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28 HAZiRAN SALI 1938 

r 
ltalya Bir Harp Vukuunda Dokuz Mil

yona Yakın Asker ÇıKarabilecek. 

G"Ö"NDELİK SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL l~YI: 13919 

Müdahalecileri Heyecana Çek-Südet Almanları Mü 
Düşüren ·Bir Karar.. zakeresi bir Çıkmazda .. 

Cumhuriyetçi ispanya Mukabelei- Çek Partileri Südetlerin Muhta
bilmisil Tedbirleri Alacağını Bildirdi. riyet Taleplerini Kabul Etmiyorlar. 

Londra, 27 (AA.]- Cum· 
hurıyetcl lıpanyanın bom· 
bardımanlara mukabeleıbH 
"'eıılde bulunmak huıu 

tındaki taaa vvurları ful ha 
ltne geldaii takdirde bu ha· 
rekettn vaziyeti bir kat daha 
•ablmleıttreceil merkezin 
dedir. 

Parla, 27 [A.A ] - Gaze 
teler Cumhuriyetçi lapan· 
Janın baı vurmak taaavvu 

tunda bulunduiu tedbirleri 
blevzuubahı etmekte ve bu 

huıuıta aai cenaha mensup 
ıazetelertn vaziyetin veha-

llleUne ve tevlıd edeceil 
ilcıbete ald neırlyatına mu 

kabil ıol cenah gazeteleri 
Cuınhurlyetçtlerln bu tasav 

.,:urlarını müdafaa eder gö 

rünmektedlrler. 
Roma, 27 [AA] - Cum 

hurlyetçl lıpanyanın Londra 
ve Parlı ıefırlerl, bugün 

lnılltere Hariciye Nazırı 
Lord Hallfakıla Fransa Ha 

riclye nazırı Jorj Bone nez 
dinde teıebbüıatta bulun · 

muılar ve ıllahıız ıehlrlerln 

Franklıtler tarafından mü · 

tevallyen bombardıman edil · 

metinden dolayı lıpanya 

umumi efkarının heyecanda 

bulunduiunu bıldtrmtılerdlr. 

Sefırler, bu. vaziyet böy· 
le devam edene, Cumhurl 

yetçl fıpanyanın, Franklıt 
detıl, General Frankoya 

yordam eden ltalya ve Al· 
manyaya aid ııemılerl dabt 

bombardıman etmek mec· 

Kam Uta Y 
burlyetınde kalacajını bll
dtr mııtır. 

..- Londra ve Parlı ılyaai 

Dün avukathk kanununu mehafılt, Cumhurtyetçl ı •. 
panyanın bu kararından be· 

kabul etti. yecan duymuıtur. 
Ankara, 27 [A.A ] _ Ka Gerek Lord Halıfakı ve 

IXıutayın bugünkü toplantı· gerekıe Jorj Bone, Cumhu 

~~nda Yeni avukatlık kanunu rlyetçl lıpanya hükumetine 
llJlha1t ile hava aaldırma acele bir nota varmlıler ve 

. 1•rına datr olan kanun mOza b6yle bir hareketin, Avru 
~e ve kabul edılmlttlr. pada yent Ye müe11tf hidt-= '-=--==-------==--==--==--==---==-===--=-===-==-

Lik Macları: 

Güç Birliği 2 ·_ 3 Vendi .. 
i~in~i takımlar maçını da iÇ küçükleri kazandı. C Gü· 
81~1 ilaçlarında da Bandırma takımlırı galıp geldiler. 
de• 61ae lık maçları lktncl karmak için çalıııyor, kar · 
B1,1~~•tne pazar aünü Güç- ıılıklı okınlarla birbirlerine 
ı,, birinci ~e ikinci takım · tehlikeli anlar yaıatıyorlardı. 
~ •raıında devam edıldı Oyunun •onlarına dojru 

~11 'at 14 de Yurddan B Güçlüler bir tayı daha ya 
ı,Q •~foto idare.inde yapı parak maç 2-3 Güc6n gali 

llctn ı k 1 biye ti ıle ıona erdi. Haf ta · tG c ta ım ar maçı 
~Gtel bıt oyundan sonra 1 2 ya Yurt Güç takımları kar 

ç len ü'-l 1 ıılaıacaklardır ile ç " erinin ga ıblyetl 
neucelendı C Gümasi maçları: 

8ırı 
''•t ilci takımların maçına 
tldt 16·30 da B Na · 
f.ı,f~ idaresinde baılandı . 
l,'-l,;tlllın ortalarına doğru 
tıı~, 81rltğln tik golünü 
~tlc~ettne doğru da Ahme~ 
)'~tıl" beraberlik 1ay111nı r 'r. 
1 ~hacı h 
'td, •hayımda ilk an 

1 kıııcı liiheyln Bırltiln 
(:))lJb ıolünfi yaptı . 
' llQ l lt-lıt orta arına doğru 
~\lt ebbır Penaltı oldu: Mah 
'~ı, llnu aole tahvil etti, 
~\l et 2-2 ... 
ti li~ıtada yan hakemlerin 

'~~~~e11rı, az ıonra da Adıl 
ı,b h aralarında hani 
tk 1 

tllif üzerine oyunu 
~ttller. 

ilet takım da ıol çı · 

C gümeıtoe dahil olan 
kulüplerden Bandırma ld 
manyurdu ile Ganen ld· 
mınyur<lu Gönende, Ban· 
dırma Doğanıporla Gönen 
Y eoıdoianıpor da Bandırma -
da Güçten B. Şuiirlnln idare· 
ılnde karıılaımıılardır . Her 
iki maçta da Bandırma ta 
kımlan galip gelmtılerdlr. 

Yurd- A~h1sar maçı 
ldmanyurdu 8 takımı 

ıporcularındııo bir grup Ak· 
hltara gltmlı ve orada bir 
maç yapllktan ıonra dün 
avdet etmıılerdir . 

Kaymakam 8 . Rıfat Yen 
al ile kalabalık halkın bu 
lunduğu anaç çok samimi 
ıeçmtı ve 1 2 Akhltarın 
lehine netlcelenmlttlr. 

ıelere sebebiyet verecell ve 
binaenaleyh, ıakınmak la 
zımııeldtğlni bildlrmlıttr 

Londra , 27 (AA) - lı 
panyadakl gönüllülerin, do· 
kuzlar komlıyonunun ver 
dı~ı karar mucibince yakın 
da gerl alınmaları, bir ııün 
mesele1t haline ıelmlıtfr. 

Gönüllülerin nakil i ç 1 n 
2,000,000 lnglllz llra11 ıarf 
olunacağı ıöylenlyor 

Parla, 27 (Radyo) 
vaa Ajaoaı bıldtrlyor: 

!la . 

Teruel ve KaaUloo cephe· 
lednde kanlı muharebeler 
cereyan ediyor. 

General Aranda ve ıene 
ral Varela kıtaat cumhurl· 
yetçllerlo muanntdane mu· 
kavemetlerıoe rağmen iler · 
lemekte devam ediyorlar. 

Prağ , 27 (Radyo] - Çe
koılovakya Baı vekili Milin 
Hodza ile Südet Almanları 
arasında cereyan eden mü 
zakereler, bazı m6ıkülit do · 
laylılle tevakkuf etmtı rl · 
bidlr. 

Alakadar mehaftl , bu 
müıküli.tan bertaraf edile · 
cejlnden iimltvar bulunu· 
yorlar. 

Son gelen haberl~re g&re 
Çek ılyaıi partileri, Südet 
Almanlarının Muhtariyet 
hakkındaki taleplerini kati 
yen kabul etmekte tarar 
ediyorlar. 

Prai. 27 (A A.) - Baıvekll 
B. Hodza bu sabah Hlto 
kanın Slovak halkçı ve 
mubtarlyetçl par t ı ı ı ne 
mensup beı mebuıu kabul 
etmtı ve kendlle~lyle iki H 

Türk - Alman Ticaret 
Müzakereleri Başlıyor 
Muzakeralerdı bulunacak olan heyetimiz 8. Numan 
Menemenc i oğ 'unun rıyaseıinde 8erlinı gidıyor. 

Ankara, 26 (A A.) - Al· 
manya ile yapılacak ticaret 

m6zakerelerl için Berlıoe 

aıdecek olan Türk heyeti 

murahhatall relıl Hıulclye 

umumi katibi Numan Me

nemencioflu Anadolu eks. 

presile latanbula hareket 

etmtıtlr . 

lıtasyooda Hariciye Ve. 

kili Tevfık Rüıtü Araa ile 
Adliye Velf.lli Şükrü Saraç-

clye Vekaleti tle Franıa 
ıef aretl ve difer ıe -

f eretler erkanı 8 . Numan 
Menemencloğluna iyi yolcu· ' 
luklar temenni etmtılerdlr. 

Ankara, 26 (A.A.) - Ha 
rlclye umumi katibi B. Nu · 
man Menemencloilu yarın 

latanbuldan Berltne hareket 
edecek ve orada. Almanya 
ıle ticaret muahedetloi mü
zakere eyltyecek olan Türk 
heyetine rlyaaette buluna· 
caktır . 

at g6rüımüıt6r. 

Heyet B. Hodza nezdinde 

Slovakya mahalll makam· 
ları tarafından alınan bazı 
tedbirleri proleıto etmtıler. 

dır. Bu tedbirler arHıoda 
ezcümle Sloveoıka Pravda 

gazetesinin kapatılm .. ı ve 
Parti bayraklarının mütaade· 
reıl de vardır. 

Bölge Atletizm Yarış-
1 arı Başlad1.. 
--~~~~~~------~~~~~~ 

Bu milsahakalara ilk defa ola-
rak kızlar da iştirak ettiler •. 

Bölge atlettzlm ıeçme mo-
1abakalarıoın yapaldıjıoı yaz · 
mııtık . Şehrimizde kız · 
larm da ilk defa olarak ı1 
Urak ettlfl bu ıeçme mü1a
bakalarına önümüzdeki cu· 
marteıi günü de devam edt· 
lecek, derece alanlara muh· 
lıf hediyeler verilecektir. 

JO Temmuzda, Ete ıı6me. 
ıl Edremttte, Marmara ıO· 
meıf m(llabakalarıda yine bu 
tarlhde Bandırmada yapı· 
lacaktır . 

Şehrimizdeki ıeçme mü· 
aabakalarda derece alan 
atletleri yazıyoruz: 

l 00 Metrede büyilkler 
arHıoda: 1 net Ahmet [Bir 
hk), 2 net Y abya (G09), 3 
ncü HulQıl [Yurt] . 

Saadabad 
Paktı. 

Tahran, 27 ( A,A ) - 1 
Türkiye, lran Ye Afgan el. 
çllerl hariciye nezaretine 
gelerek doıt devlet aruında 
imza edılmıı olan Saadabad 
paktının müıaddak nüıha· 
balarını teali etmtılerdir. 

200 Metrede: l ocl Hultı· 
ıl [Yurt). 2 ncl Seyfi (Güç), 
3 ncü Şerif {Gnç). 

400 Metrede: 1 ncl Se1f 1 
{Güç], 2 net Ha1an {Yurtl . 

80o Metrede: 1 ncl Ha
ıan [Yurt), 2 ncl Hikmet 
(Yurt), 3 ncü Sabri [Güç). 

l 500 Metrede: l net Htk· 
met { 'turt], 2 net Hul6ıl 

[Yurt], 3 ncü Muıtafa (Yurt]. 
GiUle atmada: 1 ncl Şe · 

rJf [Gilç], 2 net Mehmet 
{Yurt}, 3 ncü Vedat [Birlik]. 

o .. k atmada: 1 Del Cl· 
had [Güç}, 2 ncl Mehmet 
(Yurt}, 3 ncü Vedat (Birlik). 

Ctrll atmada: 1 net Sab · 
ri [Güç). 2 net Mehmet 
(Yurt], 3 ncü Necati [Yurt]. 

Bir adım: l ncl Edip 
!Güç], 2 ncl Emin [Bırhk), 
3 cü Fethi (Güç}. 

Üç adımd•: l ocl Edip 
(Güç], 2 ncl Emin [BlrHk], 
3 ncü Seyfi (Güç] . 

Kızlar H llsanslya edilmemiş 
atletler arasmdaki müsabakalar 

60 Metrede l inci Nerl· 
man Şaylan (Yurt), 2 net 
Şükran Bora [Güç). 

ojlu, Baıvekll ve Dahiliye 

Vekili ad larına huıuıi ka· 

lem müdürleri Baki ve Ne 
jad, Franıa Büyülr elçiıi B. 

Polonıo, Afgan Büyük elçi · 

ıl Ahmet Han ile Polonya 

aef aretl müateıarı ve harı · 

İtalya 

Yabancı Memlekette 
Bulunanlann Askerliği 
Bu gi~ilerden ihtiyat za~ilölıcatlır hıkkmdı yeni 

2QO Metrede: 1 ncl Neri
man Şaylan (Yurt], 2 net 
Müyeuer Korkmaz !Yurt), 
3 ncii Şilkrao Bora (G6ç]. 

Gülle atma: 1 inci Nerl · 
mao Şaylan {Yurt], 2 ncl 
ŞOkran Bora [Güç]. 

l 00 Metrede: 1 ncl Sadi 
(Güç), 2 ncl Hatan [Güç], 
3 ncü Cezmi [Birlik] 

Bir ~arp vukuunda do~uz 
milyona yakm asker 

çı~ara~ilece~. 
Roma, 28 ( RadJo ) 

ltalyan generallerinden Fol· 
yatl, aıkeri mecmualardan 
birlatnde yazdığı bir maka
lede, harp vukuunda ltalya 
nın, dokuz milyon ıekıa yüz 
btn ktıtlık bir ordu topla· 
yabıleceğlnl kaydr.tmekte ve 
bunbao baıka, iki milyon 
luk bir ihtiyat kuvvet daha 
hazırlıyabıle~eilni iddia ey· 
lemelctedtr. 

esaslar tıs~it ıdildi. 
Bakanlar heyeti, ukerllk 

deralerl, aıkeri ehliyetname 
ler ve ihtiyat ıubay bazarlık 
kıtaları hakkındaki talimat · 
nameye bir madde ilave et 
mittir. Bu maddeye göre 
yabancı illerde tahıllde bu 
lunao Türk talebelerinden 
okudukları okulların talebe
leri ile brrhkte aıkerltk, da 
imi talebe müfettıılerlmlz 

veya okudukları yerlerin 
konıoloı veyahud elçilik
lerince tudıklt olarak geU
receklert veılkalara dayana · 
rak haklarında ıöyle mua -
mele yapılacaktır: 

Yabancı yükıek okul me· 
zunlaraodan Türkı,ede aılcer-

hk der1l ıörmeden yabancı 
yükıek okullarda Hkerllll 
deni görenler üç ay, Tür. 
klyede aıkerllk deni ıörerek 
orta aakeri ıebll1etname al· 
mıı olanlar iki ay, Türkl1e· 
de aıkerlik deni ıörerek 
tam askeri ehliyetname al. 
mıt olanlar bir ay hazırlak 
kıtaJarmda teıldl ve usulleri . 
mlze göre imtihanda mu · 
vaff ak olur lana yedek subay 
okuluna gönderlleceklerdır. 

Muvaffak olmıyanlar Tür· 
kiyede askeri ehliyetname 
aldıiına veya almadıfına 
göre gelecek devrede hazır · 
lık kıtaa11na ıönderilecek
lerdlr . 

500 Metrede: l net Aziz 
[Güç), 2 ncl Mehmet [Yurt], 
3 ncO Hasan (Yurt}, 4 ncü 
Alt [Yurt], 5 net ., Ahmet 
(Yurt) . 

500 Metrede; küçükler ara· 
ıında: l ncl HaHn (G6ç). 
2 ncl Cezmi [Bırlık), 3 ncl 
Şer•fettl n (Yurt], 4 ncü Şa · 
dt [Güç), 5 net Halel [Gnç). 

Bir adım 1 ncl Muzaffer 
[Btrlik}, 2 net Hatan (G6ç], 
3 nen Muıtafa (Yurt). 

ıoo Metre: 12·14 Y•t•n · 
daki ııençler araaında 1 ncl 
ŞemHtltn [Güç). 2 ncl Ahmet 
[ Yurt J , 3 nc6 Mehmet 
(Yurt). 
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Türkiye - Sulh Amili 
SEHİR HABERLERİ Yazan: W. V. EmanueP 

Hem Avrupada, hem Aı 
yada topraja sahip olan 
Türkiye cofrafya bakamın
dan zlyadeılle mühim bir 
me•klde bulunuyor. Trakya 
(berindeki blklmlyetl ile 
Türkiye Karadeniz ile Ak
deniz ara11ndaki hayati lrtl ... 
batı elinde bulundururor ve 
Sovyet Ruıyanıo arka kapt• 
11 olan Boğazları elinde hl' 

tuyor. Sovyet Ruıyanın ce 
nup tarafındaki ıed çok 
kuvvetlidir, çünkü bir taraf. 
ta Türkiye ile Şark Paktının 
dtfer üç azası olan Jrak, 
lran ve Af ıanlıtao , dl fer 
taraftan da yine Türkiye 
lleBalkan paktının dlier aza· 
11 olan Romaya, Yuıoılavya 
•e Yunanistan var. Birbir· 
lerlle ademi tecavüz pakt
ları tle bailı devletlertn ter· 
kil ettikleri bu karantina 
kordonu dOnya ıulhu lçfn 
f!D lcıymetlt 1mtldtr •e bu 
mu•aff alnyet baılıca Türk 
dfplomulılnln eseridir. Fa
kat bu ıeddln bir zayıf nok· 
taıı vardır . ki o da Adalar 
denizi ve Boiazlar ıeçldldlr. 
Geçen yaz İtalya ile Sovyet 
Ruıya arasında ve Habet 
krizi eınaaında lngtltere ile 
ltalya arasında oldufu ıtbl, 
bu mıntakada zuhur edecek 
herhangi ıerglnllk Şark 

kapılarının bekçlıt olan Tür
kiye üzerlnde teılr icra et. 
mekten hali kalamaz. 

Türklyenln Sovyet Ruıya 
ile mOnasebetlerl birçok ba
kımlardan ~hemmtyetlldlr. 
Son zamanlarda TGrk·Sovyet 
doıtlutunun nazarı dikkati 
calip bir ıurette gevtemeıl 

Türklyede blrhaylt endite 
uyandırdı Çünkü milli mü 
cadele eınaıında hiçbir doıtu 
olmayan Kamallltlere Sov
yet hük(kmetlnln yardımda 

buluoma11 Gzertoe TOrklye 
ile Sovyet Ruıya umumi 
harpten ıonra bütün tarihe 
meydan okuyarak 1tkı 

bir dostluk kurdular. Bu 
iki devlet a r k a 1 a r ı n 
da kurulacak bir müstakil 

Ermenfıtan tehltkealnl de, ken
dt aralarmda anlatmak ıu 
rettle bertaraf ettiler. Fakat 
1936 temmuzunda akdedilen 

Montrö anlatmasından bat 
lıyarak ıon zamanlara ka 

dar devam edegelen birçok 
hldtıeler uzun zamandanbe-

rl devam eden bu dostlukta 
16ze çarpan bir soğukluk 

do§urdu Türklyenln baıka 

doıllar edinmesi ve btlhaa 
ıa bu doıtluklar arasına 

Sovyet Ruıyanın komıula · 
rı olan Romanya ve lran 
ııbı memleketlerin ithalini 
Sovyetler hiçte memnuni
yetle kartılamıyorlar. Diğer 
taraftan Türkiye pek tabii 
olarak kendi doıtlutu Qze · 
rlne konulacak böyle bir 
inhisara hereklt ıerbeatlılnl 
zlncırlemeie matuf bir te· 
ıebbüı nazariyle bakıyor. 

lnglhz·T6rk münaaebetle· 
rlnln bariz bir tektlde tnkl· 
ıafı, ıankılyonların ıukutun
dao ıoora Türkiye ile halya 
ara11nda garOleo barıı teme· 
yüllerl, Türk dlplomaelılnln 

Balkanlarda ılttıkçe artan 
faaltyeU netlceal olarak 1937 
Mayııında tik defa olarak 
bir TOrk bat vekilinin eıkl 

dOtmanları ve buıGokü doıt-

lan olan Yunaırlttanı ve: Y o· 
goılavyayı zlya~U ve niha · 
yet uzun zatnand'anberl bek-

~:::.~~:kı:::ı~:;.,.ı~ç~~- Anaf rtalar Caddesi Namazgah 
tün bunlar Sovvet hükfur.ıe- 1 t• 

1 
Ak• D Ed• Davası 

Hava 
ti tarafından hoınutsuzhıkl• s 1 m a 1 ev m kartılanmı~ ve eık• do.ıukta 1 Y O r 8 1 d. E " f k bır aaraıntı görnım•ye baı· - 8 8 iYi VB Vı8 IVU at-

Sındı mensuplınna ıeıi
lecak zamlar ı.mııtır. Her iki memleket Caddedeki Diğer Bazı Dükkan- larının mu·dafaaSJ, 

matbuatı da Türk-Sovyet mü· / 
Hava ıanıfı mensuplarına 

verilecek zamlar ve taımln· 
ler hakkındaki kanun pro
jeılnt, Kamutayı milltacelf · 
yet karariyle müzakere ve 
kabul etmlttir. 

naaebetlertnı tenkide b•ı•·- arın da Yeniden Yıkılmasına 
0.111 •e bu mdnuebeder An· 
karada dört sene f)utunduk- Başlanılacak. 
tao ıoma geri çt.ıııkılen Sov · 
yet elçisi yerine bir yeni 
elçinin laytaJle .de d<izeltıle
memlıtır. B.tı1nu müteakip 
ıeçen ağuıtoıt• ~ovyet mat . 
buatı, Türklyentn kendr ka 
ra ıuları tçlnde korsa.il tah· 
telbahtrlerl tarafından tl· 

caret gemilerinin bahrılması 

hareketine kartı. çok uyutuk 
dananmakta olduiundan acı 
acı ffkiyet eutler. Bu gibi 
tenktdle7 Türktyeyt zlyade
ılle ıücendırdf, çünkü Tür 
kiyenln müesttr deniz ve ha· 
va kuvvetleri korsan tekn.· 
ferinin taharrisi itinde çok 
faal bir rol oynamakta ldi
(Etaıen Türk ıular1nda ba 
tmlen ıemller araamda hl~ 
bir Ruı gemfıl yoktu. BDD · 
lar K.aradentzdekl Ruı hmaD· 1 

1 
larındao gelen lıponyol hü - 1 

kfımet ıemllerl tcil.) 
Fakat Kamal Atatürk; her 

ıeyden evvel Akdenizde vu 
kubulacak bir menfaat ça· 
tıımuında bir veya iier 
tarafı tltlzam etmekten içtl· 
nap etmete çalıtıyor. Maat · 
teaaüf bu menfaat çatıtma · 

ıı. ıon yapılan lngtllz hal~ 
yan anlatmasına rağmen, 

bugün dahi vardır Milletler 
Cemiyetinin Hatay meaeleıln
deki hal tarzına riayet göı
terildlğt takdirde Türklyenln 
bGyük devletlerden hlçbirlle 
çataımaaı için bir ıebep yok
tur. Hatta Kamilden de da· 
da büyük olan Kamalızmln 

bütü davası ve polıukaıı 
' ıulha lıtlnad eder •e dalma ı 

ıulbun müdaf~ldlr. Türkiye ' 
bugün dahi kendi dahili l 
imar itine o kadar dalmıt 

bulunuyor ki bunun haricinde 
hiçbir ıey lıtemlyor . l 923 
te 1ımet lnönüoün Türkiye 
ye, dokuz ıeoe harpten ıon
ra zlyadeılle muhtaç oldu
iu ıulbu Lozanda terefle 
kazaodırdağı güodenberl Tür 
kiye beynelmilel münasebet 
ler itinde her veçh ıle takdl 
re tayan bir numune ol 
muftur. Türkiye 1926 da 
Milletler cemiyetinin Muıul 

meaeleılnt hal tarzını kabul 
etmlf, 1932 de Milletler Ce· 
mi yetine glrmlt, I 934 te 
Balkan pakhnın kurulmasın 
da en mühim amil olmuf 
ve 1937 de Şark paktını 
baıarmıttır . Türklyentn po 
ltttkuı Avrupanın cenubi 
tıırklılnde ve Garbi Aıyadll 
küçük, fakat ıulh ıeven dev 
!etlerden mütetekkil bloklar 
teılı etmek ve bu blokları 

bOyük devletlerin rekabet 
lerloden uzakta bulundura
cak kadar kuvvetli hale 
ıokmaktadır. 

itte Türkiye ile lnglltere 
araııoda gt.çenlerde yapılan 
mali anlatmalara büyük bir 
mani veren cihet Türklyenlo 
her tür!ü çatıımalardan iç 
Uoap ederek ıulhun muha 

Anafartalar caddeılnln ve 
eıkt beledt~e alanının genıı
letilmeslne ald faaliyet de· 
vam etmektedir. 

Alanın Anafartalar cadde
ılnln hatlangacını tetkil eden 
Ticaret Odasının bulunduğu 
bina Jle onun yananda ve 
altındaki dükkanlar kamllen 
kaldJrılmııtır . Şimdi bu kıı· 

mıo tesvlyeatne batlanılmıt 
tır. Bundan batka ıtnemanın 
karıa11na iıabet eden dük
lcln ve evler de keza tama -
men kaldırılmıttır . 

Zarball oteline bitlılk olan 
dükkanların da yıkılmasına 
yarıodan itibaren baılana 
caktır . 

Buradaki dükkanlar dün
den Ulbaren taııJJmaja bat · 
lamııiardır. 

Bu caddenin Parti blnası

DID karıı11na tu bet eden ıo

kak baılaogıcından Halk ıi
namaaına kadar olan kıımın 
ilUmlakt gelecek yıl ya
pılacaktır. Hu kııma kadar 
olan birkaç evle diğer dük· 
kiolar "e Zarbali oteh bu 
yıl içinde vıkılmıt olacaktır . 

Eıkl Belediye alanın 

Bir Tabaka 
Tütün Cinaye
tinin Davası 
Sındngınıo izzettin kö

yünden Ahmet oğlu Tabiri 

kinunevvel ortalarında bir 
tabaka tütün yüzünden öl
düren bu köyden Süleyman 
oğlu Siileymanın muhake· 

metine dün de ağır cezada 
devam edtlmittir. 1 

Dünkü muhakemede iıtlna -

be ıuretlle dınlenen amme 

ta bitlerinin mahkemeye 
gelen lf adeleri okun-

mut ve muhakeme ıuç· 

lu Süleymanın Sandırgı nü· 

fuı memurluğundan yaımın 
ıorulma11, diğer bazı ıahlt· 

lerin dınlenmeıl , bazı 
cihetlerin tahkik ve tetkiki 

için muhakeme 22 temmuza 
bırakılmıthr. 

f aza11 uğrunda bealedtğl bu 
samimi arzudur. Çünkü si 

yasi bakımdan bu anlat· 
malar ıunu göıteriyor kt, f ür 

kiye; İngiltereye kendi itle
rini ~moiyetle tevdi edebi 

lecefi bir büyük devlet na 
zarıle bakıyor. Türkiye gibi 

harplerle dolu bir tarihe 
malik olma11na rağmen bu 

ıün kuvvetli bir ıulh amili 
olan bir memleketin imar ve 

lnkltaf hareketlerinde lngl· 
ltz ıermayeıinln ve lnglllz 
mütahaa111larıom kullanılma 
ıını temin etmek b6yül< btr 
muvaffakıyet olur.,, 

dakt •' Hacı Alı Kadir ,, 
adası adı verilen kmm 
ile yıkılan Tkaret Odasının 
yanındaki y~dı, ıeklz dük · 
kiodan mürekkep ada da ke
za yakan günlerde yıkılacak · 

tır Bu adadskl dükkanlar
dan bazıaı sahtplt, bazı11 da 
Belediye tle Evkafa aittir· 
ler. 

İıtlmli.kl li.zımgelen bütün 
bu dükkan ve evlerin aabtp
lerlnln çoğu Belediye ile an· 
latmıı, dlier bir kıımı ile de 
görütmelere batlamıthr. 

Hulasa An af artalar cadde· 
ılnln planına göre gentıle

tılmeıi iti yalcın bir zaman · 
da netlcelendlrllmlt olacak · 
tır. 

Şehirin İmar 
Planı. 

Şehir harlta11na göre imar 
planı }·apılmak üzere imar 
itleri komisyonuna belediye · 
ce 6,900 lira gönderilmlttlr. 

f mar heyeti ıehlrln müı· 
takbel imar pllnını yakanda 
ekılltmeğe koyarak bir mü· 

taha1111a ihale edilecektir. 

Kır bekcisi bir , 
adamı yara-

ladı. 
Kepıüdüo Eteler köyün· 

den lbrahtm adanda biri, 
Fazlıkuyuıu civarında kır 

bekçiliği yapan Mehmet 
tarafından çifte ile yaralan
mııtır . 

Hekçl; lbrahlml. ıece -
leyio o tarafdakl bir 

bağa girerek hızsızlık yap 
mak isterken yakalandıiım, 

fakat çok geçmeden kaçmak 
lıtedtğlnden çifte ile ateı 

ederek ayaklarından yarala. 
dığmı ıöylemlttlr. 

Yaralı hastahaneye kaldml
mıf, korucu ve vaka hakkında 
da tahkikata baılanmııtır . 

İkı ımiya alan belediye 
tahsildarlan. 

937 Yılındaki bütce va· 
rtdatına nazaran y61nek 
tahııli.t yapan, tahsilatta 
göılerdıklerl gayret ve muvaf · 
fakiyetlerlnden dolayı Bele
dJye varidat tubeat memuru 
B. Muharrem ve bütün tab 
ııldarlar Belediye Encüme· 
nloce birer maaı nlıbettnde 
ikramiye tle taltif edtlmlt· 
lerdir 

Koza 
Satışları 

Sunada cumartesi ıüokü 
koza satıtları 60-77-82, dün 
kü aahılar 60. 72 82 • kuruı 
üzerinden olmuttur. 

Belediye ile Evkaf ara110 
dakl Namazgah davasına 
dün de asliye hukuk mahke
meıinde devam edtımlttir. 

Dünkü muhakemede Evkaf 
tdareıl avukatı vakıflar ka -
nununun üçüncü maddealne 
göre buranın Evkafa atd 
olduğunu müdafaa etmfttlr. 
Buna Belediye avukatı ce · 
vap vererek •akfın ıablt 

olmadığını, yerin umuma 
ald bir gezinti yeri olduğu 
nu, namaz kılınmakla Na · 
mazglhm muıalla olamıya
cafını, her muaallanan da 
vakıf olmaıı lazım gelmtye · 
ceilnl iddia etmlttlr. 

Muhakeme temmuzun 1 S 
ne bırakılmıttır. 

iş bankası mü~ürü izmire 
tayin edildi. 

Şehrimiz İt Banka11 Mü
dürü 8. Cevat İzmir tubeal 
müdür muavtnltğlne. yeri· 
ne de ft Bankası Umum Mü
dürlüğünden 8. Galtp tayin 
edılmlttlr. 

B. Cevat birkaç ıüoe ka· 
dar yeni memuriyeti mahal
ltne gidecektir . 

Bir hırsızlık. 
Umumi evlerden birinde 

hizmetçlhk eden Ah otlu 
Arifin, Ferdane adındaki bir 
kadının ceketi ile on il· 
ra paraıım çaldığı iddta ve 
tik ayet olunduğundan tabkı · 
kata batlanmattır . 

Un çorallanndan ahnın 

Bu kanun hükümlerine 
ıöre bava okulunu bitirip 
diploma alanlardan pilot 
olan ve olmıyan uçucularla 
balen müıtahdem ıtvd ucuı 
mualımlerine hizmet senele
ri itibariyle uçuculuk zammı 
verilecektir . Ucuculuk zam· 
tarının üçüncü hizmet •ene· 
sinden ttlharen tezyidi, uçu· 
culukta ilk iki ıenenln hlta · 
mını takip eden malt ıene 
lptldaaından baılıyacaktır. 

Hava okulları talebelerine 
uçut talimlerine batladıkları 
tarihten itibaren ıahadetna· 

me tarihine kadar her ay 
yirmi lira tahıleat verilecek· 
tir. 

Projenin dlfer maddeleri 
ıudur: 

Madde 2 Uçuculuk 
zamlarını alabilmek için her 
altı ayda en az t 5 ıaat uçuı 
yapmak ıarttır Bu ıuretle 
yapılan uçutlar müteakip 
6 aylık devre içinde uçul
maaına dahi uçuculuk zam-
mı almafa hak kazandırır. 

Madde J - Hava okul· 
ları ve bava birliklerindeki 
faal ıedıkh maktnlıtlerle, 
telılz, muhabere ve fotojraf 
gediklileri devre uçuı saat 
leri ıle mukayyetl olmayıp 
ııbhatlerlnln müsaadesi ve 
buhanıt bir ıebeple faal 
hizmetten menedllmedtklerl 
müddetçe bu zamdan tıtlfa
de ederler. 

Madde 4 -- Sıhhi ıebep· 

vergi. (Sonu üçüncü sayfada ) 
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çıkarı l~aıından ıonra çuval l 2 8 Hızı·ran J 93 8 Sılı 
ların uzerlndekl huğda yı ko 
ruma vergisine mahıuı mü Ôjle netrlyata: 
hür kurtunlarıoın arızi ıe 12.30: Plakla Türk muıl-
beplerle kopması, tahmil ve ılkl. 12.50: Havadlı. 13.05: 
tahliye sırasında çuvalların Plikla Tilrk muıtktıl. 13.30: 
patlama11 dolaylılle yeni çu Muhtelıf pllk netrlyatı. 
vallara aktarılmaııı veya un· Akıam neırtyatı: 
ların vaztyetlnin lılihı tek - 18 30: Plakla danı muılkl 
rar dejlrmen ve f abrlkalara ıl. 19 l 5: Konferanı: Ştıll 
ithal, çuvalladan çıkarılıp Halkevl namına Alt Rıza 
harman edtldtkten ıonra çu· Koralp (Terbiye), 19.55: Bor· 
vallara doldurulma11 ıebep· ıa haberleri. 20: Saat ayarı: 
fertle ikinci defa mühür kur· Grenvlç raaathaneılnden nak· 
tunu takılması halinde yeni len. 20 . ıt : Vedia Rıza ve ar· 
den takdacak mühür kur· kadaılan tarafından Türk mu 
ıuolarıoın bedelinin tahsil ılklıl ve halk ıarkılar1. 20.45: 
edtllp edllmlyeceilnde tered Hava raporu 20 48: Ömer 
düde dütüldüiü ıörülmiitlür. Rıza l a r a f ı D d a n 

Maliye.Vekaletinden vılayetle· Arapça söyle v. 21: Cemal 
re gönderilen bir tamlmd~ bir Kamil ve arkadatları tara 
kere verglıl tahıtl edildik fırtdan Türk muılklıl ve 
ten ıonra münhasıran, bazı halk ıeırkıları 21 45: Orkeıt· 
ıebepler dolaylstle tekrar ra. 22 15: Ajanı haberleri. 
kurtunlanmaaı un sahipleri- 22.30: Plakla ıololar opera 
nln ıunl talulrloden müte •e operet parçaları. 22.50: 
vellid bulunmasına binaen Soo haberler ve erteıl ıü 
bu gibi un çuvallar1na yeni· niin proframı. 

den takılacak mOhür kur· mal olunan eakl tıp kulak 
ıunlarınm bedellerinin tile· ıız kurıunlarmda 0,36 ye 
carlardao tahıllı icap ede bu tarihten itibaren de o,65 
ceği blldlrilnıfttir . kuruttur. 

Kurıunlaran imal masrafı At&kadarlardao bu mıkt•' 
1 10.937 tarihine kadar htl. ilrerlnden ne ret ohnacaktır. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

Muvakkat Tedbirler .. 

Vazıı kanun boıanma se· 
beplerlol btldlrdıkten sonra 
boıanma veya ayrı yeıama 
btlyen karı veya kocanın 

ikam~ edeceil davayı rüye· 
te salahiyettar olan hiklmi 
de 138 net maddede beyan 
etmft ve bu maddeyi taki
bin de boıanma davası üze · 
rlne blldmln alacajı vazi 
yet ve ittihaz edect-ğl teda
blrl bildiren (hlklm davanın 
ikamesini müteakip lizım· 
ıe1en ve btlhusa kadının 
tıkan ve lnf akına ve kara 
kocanın mail münasebetle· 
rlne ve çocukların muhafa · 
zaıına miitealllk muvakkat 
tedbirleri ittihaz eder } tba 
reılnl taııyan 137 ncl mad 
deyi vazetmlıttr. 

Dava lıter boıanmaya ve 
tıterıe ayrı yaıamaya müte
dair olıun hiklm lkttza eden 
muvakkat tedbirleri ittihaz 
eder. lıbu 137 ncl madde· 
Din müoderecatana nazaren 
ittihaz edeceği tedbir üç el· 

bete münha11r görünmekte 
he de vaz11 kanunun makta 
da e•velemlrde bu cihetle· 
rhı nazara almma11nı ve 
bunlardan baıka ahvaltn 
Röıterec~;ı icap ve lüzuma 
lfÖre tedablrl ıalreyl de lttl· 
haza ıalabfyettar olduğuna 
tnatuftur. Tedbirlere gelince 
btrtnclıl kadının ilkan ve 
infakı. ki bu cihet karı ko 
canın davayı müteakip artık 
bir uada kalmaları mahzur 
dan salim olmama11 gibi 
ahval vukuunda hakim ka 
dan ve erkelt blrlblrinden 
•Jırarak kadını mukenlnde 
fplca lle erkeie kendisine 
bir meıkeo ttUhaz etmeılnl 
veya kadının çıkararak ka · 
dtn için meıken ve lnf ak 
ledbırlerloi ittihaz etmeıi, 
lklnclıl karı ve kocanın ma
li ınOnaıebetlerlnln yani ko 
caoın aile refıl bulunması 

dolayııtle kadının ıahıi mal· 
lara çok defa kocanın tahtı 
ldareılnde bulunmakla bun· 
dan ıonra kar111 namına 
idare edemlyeceflne ve icap 
ederıe karanın nukut, eı-
haın ve tahYtllt gibi malla · 
tını mahkeme vezneılne 
levdUne ve çocukların büı· 
hQ muhafaza ve rahat Y•ta · 
lllalara, babaları nezdinde 
lr,lınaları ile temin edilecek 
•e babalarına, btlaklı anale.· 
rı Yanıoda bulunmaları 
lllenf aatlerl tktlzuından iıe 
'nalarına tevdUne ve çocuk 
lar ınGteaddit lıe yine icabı 
hat ve m&1lahata binaen 
Çocukları ana ve babalarına 
t,kılm edebllecefi gibi. ana 
"e babayı evlatlarına 
lcarıı vef a11z ve la 
lc,yd ıörGrte ellerinden 
•lap tayin ettiği bir vaalye 
leıttın Ye maeraflarını dahi 
icarı ve kocanın ıervet ve 
"iiaatlerlnl nazara alarak 

'' ınOıterekeo veya yalnız 
~ltlılne tahmil edebilir. Vel 
•ııl hlklmln bu buıulta 

icap eden bOtün vesaite mü . 
'•c:aat hakkı derklrdar 

ibaret kanunlyedekl (da. 
\'antn lkameelnl müteakip) 
kaydına nazaran bayle bir 
da•a açılar açılmaz h&kimln 
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hemen bu gibi tedablrl itti 
haz edip etmemeal cayl 
mülahazadır. Boıanma ıe · 
be binin mahiyet ve · müı -
taceltyetlnl koruyup ıiyanet 
edilecek bir hak ve menf aa -
tin mevcudiyeti halinde hl 
kim davayt müteakip teda 
biri müktezlyeyi ifa eder. 
Bllikll itte ehemmiyet Ye 

müıtaceltyet hlaaetmezıe it- ' 

Uhazı tedablrede lüzüm ıör · 
mez Neteklm Jbarel kanu · 
ntyedekl lizımgelen kaydı 

itin ehemmiyetine tıaretUr 
Hakimin ittihaz edeceği 
tetlblr muvakkat olup mu
hakemenin hitamında tebdil 
ve tağyir ve tamamen ref · 
etmek hildmfn c6mlel ıa . 
lahı yeUndendlr. 

Birde lbarel kanuolyede 
tedbirleri ittihaz eder d~nlp 
karar verir denmeıln~ na
zaran hakimin ltttha etUfl 
tedablr halckıoda temyiz 
mahkemesine ıınüracaat olu
namaz. Ve derhal icra ve 
lnf az olunur. Meaeli meı
kenlerlnln ayrılma11na dair 
ittihaz olunan tedbiri dinle · 
mlyen taraf fcra marifeti 
tle çıkarılır Ve bu gibi 
mesken ayrıhian da evde bu · 
lunan eıvalardan kadın ve 
ya kocanın hanglalnl alıp 

ıötiireceflnl ve bu etyaya· 
karıı icabında teminat alıp 
almamak clhetlerlnln tayini 
dahi hiklmln daıret ıalahı 
yetlndedlr. Yalnız hiklm 
~edablrl muktezlyeyl blll 
talep reeen ittihaz edemez. 
Şunu da uoutmıyalım ki nafa
ka meıeleılnde karı ve ko · 
can1n ihtiyaç ve vaziyeti 
maliyeleri nazara alınıp ta 
raflarda hanglıi kabahatli ve 
hanglıl kabahatalz dtye ted
klke lOzum yoktur. 

- SONU VAR 

- •ıv---

Hava •ınıfı men
suplarına veri
lecek zamlar 
(8~ıtarafı ikinci aayfada) 

lerle uçuıtan menedilenler 
hava ıınıfıoıo yer hizmetine 
nakledıltrler Bu ılbtlere (ha
vacı ıubay, ıedıkU subay 
pilot gedikli erbat ılvJI ma 
aılı uçuf muallmlerlne) be . 
her uçuı hizmet ıeneılne 

göre beıer , uçucu olmıyan 

(at ıf ve bombardıman, tel · 
ılz muhabere fotoğraf) ge 
dıklıler ile ılvll ve gedikli 
maklnlltlere de beher hız 
met ıene.I için Oçer lira 
aylık tahılıat verilir. 

Madde 5 - Yedek uçu 
cu subaylarla ıedıldılere 

ve kara ve deniz orduıun 
dan gelecek ra11d ıubaylara 

· hava mekt" p ve orduıunda 

okudukları ve çalııta '·darı 
müddetçe birinci madde hü 
~Gmlerfne tevfikan uçuculuk 
zammı veya tahıl1at verilir. 
Bunlardan manevra ve tat
bikat dolaylılle hava ordu 
ıuna çairılacak ve uçarak 
vazife göreceklere evvelce 
almtı oldukları uçuculuk 
zammı üzerlndeu ve hava 
orduıunda kaldıkları mGddet · 

rGRKDILJ SAYFAıl 

ış;p~~! ~~~ •. ~~~:ı~~!~~~~.~?-!.~'· T ayareci Bayan Gök-
kutup heyetinin kutup hav · 
zaı1ndakt hayat Qzerinde 
yaptakları ilmi tetkiklerin 
tik muvakkat neticelerini , 
Ta11 muhabirine ıöyle anlat · 
mııtır: 

Şimal kutubuna b6y6k ae · 
fer!n hazırlıkları eına1ında 

Şimal kutubu iıtaıyonunda 

yapacağı ma1alnln mahlydl 
ve metod!arı etrafında, Ştr

ıovla uzun ve çok dakik 
müzakerelerde bulunmuıtuk. 

Şimal buz okyanoıunda 

canlı mahlukların , hayvan 
ve nebatların mevcudiyetin
den füphemfz yoktu. Yalnız 
bunların mlkdısrı hakkında 

hiç klmıenln hiçbir malü 
matı yaktu. Filvaki Nanıen 

"Şimal okyanoıunun dalma 
buzla kaplı merkez mınta 

ka11, okyanoıun ortuında 
bir çöl gibi telakki edllebl· 
ltr., dem itti Fakat, btz Nan 
ıeofn yanılmakta olduiu 
fikrinde idik; kutup havza· 
11nda hayat faaliyetinin bil 
haaıa bazı mevılmlerde, çok 
mütenevvi ve zenılo bulun · 
dulunu, btolojtk menlmler 
teakubuoun bu mıntakada 
da kendini göllermekte ol
duğunu ve ilkbahar tle ya 
zın oralarda ıenılo hayat 
lnklt• f ına · rHtla na bl 1 eceğlnl 
düıünüyor.duk. 

Bu nazariyemlz, Papanin 
beyetioln metalal ile tam ıu· 
rette bugün teyld edilmtı 

bulunmaktadır . 

Fdhakıka, Papanlo, Kren
kel, Şırtov ve Fedorov, bir 
radyotelegramlarında ıöyle 

demlılerdlr: "Temmuz ayı 
nın ıon on günü zarfında 

denizin üıt tabakalarında ne 
bati hayatın mahıuı bir tn
kııafı kaydedtlmııttr. Utdro· 
btolojlk ilkbahar baıladı de 
nebilir ." 

Heyet, dıfer bir telegra. 
mında da ıöyle diyordu: 
"Eylul bidayetinde. büUin 
aiuıtoı devam eden (phy· 
toplancton) nebati lnkııafı 
nihayete ermlıttr. (Phytop· 
lanctooun, denizdeki hay va . 
ni taaızuvlarlD e1aı ytyece
fiol teıkll edt"o bu nebati 
lnkitafıo mevcudiyeti , kutup 

havzaaının merkez mıntaka 1 
aında hayahn mefkudtyeti 
hakkındaki bütün nazariye· 
lerln haktkata tevafuk t t· 
medlğlni kati ıurette iıbat ! 
etmlıttr ., 

Bu heyetin bu yükıek ket 
fi, bu ıuretle , Şimal bu:ı 

t•k .. ında hayatın me,·cut • B 
1 1 bulunmadığınaaidbütünna· :çenın akan ar Uçuşu 

nrlyelerl tamamen yıkmıı 

tır. Belgred gazeteleri Bn . Sa 
Peki. bu mıntakalarda ha- · blba Gökçenin Belgraddan 

yat na11ldır? Buralarda ya · Bükreıe hareketi tafıılatmı 
ııyan mahlCaklar nereden ne 
nuıl geliyor? 

Ştrıov, bu ıuallerede par · 
lak bir ıurette cevap vere 
cek mesaide bulunmuı ve 
neticeler almııtır. Atlintikln 
bu mıntakalar (lzerlode çok 
büyük bir tealr icra ettiği 

teıblt olunmuıtur Papanın 
grubunun bu mıotakalarda 

Atlintlkten gelen kuvYetlı 

11cak ıu cereyanları keıfet 
tıil malumdur. Bu sıcak 

ıular, hayati rüıeymler ile 
doludur ve bu 300 metre 
genfıl tğlndt'kl cereyanlarde , 
Groenllnd denlzlndekllerln 
aynı bacekler ve zevah tf 
yaıama kte d1r. 

Kutup mıntakaaında bir 
çok kuılarwn ve ayıların 
mevcut bulunmaeıda hayreti 
mucıb olmuıtur. Bunlar, uç · 
ıuz bucaluız buz çö1ünde 
acaba ne gibi bir yiyecek 
buluyorlardL? Fakat bugün, 
bloloj k ilkbaharda buzların 
aralar1ndakı ayrıkİarda her 
türlü hayat tezahürlerinin 
mevcudiyetini teıblt etmlt 
oldufumuzdan, kuılarm ıt · 
mal kutubu mıntakae•nda 
yiyeceksiz kalmıyacaklarını 

kati ıurette ileri ı6reblllrlz . 
Bu mıntakada ayılarm faz 
lalıiı de, ayrıca bunların 
yiyeceklerini teıktl eden ba 
lıklaran mevcudiyetini lıbat 

etmektedir 

Groenliod denizlerinde 
dört ceıur ve y6kıek ilim 
adamının b6yük fedakarlık 
larla kurtarmaja muvaffak 
oldukları Şırıovun zengın 
kollekıtyonu, Şimal buz ok · 
yanoıundaki hayat lnkltaf 
larını, blıe bütün zenaloltğt 
ve teferrüatı ile aöıtere 

cektir . 

Bu dört ceıur Sovyet ka · 
tlft. birçok heyetlerin bü· 
yük ve kuvvetli gemiler 
üzerinde yapamadıklarım 

muvaff aklyetle yapmıı ve 
§imdiye kadar meçhul olan 
kutup mmtalca11 kitabını, 

bütün dünyanın önünde tam 
olarak açmııtır . 

Bugün artık kati olarak 
malu!l'dur kt, Şimal kutubu 
mıntakuında hayvani ve ne· 
bati hayat durmadan ken· 
dtıinl göıtermektedtr. 

neıretmektedtrler. Yarı reımt 

("Vreme., - Belgrad) ıa 
zete1ı bu huıuıtakı tafatlat 
ile birlikte blrlblrlnct ve di · 
ierl de beılocl aahifeılnde 
o\mak ü~ere ufurlama me· 
rasfml hakkında iki fotofraf 
netretmektedlr . Bu fotoğraf
larda Bo Gökçen paraıütü 
nü giyerken ve bir Yugoılav 
zabiti ile birlikte hava rapo 
runu tetkik ederken görül
mektedir. 

"Vremıe" uğurlama mera · 
ılml hakkanda ıu tafıllatt 

vermektedir: 
''Türkiye Cumhur!yell Relll 

Kamil Atatürkiln manevi 
kızı genç Türk tayarecfal 
Sabiha Gökçen dün ıab•h 
ıaat onda Bükrete müteve· 
cclhen Belıraddan ayrılmı • 
hr Relgradı terk ederk~n Bn 
Sabiha Gökçen. kııa bir 
müddete münhasır kalmıı 
olma11na rafmen, Be1gradı 
ziyaret ve Yugoı1avva teıya · 
rectlıfl mOme11tllerlyle tema 
sa gelmek fırutını eldf! et · 
mit olmıuından mütevellit 
büyük memnuniyetini izhar 
etmtıttr . Konuımalar esna· 
11nda Rn Sabiha Gökçen 
gerek aakeri ve gerek ılvll 
tavareclltk müme11Jllerlnden 
mazhar olduğu samimi ka· 
bul reıminl tebarüz ettirmek 
l•lemlıttr . Bn. G6kçen önü 
m6zdekt ıonbaharda Belgra 
dı ziyaret etmevt. daha uzun 
zaman kalarak diğer ıehlr · 
lerl de ziyaret etmeyi Vftftd 

etmltllr. Böyl~ce dünkü ay· 
rılıı bir veda dejll, yine 
görüıeceğlz teklinde vukua 
ıelmfttlr. 

Hn . Sabıha Gökçen ya· 
nıoda önyüzbaıı Vaılç o\du 
ğu halde saat onda göründü 
Tayareıi p 'ste çektlm tıtt 

"Akkartal,, niıanının he tinci 
r6tbeafnl hamıl bulunuyordu . 
Kendilerinin teıyllnde ta ya
re kuvvetleri kumandan ve· 
kili Geaeral Mıleyko Yan 
kovlç, Türkly~ elçlıl ve 
reftkuı, Türkiye elçtlifl er · 
kanı, Romanya elçlıi Kadere 
askeri tayare kuvvetleri yük
ıek ıubayları, Hariciye na 
zaretı namına Frangtf taya 
re çemiyeti ıekrderl Ada · 
moviç hazır bulunmuılardır. 

Tayare meydanana gelir 
gelmez Bn . Sablhaya hava 

tinde gözden kayboldu. Bn. 
Sabiha Gökçenin tayarealne 
Romanya hududuna kadar 
üç avcı tayaremlz 
etmekte idi ,, 

refakat 

Yarı reımi (•Vremu" -
Belgrad, gazeteılne Bükreı· 
ten çekilen bir telgrafta 
beynelmılel hava mıtlogine 

tıt ırak eden Atatürk kızı 

Bo Sabıha Gökçenin Bük 
reıte hafif bir kaza geçlrdı 
il blldtrllmekte ve den1l 
mektedir ki : 

•'Bn . Sabiha Gökçen Voltl 
markalı bir Amerikan taya · 
reıty le gayet cesurane ve 
büyük ıüratle bir uçuı yap 
mıı ve yere inmek lıtedlği 

anda vahim bir kaza vuku
una remk kalmııtır . Halk 
tayare meycfan ı nı olf adar 

ıarmııtı "t fnlı "'hası çok 
dara lmııh . Bn. Gökçen, bir 
felaketin zuhuruna mani ol
mak için ıafa dotru loi 
bJr viraj vııpmıt ve aahada 
ki yükıelcçe bir yere çap · 
mııtır . Bu yüzden ta yare 
tekerleklerlnln laıtıklert pat
lamııtır . Bn. Gökçen. hiçbir 
ıey olmamıı aıbı tayareden 
gü lümıemelerle çıkmııtır .. , 

( 17 Haziran tarihli "Ti · 
meı ~ gazeteıfne İstanbul 
muhabiri btldJrfyor:J 

"Atatürkün manevi kızla 
rından biri olan ve geçen ıe 
ne Türk hava kuvvetlerine 
gönüllü ol!trftk lttirak ed~ 
rek Dersim harekatmda te · 
mayüz etmlt olan Bn Sabi 
h a Gökçen Balkanlarda bir 
doatluk uçuıu yapmak üze. 
re bu aabah lıtanbuldan ta
yare ile hareket etmlıtır . 

s~bıha Gökçen bir V ultee 
bombardıman tayareılle yal · 
naz olarak Atınaya mütevec
cihen hareket etmtıttr Türk 
tayareclıl g('c eyl Altnada 
çlrd ı kten ıoora Relgrad ve 
Bükrt"fe dofru yoluna de
vam edecektir., , 

( 16 Haziran tarihli "Dal 
ly Telegraph,, gazeteılne 

A t i na mu ha bırl b•ldlrlyor:) 

"Hava filöıunuo baıında 
bir kadın ta yerecl 

Türklerin Atinayı ziyareti . 

Kama! Atatürküo manevi 
kı21 SablhaGökçenin ıdareıi 
altında dört Türk tayareıi · 
olo yarın Atlnaya muvaıala

ta beklenmekt,dlr . 

-----------------------------------

raporları takdim o\muıtur. 

Bu raporlar hava ıartlannın 
çok müıald olduklaram göı Türk tayarecı lerl Yunan 

Hava Nazaretl Attna hava 
kulübü ve Atina vilayeti 
mümeaalllerl ta rafından kar · 
ıılanacaklardır Türk tayare
cilerl Ati nada bir gün kaldık
tan ıonra Selantfe utrau · 
ra k Kamal Atatürkün dol 
duğu evi ziyaret edecekler 
ve oradan .Belgrad ve Bok 
reıe müteveccihen yollarına 

devam edeceklerdir. ,. 

çe uçuculuk zammı verilir. 
Bir aydan noktan uçuılar 
için tam ay heıablle tedlyat 
yapılır . 

Madde 6 Herhangi 
bir ıebeple uçuıtan menedl · 

leo her nevi uçuculardan 
ikinci defa uçuı hizmetine 
ıeçenler uçuculuktan ayrıl 
dıkları zamanki almıt olduk· 
lara uçuı zammından bati•· 
mak üzere zam •lırlar. An· 
çak artırma baılangıcı için 
ıon defa uçuıa baıladıfı ta . 
rıh eaaı ittihaz olunur 

Madde 7 - Gene uçuıu 
yapanlara uçuı meydanının 

üzerinde yapacakları gece 
uçuılarınıo her bir 11atl için 
ayrıca üçer IJra ve me1dan 
harici ve ıeyahat uçuılarıo · 
da beher ıaat uçuı için ay -
rıca beter lira verlllr. Sjr 
ay içindeki uçuı aaatlertnln 
yekOnunda bir .. atten az 

uç u ı la r bir aae.t he1ap olu-
nur . 

Malldde 8 Bava mek · 
teplerl talebelerini bılful 

uçurmak ıuretıle yetııtiren 
muallim (Subay ıedlkli ıi · 
vtl) uçuculardan her birine 
her tedrlı devreıl ıonunda 
mektep dtplomaaı almak ıar · 
tile yetlttlrdlil her ucucu 
talebe baıana yirmi beıer 

lira beaablle mecmu talebe 
miktarına göre yetlttirme 
lkramlyeel verilir 

Madde 9 - Prototip ta 
yareyl tik uçuran ve tecrü 
be eden ( ıubay, gedikli, ıl· 

vll, pilot mühendlı pilot) 
pilota her prototip tayare 
için bir daf aya mabıuı ol· 
mak (bere (500) lira TOrk 
ıüel fabrikalarında yapıl

makta olan ıerl lnıaattan 
çıkan tayarelerln ilk hcrQ 
beılol yapan pilotlara taya
re batına yirmi beıer lira 
tecrübe lkramlyeai verilir.,, 

• terlyorlardı Genç Türk ta · 
yarecla l bir müddet haritada 
ve Bükreıteki Baneaaa taya 
re meydanını gösteren plan 
üzerinde tetklkatta bulundu; 
bundan ıonra p lıte indi, la · 
yareılnl tetkik etti, kendile · 
rint hürmetle ıelamlamak 
için gelm ı ı olan 6 mcı hava 
alayı ıubayl ıuının ciimleaı 
ile ıellmlaıtı; paraıütünü 
giydikten ıon ra hazırun ile 
ıelimleıtı; gördüğQ aamlmi 
let ilbalden dolayı tayare kuv
VP.tlert kumandan vekili Ge · 
neral Yankoviçe teıekkür 
elti Bu ıözlerl Türkiye el· 
çlıi tarafından terc6me edil
di 

Tam uat onu çeyrek ge 
çe Bn. Sabiha Gökçenin 
tayareıl yerden kalktı . Bn. 
Gökçen, ıellm olmak üzere 
ta yare meydanı üzerinde bir 
daire çizdi. Ondan ıonra 
da tayareıl Ava la lı11kftme 

( 17 Haziran 1938 tarih 1f 

(Lütfen aayfayl çeviriniz) 
---"'!lwr---

Maksim gorki müzesi. 
Makılm Gorki müzeılnln 

Moıkovada t937 teırtnlaanl · 

ılnde açılııından beri, bu 
mOzeyl ıtmdlye kadar 32,000 

1 
kiti gezmlıttr . Her 160 mü 
zede 500 lla 600 kltl ziya · 
retçi kaydolunmaktadır Ru 
müzede 62 000 mektup, ve
ıtka veya az111 vardır 
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Bah~esir sulh hukuk ~atimliüinden: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu : Hane, bulundu 
iu mevki mahalle ıokaiı 

ve numarası. Hacılahak Ma· 
halleslode kain sağı mlna 
reci Haılm, solu yol, cephe· 
ıl yol, arkaaı aahlbl ıenet 

Şükriye hanesi ile mahdut 
hane ikl oda ıofayı ve av· 
luyu havi, takdir olunan kıy
met iki yüz lira, artırmanın 
yapılacaiı yer ıün saat: 25 
7 938 pazartesi aaat 15 de 
ııbu gayri menkulün erhrma 
ıartnameal 24 6-9J8 tarıhln 
den ltıbaren mahkeme ka· 
leminde herke~tn görebilme 
ıl için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malümat ol 
mak fıtlyenler tıhu ıartname 
ve doıya numarulle mlracaat 
etmelidir. Artırmaya lttlrak 
için yukarıda yazılı kayme· 

tin yQzde 7 ,5 nfıbeUnde pey 
veya milli btr bankanın te
minat mektubu tevdi ed1· 
lecektir. 

ipotek tabibi olacaldılar· 
la dlier allkadarların ve 
Jrtlf ak hakin sahiplerinin 

gayri menkul üzerindeki 
bakılarını huıuıtle faiz ve 

maarafa dair oaln iddiaları 
nı tıbu ilan tarihinden ltlba -

ren yirmi gün içinde evrakı 
mnıbitelertle birlikte memu · 

riyetlmlze btldfrmelerl icap 
eder. Akıl halde hakları 

tapu:! ılcllltle aa btt olmadık · 
dıkça ıatıt bedelinin yapıl 

maaından hariç kalırlar. 

Göıterllen günde artırmaya 
tıtlrak edenler artırma ıart · 
namealnl okumut ve lfizumu 
mahimatı almıt ve bunları 
tamamen kabul etmlı ad ve 
itibar olunurlar. Tayin edl· 
len zamada gay;ı menkul 

üç defa bağırıldıktan ıonra 
en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mu 
hammen kıymetin yüzde 
75 lot bulmaz veya aahı ta· 
yenin alacağına rüçhani ol 
an diğer alacaklılar bulu 
nupta bedel bunların o gay 
ri menkul ile temin edılmlt 
alacaklarının mecmuund.sn 
fazlaya çıkmazıa en çok 
artıranm taahhüdü lıakl kal
mak üzere artıma on beı 
gün daha temdit ve on be 
ıtnct günü aynı ıaatti ya 
pılacak artırmada bedeli 
utıı lıttyenin alacağına rüç 
hani olan diler alacaklıların 
o gayri menkul ile temin 
edtlmlt alacakları mecmu· 
undan fazlaya çıkmak ıar· 

tile en çok artırana thale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezıe ihale yapılmaz 
ve eatıı talebi dOıer, ıayrJ 

menkul kfndlılne ihale edt · 
len klmıe derhal veya veri · 
len mQhtet içinde parayı 

•ermezae ihale kararı feıb 

olunur ve kendlıinden ••· 
vel en yükıek teklifte bulu. 

oan klmıe arzetmft oldufu 
bedelle almaia razı oluna 

ona, razı olmazaa veya bu· 
lunmazıa hemen on bet gün 
müddetle art1rmaya çıkarı 

lap en çok artırana ihale 
edıllr. iki ihale ara11nda ki 
fark ve ıeçen ıüaler için 
yüzde 5 den heaap oluna · 
cak f alz ve dl fer zararlar 
ayrıca hükme huet kalmak 
ıızın alıcıdan tahıtl olunur. 

Garı men~ ulün rukara · 
da aöıterilen 25 . 7 . 938 
tarihinde mahkeme ka· 
lemi odaaında tıbu ılln ve 
göıterilen artırma ıartname · 
ıl dairesinde 11hlacağı ilin 
olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Suııiırlıktaki birlljln et tbtlyacı olan 30 ton ıığır ve 
ya keçi veya koyun eti kapalı zarf la ekıtltmeye konmuı 
tur. Hanglıl en uouz oluna o cins et 4 7 938 pazarteıi 
günü saat 11 de Balakeılr kor aatın altna komlayonunda 
ihale edilecektir. Muvakkat teminat: Sığırın 56J, keçinin 
675 ve koyunun 900 lıradır . Evaaf ve ıeralt lıomlsyonda 
ıörülebllir Taliplerin ihaleden bir aaat evveline kadar 
teklif mektuplarını komiıyona vermeleri. 

"Daily Telegraph,, gazeteal· 
ne Atlna muhabiri bildiri 
yor] 

Kamil Atatürkün kızı ta · 
yareılyle Atlnaya geldi. 

lıtanbuldan Atlnaya tek 
baıına uçuı. 
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•••••••••••••••••••••••••• • • ! Bahkesirde ! 
! Aradığınız ! 
: Her kitabı i 
• • flii ıı l tik-Ha ftahk- Av- : 

• 

hk - Bütün . : • Gazete llt Mec muaf arı : 

Akın Kitabevinden : 
Temin Edebilirsiniz : 

~ ....................... ; 

T0RKD1Ll 28 HAZiRAN 1~31 

Kepsii.t Belediye Riyasetinden: ~ l~ıj@'"®M@"n@'ıi@)"~~ ~ 
1 - Kepıüt belediyesi Kepıütte yapıUt,cak hamam in ~ agcılar Ve 

ta•tını ıs ıün müddetle açık ekılltmlye koymu,tur. ~ Bahçıvanlar Okusun 
2 - Bu itin keıif bedeli 4995 lira 32 kuruı olup mu ~ 

vakkat teminatı 375 liradır. M 1 il · · · · J • b k · 
3 - Bu ite ald plln ve ketlfnameyt görmek iAtlyen a ısu erınızın verım J ve ça u yetışn1e-

4 - Bu tnıaata lüzum olan teı, tuğla, kiremit, kum kazauan " Rus kimyevi Gübre,, lerinden 
belediye tarafından tnıaet mahallinde- hezırlumıı olup kı . ~ . t'f I d' · 
reç daht ıüzülerek kuyuya depo edtlmlttir. ~~ ıs 1 at e t• JlıJZ. ı 

5 - Mezkur malzemeden baıka bilcümle lnıaat mal. SARAÇLAR BAŞIN~A 
zeme•t ve muktezı mermer ve döıemeaı müteahhıt tara Hasan Cumah Ogullara 
fından temin ve tedarik edilecektir. ~~~~~~ •. (~Ô~~)..,~~-;...~ 

6 - Elıuiltme 938 senesi haztran ayının 30 ncu perıem • .. t_ "l_ .... f. t._ t_-l_ t_ "l_-l_ f. t_ t_ .... t_ t_ 'l, t_ t_ t_ 'l• 
be günü Kepıüt belediye daıreılnde toplanacek komlıyon = Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
tarafından yapılacaktır. ,.. 

1 - Ekııltme glrebılmek ıçtn ııteklılerın bu ı 11erle uğ- ._ Kapital: 100,000,000 Türk lirası 7* 
raıhiına dair vealka ıöıtermelul llzımdır. = Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans = 

4 - ı - 178 1IJ. Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 'fit 
: Her türlü zirai ikrazlar· dığu bilcümle banka mu· = 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - On bet g(in müddetle açık ekıtltmeye konulan 
iti Balıkesir merkezinde Kayabey tik mektebine tllveten 
yapılacak pavyon lntaah olup keıtf bedeli (499i) lıra (97) 
kuruı, muvakkat teminatı (374) lfra (85) kuruıtur. 

2 - Bu..,ııe ald ketıfname ve evrak tunlardır: 
A - Ekılltme ıartnameal 

B Fenni t•rtname 
C - Mukavele örneil 
D - Metraj ve huliaal keıf iye cedvell 
H - Bayındırlık tılerl ıenel tartoameat 
lıtıyenler bu evrakı Halıkeıtr Nafta Müdürlüfünde veya 

daimi encümen kaleminde körebllirler . 
3 - Eksiltme 9 Temmuz 938 tarihine raatlıyan cumar· 

t"eıl günü 1aat 10 de vilayet makamında mütttekktl en· 
c.ümenl datmi:huıı:~runda yapılacaktır 

llJ amelerl bOyük tubelerinde kiralık kaaalıır. 'fit 
llJ lhbanız taaarruf ve kumbara hesaplarında lkra· '* 
1IJ. mi yeler. '* 
-' lkramJyt: Miktar/: ikramiyenin illları: 'I* 
~ ADEDİ URA LlRA = 
ıtJ J IUOO 1 000 'fk 
.,;. 1 500 500 .,. 
"" 1 250 250 .,. 
11J. ıo ıoo ıooo 'fit 
"" 25 50 ı 250 .,. =. 30 40 1200 .,. 

llJ ~ ~ ~o = 
JIJ. 108 6000 pir 
.,;. Bu lkramiyder Jur üç ayda bir olnı<Jk üzere se 'fil 
~ nede dört dtf a _bu mtklar 1Jzttinden klira ile dağılı · = 
" lacaktır llk kt şıde 1 t:ylıil Y38 dedir. 'fk 

···-~----~················ .~~~~~~~~~~~~~ 

ı Rençberlere Müjde 1 
• 4 - EkıUtmeye. bu ııbı itlerle uı}raıtıjına dair Nafia 

M6dürlüiündeo ıhaledeo liakal ıekız gün evvel veılka 

alanlar veya Naf la Vekaletinden 1938 yılı için ahnmıı ve ttı; 
bu ite ıırmeje aallhlyet veren veslka ibraz edenler ılre- ~ 

bilir. ~ 

5 - lıtekhlerln muayyen aün ve ıaatte muvakkat dl 
temfnatlarını malıandığına yatırdıklarına dair makbuz ve 1 
tayanı kabul banka mektuplarıle ve mütaahhlrhk veatka 

· Kaçırıhnaz t'ırsat 1 
1 
1 
1 
1 
1 

ılyle birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. 4 - 1 - 19J ~ 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

l - Açık elulltmeye konulan tı Bürhanlyede muha
ıebel huıuılye dalreıl ittihaz edtlecek olan eıkl Rum mek· 
tebinln tamiri iti olup ketlf bedeli l 1993) lba (81) kuruı, 
muvakkat teminatı (149) lira (57) kuruıtur 

2 - Bu ite aid ketlfname ve evralc ıunlardır : 

A - Ekıiltme wartnamesl 
8 - Fenni tartname 
C - Keıtf cetveli 
D - Bayındırlık itleri ıenel tartnameal 
İıtlyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kaleminde 

görebllırler . 

3 - ihale 14 temmuz 938 ıününe raatlıyan perıembe 
günü ıaat ( ıO ) da vilayet makamında mltetekktl Encü 
men huzurunda yapdacaktır. 

4 - lıteklilerln yukrıda yazılı gün ve aaatte muvakkat 
teminatlarını malaandığına yatırdıklarına dair makbuz ve 
ya banka mektuplarile Encümeni Dalmtye mfiracaatları 
ilin olunur. 
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11. 

~ 

1 ' --,~~ -~', ' 1 
I CEMiL: MAROT) MARKALI 1 
~~ BUGDA Y QALKALARI ~ 
~ SAYIN MÜŞTERİLERiMiZE; '1 
11,. Yukarıda resmini gördüğünüz dünyanın en met 

hur ve maruf Rençberler ve Değlrmencllerlmiz tara· 
~ fından tecrübe edılmlt ve tanınmıı . Türklyede büy6k 

~ rağbet ve taraftar kazanmıt olan Em il Marot 
it. marka Buğday Kalbur Makinelerini her ıeoe olduğu 
~ gtbi , bu mevalmdf: de aatmaktayız. Resimde gördüiü· ;ti 
~ nüz tek parçalı makinenin iki parçalıları da mevcut ~ 
'it; olup { 4, 5, 6) numaralıları da yani her boyu vardır. 'il 
it, Bu makineler büyük haaılatlı olup atağıda göreceli . D 

nlz veçhile plyaaada mevcut makinelerin en fazla. ~ 
~ mal çıkaramdır. Ou makineler mahsul• ( 9 ) kıama 1J 
~ ayırır Şöyle ki: Bu~dayı üçe, Arpayı üçe, Deltceyl ~ 
~ bire, Bakla ve Ot tohumlarını bire, Ot, Saman ve Taı "/I 

Kamil Atatürkün manevi 
kızı Sabiha Gökçen latanbul · 
dan hareketle 1zmlr üzerin· 
den geçmek ıurettyle buıün 
öğle vakti Atınaya muvaaa· 
lat etmlttlr. Tek baİına yap 
tığı bu seyy1thatten' Tatol 
hava meydanında inen Türk 
kadın tayareciılnde hiçbir 
yorıunluk izi görülmüyor 
du. 

~······················~ ----------------------------------~--------~ 
: TÜRKDILI : 

~ parçalarını bire, ki ceman ( 9 ) k11ma ayarmıı olur. ~ 
\\ Ftatlarda bu mevsim için fevkalade tenı.llit yepılmıt · ~ 
it. tır letaobuldaki ftatlardan yüzde 20, 25 ekıtk flata ~ 
ı aatmaktayız Bu keıçırılmaz bir fıraattır . Her h•lde 1 
~ bu ele geçmez fırsattan fatlfade etmeyi Rençberlerl 

T ayarecl lzmır ile Atına 
araaındaki 200 milden biraz 
daha az olan meuf eyi bir 
ıaatte katetmlıtır. 

Sabiha Gökçen hyareden 
indikten sonra Türkiye elçi· 
ıl B. Rüıen Eıref Unaydının 
elini 11kmıt ve müteakiben 
elçi kendlılnl Yunan Ha va 
Nazaretl ve Hariciye Neza
reti memurları ile Atlna va· 
llslnc takdim etmtıtır. 

Türk tayarecl ö§le yeme 

• • : Pazarteılnden batka her : 
• • • ıün çıkar. Siyaıal gaıete.. • • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Alta Ayhiı:400 • : 
: Sawııı: 3 : 
• 1 • • 

: Günü ıeçmtı ıayılar 25 : 
• k • • uruttur. • 
: ADRES: : • • 
• BALIKESiR TÜRKDILI : 
.......................... 

§ini havacılık kulübünde ye 
dikten eanra çay zamanında 
Madam Metakaasın mlaaflrl 
olmuıtur. General Metak11u 
çaydan evYel Türk kadın ta 
yareciıılnl resmi makamınd11 
kabul etmtıtfr ,, 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekılltmeye konulan it .Bahkeslr Memleket 
Haatahanesi için satın alınacak (194) kalem eczal tıbbiye 
ve pansuman malzemesi olup muhammen bedeli (3822) 
lira (55) kuruı muvakkat teminata (~86) lira (70) kuroıtur . 

2 - Eksiltme 14 temmuz 938 tarihine raatlıyen per· 
ıembe günü aaat 10 da vilayet makamında müteıekkil 
Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır . 

3 - Şartnameyi görmek lıteyenlerin Balıkeılr Sıhhat 
veya Daimi Encümen kaleminde görebilirler. 

4 - lateklilerln muay1en gün ve aaatte muvakkat 
teminatlarını malaandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veyahut ıayanı kabul banka mektuplarlle Vilayet Daimi 
Rncümentne müreceatlMı ilin olunur. 
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~ mtze, Köylülerimize ve Buğday tılerile mefgul olan· 
~ lara almalarını •e maklnelertmtd bir dda da mağa 

1 1 zamızda 8Örmelerlnl tavsiye Pderlz. 
~ MAKiNELERİN Y APTIGI iŞ MiKTARI: lJ 
~ No: 4, 5, 6 ~ » Sacı lltı yaptı~ı iş miktarı: 250, 500, 600 ~ 
~ kil~ nrnhsul çalkar. 1 
~ Pthmet Ve lbrahim Cumalı Kardeşler ~ 
1f. !Jalıkeıir: Çfvlciler Çarşısı f\'o: 12 ~ 
fit Demirciler Çar§ısı No: 63 "8 
~t~~~~~~~~~~~~~ 
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