan kaymakam To 
mlçfn zevceıl Bn. Tomlç da
ht bulunmakta idi. 

Saat beıten ıonra Türkl· 
ye elçtıt telefona davet edıl 
dl . Kendısı Sofya tle uzun 
bir konuımada bulundu 
Sofyadan eneli TOrklye 
elçlıt, ondan ıonra da Bn. 
Sabıha Gökçen konuıtu . Bn. 
Sabiha Gökçen hareket et
mek lıtedtğlnl ve fakat yol
da rahabızlandığını ve ıe 
yahatlnl talık etmesi taYılye 
edtlmıo olduğunu ıöyledt. 

Bn Sabiha Gökçenin mu 
vaealltı böylece tehir edtlmlt 
oldu. Bn. Sabiha Gakçen bu 
eabah aaat dokuzda Belgrada 
muv&1alat edecektir.,, 

Pravda - Belırad, ıazete · 
• 

ıl yazıyor: 

"Bugün Belgrad ta yare 
meydanına Türkiye Cum· 
hurrelıl Kamal Atatürkün 
manevi evladı Bn. Sabıha 
Gökçen muYa1alat edecektir 
Bn. Gökçen geoç bir kız lıe 
de bütün dünyaca tenınmıı· 

tar . Kendılerl Türk tayarecl· 
lerlntn en iyilerinden biridir. ,, 

Bundan ıonra Bn. Sabiha 
Gökçenin hal tercümeıl hak-
kında izahat verilmekte, 
tayareclmlzln Sovyetlerde 
tavarecilik tahsil ettlil, k11a 
zamP.. n zorfında çok bü,Qk 
muvaffakıyetler elde ettıll, 

tayarecf olarak büyük ka· 
blllyetler göıterdlfl, Türkl· 
yeye avdetinden sonra 
"Türkkuıu,, nda muallim· 
lik eltlil, bugün ıef pi· 
lot bulundutu, E ı k i· 
ıehtrde aıkeri tayareciltk 
kunlarının cumleılnl ikmal 
ett ığl, muhtelıf Türk manev
ralarına pilot ve rHıt olarak 
ve kemali muvaffakıyetle 
lttlrak ettiği, haiz bulunduiu 
fevkalade kabiliyetler dola. 
ylılle kumanda heyetinin 
dıkkat nazarını celp ettlil 
yazılmakta ve denilmekte· 
dir ki: 

"Bn Gökçenin en bOvGk 
tayare meydanımız• gellıt , 
hakikat halde, Balkanlarda 
yaphf ı cevelinın lıtaayonla. 
rınean birini teıktl eder Bn. 
Sabiha Gökçen memleketi 
mlzde yalnız bir gOn kalacak 
ve erteıl ıiln hava mftınıt· 
ne lıtlrak etmek Qzere Bok
reıe hareket edecektir " 

SONU VAK 



SAYFA : 4 

Bahtesir su~h hukuk 
hakimliğinden: 

Açık arhrma ıle paraya 
çevralecek gayri menkulün 
ne o'duğu hane, bulunduğu 

mevki mahalle ıokağı ve 
numa rası lzmirler n ahalle 
ıtnde ki.in ıağ tarafı h11 
men Koyunoğlu Hacı Ömer 
veresesi ve k11men Manyas· 
it Ômerden tıttra ıuretile 
pabuıçu Şakir uıta, arka11 
Hacı Ömer vereaeıl tle ıe
kercl Mehmet AH haneal, 
ön tarafı tarik ve lcıımen 

kuyu:ile mahdut. 
Takdir olunan kıymet iki 

yQz elli lira , artırmanın ya· 
pılacafı yer .~gün ıaat 25 
temmuz 938 pazarteal. lıbu 
ıayrt menkul6n artırma tar\· 
nameal 24 6 938 tarıhındeo 
ttlbaren mahkem kalemin 
de herkeıln g6rebllmeıl için 
açıktır. lllnda yazalı olanlar
dan fazla mal'6mat lıtlyenler 
lıbu ıartname ve doıya nu 
marHlle mtıracaat etmeli
dirler. 

Artırmay( tıttrak için yu. 
karda yazılı kı1meUn yiiz
de 7 ,5 nııbetınde pey veya 
maili bir bankanın teminat 
mektabu tevdi edtlecekttr. 

ipotek aahlbl olacaklılar· 
la dtier allkadarların ve 
lrtıf ak hakkı . ıahiplerlnln 

ıayrl menkul üzerindeki 
haklarını huıuılle f atz ve 
maarafa dair olan ldd4aları 
nı tıbu ılln tarıhtnden iti 
baren yirmi ıOn içinde ev· 
rakı miiıbttelerile birlikte 
memurtyetlmıze btldırmelerl 

icap eder. Akıl halde hakları 
tapu aıcUtle_aabıt olmadıkça 

ıabf bedelinin J•pılma.ıa 

dan haraç kalırlar. Göıterılen 

ıiiode artırmaya lttirak eden 
ler artırma J ıartnameatnl 

okumuı ve lGzumu mala: 
mat almıı ve bunları ta. 

mamen kabul etmıı ad Ye 
ltlbar olunmaları . Tayin edl · 

len zamanda ıa1rl menkul 
Gç defa baimldıktan ıoara 

en çok artırana ihale edalar. 
Ancak artırma bedeli mu· 

hammen kı1metln 10zde 75 
ni bulmaz veya ıatıı ııtl· 

1enln alacaiına rüchanl 
olan dıjer alacakhlar bulu 

nupta bedel bunlaran o ıay· 
rl menkul ile temin edıimtı 

alacaklılarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazıa en çok 
artıranın taahhüdü bak& 
kalmak iizere artırma on 
bet giin daha temdit ve on 
beıtncl ıüoil aynı ıaatte 

Japılacak artarmada bedeli 
tatıt iıtlyenln alacağına rGc 
hant olan dJter alacaklıların 
o gayri menku' ile temin 

TCtRKDlLI 25 HAZiRAN 19Ja 
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: ' SABRI• LOKANJASI ' ; ~Bağcılar ve ~ ; ' ' 1 -~ Bahçıvanlar Okusun·. ! Şehrimizin En Temiz Ve En Nefis Lokantası İ ~ ı\lahsullel'iıı'izin verimli ve ı;abuk yetişme-
- SABRİ LOKANT ASJDJR. "1 i ~sini isterseniz tte~ülwler!ııd~ muvaff~kıyet z 1 ~ kazanan "Rus kımyevı Gubre,, lerınden 
O En nefis terevaU;mdan ve en iyi zevtinyağından çeşit )'emekler, •t "-' istifarle ediniz. 
tt .. •- • . . . . tt ~ SARAÇLAR BAŞINDA 
0 börekler\ tarlıJar Ye kompostular. EYier ıçın ucuz abune kaydedılır. ~= ~ Hasan Cumalı Oğullan 
!! - Sabri Lokantası - 1-0 ANAFARTALAR CADD~Sl - BALIKESIR t ~i-(~ô~.~).H~~~®'ı~~.@ 

'-••••••••t1••••cıctt•cıcıcıcıcıcıcı•ıcıf1cı~ı•ı'ı••~•,ıcı•t(lfl(l~<ı~ _,'l:l:l.'l.~'l:l.'l.1!.'l.'l.'l.'l.~'l."l:l:l'l.'l:l.'l:l.'l..ı 
· k it S Al K. · d = Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 

Balıkesır Aa erı atın ma omısyonun an: .,;. Kapital: 100,000,000 Türk Liras1 ,. 
Ctnıl: Miktarı: Alınacağı zaman: · .,;. · 1* 

Taze fuuı1a 18000 ihaleden tklnclteırln ortaıana kadar J1J. Yurd içinde 261 Şube Ve .ffjans 1* 
Taze patlıcan 18000 20 temmuzdan blrJncUeırın ıonuna kadar ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 'f* 
Taze bamya 4000 Aiuıtoı batından birinci teırtn ıonuna kadar. = Her türlG zirai ikrazlar· dljer bilcümle banka mu- = 
Taze dometeı 10000 Aiuıtoı " " " " JIJ. amelert büyük ıubelerinde kjralık kasalar. F* 
Taze dol malak btıber 3ÜOO " " " " " .. ~ lhbanız ta1anuf ve kumbara hesaplarında ıkra· 1* 

Yukarıda clnıl, miktarı Ye alınacafı zam"nlar yazılı beı kalem taze aebze açık ek • mlyeler. "fit 
slltmeye konmuıtur. lbaleıl 27 6 938 pazarteal g6nü ıaat 11 de kor aatanalma komlıyonu 1IJ. {kramlye: Miktari: ikramiyenin tutarı: f* 
btoaıında yapılacaktır. Muvakkat teminatı 283 ltiadar. Şartname komisyonda rörülebıllr ~ ADEDİ URA LİRA = 
Taliplerin muayyen ann •e ıaatte komlıyona müracaatları ilan olunur. .ı 1 lUOO ıOOo F* 

4 - 1 - 172 .. 1 500 500 ,. 

----------- .ı 1 250 250 '* r· .. ·;;ô·R~öili····1 Bahkesir Cumhuriyet ; ~: 1~~ :~~~ 5 
: Pazartesinden baıka her • .. 30 40 l 200 'fit 
: ıiinçakar. sı,aıaıaazete •• : Mu·· dde·ıumumı·ı·ıg"" ·ınden·-. 40 20 800 .,. 
• Y ılhiı: 800 Kuruı : • fJ. 108 6UOO f* 
i Alta Aylıiu400 • : Balıkeıtr cezaevi için 1 - Temmuz . 938 tarihinden lld. Bu lkramiyeltl' Jıt. r üç ayda bir olmak üztre ıe· 'f* 
i Sayı11: 3 • ! 30 - Teırtnaanl . 938 tarihine kadar alınacak bet aylak j ~ nede dört dtf a bu miktar ıı~er.ind,:n kur~ ile danıtl· = 
: Günü ıeçmlt ıa1ılar 25 İ ve (45,900) adet ekmejın 14 . Haziran . 938 tarlhınden )\ lacaktır. ilk keşide 1 tylul Y38 dtdtr. f* 
: kuruıtur. • itibaren on bet ıüo müddetle açık ekıiltmtye konul mut ...... "i-"i-J. J. J. l-.. l-"i "i "i "i "i "i "i "i J. J. "i J. l-• 
• ADRES: ! olduğundan ekmeği vermeje lıtekh olanlar ıeraltl öğren-
: BALIKESlR T0RKD1Ll : mek lçln~ hergün cezaev& müdürlüiüne bııvurmalara ve 
.. ••••••••••••••••••••••... yiizde 1 buçuiu nlıbettnde mal sandığına yatıracakları 
edtlmtı alacaklara mucmu (330) lira (48J kuruıu havıt teminatı muvakkate makbuz· 
undan fazla1• çıkmak tar larlyle ıhale 1 ıüoü olan 30 • Hazlrao · 938 tarı hine mü-
tıle en çok artıranı ihale aadtf perıembe günü aaat 15 de Balıkulr Müddeiumumi· 
edillr. Böyle bir bedel elde ltk dotrealnde hazır bulunmalara ilin o lunur. 

edtlemezıe ihale yapılmaz 4 - 1 - 17 7 
ve taht talebi dOıerek ıay 

rl menkul kendiılne ihale 
edılen lrimıe derhal veya 

Kiralık Mera 
Küçüt~ostancı köyü i~liyar hıyetinden: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ A 
~ Soma Maden Kömürü ~ 
~ Tuğla, kire~ıit~. kireç ve hanıaıu ocakları ~ 
~ için tSOllA KOllUH t\1ADENLEH1J niu fev- )\ 

1 
~ k.ah\de uP.uz hususi könıür ııevileı·iui sipariş ~ 

1 ~ ediniz. Sipariş ve •afsilat it;in Balık~sirde ~ 
\ \( ( A VNi SAGLIKÇI ) ya müracaat menfaatırnz )\ 

verilen miiblet içinde para 
ya •erm!zıe ıbale kararı 

feıb oluaur ve kendisinden 
evvel en_yükaek teklifte bu 

lunan ktmıe arz etmtı ol 
dutu bedelle almaia razt 

oluraa ona razı olmazıa ve· 
ya buluomazıa hemen on 
beı aün miiddetle artırma· 

ya çıliarılıp en çok artırana 
ahale edılir lka ahale aratın 
daki fark ve geçen ıüuler 

tçlode yüzde 5 den heaap 
olunacak f atz •e dtjer za · 
rarlar ayrıca h6kme hacet 
kalmaksızın alıcıdan tahıll 

j ~ ik.tizası<lır, bir tecrübe kafidir. 157 ~ 
K6y hayvanahnan otladıkları yerlerde otlamak (bere ~ j\ 

k67ün ortamah olan ve köylün(hı ihtiyacından fazla bulu )')\"~~~)\~J'2\2\2\~ . .. 2\~2'Jıli\J'Jıl2\~2'2\)1' 
nan otlakıye beı ay mClddetle icara verilmek üzere 16 6·938 

olunur. 
Gayrl menku16o yukarı

da gösterilen 25 7 - 938 
taribınde mahkeme ka· 
lemi odasında tıbu ilan ve 
ıöaterllen arhrma ıartna • 
meıl dairesinde ıatılacajı 

tian olunur. 

tarıhınden ıubaren ı5,ıün~ milddeııe artırmaya konul · Balıkesir Askeri Satın Alma 
muıtur. lhaleal 1 7 938 cuma 1006 öileden ıonra köy he 
yet oda11nda. yapılacaktır. lcar bedeli lkl takıltte ~ödene-
cektir . 4 - 1- 180 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Numara: Hane numaraıı: 
27 45 
62 94 
65 59 
66 59 

Mehalleat: 
Karaoflan 

.. 

.. 
" 

Muhammen bedeh: 
500 Lira 
650 
400 
400 

" .. 
" 

Yukarıda numaraları yazalı belediyeye ait dört ev tem 
liken satılmak üzere 17 Ô·9J8 tarihinden ltıbar~n J5 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıtbr lhaleıt 1 7-938 cuma 
ıOnü saat 15 de belediye enc6menlnde yapılacaktır. Ta· 
&iplerin dipozitolarını belediyeye yatırrrıalara ve f aıla ma· 
h1ınat almak istlyenlerln belediyeye mQracaatları tlln olu · 
nur. 

Komiayonundan: 
ı - Merkez birliklerinin ıenellk ihtiyacı olan 36 ton 

patatea açık eksiltmeye konmüıtur lhaleai "J.7 6 938 Pazarte 
ıl ıaat 10 da kor talın olma komisyonunda yapılacaktır . 
Muvakkat teminatı 189 liradır . Şartname komlsyondadn. 
Taltplertn muayyen ıün ve ıaatte komflyona müracaatları . 

4 - 1-171 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından: 

----------------------------~ 4 - 1 - 183 

Bankamız 28 Ull:ılrao 938 tarihinden itibaren Afyon al 
maia bathyacakıır. Mübayaa Ajuıtoı nihayetine kadar 
dev"m etmek f !lrtıle her P azarteıl ve Salı günleri lıtu· 
yondakl buğday ıllosunda yapılacaktır. Afyonlara konak· 
ıızlara kıloda (4), konak1ı 1 ar11 (3 ı lira avans verilecektir. 
Konaluız mallarla koneklılu arumda kıloda bir buçuk lira 
fark vardır . KöyliinOn konak11z ve tt'mlz mal toplama11 
kendi menfaatları lktlzaaındandır . 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

270 Lira tahmini bedetlt l'llnbahe. arabaatnın loıauına 
talip bulunmadıimdan ihalesi 22 6 938 tarihinden ltıbaren 
on ıün temdit edilerek 1-7 938 cuma günü aaat 15 de Be 
ledlye Encümeninde yapılacaiı llln olunur 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez blrliklerlnlo thtlyact olan ] 1,000 kilo kuru 
ıoğan açık ekıtltmeye konmuıtur lhaleıt 29 6 938 çarıam 

· ba günü ıaat 10 da kor aatın olma komlıyonu bfnıuında 
yapılacaktır . Muvakkat teminatı 33 liradır. Şartname ko 
mlıyonda her 1ı6n görülebilir. Taltplerin muayyen gün ve 
"atta komlıyene m6racaatları 

4 - ı - 173 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 · Müddeti on gün temdit edıldlil hal de tatekllıl 

çıkmıyan Balıkeatr Memleket Hastahaneıl erzakından zey · 
tlnyağı, kepek. 11zdmlmıı tereyafı, yumurta, beyaz pey 
nir, beyaz sabun, gazyaiı, benzin ve tuza yine lıteklt 

çıkmadılından bir ay zarfında pazarlıkla verilmek üzere 
mOddett 14 ·temmuz 938 tarihine kadar uza~t!mıthr . 

2 - lbale encümenin mutad toplantı rüolerl olan per · 
ıembe , cumarteıl ve pazarleal günleri Hal onda Vilayet 
makamında müteıckktl Encümeni Daimi huzurunda Japa· 
lacaktır . 

3 - lttekltlertn yukarda yazılı gün ve saatte vilayet 
Daimi Encümenine ve ıartoamelerinl görmek fsttyen 
lerl daha evvel Vılayet Daimi EncGmen kalemine müra
caatları ilan oluııur. 

4 - 1 - 184 

Afyon pare.larının üat tarafı, afyooların uyuıturucu mad. 
deler inbtsarı tarafıDdan morfin derecelerinin taylnlodtn 
sonra yerilecek ve bu tedtye ayrıca llln edilecektir. 

3 - 1 - 176 

Belediye Riyasetinden: 
Yeıtlll camii kar111ında belediyeye atd 51 numaralı dük· 

kan teoıllken ıatılmak üzere 17 6 938 tarihinden lttbaren 
15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır . lhale.1 1-7 938 
cuma ıüoü saat J 5 de belediye encümentnde yapılacaktır· 

1 aliplerin kauunt dıpozltolarını belediyeye yatarmalar• 
ve fazla malumat almak isti yenlerin belediyeye miirace 
atları tlin olunur 1 4 - 181 

Sahibi ve Baımuharrlri : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bh.' AL 

Balı~esir 


