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Basın kongresi dün Dahiliye 
Vekilinin bir nutkile açıldı. 

Dün Parti müfettişinin riyase
t i n d e bir toplantı yapıldı. 

.......... - -····~··--:= · liğine Pertev 
K.ongre, merkez ve mıntaka idare heyetlerile, ~Parti Vilayet idare Heyetı Reıs A 

hayaiyet divanlarını aeçerek miJzakere· \· Etcioğlu, Halkevi Başkan~ı~~~a vu .. 
lerini bitirdi ve dağıldı. kat Sadık Deniz seçıl 1 er. 

Anlıı:ara, 10 (AA )-BHıD 1 
Btrlıtı konıreal bu ıOn •• 
at JO da D•lallı1e Velslletea· 
clekt ke•ferana aaloouada 
toplaomııhr. 

Bu toplaahd• Bıtvektl Dr. 
Reftk Saydam ıle C . H. 
Pertlıt idare heyeti azaları 
Parti Mlıtal&ll Grubunun 
leıa Vekili Ali Rana Tar 
ilan tle memlekette her 
41ıl.te çılraa ıazetelerln mu· 
'•hhaaları hazır ltulunmak
ta tdıler. 

Dahılaye V elrtlı Faik Ôz ~ 
tr•lnn lronıre meaalıtal 
'h• Ye ıOrelrlt alkıılarla 
lc••ıılanan •utkundan ıoora 
"•n•r• rlJaaetla• F alk Ôz 
trak •e lıonıra kltıphkle 
'hııede Anadolu ajaneı mu 
harrırlerlncleo Kut· 

bay ıle Haber ıazetuı mu · 
hlrrtrlerJnden Y.ekta Raııp 
••ttl11ıı1lerdlr 

k.onıre rtyaeet divanının 
t .. •lclılllulat mlt~•klp n · 
tllea taJcıırler tanJp edile 

'•it ••rlcez idare heyeti, 
tlluek haJ•IJet dt•anı •e 
hıjelt •zatalr•arı -re buau 
~llkthea mıntalaaları tdare 

..._!Y•tl •• Ilı yal yet dıvanlArı 

azahlılar1 ıeçtmt yapdmııtır. 

Ko•ır• eeçlmlertnden aon• 
ra alkıılar arHında okunan 

•• Mtllt Şef lımet ln6n6ne 
Büyllı Millet Meclııt Reııt 
AbdOlbahk Rendeye, Baı 
•ekli Dr. Refik Saydam ve 
Parti Genel Sekreterl•ilne 
koagrentn yüluek hOrmet 
tu:ımlerlnfa arzına ald tak 
rlrt tttıfakla tenlp eylemlt 
tir 

Murabbaılardan Htlmt 
Dıl1Den Tthk ıazetecllıflnln 
lıtlk .. alt için bir hareket 
noktuı olan la1tn Hırlltı 

konıreıtnto toplanmHını te· 
mht eden HGk6ml't -re Par 
tlJe koogrenln mtnoet n 
tülıraalarının btldlrllmeelnt 
lıtemlt •• makamı rl,.ue· 
tta tedkilrl Oırertne konır•· 
nta labar et uıı yllnek ta 
ztm htılertae konrre dtu 
nının tercDman olmaıı ytne 
alkıtlarla kabul ed lmlttlr 

Konıre, ruznımealndekl 
maddeler la mOzakerettnt 
tamamlıyarak konıre bat 
kanı Dahtllfe Vekili Faik 
Ôztralna mu•affaklyet dl · 
leklerlle meHlıfne nihayet 

•ermft\lr. 

Suriye Cumhurreisinin 
istif asının sebepleri. 

Mı~u11n-ınecttsi ylrileiliiide bir toplantı yapara~ 
yıni Cum~urreisini intihap edecek. 

~ ş,., 10 - S.ntye me· 
~.,.. mecl tıt, 

~, .. , h 
L. • ._ • ılnü fevkallde 
•lr 
1 toplaDh yaparalr, 
•tıf 

• et•ft olaa C11mhurret · 
•l"ı 
'd Q Jertne yrntılnl ıntthep 

e~•i&ur. 

1ıı. Ş•aı , 10 (A.A) - Suriye 
(\•lıt h 
~t cuın uru Haıtm Bey 

'••• b , 1._ • ille UHD m~cllıt rel-
t\ıhe fl11derdtft lıtıf a mek 

8
'ttda, azmimle diyor kt: 

Sta ltbtrlnt takıp eden b6tQn 

ı,,,~1h bQk6metlerl, Surtyeye 

~,, 01dutu me•lrtt •erm•i•, 

"'" rı,,tl •• Suriye cumhu 
~ erı ara"Dda dostluk 
'ti, 

)' '1 11ı tals•lye etmele 
~'lı:"-ı ıamanda memle· 
"~IG~ 6nGnde bulunduklars 
~u, 1•rı Jeomeafnt ve dl 
,,, ... ' 16ılere karta mldaf a· .. , .... " "-•t le datreıt•e ıetır 
,,,, '•cak bir Fraaaa -

... ,~ 11nıabedealnfn ka 

'•-~ dtıl• kanaatinde bu · 
•"ı \ltl•rchr Yapılan ı•Y · 

'•ı . "-ı, 111 bu netlceJ• •arma 
,, t oı.._.11 ıayaaı tae .. ır 

"'"'•lftlr. 
)' ,, .. '''ta •ter tle•letta yent ıt · ..,,,.' '4 lilthlar me•klhal lıa · 
.., ~tt11d• ... u tetkıl •l· 

' IDlulllt aala,1••· 

lar ile tesad haltnde bulun 
maktadır Bu vazı1ette, be
Dlm tçtn lıtıfadan beıka yol 

yoktur. 

Mareşalın 
teşekkürleri 

Ankara, 10 (A.A) Ge-
ael Kurmay Batkanı Mare· 

ıal Fe•st Çakmak. Hatayın 
ana Yatana ka •utmaaı mQ 

natebetıle her taraftan al 
makta ol dulu tel ar af tara 

tefuılerde bulundujundan 
ayrı ayrı ce••P verm•I• 

tmkla butuamadıfıDtian or 
du •• keadlıl hakkında ıöı 

terıleo aevgılere 

lerlnln tbllfana 
teıekkar -

Anadolu 

ajanııoı memur etmltler 
dtr . 

ltalya deniz 
manevraları 
başlıyor. 

Aalrara, 10( Radyo) - 30 
ltalfaD harp ıemlıl maae•ra 
rapmait tber• Şarkt Alrda· 
alH h1r•k•t •••ittir 

Kont Ciano la
panyaya gitti. 

Kont Clano 
Roma, 10 (A.A.) - Kont 

Cıano, refakatinde ltal1an 

dlp'omatlaraadan ve ekıper· 
lerladen bir he1et ile birlik. 

te, lıpanyayı atyaret etmek 
Claere, bu ılra ... t. 13.20 de 

R•••••o laarektt etmlttlr. 

Moskova müzakere
lerinde yakınlaşma .. 
Anlaşma başka dnlathrl de alfüdır aıtığin~en 
müzakerelere ~ir mDddıt daha devam edilecet. 

Ankara, 10 (Radyo) Ha

•aa •J•n•ı btldırlyor: 
Bu ınn Moako•ada Molo 

tofla lnrıUz-Franaız murab 
hasları arunıda bır r6rOıme 

•uku buloıuı ve bir yaklaı 
ma t~mtn edılmtıtır . 

MOzak~relerln ba:ı:a kıaım 

ları beıka devletleri de all 

kadar etttftndeu 16r01meler•ı 
btr mOddet daha den111 edl 
lecekttr. 

Katıyetle be1an edılme 

Moıkova, IO ( A A· ) 
1 

B. Molotof, Seedı •e Naıı4~ tkf ... t ar, bu akısm B 
dakika ıarOı«Piitlerd! r . d 

P 
kinin e 

Stuogın ve otet11 B 
lttlrak ettlfl bu g6rftıme, ld~ 
St ranııo MoıkooY• ıe 

ı 1&rOım•
flnden beri Jepı aD 

leı in en uzunudur. 
buk ıu · 

G6rOımelerlD ç• 
rette btrblrlal t,.klp etmeat, 

b raretle de 
mtlıza kerelerin • 

b l.d•"'"" delllet e1~ vama et • 
lemektedır. Maamafıb 16 

~fa~ k d D rüımelerlo ne a ar :uma 
melde beraber 

müzake· ıür~cei foln kati ıurette kee 
relerin hafta ıonuna dof Urllmc•I henOs cleha mOm· 

mahfillerde 

ru müıbet bir netlcf!,. ••· 
racsfı Gmlt edtlmekted r . 

Loodra , 9 - · Moıko•• · 
da cereyan eden Jn••lfz -
Ruı - Franııs mOı:akerelerl 

cumarteal aGolndeo lttba 
ren faal bir Hfhaya ıırmft• 
tir • 

Bu ıGn pazar ohnaaına 
ralmen de mGzakerelere 
de•am edllmftUr. Akıam 
Hat on altıda Straaı tle 
loıılt•, Fraa11a bOyGk elçi · 
teri Molotef tarafından ... 
at 18 de k•bul edılmlttlr. 
Mtlaakereler iki buçuk eaat -

t•• f a11la ılrmG9tQr . 

kan detıld•r 
L d 10 - Cumarteıl aOol 

on re, I 
Molotoflft ıl>rDteD oeıl ız 
F bo ık elçllerffe St 
ranıız 1 d 

ti ce e · rana arasında •• • er 

d .. Oz:ak11relerfD ne •am e eo 
1 netice verdıll benGs ao aıı · 

lamamııtır 
Bu 86,a1melerdea ıonra 

eorulan bir ıuale ce-r•p •e 
ren Straof, bu 16r01melere 
hiç bir renk ••rmemenfn 
dab• mOoaılp olacafını 161 

lemtıtlr. 
Loodra, JO -- Baınktl 

Çeınberllyaın yarın 1&1lt1e 

••il nut1ı1lr b01Gk bir me· 

8. Sadık Dtnlı 
etmııur . Bü yftk zaferi ml
teaklp AtatGrk tarafından 
lzmlre davet edllmtf, oratia 
da keodlılne te•dl edilen 
mt\blm itleri ı&rdükten ıon · 
r• memleket tılurlot ele ala . 
rak ôJemlt beledl1e rt,aıı· 
tıne totıbap oluomuı; Öde· 

umraa1n•a 
tçln mlaal 

mlıtn tmar ve 
bir çok yerler 

•• m•ılıOr o1acak bOy6k 
ııler yepmııtır. 

Beıınct dP-vrede tekrar Ça 
aakkale mebuıu olarak 84. 
yGk Mıllet Mecltalne tıtlrak 
eylemlt, altıncı devr•de iz 
mir mebuılutuna aeçılmtıt r . 

Çok ,o•u~k bır &cara&ıter 
ıahtbl olan Doktor Muıtıfa 
Benıtıu, bir çok a>Omh• 
ya1ıflartle herkea tarafın · 
dın aevıhntf temiz y(lr~klt, 
temiz ~zlO, uımklr bir 
memleket e•lldıdır . 

Her y&raden olduju ıtbl, 
bılh ua vJll1eUmts ımer ve 
umren ıılertnde Parti bakı . 
mandan ,.hber olarak me•· 
cudl1ettndın çok tıttf ad• edt . 

lec•ktlr. 

« Tırhan» vapa· 
ru yarın geliyor 

letaabul, 10 (Huıuıl) -

Almanyada ıoıa edılmlı 
olan 350 '.J tonluk Menin U· 

pl vıpurlarındao Tırhan çar· 
ıamba ıtınü ltmanımıaa ıel 
mit olacaktır . Vapur Alm 
aovada 1apılan tecrO~el• 

.d 13 69 11111 elde etmft . 
rln e 
tir. 

Muka'?'ele ıOr•tf 13 t:.uçuk 

11111 .,lan Tirb•n b&~leltkle 
f&zla ıilrat elde etmlt ol · 

maktadır. 

rakla bekleomektedır. 

Nutkun, dtfer ıoo nutuk · 
lara ntıbetle, daha kati ola• 
aalı ı6ylenmektedlr. 

Loadra, lO (AA) - Ob· 
eener rıazetealnln dıploma . 

tik muharriri Çemberllyn 
tarafından 1&1lenecek nut · 
kun «tarihi bir ebemmlJttl» 
hala olacatını tahmlD et. 
mektedlr. 
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Nevyork Dünya Sergi
deki Pavyonumuz . • 

Si SEHİR HABERLERİ 
Nevyork. Sulh 

meydanı d enilen ee 
Dlf uhaoıo iki tarafına 11 

r&laonuı ve harici cepheleri 
seraı ldareal tarafından ha· 
zı;lanmıt 1'1rbtrlerlne bitıt!k 
btnalardan biri b izim Dev 
let pav1onudur. 

Bunun dııutda, latsnbulda 
beyke' traı Zühttl lerafınden 
y•pılao ve GOzel Sanatlar 
Alııademtılolo tanlbtne maz 
bar ola" bir bronz heykelt 
mht vardır . Bu heykel, pre 
hfıtorlk bJr Eti ıth,ttlnl ha. 
vaya uzamıı ellerlle tutar. 
Bız bunu lnıani ideallere 
dolru yGluelen ıeaçhk ıem· 
bolü diye vaeaflandardılr. 

Kapıdan içeri ı•rlnee Mtl 
li Şefimi• ve Relalcumhu· 
rumuz lımet l111606nün hey 
keli ılrtnGr Bu heykelın 
yirmi metre 1erlıl1>dt>, dört 
buçuk 111ehe Jllutklıtımdt>. 
ellerıle bir halata dGyOmle 

1•• •• ıene lıtanbulda ay
nı sanatklr tarafındın ya 
pılmıt bir heykel vardır. Bu, 
bir bacalı Aıya, bir bacılı 
tia Avrupa yaıılı tkl ıokl 

lzertDde duıur. Aralarından 
bafıf bir meyi ile d6rt lru . 
kattan dOteD •e ılzll neon 
tOpler•le ma•lmtrak ıııklan· 
dmlmıı bır ıu al.ar . Ôyle Ilı 
lımet lo6nii beylleltnın ık• 
metre ıerııı ile koloı ara
ıında iki bufuk metre ıenlt· 
llilnde ve on aeklı meh e 
uzuDluiunda Boiazları tem 
ıll edea .~ daimi akaa bir 
ha•uıu vardır. Havuzun 
blttıil 1erde altıadaa ıııldı 
•• haf •f meyilli buzlu bir 
camıD lıtODde bıonz harf 
lerle ıu cOmle oku•ur: 

« Türkiyı Anupa YB Asyayı 
sulh içinde bıılu» 

Bu manzara, her aıdent 

tHhlr edecek kadar mioalı 
•e muhteıımtlır. Eu JOzdcn 
pav1onu•uza «Sulh Mabe 
dt• llkabJ ••rllmııtır . 

K.ıpuian içeri rhlp te bu 

tHkln~ıdlcl •• Omtd •erici 
manzara ile kartılııan zaır, 

ıol ctpbeafn akı metre Jük 
aekltflnde ve on Gç metre 
ı••lthltnde bir foto mural 
tle karıılıtır: 

((Türkiye çeşitli iki mlers va 
mahsuller memleketidir)> 
Bu foto·mural, TOrklJeyl 

ekıerl1etle Arabııtanla lca. 
rııtıran mutavuııt Amert 
kah1a, Türklyenın Btrleı•k 

.lmertka Devletlerinin Şı 

mal luımıle aynı arz datre 
lerl ara11oda bulunan ve 
Amerika kadar çeıttlt tklım 
•• mahıullere malik btr 
memleket oldutunu cazip 

•e veciz btr tarzda aolahr. 

Kukatlı havuı u ujıon 

alıp ta h:ıfıf meyilli yolu 
takip ederek, l:oloı heylcele 

dofru ılerliyen aalr, bunuo 
h lzaaaoa ge ldlif zanıan ıol 

tuafında duvara ıömülü ve 
ıızlt ıı ıkh bir •ltrtn e 
k rıılaıır Dnvarda fU y zı 
okunur: 

Türkiye topraklarından çeşitli 
medaniyetler yükse imiştir. 
Vttrlnın içine mfbelntml~ · 

d•D ıettrttıilmfz Hıt&t . G•e· 
elı, Romeo •• Blaanı de•lr · 
lerloe ıtd tipik •11• yerlt>ı 

/ •ttlrtlmtıttr 

Bu crphe boyunca, 2 .SX 

3.5 ebadında d6rt foto ·mu 
ral ·-.ardı r. Bunlar, Hıur, 

Grek, Romen. Binnı · Sel· 
çok - Oımanh devhlerhıe 
ald nnat ibtde ve Herle 
rladen kompoze edtlmltllr Ve 
gayet monQmantal bir tealr 
bualurlar. Bu panolar, Tftr 

klyeolo çok uki •e aıll bir 
medeniyet •• "ültGr mem 
leketl oldutunu aöıterlrler. 
Ve bılhe11a bu s6ok6 mede·

1 

niyetin aearlerca ıüren zın· 

ctrl~me bir cehdin muhu
aalaeı olduiunu en iyi lıbat 
eden memleketlerden btrl· 
aln Tarklye olduğunu anla · 

tarlar. 
Atma Katta Ebedi Şefi 

mlz Atat6rlı0n büJOk bir 
mHlu .. ,dır Bunun bir Ja 
nına •Yurtta Sulh,. dlio 
yanın da •CıhaDd• ~ulh. 
ııarı bıoDz harflt>rle J•zıl
mııtır. Altır>d• da t• ol&u· 

nur: Atatlrk· 
Tarihi paDolerın bulundu · 

lu cepheJe aıfiyazl cephe 
de lı• uaıuml ml~Hı ıu 
cümle tle ifade e.iıleD, ıene 
2 5 X 3 6 nıetre ebadıoda 
dört foto 11>uraltaıl:ı nrdu: 

. Tüı kiyP, ya11nın dünyasını kur
mağa hizmet lden mımlektt

tuden bııidir. 
f'unlardan bırtıtnlD ftıtün 

de «Demokr6 ıi)e doituı 
yazıl ı dır. Bu, Elıec!i Ştfıaıız 
AtatOıl&tio vt. Mı~ll Ştfl11ıız 
Relııcu11ıbur lımet lrıöt6 · 
o On halk •• a111td• ahn11111 
realmlerıııdu> , ıntahıht Ye 

açık ha•• loplentılara atd 
lntıbatardıo terkip edıl111ıt 
bir foto· 11ıo1>tıjdır 

l"ıa.c . ın 1 1> üttOrıde <cSul 
he doiıu» yutlad11: Bu ya 
ba11cı memlcketltrlo tef ve 
de•let adamlaruıın TOrkl7e 
1• yıptıklan ruml ziyaret
lere aıd ruıaılerden ve ıulb 
ve doıtluk muahedeluı111t· 
zln fotoirafluıodan tuklp 

edtlmlıttr. 

Vilayetimizde 
iskan işleri. 
937 · 938 Senelerine nfı· 

beteo vilayetimizde tıkla 

itleri gltukçe çofalmakta · 

dır. 
Bunu nazarı itibara alan 

Vah Recai Gürelt lıkln it· 
lerlnln akeamamuı için icap 
eden tertibatı ahnıı ve bu 
itlerde dtier dairelerdeki me· 
murların da çalıımalarını 
temin etmfıtır . . .......... .. 
Vali Muavini 
• 

lzmire ~ayin 
edildi. 

\ali Muavini EmlD 
Ref ık Kırıi, lzmlre ve Dl
yarbakı r Vali Muavini Ab
dulkadlr Kealdn de ıeluımtz 

V alı Muavlnllflne taytn edil· 

mtılerdtr. 

Dıiıt Encüıınin dütkü 
toplantısı. 

Vıl&yet Dala>I EncOmenl 
don Valı Recai Gareltnln 
baı"anlıtıada toplanua~ Na 
fıa ı.. QdOr ıoıanan 101 alltı, 

Huıuıi Mub11ebtDln eakl •I· 
llytt otoa:obıl ıaujı aı.ka · 

sının aatalmuıle, ~ VllA1et 
Matbauı lteaabatının tuft· 
yuloe Enc:Omen ızuıDden 

Ham.At Arabacıoflu de Mut 
tafa Kınık nçllmtıttr . Bun 
lardan bııka, buı dabtdtn 
ıelen enak tedkık •e m6 
zakeıe edtldtlı.ttn ıoora lıa 

bul edllerelı toplantıya ıoo 

nrılmtıtır. 

Ankarıdıa aılın me,uslı
umız 

BOyOk Millet Mtcllıtnln 
yaı. tatili dolaylılle mebuı· 

laramızdan feyıd 86ıener, 
I Hılmt Şercmdll, Rehmı Sel· 

çuk ve Bilecik mebuıu Muhil• 
Suner pazar ıGokü KOtabya 
trenlle ıehrimlze ıelmıtl•r 
dır 

Oçünc:G panomu~ A111erl 
kahlar 

0

lçln ptk 1•1•nı dik 
kat olan «Toleranu mevzu
una tahılı edllaıltllr. Bu 
me•zu, Rum, Ermeni patrak
lertle Baham betının ve bun
lerın ıdarestnd-okt dlııi mü 
eıııael erto f otojraf (arı dıDi ı 
relıta Türkl1edckl vlcdaD 1 

hOrrlyetını ızah eden imzalı 
mektupları, Turkıyede TOrk 
çeden baıka dillerde çıkan 

(Sonu OçQocO Hyfada) 

Pof re' Virjini 
Rern11rden De Sen P(,erfn 

Pol ve Vtrjlnl adh Hf!rl Ke 
mal D•mlrey tuafmd n hı· 
ml7 bir llıllnla Tftrkc~vf'! 

çevrilerek Akın Kttape•t ta 

taf ından neıredtlmtıtlr . 

Kitap, e yrıca eıer Ye 

muhurlr hakkında bh mu• 
luddemeyl dn ıhttva etmek 
tedlr. 

Cıban edebı1atının ııh<3 

aMlerieden o 1an Pol ve Vır 
jlnl1l bOtOn oku1ucularıcuı 

za tınılye ederb 

DelerJ 11 kuruıtur 

1 

Tekirdağı 

Hılkevi pazar günü Ban
dırmaya gelare~tbir .müsa
mıre vardi va ~irda f ut~ol 

maçı yaptdar. 
Bandırma, (Huıuıl) - Te 

ktrdalı Hallce•Jne menıup 
120 kitılık bir kafıle cumar 
leai ıüuQ Lıaumııa geldtler. 
K ndılerıoı Helkevımıı: aenç
lerJ ka~ııladı •e tereflorfne 
btr çay ziyafeti verıldL 

Mtaaffrfer o ıkıe m Halk 
' evinde akı p rdellk komedi ve 

1 
bir plyn verdiler. Yüzlerce 1 
kitinin ıeyretttfı. mfiaamere 
iyi ıeçtl ve btlhuu g•nçlu 

, aık ıık alkrılandılar . 
Erteaı pazar ıün lı Hft ll. 

evJ blumıaıızla Tekırdefı 

takımları ara11nda bir fut 
bot mr.çı yapıldı. 

Sabayı binlerce ıpor eo 
•enler doldurmuıtu . Evveli 
ml1aftr takım Ye btlAhere 4e 

Bürhaniy .de Tekirdağ~ · 
it Buf gar Kiroyu yendi. 
Güreşler çok heyecanlı ve iddi
alı oldu. Dört pehlivan, ba

fa güeşmedi. 
BGrbeoiJe, (Hu~uıl) rl idi. lbrabtm, btr lkl el 

Halkevl •e ldmanyurdu ya- eneeden ıonra rakıblal alta· 
rarıaa pazar ıün(i yapı\an na aldı ve hiç zorluk çek 
bOyQk Y•llı pehlhın aOret· meden bet dakikada yendi. 
lerl çok alikah ve beıecanh Sıra baıalhna ı•lmlftl . 
gaçmtıttr. Bu ıOreıe iki çift pehlivan 

Kazam••• ıelen, Tekir· lttlrak ediyordu Manyaslı 
daih HOıeyln, Bulıar Kıro, İbrahim ile Somah Abdüı 
Molla Mehmet, Mantıah Ha Hlim ve Gönenlt Çenıel ıle 
iti, Şerif, Somalı Abti011e Hamdı ortaJa ıelerek halka 
llm, MaayHh lbrabtaı , ı:>ın takdim edtİdtler 
duııh lbrabım •e daha bir Çalıılar, biitGn hızUe ça· 
çok peblt"Yanlar anJerfode layor Ye peblfvanlar mey · 
davullar olduiu halde ka- tlında dolaııyorlardı. 
zamızın aıubteltf yerlerini Manyaılı lbrahlm •• Ab · 
dolııarık bu ıOnkl ıüteflD dftuellm tutuılular. Birbir 
zevkini ve hararetini balkı· (Sonu Oçüacü ıa1fada) 
mıza ibraz ettirdiler. 

Bu müaHebetle, ıGnler 
den beri batti. haftalardan 
beri Jedıkoduıu olan mü 
hım 16reı Halinden evvel, 
halk akın elun ıahaya gel· 
m•i• batladı. 

illa edtlen Hatte klçü~ 
pebllnDlar ortaya ıelerek 

ıür~ımele bıtladılar 
OJier köıeden kGçOk or 

taya Sındırgılı Ahmet Alt 
ile Bürlaanlyedea Ahmet çık 
talar . Hu tlıfılnlD de boy 

ları lı ClçOk idi. Böyle olaıa 
larana rağmen ıOreılerl çok 
ze•kll oldu Ve Sındırıılı 
Ahmet Alt rakıbıaıo aırtını 

yere ıetlrmtk ıuretıl• yen 
dl. 

Meydan tici dalulıadıo be 
rt boı .. Kartlda pehhuıılar 
bırblrlerint yatlam•llla meı· 
aul .. Hakem heyeUndtn bt
rl baiuıyor. eo,ok orteya 
gGreıcc:ek pthhvanlar orta · 
ra . Bun•, ~nnduaılı ibra 
hlm Bahku rlı Ramıran çık 
talar .. 

BtrbtrlerJntn ellerini ıık 
taktan ıoDra, ial olarak bir 
ıGreıe baıladılar . lbrahtm, 

•• 
Kıçak tütün burunn:uş. 
Sakarya mabaıluıoJen 

Muharrem ale Çıfıt nahiye· 
ılnden izzetin üz~r lertnde 
kaçak tütün bulunduiundan 
her ıklıt hakkında da kanu· 
ol muameleye bıtleınmııhr. 

Ramazana nıızaran daha tle 

btılmkıler uhaya alkıtlar 

aruında çıkarak yerlerini 
aldılar . Mut ad merHlmden 
ıonra oyuna baılandı . 

Çok zevkli ve umtmi bir 
bava ıçerlılndc ıeçen maçın 

birinci dcvıeatode T~klrdai 
hlu penaltıdan bir, blzllb 

a• 1 ••• 

Dükkanların 
kapanma mese
leai ve eanafin 

fikirleri. 
Btr karllmlz JHIJor: 

8 ·7 939 Tarıblı ıazete 
Dizde d•ba evvel verilen bir 

ha vadfee bııtm ılbl eevlnen 
bir arkadaıımı:ıun yaz11ını 

eeve •••e okuduk Çilnl&Ci hep 
bu derdin hHtauyız. 

Bu ıOnkü J•ııtıyı okurken ' 
arkadaıımı:ıınn ah bizim Be 

ledlyemlz de yakında olacak 
toplantmnda bu Jıt balletae 

yollu temennlıtnden ıonra 
lııomıu vtll1etlmlzde d6k 
lclnların bir kıımınao yedide 
bir lnımının eeklzde 
kı pındıjını 61rtndfilal tli•e 

elmektedar. 
Fakat 16nill lıter kJ bu ıı · 

tlrabat Hatlerfnl btıtm Be 
ledlyemlz daha ıeotı doıa

aerek hiç olmazaa 6jle ye· 
meft ve lıltrabatı için btr 
buçuk aaat gtbı btr velut 
ayırmayı da ıbmal etmeatn. 

Sabahleyin 6 da çarııya 

çıkılacak oluna eluerı dQk. 
laun 7 de hepıl 
nln açıldılı ıörülür. Bu da 
akıamın 20 ılne kadar· ha 
tl bir k11an daha fazla · de · 
vam ederlu dükkln aahtbl 
hiç •Jrılmadan dülıdılnını 

beklemek ve çalaımak mec· 
' burlyetlndedlr. Bu çalııma 

aaaU t 3 aaal tutar kt pek 
fazladır Fakat bu erken aç 
ma ve eeç kapıma adc:tı 

komıu dü~kinlarımızla olan 
ıuunuz bir rek&bettlr . Bunu 
ancak Seledtyemf7. hall~der 

Eiu dOld,inlarımız mu-

Bir sanatkarı· 
mızın icadı.\ ~ 

Mıllıkuvvctler ceddeıinde 

mobll1acı Faik Babadır blr 
eeaeden beri az benzinle ça· 
lııan •e daha fazla tı 16ren 
bir ta1are motörü. meydana 
ıettnneie ulraımakta ldt. 

Ôfrendlilmtze 16re Faik 
Babadar motörün\i lkmal ede· 
rek thtıra beraetl•I almak 
lzere lkttıad V elllletlD• 
mGracaat etmlıttr. 

Vekllet mot6r0• faydalı 
oldulunu teebıt etull lçtn 
Bay Faika ihtira beraetl ••· 
rllmııttr. 

Kapıyı tıılamıı '' cıı 
kumıı. 

MlrzalteJ mahallHlnden 
lımatl lımlnde blrlıt pazar 
ılnil ıecHI ıerboı olarak 
e•••lce aralarında ı•ç•D 
bir meıelede'n dolayı mul-

,,be1' olduiu aynı mahal· 
l•de oturan Adviye ve Kafi 
r&yenln evine ıJderek lra
pmnı taıladıiı •e camlarını 
Jurdıtı ıddıa edtldlfladen 
ıuçlu lımaıl yakalanank ev· 
raktle blrhll te adliyeye teı· 

lım edılmltUr. 

•• 
Singer dikis tursu. 

Pazar 16nll6 D0ıha· 

mızda bir karllmlzln, Sınıer 
kumpanyaeanıa meccani der• 
nemı altında maktDe ve le· 

vazım eatıııaı teminden bıı· 
ka ıaye ıözetmedıtınt btldt · 
ren bir mektubunu oeıret· 

ttk. 
Buna cenp olarak kum· 

panra m6mc11ıl1 bıze ııa • 
ladaki mektubu 16oderdı: 
Sa1ın ı•zetenlzln 9 -telll 

muz 1939 tarih ve 4225 •• · 
yılı nftıhuının tklnct ıahl · 

feoıfntn &ltıocıı ıGtunuoda ıt
lci yet mektupları batlıklı 
yazıda Sınaer dtklt maki
neleri kumpanyuıntn be· 
daya ıçmakta olduju kur• 
larda btr çok mecburıyetler 
konmuı olduiu zllcredılmek 
tedtr 

Bu çeılle ile aayın balkı 
mızıa kunleramız hakkınd•· 
ki bılıderlnl kuv•etleudır · 
mek ve hem de bu ııki1~ 1 

t ' J'apan v11tandeı1 tenvir e 
mek Ozere aayın gazeteo•· 
sin aynı ıütunlarında ce•" 
bımızın oeırfnl rlea ed• 
rlm . 

Slnger dikit maktnele'
1 

kumpanyaeı dünyanın b'' 
tarafında ciddiyet ve fer' 
iatlle tanınmıf '>lr nıO•••' 
eedlr . Kura aramıza nered'

1
' o, 

ne :ıamao alm ı ı olur•• 
ıuo yalnız Sınıer dtklf ..,, ".,,, 
ktoeıl olanlarla hiç nı• 1 ~ 
al olmıyao b&J&nlar ııtt'' 

edebilir. V' kller de ı kf ıol yaptılar 

ikinci deneye de ııynı heye~ 
canla baıl•ndı •e devrenin 
ıoolarına dofıu bızfmkıler 
bir gol dahıı 1aparak ıalt 

blytll 3 1 ile garanti et 

mıı oldular 

Kuu1uımız M_.aı ıf .. 
it ... 

eyyeo aaatlerde açı ır, ö§le klletlnlo murıkab••1 • 1,, 
yemelır ve iltirahe.t ıoı herkts dadır Kuru devanı ed.ıO ,, 

o !UDUD bıtmeılne pek AZ 

zaman kalmııta. Bu da ma 
tevazlo bir ıektlde devam 
ederken hakem uzun düdOk· 
le oyunuouo btttıilol tlln 
etti . 

hilkümet memurları ııbl · ahı vertoierlnde t•lll'"' 
alaua daha med.-.ol f•fnyıf ıcrbeıttırlu ·ı 1 ı 

o• 
t&rzlaa halkı mızı alııtırmıt Mafasa18rımız. k•"u il'' 
o 1uruz değil mi? mızın emretmlt 0

1dufll •-
lıte bu dıleğimizl belduı tOrlO veralyi de datoı• ,~' 

~ . 
nl dütilneD Belf'dtye Encü manından evnl ıe" "' 

b&J menine bırakıyoruz Kun•e· ödemekte oldutunu 1,rı 
den ftıle çıkma1ınıda candan ıtle ile tekrar et..,ek 

anu edlyoruz. 1 rtm. 



il TEMMUZ 1931 

görüşler: 

Fazilet yolu 
Tilrkln ma1a1ında mev· 

cut bulunan ceYher lerden bf· 
ti; bn,oınne 1a111, lıGçülft · 
lae ıefkat beılemekUr . 

Bu 6z tlu,gu kQç6k Y•t 
larda ıılenlr H olıunleı 
lıtılar1a fertler arHıadekl 
llıaneyi baihlık o nfıbe.tte 

••ilam olur. 
Çoculdar1mıza, ıeoç1 ertml· 

le evYell atılıyacelımıı 

derı bcı1oklere ea111, ktlçOk-
1,re ıefkat olmalıdır. 
Bır çoklarımızı rencide eden 

Ye Clmlhlıdlfe d09üren bazı 
91rlcıa hldl1elere ııhıdız: 

Ftl6n 1erde bir talebenin 
hocaıını numara lçln tebdl 
dı, turada bir ofulun baba 
h 1a11111zhlı, burada bir 
•naaın eYlldına ı6zQ ıeç · 

-..,,,,, -.e bir bGy6i6n ba
talc kadar bir çocufu ıokak 

t,, dGımaaa h6cum eder ıt· 
bı lıoialayııı Teealre .. Soıyal 
bG1ı1emlze lrız olan yarad~r 
lu &zerinde Maarif Velılle 
Ua.ızle, mtlll teıekldiHerl 
-..ızle, mDne••erlertmı:de ala 

~, tle durmayı h•yatl bir 
itap haline ıoku1er. 

Bayaklere karıı bOrmet, 
~Gçiildere kaıtı t~fkat, faal · 
let Ye ahllk borcumuzdur. 

Har •e ileri terbl1e cere
)•rıluına uyıun olarak ye 

tııtırmeie çehıtılımı%. çocuk-
1•• ımıza bir çok: aOzel huy 

ı,, •• itlyatlar aıılarken 
b•ıta 16z öoOnde tutacaaı 
"1ıı •uele bu MJlı Ye ıef
lc,t du11uıu ıeltr Sa11ı •e 

l•flıat kalblerl blrbtrlne bal 
lı . 
hn nıaneYt bır baldır. 

Coculdaumıza bOyOklerl 
llılıın ıOzel itiyatlarını •e 
1•ııletlerlnl mteal olarak 
16ıtermelc , aıılamak nzlfe 
••uıdır. 

Gazeteiud: okuduk, Ge 
'•l kurmay Baıl&anıans ıa 
:•tl PeYzl Çakmak ıon tef 
1'1•rı HDHında lzmlrde te 

~ldQf ettık!eri hocuı Efe 
lııa.ın hatmnı ıormuılar 

.,, ' t ini öpmek ıurettle h6r 
'-ı,tl~rırıı 1zhar etmlılerdır. 

f\ . 
~G • bQyGk fazilet Ye ne 

JQlc lıadırıtnaehk . 

t Ne babtlJar o boca ki, 
"-•Goün en tatlı dakıkala 

•• Q, b 
"' u ıuretle yaıamıı olu-
1'0r G 
" · enel Kurmay Batk"· 
''-'• ~tı lho bu hatır ıoruıu t,:11 ıçın en bOyOık kalb 

ıı 'tlıtıdır •e ea :1enııo hl\ 
lltl 

8 
•re bedeldir. . 

., 6 JGlc Mareıehmız her 

dı.1~'11 olduiu ııbt , bu ka 
~. "••lıaıle do ıençllje tyt bir 

ı:ı," ~ olmuıtur. 

)oı''çler yolunuz bu fazılet 
\l olıun ! 

Vthbl Evlnç 

-·~-

BALKAN
LAR VE 

ARABiSTAN 
Bayan G. Taboula yuka 

rıdakl ıerl~vha alt ında 29 
bızlran J 939 tarıhll «Oeuv· 
re» de eı•iıdak ı mütalea• 
l arı ti eri ıGrmel& ı edlt: 

« Mihver propafında11 

hakkında nlıdolunıcak kon 
feranı için biiyilk hazarhk · 
lar yapılm .. ı huıuıunda 

emirler •erllmııttr Bu kon 
feranıların h•lllarına rla7et 
ile mezclne yardım etmelı 

dır. loıtltere lrakda, Man 
rayı Şerfa •e btlhuıa Fıllı 

tinde çok b616k zorluklar 
la çarpıtmak mecburiyetin
de kalmıthr. lnıtltere, bat 
tl Araplara Te Yabudılere 

ıkl manalı ye birbirine zıd 

••adlerle otorltHlnt muba
f aza etmeye munffak ol · 
muıtur. Franea dıht, biç ol
masea bunu yapabilir 

TOrklyeye ıelınce; TfirKI · 

ye kati ••rette ölmOı bu1u 
oan bir mazinin yeniden ıh 
1a11 hol,a11nı kati ıur~tte 

terketmek fcıp ettlfınl ••· 
rlb bir ıurette anlama!ıdar. 

TCirkl1e ile Suriye aruında
kl hudutlar htçbır gtz ! ı emel 
olmaluızın kati ıurette tah · 
dit olunmaltdır. Yeni Frao 
aız - TOrk ltblrlt§ınto de · 
vamlı ve vertmlı olma11 lçlo 
bu batlıca tıulhr. 

Tibktye yeni beynelm ı lel 

komplnezoolar aruında ol 
dul&ça ılizel bir rol oynıya 
bılır. O o un baıhca •azıfHI 

Avrupa ıle Aıya ara11nda 
bir nizam ve intizam ıeddt 

kurmıl& tır . TOı k - logllız 
anlıtm111 ile btılıkte Fran· 
11z - l Ork anlaımuı da 
bu eahııda, ıu hun ıd t• meat 

bakımından fevkallde ehem 
mlyetU bir uoıur olabtlır » 

25 Haziran 1939 tarıhlt 

Romen buını, ıeçtn h ııfta 

imza edtlen T6rk - f ran 
aıı akorduna mütedair bı l 

cümle haberleri en mutena 
ublfelerlne dercetmek ıu 

retıyle büyük bir "laka ıö• 
tekmektedır 

Uotnnul ıuetuı (25 6. 
1939) TOrk · Fransız akor· ' 
du baılıklı bir yazıtında ez· 
cümle ıayle demekted ı r: 

«DQo Ankara ve Parlıte, 

TGrk - Frao11z akordu, ay · 
oı zamanda h'oze edı ldi. 
TQrkty• tle Surlye aruın • 
deki arazi mueleai, ltbu 
akoıd tle kati olarak halte 
dıldtfı gıbl 1921, ı 926 akort· 
ları tle hududu lHbll ed•len 
ve 193) ıhttllfı tle de ufak 
bır hudut tadllahua maruz 
kalan lıkenderun Sancajı 
da TOrkl1eye ilhak edtldı . 

lürklye ile franH bey 
alodekl lyl mon .. ebat. bir 
taraftan lıkeodeı un Soncafı 
mHelutoden d•fer teraftao 
Türklyen!n, manda •e hı· 
meyeal FranH,a teydl edtl · 
mit bulunan SurlJ e arazhıl 

ol üzerindeki metalebatın 

dA~ oluyordu Türkiye ıl e 

fran11a aratında 4 temmuz 
ı 938 de imza rdıleo doıt 
lak muahedesi, buı mahal· 
it m~aallt halledere1' 1 ürk 

Fran11z müna1ebahuı 

normal bir_ tekle koymakla 
kalmadı, a1aı zamanda umu• 

TORKDILI 

mi ılyuet plinuıda ııll ı bağ. 

lantıyı Te eamlmi • ttır•kl 
meıatyl de temtn eyledi 

lıbu tkl devlet, muhltJıf 
tılerı me1anında , taraf eyin 
den bt rbaoıı birinin ken · 
dl ale1hlerfoe aıütenccıh 

otm .. ı muhtemel görülen 
ılyaal -veya iktisadi anlatma 
lara ıhaıenı e)I -.e m0tt"ca
vlze btll va11ta •eya bll•a · 
aıta yardımlarda bulunma . 
yı da teahhGt etmektedir 
ler. 

A.y•ı zamanda lıbu 19J8 
akordu, Akdeniz munzene 
ıının bozulmuı yüzünden 
lakenderun Sancıfının 
btr tehlıkeye maruz kalma 
ıı lh\lmall lıı:artııında miıte· 
ref teabhOtlerlnl ifa etmek 
üaere 1ekdıterl ıle mCit••• 
red• bulunmakla da mükel · 
lele tutmaktadır. lıh u 1938 
doetluk muahedeaı, ıünden 
güne kuYYetleomekte olan 
Türk - Ftanııa mOnueba 
tanın bir mebdei hareket 
nokta11 olmuıtur Y enlden 
yaratılan •e ltbu iki deYlet 
beyoındekt polıUk havayı 

normal bir hale ~oyan bu 
ıartlar, arazl1e' mQtealltk 
bazı ıhttlafların halli zım 

nında bir kaç zamandanbe. 
baılayao yeni müzakeratın 

kepalarını açt ı ğa ııbl kati 
•e müteka bıl mOkellef ıyet · 
lerl mubte•I umumi mahi
yetteki ılJa.•I anlatma ale 
de J 9J8 akordunu tek em· 
mül ettirdi. 

Şımdıye kadar ıelen ha
berlerden tıtıhraç tdı len ne 
tlcelere balulacak olurea, 
Tarklye, Suriye toprakları 

Qaerlodekl her t6rl0 tddta 
11ndao sarfı nazar etmehte 
ve buna mukabil de ken
dtıtne Sancak üzerinde lam 
hiktmlyet verılmtktedlr • 

Lllc ı o, mahıl 1 karakteri 
haiz bazı ibtıliflau halle 
den TOrk - Franılz akor 

du ile TGrkıy"nln, AYrupa
nıo yeni emniyet ıııtemtne 

dahil olmuının Ye ıulh cep 
heılo ! n teıkılitlandırılmHı 

nın pek: bQyQk bır ehemanl 
yetı nrdı . 

Bır kaç' zaman etvel ak 
dedılea Türk loııhz akor · 
du lle d6o akdedılen Türk 
- f ran11z akordu, ıerek 

8&lkanlarda •e ıerekıe ıer· 
ki Akdenızde ııyaai •e aı 
keri teırtkt muat1l temin 
etmektedtr ki bunun maddi 
Ye mane•i trtlrl pek bthCik
tOr. Hethaoıı bir harp ha 
lınde Türk · - loııltz 
Franıız kere, deniz, ve ha 
va ku•vetlerlnln tetrtk• m•· 
ıatde bu'unmalan, A.-rupa 

oın bu kıımında ıulhun mu 
haf azs11 için pek mühim 
bir imtl olacaktır. 

Bu üçlü teırıkı meHly~. 

Türkiye tle •ıkı doatlufu 
mcshim buluna•, Franıaya 

eıkt bir doıt lui& •e logll 
tucye ıeç~nlerdc akdedl 
len bir lttlf ak muahedeel 
ile bttih olan Mmrın .ovuo
cula" muhtemel rolü de 

· kıt1detmeyl unutmamah 

yız . 

Bolazlara ıablp buhaaan 

Sovyetler Birliğinde 
ve inşaat. • 

zıraa 
1938 Seneılnde So9yetler 

Bırltfl ziraatında, 5:JO 000 
traktör, 153 500 kombine 
bua~ maklouı , 195.800 
k&royon •e 130 800 harman 
maktneıl çalıımıthr. Sov1et· 
leıde topu im kolekt ıf itlen· 
meel Te buna inzimam eden 
modern tekoık zlranh f• lha 
kıka çok milhlm bir d ere· 
cede makloelettlrmlt bulun· 
maktadır. Neteklm harman 
itlerinin yGzde 94 i1 , lii ı me 
Jtlerlnln yQzde 7U ve huıt 
ltl.erlnln de yüzde 44 6 bu 
ıGn makine tle yap.imek· 
tadır . 

Memleketteki endüıtrl, zl 
raatın biltGn maktoe ıbttyaç 
tarını kartıhyacak bir vazl · 
yettedlr. Daha 1932 eeneeln· 
de her türlü ziraat makine 
ıl ithaline ntha 1et •eren 
So•1etler Blrhtı, 1936 ıe 
neelndea itibaren de ziraat 
maklneıl imalinde dOayada 
birinci rue•klt almıttır . Mem
leketteki ziraat malc lneıl 
f abrlkalannın mecaıu lattb, 
111lerlnln kıymeti, 1913 ... 
nesinde 55 000 000 rublel~en 
1938 ıenealnde 2 .5000.000 
ruble,ı bulmuıtur. 

Sovyetler Bırllilade zhaet 
makineleri lnt!!lata, 20 büyOk 
fabrikada tekııf edtlmlıtır 

Buolarda'n 8 tanHt, ız· 
cümle Çelta blnık, Sta llngrad 
•e · Harlı: o• traktör f abrlka 

larr, Saratov ve Zaporojle 
kombine hıuat harman ma ' 
klneel fabrıkalau, Taıkent 

Roeto• •• Gomel mekanik 
tnıaat fabrikaları . tik bet 
yıllık plln devrut içinde 
b1t1r ı lml1Ur. Bu eıoada , bü · 
tün eıkt fabrıkalar da baı 
tan bııa ytnlleıtırı l mtı Ye 
modern teknıfe u1durulm · 
uıtur. 

Bu fa brlkalar, ~lr taraf · 
tan zire ata lQzumlu makineler 
toıa eduken, dıfer taraftan· 
da bunlar ilzertnde lyllettlr 
me 9e 1enl yeni makine tıp . 

lerl vücude ıetlrme faaliyet· 
lertnde de bulunmahtadır 

Bu ıuretle, Sovytt f abr l 
kalara balen mncul maki
neleri durmadan la lh etm 
ekte 'f'4' ayrıca çok iyi oe 
Uceler veren yeni malcloe!er 
kurmakta ve oıha ytt 

TürklJenın, bır Auupa ıhtt· 
lafı karı11ında tf a edec• alt , 
mübtm rol, kendlltne, ıulh 

için, mOateına bir ehemmi 
yeti baız emniyet t•ıkılltı 

iç in, teırıkl mHal lmkAnla · 

rı •erm~ktedır. 

Bu o un kı 'metlol pek doi 
ru olarak takdir eden f ran 

u ıle loılltere, bazı mGhlm 
feddı lrlıklar bahH1na olıa 

dahi, A•rupa ıulhu ufruoda 
keodt faaliyetlere için zaru · 

rl g6rd6klerl bu akordları 
1apm•kta etcele rtmelerJ il· 

sımdı 

Bu yen• akord &le l'ulb 
r.ephul daha ziyade lf uv 
•etleumektedtr. 

bunların pratikte munffak 
olmaları (izerlne buaları le· 

lu ir ederek memleketin her 
tarafına dafı tmaktadır. Bu 
çı1ııınalar netfceıınde muh 
tehf mak•oelerde elde edi 
len raDdıman, halli yOade 
25 ıtbl hüyGk ntıbctlerde 
artm ıthr. Ye pı lan yeol ma 
klncler l ıe bllhuııa endiht 
rtde kullanılan oebatların 
dılcı lıp b iç ı lmeetnde -ve tu 
'f'lyulnde kullanılaolardır 

........................... --
Bürhaniye 
giireşleri. 

(Bıttırafı ikinci ıayfıd•) 
lertnt deaemelıle meıııul .. 
Dlft"r tuıfta Çerııel ıle 
Hamdı, aanlcl yıllard•D beri 
ıiheıe huretmlt ııbl, ıal
darmala •e •ar kuY••tlerll• 
çılıııyorlardı.. Halk beye• 
canda. Kımt İbrıht11>lD 

1ıımt yeneceilnl, 
Abdü1telimın y•neceflnl ılJ· 
lı1orlardı 

l on· 
Hamdi Çenıel ıOrtf kit 

lara nazaran dabı zeY • 
Çengel, Hamdlden daha kO

çük, ilkin fnkalide kıYr•k 
ve attlıao . . f 

Dır natten beri tkl çı t 

b 1 ı in eırh· pe llnn, birbir er n 
1 nı ıettrmeie ufraıtıkları ha 

m•· de hıç b ir nettceye yar• 
1 dılar . . N ı hayet lbrahllll e 

ı\bd011e 'im berabır addedll· 

diler .. d 
Ştmdf, Çe.,ıelle HalD 

1 

mGlemadıyen boiuıuyor' 
k'h blrt, "'b obfrl alta ı•· 
llyordu. Bu nııyet yaram 
ıaet deha uzadı. Hakem he· 

d bırabere yeli her tk ıılnl e 
0 baraktı. Bu 'oda yapılın 11 l 

ki bu o 
retlerin en mera 111 

du . 
Bundan ıonra 11r•ı bat 

pehll•anlara ıelaılıtl. Bu 
l yardı 

ıGrtı~. bet peh ıvıD 
Cöneoll Kara HOıeJID.Mantf· 

d 1 Şeri , 
aalı Halil Sın '''' 

1 

' ve 
Yarı mdCinJ• ~ Oleyaıın 

Tekir · 
TQrklye baıpehllYID 1 

dailı Hnıeyfndl • ıhtl· 
P€hli•anlar ar~ııod l 

llf çıktı . . Oıfer d3rt peh 
1
. 

nn, TeklrdafhoıD d• ıüreı 
Haıeyln 

meelnt tatlyordu · k 
beıpebltvan olduğu için im 
galtp geline, onlarla ıOre· 
tııceitnl b ıldırdl. Bu noktll 

üzerinde daktkalarca mDn•· 
Ş f SOley· 

ktta oldu H erı ' 
men, f:lüıeyln ve Halıl ıtı· 

•erdiler · reımemele karar 
Bu vaziyet ıerek halk ye 

denler ara 
ıerekıe tertip • 
11nda iyi karıılaomadı. Eıa 
HD bu güreılerde Teklrdai· 

la ıle gOreımek için ıelın 
Bulıar Ktro ıGretmek için 
aalaııl 111ııtı r · 

Beı dakika ıonra Jkl peb· 

l•van ortaya ıcıldll•" H•r 
tkf•J da b.slk• takdim adıl· 
dl ve ıık aık alkıtlanchler 
Ve keodJlerln• mahıuı •f!t• 
mooılerJ yaptıktan ıonra 

gilreıe baıladılar. 
Daha ti k hamlede Tekir· Bu ıGoden ftiber cn ıarkf 

Akdenızın ve B• l kaoların 
emniyeti , btr tPtrı"• ıneeat 
ılıtemtne, mütekabil ıuükel· 
lefıyetlere, ve eıu l ha faydalı 

olacıığa ıüphealz olup mad 
dt Ye maoe•1 tedaf Ot tem la 
eden lkl tarAflı teminata fı · 

UDacl edec.ktlr. 

daih Bulıerı altına aldı 
Ve birkaç dakika ufraıtık · 
taıı ıoora Bulıar tekrar kur 
tuldu. Vd Teklrdıt! ı bir 
kafa, kol kapmadau ıoor•, 
Oulıarı •ktnct def• allına 
allllala muvaffak oldu v e 

iki dakika aanra ıOHlte 

IATPA ı 1 

Nevyork Dilnya 
Sergisindeki 
pavyonumuz. 
(Baf~arafı lklnol ıayfad•) 

guetelerln bıtlakları ile ter· 
kip edllmtt bir foıo·mootaj 
ıle tebarüz eltlrllmltttr· 

Dörd6oc0 panomuz Tir· 
klyedekl toHD •• madde 
meobalarını tokııaf ettirmek 
için yapılan kOltDrel Y• eko 
nomtk kalkınma hamleleri 
mlze tahılı olunmuıtur . 

Bu panolar bitince, tarihi 
cephedeki vltrJoe manzt bır 
yltrln daha nrdır ld bunu• 
içinde de Selçuk •e Oım•• · 
h de9 trlerlne atd en tipti& 
a1lise •tYHI bulunmaktadır. 

TOrk kadınına tahılı olu · 
oan panoda, Türk kadınını 
haremden baıka bir 1erde 
taıa•vur etm•I• alıt•••J•D 
muta•auıt Amerlkalı1a ka · 
dın ınktllb1111ısın her Hh•· 
dairi bııarıları canlı bir tars· 

d; ı6ıterıl mittir· 
De•let pa•lyoaumuz bak · 

kında Amerıkının blrço~ ıa · 
zıtelerlod• altaylıklr n•trl· 

111 1apılmııtır. Bualardan 

ralnız Amertk:a•ıD •• NH·· 
yorkuD en bGyGk ıaHtele· 
rınden biri olan NeYJork Ti · 
m•• ıazeteılnln uzun mıka· 
lesinden tU fıkra11 alı1oruz 

« DeYlet pa•IJonunda •• 
ziyade a6ze çarpan nokta 
zehıl adla 38 yatında bir 
TOrk beJkeltraıının eerıt 
ıçınde yQcude ıettrdıtı tld 
heykelle Trrkl1e Cumburl
,etlnln tik relıl Kemal 
AtatOrkilD bOıtiidGr. 

ZübtDnO ıtatOlorınden bl· 
rt tunçtan bir dehl&aolıdar k1 
ıOnetln laableltarıh tellkkt-
1101 ıf ade eden bir ıelıll ıld 
elıle tutmal&tadır. Bu ıekll 
lnHnın en 1akıek: ideallere 
dotru olan mücadele1lnl rem. 
setmektedır. llr •J•i• AY· 
rupada dıterl Aıyada olaa 
n elınde dOIGaılO bir btl 
tut•P heykel lıe T6rld1enln 
iki kıtaJı bant içinde bır· 
leıttrdıtlnln tfadeetdır .» 

Serıt muna11bet11le be· 
yetimiz mtbteltf Amerika 
mebaflltnln dll&katlnl pay · 
yonlanmız ve me•lelıetlmfs 
üzerıne çekmeye •u•affak 
olmuıtur Bir çok toplantılar , 
konferanılar, 1e•ekler ye 
paYJyonlaramıza mOıterek zl 
yaretler tertip edılmtıttr. Bu· 
ztraretlerl mCUeaklp takdir· 
klr mektuplar ıelmektedlr. 

Börle bir ziyaretten ıon · 
ra alınan bir yazıda deni · 

yor ki: 
« Huntor College talebe· 

tinin .,,1 ı 1t ziyaretleri es· 
oaeında göıterdlllnlz neaa· 

ketten dolayı en derin tak. 

dır •• teıekkOrlerlmtzl bil · 

dlrmek ttter•z s~rıın•a mO 
kemmeltyetlnl tH•fr etmek 
fçtn klf • derec•d• ku•Htll 
takdtrk&r •ı(Atlar ltulamı10 · 

ruz. Telf!bemlzden bir çolu 
TQrkı,ealo arkeoloJııl, tarl· 
bl ve kOltOrO hakkında kt · 
tıplar 3kumalda beraber 
hiç biri TOrktyefl 16rme

mlttl PaYlyoounusda TOrk 
mtllett ile yakından temaea 
ıelmek ve lnkıllbınıu ıe · 
mbol olan kıymetleri tanı · 

m•k lçlo bOyOk hır f11aat 
bulmuılardır » 

8ulıaran •arhnı yere ıetlrdt . 
GOreıler heyeU umumi· 

1eıl itibarile 6yl Ye "l.f'.vkh 
ı•tmltllr . 



t 

SAYPA ı .. 

Aleni teşsktor Edremit hu~uk 
SeoeJ•rd~n berı apa•dtılt · ha~imru·inden.· 

teo muz:hrlp olduğum hal 
de aoo zamanlarda büyük Edremıdıo Turhanbey m · 
bir hazakatle ameliyat ya balleaıoden Etref kar111 Ha 
parak hayatımı kurtaran •e flze Sonkald ı oın mllddea· 

aleyhler Turhanbey mahal 
en m6bım ameliyatlarda da-
hi muvaffak olan •e bQUlıa lesinden lbrabtm oAlu Ali 

•e Rıza karası Fatma •• Ha 
hutalarıoa aonıuz ıefkat lıl karısı Ane •e murlı 6lG 
c6ıteren Balalıeılr Memleket Ze,aep lcocaaı İbrahim aley 
Haatabaneelnln çok kıymetli lertne ikam• eyled•lt mal 
operat6ril Bay Muıtaf a Şa takıl mi da•aeının ters lrıhn 
bana elenen teıekkGrler makta olan muhakemesinde 
ederlm Ha1talıfımla allka martı 6 6 Ze)·ulp koca" lb 
dar olan dlier doktorlara •• rabım aleyhine çıkHılao dan 
tbtlma•la bakan hernııre tlyf!nln ılsametrlhı belli ol 
•• haeta balucılara da ıGk madıiı meıruhaUle iade edil 
ranl•ramı ıunarım. mft olduiuodaa tllneo teb-

Zelıl1• Tama1 l;fat ıcraıına karar •erilerek 
-------·-----ı muh•"eme 3 8 939 p•rıem 

Y Jllyıt ııkımmdın: 
28 6 939 GtlDDncle lımlr· 

dea BandırmaJ• ııden ekı 

preı treni ikinci me•kl kom· 
partmanıoda ırl reakle bir 

aded ıamaele unutulclulu 
Bandarma kaymakamla 
lındea bıldırtlmtıtır. 

Sahıbıntn Bandırma k•J• 
makamlıiına mQracaat et ..... 
J RADYO 1 

AllARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kcı. 120Xn. 
T.A.Q.19.74m. t.S19.SKe1. 20 Kn. 
T.A.P.:U,70.. 9465Kaı. 20 Kvv. 

Salı 11 7 . 1939 
12.30 Profram 12.35 TGrk 

m6zlit l - ... - Hicaz 
peıre•I, 2 - BedrlJ• Hoı· 
ıtır - Hıcu ıarkt Milm· 
te•fç aılunla . 3 - Nobar -
lalcas ıarlu - Allamıı 111-

be ıGoO ı••t 10 na bırakıl· 
mıı oldutuada• Zeynebla 
koca11 lbrahlm •aktt mez. 
ldhde 1• bizzat ıelmesı ••· 
ya bir vekıll kanuni ı6a 

dermeıt ıelmedtil ve1a ve 
k ti de ı&odermedlll takdirde 
muhaKemealo ııyabında de 
Yam edecell da••tlY• maka 
mıaa kafm olmak «hlere 
llln olunur. 

Bılıdiya Rıisliğindın: 
Y eıılh Bıiadıç yolunda ya 

pılacak 4000 metre murab 
baı döıeme ıartoamest mu 
cıbınee 6 7.939 tartblnden 
ıuberen 15 ılla mOdcletle 
açık ekıllt111•1• kooulmuı 
tur lbale 21 7 939 cuma 
ıftaü aut 16 da Beledtye 
enclmentDde yapılacakt1r 

Kttlf bedeli 720 liradır 
Muyakkat teminat 54 ltra· 
dar Talıplerıo •• fazla ma 
Hkmat almak tıtlyenl.,ın Be 
ledı1e1• mlracaatları Ujn 

mlı. 4 - Ahmet RHlm 4 __ l _ 190 

Ra1t ıarkı - Bır 16nlGme ı------------

olunur. 

blr 1a.u perııaaım s-Muı- Bıladiya ftaislığından: 
taf a Nafta - Hıçaz ıarkı 
_ G&fıClode açılmıı. 6 _ Parkta yapılao y6zme ha 

H •uzuaa me•cut ıartna11teal ..... - icaz uz Hma-
lıl mucibince ahnacak 700 met· 

J 3.00 Memleket ıaat aJa re demir boru ıle 3 puıluk 
ra, ajanı ,. meteoroloji laa iki adet çeıme muılutu •• 
berlerl. 13. 15-1-4 MGztlc 1 1 2 puıluk on adet çeı· 
{Beetbonn - 5 tocf ıeofo me muılufu 21 7 939 tart 
ol - Pl.) hinden itibaren 15 ıüo nı6. 

19 00 Profra• 19 Oi MO · ddetle açık ekılltmeye ko
zlk (Vttah - Şakon, çalan oulmuıtur. lhılHI 21 7.939 
Jaqueı Tbtbaud-PI.) 19 15 cuma eünG nat 16 da Be 
TGrk mOzlil (Fuıl heyeti) ledlye encümeninde yapıla 
ZO 00 Memleket saat ayara, caktır. Muhammeo bed•ll 
aJaaı •e meteorolojl habeı· 1000 liradır Mu•aklut hs 

lerl 20. J 5 Konuıma 20 30 mınata 75 llradır. Talfpleriu 
TOrk mGzıft (Kl&ılk prol· •• fasla ma lOmat aimak lı 
ram) Ankara radJoıu "Qme UyeDlutn 8t!ledıyıeye müta 
IH ve uz heyeU 21. tO Ko caatları ıllo olunur 

nuıma 21 30 Neıeli plaklar 4 - 1 - 191 
R. 21 30 Orkestra proi 

raaunın takdımı - Gluck, 
Beethovea, wagner H. Halli 
Bedt Y&netken 2 L45 ML\zlk 
(fladyo orkellruı - Şef: 

, __ _ 

Hatan Ferid Alaar.) 
1 - Gluclr: lf jeaya Au· 

lııde u•ertürü 2 - Beetho 
•en: l lacı eeofoat Do ma 
j6r 3 -waraer: Rtnzl u•er· 
t6r0 22 30 Müzık (Sinema 
eeıl - Pa.) 23.00 Son •jenı 
baberlerl, alraat, e•ham, t•h 
•llat, kambiyo - nukut bor
Hlt (flat) 23 20 MO:ılk 
(Cnband - Pi ) 23 55 :_ 24 ' 
Yuıakl prolr•m. 

Samh köyü 

Belediye R ~is1ığinden: 
Dınkçller mahalleelDde r• · 

pılacak d6ıeme mevcut tart · 
namesi mucıblnce 6 1 939 
tarthınden itibaren 15 gün 
müddetle açık elu ıltmeye 
konulmuıtur lb1tle 21 7.93g 
cuma ıüoG aaet l6 da Be 
ledlye eocOmenınde yapıla. 

cakhr. Ketlf bedelı 250 lira· 
dır Mu•akkat t•mlnat 22 
ltra 50 kuruıtur Taliplerin 
ve fazia maldmat atmak fı 

tlyenlerla Belediyeye m6ra 
caatları tlln olunur. 

4 - 1 ~ 192 

ihtiyar heyetinden: 
K.6r6müse atd okul cl••rında 350 kOtGkla, üıGmlG 

Ye J•mltlt bal•• yalaıa b11 1enekt mabıultl ıatalaktır.Taltp-
lerln 24 temmua ıQ39 tarihin• kadar klylmlı lht11ar 
heretlaı mlra .. atları illa eluaur 

TORKDILI 

da e heye in 1e • 
• 

Hudud.J: Cıo11: 

Şarkan ç,fteyol, olma · Tarla 
len İellm Tabir Kara 

Hasan, guben yol, 
cenubeo Ki21m bey 

Şarkan dtıre, elma· Tarla 
len Karacalarla Ah· 
met oilu Ah tar· 
laıı, rubeo ark. 
cenubea k&pr8 
Şarkan hudut tar Tarla 
laat, ıtmalen yol, 
oenubea yol. ıarbeo 
1umurtacı Mehmet 
Oobaıı 
Şarl&aa K.aracalu T•rlı 

lı Haeı Ahmet ot-
lu Altılmalen Ha· 
hl lbrabtm, ıart»en 
DanOmcG ofla Sa· 
dık. ceauben Mu -
hacir Şabın tarlHı 

M.ktera: L Mevkii: 
89 J 427. 50 K. Halalca JO· 

lu Meralar 
me•lctt 

80 60 

60 90 

60 60 

raJer me• 
kil 

• » 

O•al.:61 Ka· 
raafaç l»u
nın M. 

2205 Lira 28 kuruı bina ••rıllerlnln temini tahılla için 
Ba1akeıtrln Eıkıku,umcular maballeılnden Hacı Hurıtt. Ha· 
cı Muıtafa •e Hacı Recep •ereıelerlntn ıaylan mutaıarrıf 
oltluklara 4 par~• ıayrl menkulua eatalmaeına tabıtllt lııo· 
mlıfonanca karar •erllmtı •e idare beyetl•ce 1 ·temmua· 
939 tarihinden 21 temmu•-939 tarlhlae kadar lt 1611 

mQddetle mGıayedeye çıkaralmııtar. 

Artırmaya lttlralr edecek taltplerln artırma bedeltaln 
yQzde 7.5 ntıbettnde depoalte alır,aeını nz••ye yatırarak 
idare he1etlne müracaat ederler. 

Daha zl1ade malt.mat almalc iıtlyenlerln Mubaaebel 
Huıualy~ Varidat MGdOrlGllne milracaatları tlln o'unur. 

4 - t - 194 ·------
Balıkesir Belediye 

ReisliS-inden: 
Çataldai Ormaoandan Bahkeılr ıebrl•e IHle edtlecek 

Bıçkı derHI ıuyunun takrıbı projelertoe 16re ••H proJele 
rlnto· yaptmlma11 iti Nafıa Velclletlnce tesblt ~dtl•n ınt · 
namHtoe ••artırma, elcı!ltme kanununa ı6re •• paıarlılrla 
ılaale edilecek tir. 

1 - lıın mulaamınen bedeli (5900) llradar. 
2 - Pazarlık 26 7 939 tarih çuıamba 11•6 ıaat 16 

ela Beledı ,. encllme•lade yapılacaktır. 
3 - lıteklılerfn aıeiıda yasılı temlDat •• ••Hlkl aynı 

gGo aaat 15 ıe kadar eac6meae teılım etmlt olmalara I&. 

ıımdır. 

A (443) Liralık kanuni teminat 
8 - Kanunun tayin ettlll •eılkalarla ıu projelerini 

yapmaya Hllhlyetln• dair aafla Vek&letlDln ıllltlıu •eet 

"···· D - KanuDUD d6rdünc0 maddeıl mucibince paaarhla 
glrmele mani bir balı bulunmadılnıa datr lıtel&ll tarafın· 
dan lmzalaomıı btr mektup. 

T allplerln •• fazla m•ICımat almak lıtlyenlerln Balake 
tir Beledıye Re ı ıhaıae mGracutları ılln oluaur. 

4 - ) - 1g3 

(~ııınlıuriyet 
l\lüdeiıımuıniliğindeıı: 

Bahke1lr aıltye mahkemeıl karlı lıra 6cretlt ı(herl 
mubaıtrltff tahıfıat ıle klttpltie mOnHıbı tayin edilmek 
Cbere talimatname dalreılode berayl ımtıhan 19 · 7 · 939 
çarıamba gOnfı ıut dokuzda hslz oldukları mektep ıah.a
detn m~lerf nıalr enakı mOıbttelerıfe btrlılıte Bahlıeefr 
adliye eoe6menlne müraceat etmeleri ılin o!unur. 

'l'a pu Sicil 
Mtılıatızlığından: 

MahaUeıl: Cıoıı : 

Vıcdaoı1e Ev 
Hududu: 
GGo dotuıu Naame evi •e yol 
batm Ahmet haouı, po1razı 

Süleyman baoeıt, kıble11 Alı 

ve Servet hanım baoelert. 

Hudut ve buluoduiu yer yukarıda yazıla e•ln yerini 
arıa olarak 318 yı l ından e•vel tabir oilu Bekir tarafından 
bedel mukabilinde huic~n ahoerak kudı pattıı •• leu
ztmlle bina 'nıa ederek ol ıuretle taıarrufunda iken bir 
ıeoe Hora bedel mukabılınde furuacu Abdt1• Htarak o da 
yine bedel mukabilinde 322 de Aılıhınh Kadire ıatmıı 
.Kadir de 325 de 30 madeni lira bedel mukabilinde HG · 
HJln oilu Arna•ot lbrablm eku .. 

0

aatm11 oldufu•d•n 
bah11la adı ıeçen lbrabtm Oktlı namına ıenet almak lıte· 
dlilnden tahkik ,. tet~lkt t~ln 22· 7-939 ıOntl mahalli•• 
me~ur ıBaderlluektlr. Bu J•r hakkında ta1arr11f tddlaıın· 
da bulunanlar •ana bu ılnler içinde yaaı ile •lllyet ta· 
pu ıletl mulaafıalıiı•• Y• raluıı mat.alllae ıelecelı mem-.. 
ra mlra•aadarı ltı11•u tllra elaaYr. 

11 TEMMUZ illi 

Balıkesir askeri satın . 
alnaa .k()tnisyonıından: 
- Baltkeılr lıtaa1onuadan ıehır lçl muhtelif ıar•t · 

&onlarla hartç muhtelif rarnlaoolara buralardan Balılsettr 
lıtaıyonuna bir HD• zarfında nakli •• HYk edlleeelr erat, 
•tfa, erzak H1afreDI• aalrlllerl kapalı aarfla ekıllt••J• 
koaulmuıtur. 

2 - E11a •• erat kıımı için tahmin e41lea be .. elı 
3000 erzak kıımı için 2000 ltradır . 

3 - Mu•akkat temtnah •11a ••erat kıı•• t9la 225 er
zak k11mı t~ln 150 llr~dar, 

4 - ihale 15 7 939 cumartesi ıGal ıaat t 1 tie lalı· 
keıtr Kor Satın Alma Komlıyoau ltlnasıntla 1apılacalstır . 

5 - lıbu naldtyata ald e91af •e ı.rtlar her ıla ko · 
mı1oada ı6r6leblltr. 

6 - Taltplerlo ltellt belieler •• mu•aklsat te•lnatla · 
ranı ba•I tekl•f mektuplaraaı ihale ıaatlndea en r•ç bır 

eaat •••eltae kadar komlı>ona makbuı mul&abılt • teahm 
etmeleri ltlzumu ll&a olaour, (Poıtacla ••ld ıeıtkmeler 

mutel.er dellldlr ) 
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Doğumevi ve kö>· ebe mektebi 
mubayaa ko1'JİByonanclan: 

Muhammen 
bedeli K.6y Ebe 
Lira Kr. Dolu•••I mektebi Y~k~•• C••ıl 
J 170 30 11 -4~ to• Kok klmlrl 

Dol•me•I ıle kir ebe mekteblnf• ıg3,:1 yıla ılaUya•• 
olup yakarıda ı~bterllea kok klmGrl •$ık ekılltme ile tba · 

le olunacald.r. EIHtltme 12·7 gJ9 •arta•ba ılal net ıO 
da Dotume•lnde yapılaeaktar. 

lıteldtlerln mOnak .. a ıODtiatlt'o ince ıartaa1Dulet ılr· 
mek (bere Dofume•lne müucaat etmelnl ıll• olunur. 
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Balıkesir C. 
ı\tlüddeiunıuıniliğinden: 

16 Temmuz - 1939 tarlhlad•• 31 · K. E•••l · t9J9 
tarihine Acader alı11acak lfü~ ılnllk •e 6115 lha 12 k• 
ruı mubammea beclelll •• 67600 adet ekmek 28-1 9Jf 
tarlbtodea ıtıbırea on beı rla mlddetle •e IJa,ah .. ,ı 
uıuhle elutlt•HJe lronulmuı oldulundan ek••ll ••r••I' 
ııteklı ola•lar ı•r•ltl öfrenmek lçt• ller rta eezae•I ••· 
dlrlGillae bat •urmaları •• y6zde ye.il huç"la atıhett•.I• 
•al 1aadılına yetıraealılara '461 hra 31 l&uruıu ha•l te•1• 

nata mu•akkata makbuılarıle ihale rünl elan 13 · T••· 
mua 939 tarihine mGHdlf 11•rıemlte rOnl ıaat il •• 
mldcletumumllık dalHetnde mlteıekkll lromlıyowda ll•tl' 
bulunmalara ılın •'unur. 
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Balıkesir .tskeri Satın 
Alma Kf)l~isytlnundaıı: 
1 - Edremıt rarnııoau bıritklertntn lllayn11atın•• .,,, 

ı. ... 
senelik lhttyaçları olan 400 too kuru ot mftoaka,.ya • 0 

muıtur Muhammen bedelt 14000 ltndar. 
2 - ŞartaameJI ıörmek l•tl1enler her ı8n Jı •••''". 

den komta1oaa milracaat ebloler 
3 - Elrılltme kapalı zarf uıultle 19 7 939 çarı•-~' ,. 

16n6 aaat 9 da Edremtdde Satın Alma Komlıyonu b:.. 
ıında yapılacaktır· Teklif m•ktuplar1 ••• t 9 da lsoatl•' 
teıllm edılmtı olacaktar 

4 - Ma•akkat temleata 1050 lfradar. ,,ılı 
5-Taahhüde tıtırak edeceklerin t ·caut ada11•• k• r 

oldukları ••• kalarıDı komtıyona ıöıterm•J• mecb•r.IO 
lar . 4 ı - 111 

--------------------------------~~ 
Balıkesir Askeri S~tııı , 

Alma Komisyonunda!,!: 
1 -- Balıkeıtr btrlılılertntn lhtlJaçlan olae 21 toO 

ıofan açık ekıtltmeye kan.almaıtur 
2 - Tabmtn edilen bedeli 2021 Uraclır. 

3 - Mu•akkat temln•h 151 ltra 81 kon11tur· S•1 , 1sı· 
4 - ihale IO 7 9J9 pnarteıt rlntl ıaat 11 d_. 

11
,,, 

•'r Kor Satı11 Alma Komlı1onu blnHı•.I• 1apıl••:1.~111· 
5 - Enaf Ye ıartlar her ıGn komlayo•d• • 6r ••'-" 
6 - Tahplerla belli belıeler •• mu•akkat te••• .,,. 

1 ol•ll 
tle btrhkt• komlı1ona mlracaatları l6aumu 1 I• t -1" 
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