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Tokyoda Rusya Aleyhine 
N ümayişle:r Yapıldı. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL IA. Yl: 3924 

~aponyada Rusyaya Orta Avrupa Mesefele- T ü r k Kadın T ayare
arşı Husumet Artıyor ri Karşısında lngiltere .. c i s i 1 e M ü 1 a k a t .. 

-------
okyoda nümayişler yıpıld1. Uuvarlara asılan af işlerle 

Rusya 1 numarah düşman olarak ilin edildi. 
Parlı . 2 (Radyo) - Nev 

ork Taymlı ıazeteslnln 

'aoghay muhabiri yazıyor: 
Japonlar tarafından . mü 

ildere ed ıl en bir Rus vapu 
meselesinden Ruıya ile 

aponya arasında yeni bir 
Ulaf bat göltermlttır. 

Rusya; vapurun müsadere 
echldığl Dakanay mıntaka 

sının, 1905 muaht!dut mu · 
ctblnce gayri müstahkem bir 
mevki olması lizımgeldlğlnl 

ileri ıürerek . vapurun der · 
hal serbest bırakılmasını lı 

( Sonu ikinci sayfada ) 

p o r Teşkilatı Köy
lerde de Kurulacak .. 

er Vılayet Beden Terbiyesi 
Bölgesi, Valiler de Bölge 

Başkanıdırlar. 
Spor tetkllatı hakkında 

Gkumetçe Kamulaya verll
lt bulunan spor tetkllltı 

anun lahlya1ı muvakkat 
ncümentnce tetkiki bıtlrtl 

'-llt ve Kamutay umumi 
beyetfnce kabul olunmuf 
tur. 

Hükümet, layihanın mucip 
•ebeplerlnl hu i.aa olarak 
l~yle izah etmekte idi: 

"Tecrübeler ve son yıllar 
da garp memleketlerinde 
'Porun ıevk ve ıdaru nde 
lecellt eden fikirler ve ha 
tekeller, sporun t ı pkı maarif 
~e sıhhat tılerl gibi bir dev 
let ışı olarAk ele alınması 
luzumunu ortaya koymuı 
tur 

Bir çok garp memleketle 
ti neılın 11lah101 ve yurddaı · 
ların yüksek bedf'~ ve nor 
llıa 1 vatlflı lnsa olar olarak 
Yetııttrtlmes\nı memlekt:t mü· 
dllfaasının v~ iktisadi kal 
kınmanın en müh ım bir 
l1nıh olarak telakki eyledik· 
lerlnden spor ve beden ter · 
bıyeıtne blrlncl derecede 
Jer vermlıler ' 'e sporun ıevk 
~e idaresini yalnıx devlet 
hizmetleri araıına almakla 
kalmayıp ona devlet maka
atıması tçlnde yer vermfı · 
lerdır . 

Memlekette sporu büyük 
lehtrlerden maada bütün 
kas,balara ve köylere kadar 
teımil etmek, halk tabakası 
''•ıına yaymak bilhassa 
"'llli sporla önem vermek, 
heden terblyeıinl 45 yaıına 
kadar bütün )Urddaılara 
teıttıll etmek, yurd gençlığt · 
'tıl olduğu kadar, yurddaıı da 
enerj ik , aürbüz. hsıhatlı btr 
hale getirmek maksadlyle 
bu proje hazırlanmııtır . 

Muvakkat encümen, pro 
Jeyı iç Bakan ve C. H. P 
Genel Sekrttteri R Şükrü 
~•Ya ile Baıbakanl ık Müa 
tatarı B. Kemal Gedefeçin 
huzurtyle tetktk ve müzake · 
"e etmtıtır . Encümen proje 
Jtl eıa itıbariyle kabul etmtı 
~e baı.ı defltlklikler yapmıı 
tar. Beden terbiyesinin ıumu 
llQ lllaol11aı ıözönüoe alan 

encümen "spor tetkllah ka. 
nuo layihası,. adını "beden 
terbiyesi kanunu., teklınde 

düzeltmııtlr Encümen, mer· 
kez fıtltare heyetinin bir 
kısım vazifelerini lsttıari ma
hiyette ve dlferlerlnl de 
karar altıncı mah ıyette 

o larak tesrlh etmek 
suretiyle aadeleıtırmı ve 
vuzuhland.rmııtır . Encümen, 
viıayt.t, kaza ve nah ı yeler 

ıstııare heyetlerınde vazife 
lendlrllenlerln ıayıaıoı en 
lüzumlularını alıkoymak ıu · 

retıyle tahdit etmlf, balkev 
ter inin bazı spor oevılerlyle 
ııttaal eylemelerini lemıo ede
cek lstıaoai hükümleri pro 
jeye koymutlur. 

Beden terblyeel mecburi· 
yetioe alt hükmün tamamen 
tatbtkınl ıüç görerek bunu 
bükumetıo talbak imkanına 
buakmııtar. 

Encümen, spor kulüpleri 
rinin k ~ndılerı taraf andan 
ıeçıl~n idare heyetlerinin böl
gelerin taeoıf ten geçtrılmesl 
haklundaka bükümleri aenç· 
liitn hevesim,, kırar ıekılde 

telakki ederek liyabadan çı 
karmıt ve proje de diğer 

bazı uf ak dağıfiklıkler yap 
mııtır. 

Beden terb ı yeal kanun la
ythaaının esaıla hükümleri 
tuolardır: 

Yurddaıın fıztk ve moral 
kabillyet lerloın ulusal ve io
kilapçı amaçlara göre gelt 
ıtmlni saaiıyan oyun. jım 
nastık ve spor faaltyetlc:rıol 

sevk ve ıdare etmek mal.ıa
diyle Baıvekalele bağ l ı ve 
hükmi ıahılyetı haız bir be
den terbiyesi genel dırek · 

törlüğü kurulacaktır 

Genel dırektörlüğün mer· 
kezi (Ankara) olacaktır. 

Grnel dırc ktörliik mülhak 
bütce i'e idart! olunacaktır 

Genel direktörlük ar8ıulu 
idi spor temas ve münaıe· 

betler ınde merci olan resmi 
bir teşekkül olacaktır. 

Gençler tçio ku1üp1ere gir· 
mek ve boı zam ırnlarında 

beden terbiyesine devam et
( Sonu iklocl sayfada ) 

Tuna havzasında artan Aİİİİ8n retahetine Terıı ingilterı "Çok Sevdiğim Bu Üniformayı 
mukabil iktisadi tedbirler aldı. Hiç Bırakmıyacağım, Öllinciye 

Fran11z matbuatı f ngllte · vecıııib lnl red etmesine fev- • • 
renin Tuna ve Balkanlard kalide kızmıtllr Ve buna /( d U • -1 T "' 
"ki fuliyetinl muıirrane bir da ıeLep, bu vaziyetin yal · Q ar zerımae 6 QŞlY,QCOglm.,, 
dıkkatle takip etmektedır. nız İnailiz menfaatlerini ıh Bükreı, - " Curentul .. mlz, muzaffer bir harp ta-
Bu mevzu etrafında (" Jour- lal etmuı detıl, fakat böyle gazetesi Sabiha Gökçen yareclıtdlr . iki sene e•vel 
nal deı Debets" Parıı) gue bir harf' ketin, aynı zaman · hakkında ıöyle diyor: Anadolunun iç taraflarıada 
tesl Albert Mouuet ımza· da, Rayhıo, diğer devletler Türkiye Cumhurrelst Ata ve Denim vilayetinde vukua 
siyle dikkate deier · bir ma tarafından iktisap edflmlt türkün manevi evladı taya - aelen kürt llyaoında, isyanın 
kale netretmlttlr. Bu ma mevkileri hiç ıayarak, bütün reci Sabiha Gökçen, iki yatııtmlma11 ıılerlnde en 
kalede denlllyor ki; ıarki Avrupada harekete gündenberl aramızda mlıa · mühim rolü ıfa eden taJare 

"Bir kaç gündenberl Al geçeceğlnı tazammun etme · fır olarak bulunmaktadır . olmuıtur. Çok çetin bir ha. 
man matbuatı, orta Avrupa aidır Ftl•akl lhtlerto naza Meıhur Türk tayareclıl , valide müıktli.tla yapılan 
da lnıtltereye izafe ettljJ randa, Avrupanan bu lc 19mı Balkan deyJetlerl payitaht aakeri harekatta , muvaffa-
lktlsadi teıebbüılerden dola ·Alman tktlıadiyatının mii- larına zaptaiı bir seyahat klyet göıteren tayarectler-
yı gürültülü endlteler izhar temmim btr muitakası,. ol kadrosunda , memleketimizi den biri de Sabtha Gökçen 
etmektedir, mıya namzeddır. İktisadi de ziyaret ederek Türk ta olmuıtur. Onun a6ıterdlil 

Al tb t - bir ablukanın tehdidine ma- l l l man ma Utl ına gore yarecl erinin ıe im arını ıe cesaret herkesi hayretler 
bu projeler bir lnallls Mıt ruz bulundukça, Rayh, bO· tlrlyor. fçerslnde bırakmııtır. Bjrçok 
tel~uropuının teılslnl lıtth yOk ml~yaıta ıtyui veya Amerika tayarelerlnln en defalar ordunun yeYml emlr-
daf etmektedir ve Türkiye askeri bir harekete aeçemez. ıon tipi olan büyGk bir lerlode lıml okunmuı •e 
ıle akdedilen ticaret muahe- Şüphesiz kt, Rayh, ıon •• bombardıman tayareıtyle bir tayare filosunun kuman
deıl bu gayenin ilk safhasını neler zarfında, takas sistemi yalnız olarak ıelen Bn Sa denhiı da kendisine verll-
teıkıl etmektedir ıayeılode, Tuna plyHalarına blha Gökçen, saatte takribi mittir . Aıkerl tayare madal 

Avrupa - aıırı pazarların kıımen hakim olmıya mu- 400 kilometre bir ıüratle yası olmadıiı için Türk ıt· 
deki Alman re ı abetıne İn vaffak olmuıtur. arızuız, bu Balkan turnesi vll tayareclllfl kendlıtne bir 
_glltere muhtelif muvaffakl Fakat Almanya bu haki · ol yapmııtar. Cesur tayare· elmaslı madalya vermlttlr.,, 
Yetlerle etmekle uzun zaman mlyetl ılıtematize etmek ve el yanına htç olmazsa bir R - " om anla,, ıazeteıi Bn, 
iktifa etti. (Uzak ıark, ce Macar buğdayları, Ko· makinlıt bile almamııtır. 

men petrolü ve Yuaoılav z l Sabiha Gökçenin bir ıazete 
nubi Amerika vesaire pa • annamıza ka ırsa, mülhit ı. ı ı ıı • .. -•· 
zarlarında .. } Halbukı bugün madeni üzerinde bır nP.vl in . ····----. • ---- wu•~ kalı ·neıretmeklealr. Müli-
T hisar temin etmek istemek l de. baıka11ndao vardım bek- kat ıöyle cereyan etmlttlr: 
_ uns iLctitı R rlıvatın• ·•y· 1r. t tb ·k h ı k d t göstermek zımnında lngı te ıeaı r . uu ptan a 1 sa a eme uyguıunu amamen - Bu meıleie niçin ıü · 

sına vaz olunduğu zam lD, Al . ortadan kaldırmak kayguıı ıu· k ettiniz?. rede bir hareketin canlandı. 
ğı bir hak ıkattır ki, mucer- manya. bır harp kudreti el 1 le yanına kimseyi almamıt 
ret bu alake, mana ve ava
kıp nıbarly l e çok büyük bir 
hadıaedlr. 

Bıttabi bu hareket, Jer 
men Ç~k buhranındll Loo 
dra kabıoeııntn O}' nadığı rol 
ile tezahür eden ı l yui evo 
lüıyonla a lakadardır. Bunun 
la beraber, Tuna havza1m· 
da tktısadi btr hareket pla · 
omın, timdı1'k. dıplomauk 
mehaf ılden ziyade City tara 
fıodao tahakkuk etHrılmeıi 

daha muhtemel ıörünoıek 

tedır 

Mezkur mehafıltn, anoluı 
dolay11tyle oldukçe yumuıak 
bir ak&ülamelden baıka bir 
ıey yapmamıı olma!arana 
mukabil , it dünyası, Alnı.an 

yanın sabık Avuıturyanın 

matbuatına el koymasına · ve 

de etmit olacaktır ki, buna tır. Fılho ldka , ağır bir bom 
malik o l madığı müddetçe bir bardıman tayarealnf yalnız 
harbi riılce .-tmeıl çok ıüp ca tdare edec~k kadınlar, 
h i l ıdır . Bu niyetleri çok nadirdir. Bn. Sabiha 
kt.>ıfeden ve onlara mini Gökçen bu eodcrlerdeo bl 
olmak lmkanlaıanı areıtıran rıdir . 

ı lk devlet lngllter~ olmuıtur . Modern Türk kadınanın 
lngl llz matbuatında (bassa Umsııll olan ıevgıli misafiri · 
ten Economtıtde) bu mesele 
hakkmr" uzun makaleler 
lnllıar t':lmittır . S ı r çok in. 
glltz raıeteleri ıon zaman -
larda ıarki Avrupayı gezmlt 
ler ve tetkiklerinin netice· 
lerlni Lord Ha lif aka bıldır 
mitlerdir 

Hariciye vr.kaletl, ıarki 
Avrupa işleri kısmı tefi M. 
Strang, bu mıntakAda ahi· 

· ren bir lt-tktk ıeyahatı yap· 
mıthr Hulaıa, lngtlteren ı n 
maddi menfaatlerlnın ve Av 

( Sonu lklncı sayfada ) 

Romanya 
Harbiye o~ulundan çı~anlır 

diplomalar mı aldılar. 
Bükreı, 2 (Radyo) Bu 

sene harbiye okulundan çı
kan 267 ıubay, bugün dip· 
lomalannı merasimle almıı 

lardır Merasimde; Kral Ka 
rol. Veltahd Grand Voyvod 

Ademi Müdahale Komi
esinde lngiliz P 1 an ı .. 

Mıhatl, Batvekll Mırdon Krls 
tea ile bütün nazırlar hazır 
bulunmuılordır. 

Kral, yeni subaylara mü· 
kellef bir ziyafet vermtıtır . 

Harp Gemileri 

Azami tonaj proto~olu 
imzaland1. 

Ademi mü~ahıle ~omitesin~e muza~ere·si ~iten plan 
sah günü 27 ~evletin tasvi~ ine arzalunacak, 

Londra , 2 (A.A) - İıpan 
yadaki gönüllülerin geri alın 
muı plaoanm heyeti umu 
mıyeıl üzerinde bugün talı 

ademi müdahale komiteıi 

bir prensip anlaıma11 taha k· 
ı. uk ettlrmlıttr Komitenin 
umumi içtimaı 5 temmuzda 
vukubulıııcak ve İngil iz p l anı 
mezkur komiteci !'! temıtl eclı· 
len 27 devletin tasvibine 
arzolunacaktır. 

Roma, 2 (Radyo) - İtalyan 
tayarelcri . bugün Knt 1t lon 
yada ıimeodüf er istasyonla
rını bombardıman etmııler 

ve mühim hasarat yapmıı
lardır. 

Mühimmatla dolu on va 
ğona ata lan bombala rdao 
müthiı bir infilak hıuı\ ol 
muıtur. Ötenlerin miktarı 
henüz teı.bit olunamamııtır 

Barselon, 2 (Radyo}-Cum 
huriyetçl l~panya kuar ga 
hanın rumi leblığı : Ordu la 
ramız, Tromet havallalnde 
düımana taarruz etmlılerdlr 
Saatlerce süren kanlı mu 
harebede Frankistle~ mü 
him zar1Ulara uğramıılar 

dır . 

Vatlneton, 2 (A .A.) 
llattı harp gemlİerlnln aza 
mi tonaj ını 45 bin tona lb · 
laa eden protokolun imzası 

~merikan diplomatik meha· 
flllerinde memnuniyetle kar-
tılanmııtar Hükumet bu hat · 
t ın müdafaaamın ihtiyaçları · 

na tekabül ett tjl kanaatin· 
ded irler . Auounla beraber 
Vatlngton hiıkümeU henüz 
bu tonajda gemi lnfa etme· 
ie karar vermemtıtlr. Deniz 
hareketi ıefl amiral Leah-
eynln söylediğine göre tez 
glha konulacak gemilerin 
tonajı 42 bin tona., yakındar. 

- Şahsi btr heves ve ar · 
zu dolayulle . Mtlletlerln ha-
lihazırdaki hayatlarında ta -
yareclllfe verilen ehemmi
yeti blllyorum. Memleketi
min iyi layarecller 1et11tlr· 
melt tçln ıarfettiil ıayretle
rı de biliyorum. V alanıma 
faydalı olmak istedim. 

Kürt l11anı esna11adakl 
f aaltyetlerlne dair ıorduium 
suale ıu ce•abı verdi: 

- Bu muharebede ray
rltabıi blrıey yapıyorum hta· 
ılyalıoa hiçbir zaman ka · 
pıl01adım Ve hiçbir heye· 
cana da tutulmadım . Her 
sabah tıtlkıafa ılder ve bom · 
bardlmana lttlrak ederdim 
Akıamları da vazifesini ya
pan bir kimsenin duyduju 
zevkle mevktlme avdet eder· 
dım. Harekatın sonuna ka 
dar benim her günkil itim 
bu idi, 

- Bomba attınız mı? 
- Mitralyöz kullandım . 

- Ozaman kaç yaıında 
idiniz? 

- 22 Yatında idim. l 936 
Senesi ıdı . 

- Bükrete kadar olan 
seyahatanızı anlatır muınız? 

- lıtanbul, Atina, Seli 
ntk, Sofya, Belgrad, Bülueı 
yolu eınasaoda birçok mOı · 
kllita tesadüf ettim. Bılhae· 
sa Selaolk ile Sofya araeın . 
da fena havaya ve fırtına· 

ya tutuldum. Balkanları 
geçmek mütkil oldu. 

Lak•n turuını hemen ıll 
Ye ederek ıö.>llyeylm kt , 
indiğim yerlerde o derece 
dostlukla karıılandım ki, o 
fena hatıraları derhal nnut
tum. 

- Dünkl mitingde ne 
gibi intibalar duydunuz? 

- En lyl;'lntlbalar. Bey
(Sonu ~ üçüncü ıayfada) 



Tütün Ekimi Ve Satışı 
NasllYapllacak .. 

(Dünkü yazının devamı) 
6 - Tütün ekiminin her 

mahal için tecrübe ethlmlt 
ve en iyi neticeyi vermlf 
tohumlarla yapılmıı lüzum· 
ıuz yere tohum deiiıtırilme 
meıt temin olunacaklar. 

7 - Ektctler, tütünlerini 
denk yapmadan evvel temiz 
lemeje mecbur tutulacaklar 
dır. Bu ıuretle malın daha 
iyi ıatılmaıı temin edilmlı 

olacaktır . 

8 - <Her mıntakada lü 
zum ve jhtfyaç nfıbettnde 

fenol ıerattt haiz anbarlar 
yapılacak, tütünler bu anbar· 
larda mu haf aza olunacaktır . 

Ekiciler her lstedılderl za 
man, hiç bir merasim mev 
zuu babıolmadan bu anbar· 
lardakt mallarını görmek ve 
müıteriye ıöstermek buıu 
ıunda kolayhklar gölleri le · 
cektlr. 

9 - Emanet anbarlarına 

konulacak ekici tütünleri 
yangın tehllkealne karıı ıl· 

iorla edilecektir. 
10 - Anbarlara konulan 

ekici UUünlerl ıtmdtye ka · 
dar beher hafta ve kuıuru 
için alınmakta olan 60 para 
ücret tadil olunmuıtur. Yeni 
ıekle göre, tütünler anbara 
ıırdikten ancak iki ay ıonra 
kiraya tibl olaca" ve her 
ay için kilo baıma iki para 
• ı..,.. .r ..r-tt.\••ı 4. 'f • • • •nnrakl muaae ıç n k ra ahnmıya 

caktır 

l 1 - iki seneden fazla 
aobarda kalan ekici tülün 
lerl idarece açık artırmaya 
çıkarılarak ıatalmaktadır. 

Yeni kanuna göre, ekicilere 
bu UUünlerl kendılerı tat
mak (lzere vertlmlı olan on 
beı 16nlük m6hlet bir aya 
çıkarılmııhr. 

12 - Merhun ve mah 
cuz ektcl tüUinlerl , verilen 
mOhlet zarfmda rehin ve 
haciz koyanlar tarafından 

aatalmadığı takdirde lnhl
tarlar idareıl bu tütünleri 
açık artırmaya çıkararak 
değer flatlarla satılmasını 
temin edecektir. 

13 - lnblıarlar idaresi 
anbarlara yok edilmek üze. 
re bırakılan ite yaramaz 
UltGnlerl mOıterlsl çıktığı 
takdirde eatacak ve elde 
edeceğe parayı o yerin en 
iyi tütün yetııtlreo ektclllne 
mQk&fat olarak verecektir. 

1 4 - Ekici tütünlerinin 
bir yerden dtfer btr yere 
nakledilmesine müıaade edl· 
lecek, bu ıuretle tütünlere 
kolayca m6tterl bulunmuı 
temin edllmtı olacaktır 

15 - Ekicilere, poıta ile 
tüccarlara veya ecnebi mem· 
leketlere beı kiloyu reçme· 
mek ıarttyle nümune gön 
dermek hakkı verllmlıtır. 

16 - Eıkl kanun, ekiciye 
tahminde zimmet kayC:ledi· 
len mahsulOo miktarı ile 
tarh veya anbarlama mik
tarları araaında yüzde beı 

ekıtk kabul etmekte ıdı . 
Yeni kanuna ıöre, lnhiaar
lar ldareıl makbul sebeple· 
re btlnat etmek kaydlyle 
yüzde beıt geçecek olan ek· 

'ılklerl de kabul edecektir. 
17 - Muayyen müddet 

içinde mahıuliloü kıamen 

veya tamamen anbarlara ıe· 

tlrmlyen çiftçilere verllmiı 1 
olan on bet günlük mütem
mem mühlet bir aya çıka · 1 
rılmııtır. ı 

Y enl kanunda tüccar için 
de, tnbfaarlar anbarlarına 

konulacak tüccar tütünlerin
den alınacak ücreti indir 
mek, tip ve menıe şahadet · 

nameleri vermek, tüccar de· 
polarmdaki nezaretçi, bekçi 
ve memurları, kaldırmak 

ıureUle kolaylaklar temin 
edllmtıttr . 

Japonya 
Rusya 
(Battarafı bir inci aayfada ) 

temlttlr. 
Tokyodan alınan haberle· 

re göre, duvarlara aflıle 

yapııtırılm ı ı ve Ruıyanm, 

Japonyanın btr numaralı 

düımanı olduiu tıaret edl · 
lerek, huıumetklrane nüma
ylıler yapılmııtır. 

Orta Avrupa 
Meaeleleri 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 
rupa muvazeneelnlo mevzu
ubahı o\duiu bu mesele üze · 
rlne dikkatler ıünden güne 
lararla. tevcih edilmektedir . 

- -·- Vılh,.tmın "'Bel· 
Jum untuı contra omneı,. 
kalJc•luı.lcu ., •• ı ... -t. , ı.. .... ..._ _ 

gayretlerini, ılyaai mukave· 
metl zayıf ve lktitadi teıkl· 
lih ıaütekamll olmıyao dev· 
letlerln teıkll ettikleri Bal 
kan - Tuna havzaıına teksif 
etmekte olduğu Londrada 
anla§ı)mııtır . 

Bu ılerleylıe ıed çekmek 
için, hedef olan devletlere, 
lıtikli.llerlnl kurtaracak va· 
11talar temin edllmeltdlr. ln
rtlterenlo, Prağ ıle Berltn 
ara11ndakl ihtilafa müdaha· 
le etmekteki maksadı , yal 
nız Fransız ılyuetlne müza· 
heret etmek ve hatta Avru· 

pa ufuklaraoda bir harp teh· 
didlnl bertaraf etmek deill, 
fakat aynı zamanda lmpa 
ratorlujunun emniyetini te· 
mln etmekti. loglltere, ıon 
zamanlara kadar , donanma· 
ıının kuvveti ve Hındiıtan 

yolu üzerinde elinde bulun· 
dufu anahtar - mevkileri 
üzerine müeueı bılha11a 

bahri bir slyaaet takip etmlt· 
tir. Bugün lıe, hava kuvvet· 
lerinl dehıetlı nlsbetler dahi 
llnde lnklıaf ettirmekte ve 
bunun neticesi olarak hava 
müoakali.tıoın berri emnlyc· 
tini temin etmek mecburiye 
tinde kalmaktadn. 

Hamburgtan Bura körfe 
ı.loe uzanan ananevi panje 
rmanlzmfn hareket bath, 
Prağ, Peıte, Bükreı, lıtan
bul, lskenderun ve Baidad 
dan geçmektedir. Bu hattın 
bir tarafında Hlnd4ıtanın ka · 
ra ve hava yolu ve dlier 
eıki dCinyanın bütün petro
lü bulunmaktadır. Böylece, 
lngilterenln kendi emnlydl 
nln tik temeli olan Çekoı · 

lovak lıtiklllınln muhafa 
za11na atfetmeal lazım gelen 
ehemmiyet tezahür etmek
tedir . 

. • • r ~·. 

..; ·-·~· 

- SEHİR HABERLERİ ' i ; 
Bazı Ova Köylerine Yağmur düştü= 

Bunaltıcı S ı c a k 1 a r .. 
------ -- -- -

Dün Bir Köyde Kurbağa Yağ
dı Ş ay i ası Çıktı •. 
Şehirde üç gündenberl bu 

naltıcı sıcaklar devam et · 
mektedtr Dün hararet dere · 
ceıl göliede 35 ıe kadar 
yükıelmlttlr. 

Akıamın ıerro zamanında 
bile termometre 32 yi göı· 
teri yordu. 

Hava ikl gündenber l yağ· 
mura dönmek btidadını göı 
termlıae de yafmur yağma -
mııtır. Yalnız dün ve evvelki 
güo bazı ova köylerJne yağ. 

mur düımüıtür . 
Dün bu köylerden birinde 

yağmurla birlikte kurbaia 
da yağdığı 9ayla11 çıkmıı; 

köylüler bununla epeyce ali
kalanmıtlardır. Fakat mey
danda görülen kurbağaların, 
yafıı dolaytıile ılndtklerl ko · 
vuklardan dııarıya fırladık· 

ları anlaıılmııtır. 

Yağmura bılhuıa yazhk 
mahsulün çok ihtiyacı var
dır. 

..... ----~""""""' ............ ~~!'!!!'!!!'!!!'!!!!'!'!'!""'!"""'!!""""""'""""""'""!!111!"!!'!!!!1 

Bölge Lik Maçlarr 

Bu gün Y u r d 1 a G ü ç 
Karşllaşacak .. 

~---~-- ---~~ 

Marmara gömesi birincisi belli oldu. B gümesinde 
· Edremit ve Havran tıkımlan ~ir maç ~a~a yapıcı~. 

Bölge hk maçlarına bu · 
gün ldmanyurdu ile İdman 
ıücü birinci ve ikinci takım 
ları aro11Dda devam edile 
cekttr . 

ikinci takımlarm maçı H · 
QL 1-S U"'t ..... ·-,.. • • 

maçı da aaat J 6,30 da baı
lıyacaktır. 

B Gümeılne dabıl Edre· 
mit ve Havran kuluplerl ara 
ıındakl maç beraberlik-
le netlcelendlilnden önümüz 
deki hafta bir maç daha 
yapılacak, galip gelen takım 

Maarif 

B ıümeılnlo birincisi ola
caktır 

Marmara giimeıl kulüple· 
rinln maçları bltmlttlr Pu
vaoların tasnif inde Bandır 
ma ldmanyurdu bu güme · 

· • · --· · _, ___ .._ -3•·'-- ·v••· 

Merkez ıiimeılnln maçları 
önümüzdeki hafta Yurt-Bir· 
ilk maçından ıonra netice· 
lendlğl takdirde birinci bel· 
il olacak ve üç gümenin bl · 
rlncllerl ıehrlmfzde dömifl 
nal ve final maçlarını Japa· 
caklardır. 

Dünkü 
Atletizm 

Vekili şark seyahatma çı~tı. Müsabakaları. 
Ankara, 2 (AA.) -- Ma· 

arif Vekili Saffet Arıkan 
Toroı ekspereslle refakatin 
de yükıek tedrieat umum 
müdilrü Cevad, ilk tedrleat 
umum 'llüdürü lımall Hakkı. 
kalemi mahsuı müdürleri 
Mıthat olduiu halde Diyar · 
bakıra hareket etmlıttr Ve 
kil bir tkl gün kadar Diyar 
bakırda kaldıktan ıonra ıi · 
deceğl yerleri teıblt ede -
cektlr . 

Vekil bu arada Vana da 
uğrıyarak kurulacak olan 
Van ünlveratteıt hakkında 

tedkıklerde bul~nacakhr. Se 
yahatının 25 gün kadar 
ıürmeal muhtemeldir. 

-----. .......... . 

Dün de Zelzele 
Oldu. 

Dün de ıaat 14 ııralarında 
ıehrlmizde oldukça tlddetll 
zelzele olmu§lur. Btr zarar 
yoktur. 

Nişan 
Hacıllbey öfretmenlerln -

den Meliha Erkal tle. Tei· 
men Basri Ertokun n iıanlan 
ma töreni akıam lki tarafın 
doıtlara ve yakınları araaın 
da kutlanmııtu. Tarafevnı 

tebrllı ederiz. 

Bölge atletizm ıeçmelerl 
nin ikincisi dün aaat l 5 de 
stadyumda yapılmııtır. Mü 
aabakalar liıanılye edllmtı 
atletlerle 12 17 yatları ara 
11ndakl kız ve erkek atlet
ler aruında olmuıtur . 

Alaka ile takip edılen mü 
aa bakalar geç vakte kadar 
devam etmtıttr . 

• ---'!ICiır---

ilk Tedrisatın 
Teftiş Esasları 

Tesbit Ediliyor. 
Ankara, (Husuıi Muhabi 

rimizden) - Kültür Bakan 
lığı bütün vilayet kültür di 
rektörlüklerine 1ıönderdljl 
bir emirde vlliyetlerlo; kaza, 
nahiye takılmatına, okul ve 
öğretmen adedine röre böl 
gelere ayra l maaını ve bunun 
Bakanlığa bıldırılmealnl lıte 

mittir . 
Bakanlık bu bölgelerde 

çalııacalc lıpekterlerl direk· 
törlüklerln takılmatına göre 
teıblt edecektir. 

Her bölgenin bir merkezi 
.. olacak bu merkez lıpelde · 
rin çalııma yeri ola~&ktır 

Bakanlık ilk tedrteat tef 
lltlerlne ald diğer eıuları 

teıbit etmektedir. 

Spor Teşkilatı Köy
lerde de Kurulacak .. 

(Bat tarafı birinci tayf ada) 
mek mecburi olacaktır . Han· 
gi yaıtaki vatandaıların ne 
kadar müddetle ve hangi 
mevılmlerde ıpor mükellefi· 
yeti altında bulunacakları 
ve ne glbl devalr ve mü· 
eueıelerde beden hareketle· 
rinin tatbiki li.zımıeleceğl 
icra vekili eri heyetince ta ylo 
olunacaktır . 

Beden terbtyeıl gen~l dl· 
rektörlüiü merkezde lir ge. 
nel direktör ile genel ıek . 

relerden f ederaıyonlar he
yetlerinden ve teftlı, 

heeap, ıajlık ve (ıaba ve 
teılıler) dairelerinden ve 
(neırtyat ve propağanda) 
{muhaberat, muamelat ve 
arıtv), (ılcll ve llaanı) ve 
(müze ve kütüphane) ıube 
lerlndeo teıekkül edecektir. 

Genel direktörlük lüzumu 
kadar yerli ve yabancı 

müteha1111 ıle memur ve 
müstahdem kullanabilecek· 
Ur. 

Btr veya daha fazla ıpor 
nevileri, teknik ve idare ha· 
kamından birer f ederaayona 
bağlanacaklar. Federaayoo 
ların adedl beden terbiyeet 
genel dtrektörünüo (iıtlıare 
heyetinin) de mutaleaaıo• al· 
1&1a ıuretlyle yapacagı tek· 
lif üzerine baıvekll tarafın 
dan teıbit oluoacaktır. 

Merkez lıttıare heyeti be· 
den terblyeıl 1ıenel direktö· 
rüoün rehllğı altında mem · 
lekette ıpor bilgisi ve ahu 
sası tle taoınmtf olanlar 
araaından Baıvektl tarafın -
dan ıeçll~cek bet zat ile 
kültür, milli müdafaa, dahtll · 
ye ve 11hbat ve içtimai mu· 
aveoet vekaletlerlnden inli · 
hap olunacak b irer mümea · 
atiden terekküp eder. Ken 
dilerlnl alakalandıran tılerln 
müzakeresinde ilgili d ğ«:r 
vekaletlerin de birer nıümeıı· 

ıill bulunacaktır. 

Vali.yet ve kazalarda ve 
merkezde birer htitarf! he 
yeti bulunacaktrr. Bu ht'yet 
lerln vazifeleri projede ayrı 
ayrı hükfimler halinde göı . 

terllmtıtır 

Vilayet teş~ilitı: 
Her vilayet bir beden ter 

blyui bölıeıldtr. Valiler 
bölgelerin baıkanıdır Beden 
terbiyesi itleri vilayetlerde 
valilerin, kazala.rda kayma 
kamların, nahiyelerde nahiye 
müdürlerinin belediye teıkt 

lata olan köylerde belediye 
reiılerloln ve diğer köylerde 
muhtal'ların idare ve meau 
llyeti altında olacaktır 

Bölgelerde beden terbiyesi 
ve ıpor itleriyle metgul ol · 
mak üzere valilerin meıuli
yetl altında bölg.. beden 
terbiyt'ıl direktörü ile o 
bölgede tatbik edilmekte 
olan ıpor nevilerlnln a 18 ka 
dar federaıyonlarla mütena · 
zır olarak, her biri için va· 
linin ıeçecef 1 beden terbi -
yeıl genel dlrektörlüğüaün 

taadık edeceil birer ajandan 
terekküp eden heyetler bu· 

lunacaktır . 

Lüzvm görülecek vilayet· 
lerde beden terblyeıl tı\ert · 
le meıgul olmak üzere birer 
beden terblyeıi direktörü 
ve maiyetinde )Qzua1u ka· 
dar memur bulunabilecektir 

KulOpler. gruplar: 
Gençlerin beden terbiye 

ıl ve sporu bu kanun ile 
kurulacak •e bu kanun hü· 
kümlertne intibak ettlrllecelı 
olan kulüpler ve ıruplar 

va11tuıle yaptırılacaktır. 

Mektep ve kıtla dııında 

elli ve daha çok ıpor mü· 
kellefiyett çalında yurddat 
bulunan köy, kuaba, tehir 
ve müoferlt mahallerde ku· 
lup, elliden az yerlerde ıpor 
grupları kurulablltcekttr 

Spor mükellefiyeti çağın 
da yurddaı 1ay111 beı yüz· 
den fazla olan kaaaba ve 
ıehtrlerde her kul6be bet 
yüzden fazla ve iki yüzdeo 
nokaan düımemek ıarllle 
kanba ve ıehlr kulüpleri 
tesis oluna bilecektir. 

Bu kulüplerin ve ırupla • 
rın lmkin ve lüzumuna ıö· 
re teslıl ve kulüplerin bu 
kanun hükümlerine ıöre 

ıevhtdı, tefrıl<ı ve feıhı ge· 
nel dırektörlüğün göıterece· 

ğl lüzum üzerine icra vekil· 
lerl heyetince kararlaıtırıla· 
caktır 

Memur ve tıçt 1ayı11 bet 
yüzden faz la olan müe11ue· 
ler, fabrikalar, ticaret evleri 
veıalr kurumlar kendi me· 
mur ve itçilerlne bedeo 
terbiyesi yaptırmak için ge· 
oel direktörlüğün teklifi ve 
lıtııare heyetinin kararı üze· 
rlne icra vektllerl heyeti 
tarafmdan verilecek karar• 
göre jimnastik ıalonu, ıpor 

alanı, yQzme h'lvuzu ve 
saire gibi tesiılerl yap · 
maia ve uzman b e • 
den terbiyeıl öfretmenl ve 
ya antranörü tutmafa mec 
bur olacaklardır . 

Heden terblyeal itleri kıt· 
lalar da milli müdafaa veka · 
leli, ceza evlerinde adltye 
vekalet •, okullarda maartf 
vekaleti ve maarif 
vekaletine bağlı olmıyao 

okul ve müe11uelerde mer · 
but oldukları vekaletler t• 
rafından beden terblyeıl ge· 

'nel dırektörlüğiince teıbil 
edilecek eaular dalresıode 
tanzim ve takip olunacak· 
hr 

Bu nıakutla ilgili veki 
letlerde beden terbiyeıl it 
lerJyle meı..,ul olmak üzere 
birer beden terbi yeal dtrelı· 

törlüğü kurulacaktır. 

Bulundukları merkezi O 

beden terblyeıl imlrlerlnlO 
veılkalarını tatıyan ve eP 

az bet kiti ilk bir ırup ha · 
lınde ıpor hareketlerine ve· 
ya müaabakalarına katalmak 
üzere seyahat eden ıporcı1· 

lar devlet nakil vuıtalar1D 
da mert tarifeler üzerındeo 
yüzde elit tenztlltlı Qcretl• 
aeyabat edebileceklerdir. 



3 TEMMUZ 1938 

Bulgaristanda 
(Dünkü Yazının Devamı) 

1936 Seneıl zarfında Bul 
ıarlıtanda altı milyon 409 
bin 800 kilogram ıül lıtıb 
ıal edllmtıtlr . Böy)eltkle va· 
ıatl olarak beher dekardan 
111 kilogram ıül alınmıı, 

demektir. Gülyalı fabrika· 
larına aatılan bu mahıulün 
zürra temin ettfil para 23 
milyon 487 bin 186 levadır . 
Yani btr kilogram giil üç 
leva 66 ıanllme satıım·ııtır . 

Böylelılcle bir dekirlD klrı, 
~oo leva kadar bir ıeydlr 
1934 ıeneıl zarfında bir 
dekar ınlden '490 leva alın 
mıı; 1933 ıeneıl lıe bu ye 
kfm 788 levaya kadar çıkmıı 
bulunuyordu. 

Buıün zOrra aynı toprak 
farda anı kader iyi yettıen 
Ye çok daha fazla kir bı · 

rakan naneyi ıılemeye baı 
lamııtar. 

1936 Seoeal zarfında Bul 
garlıtaoın ıhraç ettifl gülya
fı, 1864 kıloıramdır. Bun 
dan Bulıarlıtanın aldığı pa· 
ra he 46 milyon 79 blo le 
vadır . 

1937 Senealndekl ihracat 
daha büyiiktür. 2179 Ktloı 

ram. Bundan alınan para 
54 milyon 255 bin levadır. 

1932 den itibaren yapılan 
ihracat ara11nda 937 ihraca 
b bir rekor mahtyetlndedir. 

Aynı ıeoenln ihracatı ıe · 
ne ile: 

432 Kilogram (on mtlyon 
833 bin · leva) fngtltereye; 

l Kilogram (28 bin leva) 
Bel91kaya; 

278 Ktloıram (7 mılyon 
844 bin leva) Almanyaya; 

3 Kıloıram (76 bin leva) 
Mıııra; 

2 Kıloıram (56 bin leva) 
ltal1aya; 

973 kilogram iZ j milyon 
350 bin leva] Fransa ya; 

6 Kılofram ( 135 bin leva] 
Polooyaya; 

267 Ktlogram 16 milyon 
564 hin leva] Amerıkaya; 

2 Kilogram IS 1 bin leva) 
Macarlıtane; · 

31 Ktloıram (788 bin le 
vaJ Hollandaya; 

179 IClloıram [ 4 milyon 
426 bin leva) lavlçreye; 

2 Kıloıram ( 40 bin leva] 
lıveçe; 

12 Bin levalık Yuroıla v 
Jaya ve 12 bin leval.k da 
Çekoılovakyaya yapılmııbr. 

Bunlardan maadı diler 
devletlere yapılan ihracat 
Jek6nu da 40 bin leva ka · 
dar bir ıey tutmuıtur. 

1938 Seneılnln (Kanunu· 
•ant Nııan d•hll) ilk dört 
ayında 331 kilogram g6lya · 
iı ihraç edllmlı ve bundan 
9 milyon 854 bin leva ahn 
nuıhr. Bulrar ziraat ve koo 
Peratif bankaaının neırettl · 
il bir lıtatlıtfie ıöre ha -
len bankanın fabrikatörler 
den ahp da elınde mevcut 
ıülyaiı miktarı 8800 kilog · 
ramdır ve bunun tutarı 247 
hltlyon 421 bin 748 levadır . 

Hnkumetln açılma nutku 
ııa cevap olarak hazarladı· 

lı proj~ meclllle okunmuı 
Ye bu huıuıta mfinalratalara 
ıtrtıtlmtıtlr . Projenin dıı po· 
httka kısmında "kardeı Yu · 
ıoıl"v ile imzalana• ebedi 
doıtluk paktınm ötedenberl 
idrak edılmlf dilefl yeriae 
ıetlren bir hldlıe" gibi ba · 
htolundukta• ıonra: ı 

Millet •elslllerı kom-

Gülcülük .. 
ıumuz Türkiye ıle olan doı 
tane ilgilerin günden 
ıüne uğlamlaıtığm . ; Ro
manya ve Yuoanlıtanla era · 
mızda mevcud bütün mu J 

allik meıelelerln doıtane 

bir ıurette halledtlmeıl hu
ıuıunda karıılıkh olarak H.r · 
fedilen ıayretlerl memnu· 
niyetle müıahede etmekte 
dırler , denilmekt~dlr 

A vm 17 ncl günü topla
nan mecliıte açılma nutku 
na verilecek cevabi layiha 
hakkında ıöz alan mebuılar 
ara11nda tiddetll münakaıa 
lar olmuıtur Fakat bundan 
evvel muhalif mebuılara kar· 
fi parlimento ekıerlyettnln 
aldıiı vaziyeti proteato eden 
muhalif mebuılardan birinin 
ıöı alarak rehden müaaade 
almakıızın okuduiu bir pro· 
teıto beyannameıt ortalığı 

altiiıt etmlt ve bütün mu 
halif mebuılar aalonu terk 
etmlılerdtr Buna ıebep, 

hOkumetfn bazı mebuıları, 
komünlıt olduklarına ileri 
ıürerek 1 parlamentodan çı · 
karmuı ve mebuıluktan il 
kah hakkında verdlil ka 
rardır . 

Cevabı projenin tahlil ve 
tenk1dt hakkında ıöz alan 
mebuılar ara11oda mühim 
tenkkld er yapan ve parla 
mento açıldıiı ıündenbt>rl 
ilk defa olarak kürsüye çı 

kan eıkl Beıvekll Profuör 
ıözlerlne Bulgarl ıtanın _ ıon 

zamanlara ald polıtık larl· 
hini teıktl eden hadtaelerl 
huiaaa eden btr mukaddeme 
He baıhyarak . beynelmilel 
polltık durumu tahlil etmlı 

ve buıünkü Avrupa devlet 
lerlnin idare ıektllerl iizeı in 
de durduktan ıonruı Bulıar 
lıtandaki rejtml mevzuubahı 
ederek ortada bütün vaad
lere ralmen yeni bırıey gö· 
remedlllnl; paı lamentoda 
ıençlere yer vertlmlf olma 
dılını, harp ıonra ıençlerl· 

nln bile ihmal edllmlt bu
lundulda r10 ı ; bugünkü neıll· 
lerlo idealılzlık içinde kıv· 

randıklarını izah etmit ve 
ıöyle demtıttr: 

- Hızden evvelki neaıl · 

ler, Bulgar Ya tanının fıtık 

lil ve hürriyeti idealiyle ça 
hth· Bız; bütün Balkan me 
mleketlerlnde yaııyan Bul · 
ıarların Bulgar vatanının 

hududları dahilinde ve tek 
bir kütlte halinde ltllhad et-
melerl idealiyle 
Halbuki bugfiokü 
verilen bir ideal 
Gençlere bir ideal 
nlz .. 

yaıadık. 

nealllere 
yoktur. 
göıterl· 

Bu ıözler 1 maarif vekili 
nin : 

tDRKDILJ SAYFAı 1 

TO.rk Kadın Tayarecisile 
MiJ.lakat 

Bahkasir icra memurluaundın: 
Abdullah kızı MOnevvere 

borçlu Aytebacı köyünden 
Mehmet oj 'u lımailln ta 
puca defter 126 nomrolu 
135 tarih teırın revvel 937 
de kayıth Ayıebacı köyü 
Trenkaya mevktınde d1>fuıu 
Çarık oğlu Mr.hmet ve Zey· 
luk oğlu Halil tarlaları ba · 
tıeı Ctrn yolu poyrazı Bo · 
yal.k tarlanın burnu kıbleal 

Alı Beıe oflu İbrahim tar 
lası ile mahdut J676 metre 
ve 20 lira muhammen kıy 
metli defter 126 nomrolu 
134 teırtoievvel 937 de ka · 
yıtlı Anebacı köyünden 
Çoraklık mevkllnde doiuıu 

Ç1rak oilu Koca Mehmet 
bat11ı Kırlaç ba1ır poyrazı 

Abdu ilah oğlu lıhak kıbleıi 
Saj1r Osman tarlaları ile 
mahdut 9 ı 90 metre mu 
rabba1 ve 40 lira muham 
men luymeth D. 126 nom · 
rolu J 37 T. T. Evvel 937 de 
kayıtla Anebacı köyü Hı 
aarda mevkllnde doğusu All 
Beıe oğlu lbrahtm tuluı 
bat111 Kütayle yolu poyrazı 
Muhacır Kara Ahmet lub· 
leıi Sarı oğlu lbrahlm ve 
Alıbeıe oflu Hüaeyln ile 
mahdut 9190 metre murab 
ba1 ve l4 lira muhammen 
kıymetli D. 126 nomro1u 

açık arhrma ile •t•iıdakl 
ıartlarla ıatılmuına karar 
verılmtıtlr: 

(Baıarafı tktlncl ıayf ada) 
nelmllel bir hava mitingine 
ilk defa olarak lftirak tltlm. 
Gerek bizim gazete ve mec 
mualarda ve cerelue dftnya 
matbuatında tayarecilliln in· 
ktıafmı takip ediyorum. Fa
kat, dün burada ıördOlüm 
ıeyJerden çok memnun kal
dım Tayareclllkte ıon te· 
rakktyatın parlak bir nüma · 
ylfe lttlrak eden mılletler 

çok tyl temıll edllmtılerdtr. 
Romen tayarecilljlne dair 
tikrlml ıöyllyeyim. Onu hu 
ıuıi bir zevkle aeyrettlm 

- Sızden evvel tayarecl 
baıka kadtn var mıydı? 

- Hayır. Bırlncl ben tdtm 
Fakat timdi . çokluk araıın 
da kayl:oluyorum. 

Y alnır bu sene, taya re 
mektebine elit kız kaydo 
luııdu 

Yatları ne kadar? 
- 17 18 araaıoda. 

- Dıplomalı kaç kadın 

emirde bütün komıulariyle 

iyi geçlnmeıl ıerekUilnt 

anlattıktan ıonra beynelmi-
lel pohtık komblnozoolar 
karıııanda Bulgarlatanın ye· 
rlnl keıttrmedlilnl ıöylemlı 

ve: .. Neredeyiz?" diye ıor · 

muıtur. Goıpodln Profesö
rün alıtllil mOhtm noktadan 
biri de nazırların kral tara . 
f ından tayin edllmlı olmaları 
ve mebuslardan ıeçllmtı bu· 
lunmaları cihetidir. Profeıör 
Tzankof bu huıuıtakl tah 
llllerlnl yaparken nazırlara 
dönerek: 

- Sız namzethilnlzi bile 
koymıya ceıaret edemediniz! 
Dtye bajırmıı ve l:iu, meclıı 
te ıtddetlt gürültüleri mucip 
olmuıtur Neticede mebuı· 

ların ltkatı meıelea ot de 
tenkld eden Profeı6r, komü 
olzme karı• böyle tazyık 
Ye ııdc:letle defli, ilmi bir 
ıurette ve baıka ıekillerle 
miicadele edilmesini tavsiye 
etmlıtır. Bu ıözlerde ııddet-
lı tenkitlere uiramıı; blr 
mebuı: 

- Sızın gibi tabancalar 
lamı müudele etmeliyez? 
Dıye ıorunca Profeıör: 

- Evet; Barikatlarda kar· 
ıı karııya bulundufumuz za 
manlarda parabellum taban 
caalyle miicadele etmek 
mecburiyeti vardır . O zaman 
öyle icap etmtıtı. Yarın mec· 
buriyet haaıl oluua yine 
öyle yaparız , cevabını ver · 
mittir. flükiimetçi mebuılar 
da bu ıözlere: 

- Fakat bu ıefer çok 
dikkat etmeniz lazım ıele· 
cektır; diye baiırmıılardır . 
Profeıör Tzankof a , vaktiyle 
kendi partlılnde bulunup da 
bugOn hükumetçl olan bir 
mebuı ıtddetle hOcum etmlı, 
profeaöıü mGdafaa etmek 

hyareclnlz var? 
- Son zamanlara kadar 

dört, aıke. i tayareclhkte 
yalnız ben varım . 

- .. Türkkuıu.. tetkllitı 
na dahil mlılnlz? 

- Bu teıklli.tta baımual
ltmtm. 

- Türkiye Cumhurrelıi 
Atatürk hakkında konuımak 
ve onun bir portreıfol çiz 
mek lıter misiniz 

Onu bütün dünya ta 
nır. 

Onun kızının portreıl 
nı kaadP.tmedlm? 

- Bu ılmamn karekterlı · 
Uklerlol çok derin hl11edl· 
yorum. Vatanına nezaret 
eden bu yükıek baıkarı hak 
kında birıey ıöylemek lıte 
rtm Fakat bence, onu an· 
latmak gayri mümkündür. 

Türk tayareciliiln'n 
bu ceaur ve ıenç aakerlne 
taııdıjı aakeri ilnlforma al 
tında ne bl11ettlflnl ıorduoı? 

- Çok ıevdlilm bu üni 
formayı . hiçbir zaman bı 
rakmıyacaj:m Reaml kabul 
lerde bile üıtümdedlr Ôlün· 
clye kadar üzerimde taııya 
cajım 

''Üuivenul,, ııazeteainden : 

1 - Birinci artırma B" 
lıkealr icra dalreı l nde 3 8 · 
938 çarıamba günü ıaat 
16 da yapılacaktır. 

2 - Arllrma ıartnamesi 

berkeı tarafından görülebil · 
mek iç in ilin tarihinden 
itibaren icra daireıinde açık 
bulunduğu. 

3 - Tayin edıleo za 
manda artırma bedeli gay· 
rl menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde 75 nl 
bulmadığı taktirde en ıon 

artıranın taahhüdO baki 
kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit edilerek 
ıklnci arhrma 18 8 938 per
ıembe günü saat 16 da !c 
ra ve en çok arhrana ıha· 

le edtlecejl. 

4 - Artırma ya lttlrak 
edeceklerin gayri menkulün 
ınuhamm~n kıymetinin y8z
de 7 niıbetlnde pey akçuı 
veya milli bir bankanın te 
mlnat mektubunu tevdi et· 
melerl laı:ımdır . . 

5 - ipotek sahibi ala · 

"Bu mitinge lttlrak etmek 
üzere gelen ecnebi tayare· 
eller ara11nda Türkive Cum · 
hurrelıinln maneYI kızı Sa · 
btha Gökçen de bulunmak· 
tad1r. 

1 133 T. T. Evvel 937 de ka · 

1 
yıtlı Aytebacı köyü Çinıe 
bayırı mevklinde doğuıu 
Kömürcü yolu batısı Dınbek 

caklılarla dıter alikadarla· 
rıo gayri menkul Qzerlnde· 
ki haklaunı huıuılle faiz ve 
maaraf a dair olan iddialarını 
evrakı müıbltelerlle yirmi 
ıün için de icra dalreılne 
bildirmeleri akıi halde bak· 
farı tapu ılclllerile ıabit 
olmadıkça taht bedelinin 
pıylaımaaından hariç kala · 
caklardır. 

Balkan devletlerinin pa -
ytahtlıuını ziyaret eden Bn 
Sabtha Gökçen Türk tayare · 
cllijıoln selamını retlrmek 
için Bükreıten geçmenin za · 
mamnı çok iyi bulmuıtur . 
Mumalleyhe, idare ettljl bir 
bombardıman tayareıl ile 
birçok manevralar yapmııtlr . 

Ve halk tarafından tlddetle 
alluılanmııtar .. 

Bıhkııir icra 
memurluğundan: 

Börekçıler mahalleılnden 
Bardakçı Bakkıya borçlu 
Martlı mahıllealnden olup 
Havranda 61retmen faik ka 
rı11 Hafızanın bu borcundan 
dolayı tapuca D. 48 S 7 ~ 1 

ıubat 926 terih ve 127 nu · 
marada hükumet kartı11 

mevklinde yemtol metruk 
furun yesarı : evvelce Talia 
aranı halen Adal haneli at· 
kuı ıahıbı ıenet bahçeal, 
önQ yol ile mahdut ve ah· 
ıap ve bodrum katında ta · 
van11z oda ve 6n0nde btr 
koridor ve bu koridordan 
caddeye ~ıkan bir kapı bod
rum üıtündekl katta tavan 
ve taban ve pencere ve ka · 
pıları mevcud iki ode . 

btr ıof a ve bir hela 
ve bu kahn Qıtünde 

lımall poyrazı Halit tarla11 
kıbleaı Abdullah tarlaaı ile 
mahdut 5514 metre murab· 
baı ve 25 lira muhammen 
kıymetli D. 126 nomrolu 
136 T. T. Evvel 937 de ka 
yıth Aytebacı köyii Çorak 
lık mevkllnde doğuıu Ali 
Beıe oğlu Ali tarlau bat111 
Feyzi Halil poyrazı Kaba 
dayı ojlu EYUD kıbleat imam 
oğlu Mahir tarlaları ile mah 
dul ve 2757 metre murab 
baı ve 7, 5 lira muhammen 
kıymetli 5 parça tarlalarla 
576 payda 60 pay hlateal 

de yapılacaktır . 

2- \frhrma ıartr:ameıinl 

6 - Satılan gayd men· 
kulüo Oç ıeoellk müterakim 
vergileride tercihan aatıı 

bedelinden ödenecektir. 

7 - ihaleden dolma ril
ıum ve dellillye ve intikal 
masraf lan müıteriye aittir. 

8 - Arhrma ıünü hazır 
bulunmıyanfar artırmadan 
v•z ıeçmlı ıayılacaklardır. 
Keyfiyet herkeıce bilinmek 
üzere ilin olunur. 

---------
KADRi UZIUR herkeain görebilmesi için 

ilin tarihinden itibaren icra KIR. T ASİYE 
dairealode açık bulunduru· lY.I:AG AZASI 
lacakhr. 1 Arıafartalar Caddtıirıdtki 1 

3 Tayin edilen :z.aman 1 Kadri Uz kur 1 
da artırma bedeli muham K 
men kıymetin yüzde 75 ol 1 1rfasiye Mağazası 
bulmadıiı takdirde en ıon 1 Bu defa Paıacaml cad. 
arttıranın taahhiidü baki 1 deıtnde Balıkhanı alho· ı 
kalmak üzere artırmanın 1 dalcı büyfik betoa mala 

IS gün daha temdit edilerek 1 zaya nakledllmtıtir . 'ı 
en 100 artırma J 8 8 938 A radkfınız her çeııt lur · 
perıembe günü saat J 4 de ı taılye leYazımım en ucuz 

yapıl acaktır . ve en iyi ıekllde ( Kldfi 1 

- Tetkik ederseniz, 
rününüz, ıeklındeki 
vabiyle karıılanmııtır. 

gö lıtlyen S lovo ıazeteıl 1ahlbl 
, eaki nazırlardan Goıpodln 

yine tavan ve taban ve ka · 
pı, pencereleri mevcut 2 
biiyük 1 küçilk oda, btr ıo 
fa ve bir hela ve birinci 
katı döı t basamakla çıkan 
taı merdl•en tle bodrum 

katine inen 12 baaamakh 
bir ahıap merdiven ve aY · 
luda bir kuyu ve tulumba 
ve tamire muhtaç bir mut · 
bah ve 13 adet muhtelıf 

clnı mey va atacı ve elek · 
trık teıiıabnı havi 4000 ltu 
muhammen kıymetlt borç 
luya aid 80 ıehlm~e 72 ae 
blm hl11eat açık arterma ile 
Hhlacaktlr. 

4 - Arttırma,. ııure k ılUzkar Kırtasiye Maf ızasj) 
edeceklerin gayri meni& ulün ı nda bulablllnlnlz. 
muhammen kıymetinin yiiz · 

1 ---.-------de 7 ,5 nlıbetınde pey akça· ........... _ .............. .. 
ce-

Profeıör Tzankof mem 
lekette ikaadi durumun da 
arzuya ıayan bir halde ol 
madılını ıöylemif ve bazı 

mlıaller 161tererek vergi 
ferden; ziraatın lpttdailljln
deo; toprajıo kıfayetltzlljln· 
den tlklyet etmtı ve bıl 
ha11a zirai hayatı modern 
bir ıekle ıokmak icap etti 
ilnl zlkretmlıUr. 

Polttık itler den bahaeder· 
ken Yugoılavya ile olan 
doıtlutu ıükra ola kartıladı · 
tını; Bulıarlıtının öteden· 
beri böyle bir pohlllıa ıüt · 

meıl llzım ıeldıtıaı; evvel· 

Kojuharofa relı ıöz verm•ı 
tir. Bu, ıürültGnün büyQme 
ılnl mucip olmuı Ye meclrı 
relıt ıaatln llerledlilnl ıöy· 
lıyerek celıeyi tatil etmıı
tlr . 

Doea ıazeteıl baıma 
kaleılnt muhalif meb· 
uı1arın ıon hareketlerine tah 
ılı ederek ı6zlerlni dinlete · 
medıklerlnden dolayı mecllıl 
terk etmelerinin bir •hıya 
net• o1dutunu tebarüz ettir · 
mektedtr . • Gazeteye 16re 
bunlar1n ruhunda hlll o 
eıkl ve tahrfpklr partizan · 
hk yaıamaktadır Ye mıllet. 
onların bu hareketini ibretle 
ve intibahla mOıahede ede 
cekttr. 

1 Birinci arttarma Ba 
hkeılr icra dılreılnde 3 8 
938 çarıamba 1606 ıaat J 4 

11 veya milli bir bankanm r , 
teminat mektubunu tevdi : TURKDILI : 
etmeleri llızımd" 'ı! Pazartealnden baıka her ! 

5 - ipotek aahibl ala . : ıf1n çıkar. Slyaaal ıazete •• : 
caklılarla diğer alikadarla· ı= Yıllıiı: 800 Kuruı İ 
rıo gayri menkul üzerindeki 1 Altı Aybfı:400 • 1 
haklarını huıuııle faiz ve 1 Sayııı: 3 : 
masrafa dalr olan iddiaları ı = Giinü ıeçmlt ıayıl:r 25 : 
nı evrakı miiıbltelerde 20 ı i kuruıtur. i 
gün içinde tcra daireılne ı• ADRES· • 
btldlrmelerl alul halde hak ~ BALIKESİR TORKDILI İ 
ları tapu ılclllertle sabit ol .. ,. 

dk t b d 11 
..................... .. 

ma ı ça aa ıı e e nln pay· 
laımuından hariç kalacak · 
lardn. 

6 Satılan ıayrt men · 
kulua 3 1enellk mQteraklm 
verıtıl de tercihan ıahı be· 
delinden ~den~cektir 

7 - ihaleden dofma rü -

ıum ve delllllye ve intikal 
m11rafları miiıterlye aittir. 

8 - Artırma 1Qn6 hazır 
buluamı1anlar artırmadan 

vaz geçmlt aayılacaklard1r. 
Keyfiyet herke.çe blha· 

mek ilzere ilin olunur. 



SAYFA : 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: Clnıl: ve Nevi: Köyü: Hududu: 
Dere Tarla Dofuıu Dur

muı oilu Hım 
met, batı Dık 
ran Muaa, poy 
razı Mehmet 
oğlu Hakkı, 

kıbleıt Cafer 
tarlaları 

Yukarıda clnıt ve mevkll ve bulunduiu yeri yazıla tar· 
la eıuen Kabaklı köyüoden olup Clnge köfüode oturan 
ve 80 ıene evvel ölen Kara Mehmetten ıotikaJ ederek otlu 
Ahmet tle kızı Fatmayı terk ederek murhlerlntn vefat 
halinde yaptıkları takılme müıtenldeo bu tarla Ahmedıo 

müıtakilen hi11eılne isabet ederek Fatmaya da baıkaca 

tarla verılmlt olduğundan bahfıle bu verin Abmt t namına 
teıçılt lıteotldtimden bu yer hakkında bunlardan baıka bir 
hak ve zllllyet iddiasında bulunan vana tahkJl<at yapıl · 

mak üzere 13-7-938 tar•hloe mfhadı f çaııanıba günü ma· 
halline memur ıönderllecekttr. ltıru. edenlerin bugünler için 
de yazı ile Balıkeılr tapu ılctl muhafızlığına veyahut ma · 
halline gelecek memura müracaatları lüzumu ılan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: Cını ve nevi : 
Elmalık Tarla 

Köyü: 
Ctnge 

Hududu: 
Dojuıu Muıtaf a oi· 
lu Y akup ve k11 
m~n Mehmet oğlu 

lbr~hlm, bah11 yol, 
kıbleıl Koyun oğlu 
lbrahlm, poyrazı 

Muıtafa oğlu Meh· 
met tarlaları. 

Yukarıda clnıi ve bulunduğu yer yukarada yftztlı tarla 
eaaıen Palan oğlu Mehmedtn ecdadıodan lntıkal suretıle 

ıenetelz malt iken 40 ıene evvel ö lmeelle oğulları Meh· 
met ve Kadir ve kızları Fatma ve Ganime ve Haticeyi terk 
ederek bu vereıede o vakit aralarında yaptıkları takıtm 

de bu tarla vereeeden Fatmaoın müıtakilen uhdesine tef. 
rlk ve tahılı edılerek o ıuretle bıliolz.a taaarrufunda ol 
duiundan bahisle 'Fatma namına ıenet almak için teıçılı 
nl tıtedığtnden bu yerin senetsiz olmaeından mahallinde 
tahkıkat fftpalmak üzere 1 O/ 7 / 9J8 tarihine müıadlf pa 
zar günü mahaHloe memur göndertlecektlr . Bu yer hak
kında bunlardan bavka btr hak ve ztlllyet iddiasında bu 
lunaolar varsa bu günler içinde yazı ile Tapu Sıcıl Muha 
f ız.lığına veyahut mah•lllne gelecek memura müracaatları 

lüzumu ilan olunur 

Balı~esir iflas memurluğundan: 
lflaıına karar verilmiı 

olup halt taıfıyede bulunan 

Arabacı oğulları tflaı masa · 

sı itleri hakkında görü~ül 

11tek. tasfiye müddetinin 

uzetılmaaı ve ıekll idaresi 

hakkında bir karar verilmek 
üzere deftere dahil bilumum 

a1acakhlarm 7 / 7 / 938 per· 
şembe günü ıaat 9 da Ba 

lıkesır ı cra ve ifliı dalreıı 

n~ gelmeleri yevmi mezkur 
de toplanma imkanı ve ek· 
ıerlvet olmadığı takdirde 
tasfiyenin tfliı daıreılnce 

yapılacağı ol babdalcl kara· 
ra tevfıkan tlan olunur. 

• 

TÜRKD1Ll 

Dursunbey Belediye 
Riyasetinden: 

Kaza merkezinin halihazn haritası ıhnacak. 
- 7-7·938 Tarihine raatlıyan perıembe günü uat 16 

da Duraunbey Belediyesinde thaleıl yapılmak üzere tah 
minen 30 hektar mealuin, 60 hektar gayri meıl<iından tba· 
ret olan Dursunbey kaza merkezlolo 1 /1000 - J /500 l /2000 
mlkya11nda haritaaının alınma11 ylrrnl gün müddetle açık 

artırmaya konulmuıtur. 

2 - Meskun k11mın beher hektarı 2!\, meıln1n ol
mıyılO k11mm hektarı 15 liradar . 

3 - Muhammen bedeli 1650 lıradar, muvakkat temt 
nah 123 lira 75 kuruıtur. . 

4 - Buna aid ıartname ve diğer evrak Dursunbey 
Beledlyeılnde görülebilir. 

5 - Ekılllmeye girmek lıtlyen lerin bu iti yapabtltcek· 
lerine dair Nafia Vekaletinden alıomıt ehlıyetoame ve dl 
ğer delge ve 3 ncü maddede yazılı muvakkat temfnatlarile 
birlikte Dursunbey Beledlyeaine müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 185 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye 
No: 

Cınıı: Mevkii: 

9 Dükkan Attarlarda 
Yukarıda numara11 yazılı Belediyeye a id dükkan ıatıl 

mak üzere 24 6 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırma ya konulmuıtur lhaleıt 8 · 1· 9J8 cuma günü 
saat 16 da Belediye Encümeninde icra edtlecelinden tahp· 
lerln ihaleden evvel depozltolarını Reledtye vermesine 
yatırmaları tlan olunur. 

4 - 1 - 197 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Gönen fohl111rlar aobarlarından Bandarma inhisarlar an· 
barlarına kabılt tazyU ve tenklı olmak üzere ve kamyon 
la nakledilecek (90 000) kilo yaprak tütünlerin nakli tıı 
17 6 938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksilt 
meye konulmuıtur 

lıteklilerin 6 7 938 tarthıne tuadiif eden çarııımba gü· 
nü aaat J 5 ıe kadar Bahkes•r, Bandırma ve Gönen lnhl. 
urldrıDa müracaatlara. 4 - 192 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor, merkez bırliklerintn aenellk 11 ton kÜru ı~ğanana 
talip çıkmadığandan 9 7-938 cumartesi günü aaat 10 da 
yapılmak üzere uzatalmıthr . 

Muvakkat teminatı 33 l•radır Şartname komiıyonda 
her gün görülebtlır. Taliplerin muayyen ıün ve ıaatte Kor 
satın alma komlıyonuna müracaatları. 

3 TEMMUZ 1935 

'~~ '~ :. -~~ 
~ CEMiL MAROT> MARKALI 1 
~ euGDA y c;;ALKALARI 
~ SAYIN MÜŞTERİLERiMiZE; ~ 
it.. Yukarıda resmini gördüğünüz dünyanın en met ~ 
~ hur ve maruf Rençberler •e Değırmenctlerlmlz tara· "il 
it,. fından tecrübe edtlmlt ve tanınmıı . Türklyede büyük ~ 

~ rağbet ve taraftar kazanmıt olan Em il Marot 
lf. marka Buğday Kalbur Makinelerini her ıene olduau 
~ glbl bu mevıimde de satmaktayız . Realmde gördüğü· ıf 
it. nüz tek parçalı makinenin iki parça lıları da mevcut ~ 

olup ( 4. 5, 6 ) numaralıları da yan i her boyu vardır. 
Bu makineler hüyük hasılatlı olup aıaiıda göreceği 'ıJ 

nlz veçhlle piyasada mevcut makinelerin en fazla ~ 

i 
mal çıkaran ıdır. P.u makineler mahıulu ( 9 ) kıımD ~ 

,. 

aymr Şöyle ki: Bu~ dayı üçe , Arpayı üçe, Delıceyl ~ 
bire, Bakla ve Ot tohumlenoı bi re, Ot. Saman ve Taı "'JJ 
parçalarını bıre , kı ceman ( 9 ) kaama ayırnıaı olur. ~ 

.11 Flatlarda bu mevsim için fevkalade tenzilat vapılmıt ıJ 
tır İıtıtnbuld a k l fıatlaıdan yüzde 20, 25 ehlk flata ~ 

~ ııatmaktavız Bu k"çar ıl maz bir fırsattır. Her h•lde 
jj_ bu ele geçmez fır11a ttan istıfad~ etmeyi Rençberlerl 

1 ~

1 
mlze, Köylülerimize ve Buğday ıılerile meıgul olan· 

lf. lara almalarını •e makloelerlm lıi bir de-f& da mağa ıJ 
zamızda görmelerini tavsiye t"deriz. ~ 

~ MAKİNELERİN YAPTIGI iŞ MlKl ARI: 

No:4,5,6 p Saatt.{\ yaptı~ı iş nıiktarı: 250, 500, 600 
~ kil~ rualı!'tıl çalkar. 1 
'· Pıhmet Ve lbrahim Cuma/J Kardeşler ~ 1 Bcılı ktsir: Çiuiclla Çaı şısı ı\ o: 12 ~ 

'J·: ""..c:?Y ~ ...,..,, !Jemlrcller Çarşısı No: 63 ıl 
' ~ r"Ç'-" ~~ ~~ ~ ~ ~'-~~ 
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