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Perşembe 

Haziran 939 
Onheşinci Yıl - Sayı: 444 t 

5 Kuruı 

Beşinci Büyük Parti Kurultayında Büyük Millet Meclisi 939 Amerikası 
ve Avrupa 

Nizamname ve Program eneilmenl işini ta
lllamladı. Milfettişlikler ihdası kabul olundu 

Vekillerimiz encümenlerde izahat verdiler 
1'.utı Hüyük Kııtultayı encümenleri dün ö~lcndcn ön· j vazife ve sclahiyctlerioin umumi id;ıre heyetince tanzim 

ı·e vr. sonr.ı yaptıkları toplantılard<ı kendilerıoc tevdi c· ve g-enel başkanlık divanınca tasdik cdılccek brr talimat· 
riilnıış olan meseleler üzerinde müu~.crclcrine devam el· nam-: ile tayin edileceği tac;rih edılmıştir. Bu tetkikler :,o· 
ını~lcrrlir. Hunlardan nizamname ve program cncümcııi nunda kararlara varmak suretiyle mesaisini bitiren nizam. 
nıcsaısın: bitirmiş bulunmaktadır, name ve pıogram encümeni tarafından hazırlanaccık oları 

Nızamname ve proJrram encümeni bugünkü toplantı· mazbata yarınki umumf toplanışındcl kurultaya tevdi c. 
1.uında program projesini tetkik ederken Nafıa Vekili Ge· dilccckt .r. 
neral Ali Fuad Cebesoy, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Dilek encUmenlnde: 
ilctisat Vekili Hüsnii Çakır, Ticaret vekili Cezmi Erçin, 
Gümrük ve İnhisarlar vekili Raif Karadenız, Sıhhııt 
ve içtimai muavenet vckıli Dr. Hulusi Alataş . Mü· 
nakalat Vekili Ali Çetinkay~ , Maliye Velılı Fuad 
Ağralı ve Maarıf Vekili Hasan Ali Yücel'in müt:.ılc

ıtlarına müracaat edilmiş ve müzakereye iştirak etmek le 
bulunitn Parti Genel Sekreteri ve Erzurum mebusu Dr. 
Fıkri Tuzcr'le Puti gcnyönkur azaları Sinop mebusu Ccv· 
det Kerim lncerfayı ve Ankara mebusu Mümtaı Ôkmen'in 
nahntından istıfade olunmuştur. 

Encümen bugünkü toplantılarına başlarken ilk olıt · 

Teferruata alt bazı lldlller 

Encümen bütün bu tetkikatında proje üzerinde esas
iM mıthfuz kalmak §artiyJe teferruata ait bazı tadiller yap· 
mış ve umumi idare heyetince yeniden teklif edilen ve 
parti teşkilatında müfettişlikler ihdası encümence kabul e· 
dilerek teskilaı kademeleri arasında buna da yer verilmiş 
ve nizamnameye ilave edilen bir madde ile müfettişlerin 

ı ;ık Maliye vekaleti ile alakaddr dilekler üzerinde duı muş· 
tur, Bım vergilerde tadilat yapılması hususundald dilekle· 
re karşi Maliye Vekili bu mesele elraf ında hükumetçe la· 
kip edilmekte olan mali siyasetin ana hatlarını izah eyle· 
miş, köylünün zirai anbarlarının y.ınlış olarak vergiye ta
bi l utulmasının doğru olmadığı meselesi üıerinde de bir 
deleıe tarafından ileri sürülen mütalealara kıu~ılık vermiı 
ve encümen reisi Çorum mebusu ismet Eker meselenin 
bina vergisine ait kanunla nizamnamesi arasında anlayış 
farkından ileri gelmekte bulundut~nu bildirmiştir. 

Encümen meclisten bu kanunun tefsirinin istenilmesi· 
ni muvafık görmüş ve binaların yeniden tahriri meselesi 
için de Dahıliye Vekaletiyle mütabık kalınarak bu mcsc· 
lcnın halledilmesi lüzumlu görülmütür. 

SON iKi AY iÇiNDE 
Musoliniye iki suikast yapılmış 

Bu iki sulkasdln de failleri tu
t olarak derhal idam edilmiş 

[ Pari - Suar ) ıaıetesine bildiriliyor: 
Abnan malümata göre son zamanlarda H. Musoliniye karşı ikı suikast 

yapılmıştır. Bunlardan birincisi 27 nisanda diteri de mayısın başında, kendi
sinin Piyemona hareketinden evvel vukua relmişlir. 

Birinci suikasdin faili 28 nisanda ikincisinin faili ise o gün akşam derh1tl 
idam olunmuştur. 

ikinci suikasdin faili tahkikat esnasında şunları söylemiştir: 
"Öleceğimi biliyordum. Fakat ftalyayı kendisini felakete sürükliycn adam· 

dan kurtarmak için hayatımı fedaya karar verdim. Biz bir kaç yüz kişiyiz ve 
hepimiz de ayni yemini yapmış bulunuyoruz. Ümit ederimki de bir gün ka· 
raı ımızde muvaffak da olacağıı! 

Ve yine temin edildiğine göre yapılan şiödelli tazyiklere rağmen bu 
adam arkadaşlarının i~im ve hüviyetlerini ele vermemiştir. 

58 Milyon liralık fevka
lade tahsisat nerelere 
harcanacak 

Muhtelif Milli Müdafaa 
25, Demiryollarına 

hizmetlerine 
17 milyon 

Ankara - (Hususi) - Maliye ve 
kılımiıin bütç~ hakkındaki beyanatın 1 
da bahscttigi 58.700.000 liralık tahsi· 
sat kanunu, dün kamulaya gelmiştir. 
R~günkü kamutay toplantısında görü 
~uleccktir. 

olan bitinci hariciye ve göz klinikle. 
ri ile Haseki ve Gureba hastanelcride 
üniversiteye bağlı kliniklerin inşa ve 
tesislerinin tamamlanması için onye· 

di milyon dört yüz kırk bir bin 
lirası demiryolları inşaatı masrafları 
için 200 000 lirası Ankara gençlik par 

- SONU IÇEROE -

Milli Şefin 
teşekkürleri 

Ankara : 'i 1 (A. A .) - Reisi· 

cümhur ismet lnönü beşincı halk 
pallisi ku•ultayi dolayısile memle· 
ketin her tarafındın gelen sıımimi 
duygulara teşekkürlerinin iblağını 

Anadolu aj .. nsını memur etmiştir. 

Korsika adası 

Zaruri olarak ltal
yaya dönecekmiş 

Rom~·; 31 a. a. ~ f tal yanın Kor· 

sika ve Nis hakkındaki mütalebatı 
mün..sebatile Fraıısa aleyhine gau 
tcler tarafından yapılmakta olan 
B. Mussolinı'ııin mütalebahnı Tunüs, 
djibouti ve Sıiveyş üzerinde temer· 

küz ettirditi gündenberi arkası kc· 

silmiş bulunan ntş· iyat, yeniden baş 
lamıştır. 

Ciano ailesine ait olan Telgrafo 
gazetesi, bugün dört sütunluk bir 

makale neşretmiştir. Bu makale, 

"Kor;ika drımını l son perdesi,, 

ünvanını ntşrctmektedir. 

Bu gazete, ezcümle Korsika'nın 
en sonunda zaruri olarak büyük ltal· 

yan ailesine kavuşacatını ve zulüm 
ve itisaf ile tarihi hukukun ibtal e· 
Jilemiyecetini yazmaktadır. 

Prens Pol Ber
line gitti 

Bclgrad; 31 (Radyo) - Yugos· 

lavya Naibi Prens Pol )anında eşi 
Prens O ga oldutu halde dün akşam 
Bcrline hareket etmiştir, Prens Pol 

Bcrlini resmen ziyaret edecektir 

Yeni büdçemizi ittifakla kabul etti 

Başvekilimizin nutku 

Ankara : 31 ( Hususi ) _ Kamu· 
tay doktor Maıhar Germen ( Aydın) 1 
ın reisliğin~e toplanmış ve yeni büdçc . 
kanunu pro1esinin iiçüncü maddı>sin . j 
den 1'onra olan kısımlaıını görüşmiye : 
devam etmiştir. ı 

Muvaıenc vergisine ait 27 inci 1 
n~~dde gorüşülürke_n Refik ince ( Ma· J 
n • ) soı almış, bır sene için yapılım 
b~ı kanunun her sene tecdit "dilmesi· 
n~n !ara~tığ'ı reaksiyona işaret etmiş, 
huk~'?ctın geçen sene yüzde İKİ bir 
lenzılat )aparak beş senede itfa ka
rarının ilk tatbikini verdiğ-ini. bu sene 
buna devam imkanı olmadığı anlaşıl. 
mış olmakla beraber, hüL:ümetin büt
çede verilen söı mucibince muhakkak 
tenzilini hükümeıten istemiştir. 

IMltçe ittifakla kabul •dlldl 

Maddelerin müzakeresi bittikten 
sonra riyaset makamı, 1939 mali sene 

si bütçesini kamutayın açık reyle las· 
vibine arzcdecej'ini bildirmiş ve Ça· 
nakkale seçim dairesinden başlanarnk 
reyler verilmiştir. Rey toplama mua
melesi bittikten tiOnra riyaset neticeyi 
şu suıctle umumi heyete arzetmiştir: 1 

< - 1939 mali yılı umumi muva 

-------

zene kanununa 363 zat rey vermi~tir. 
Muamele tamamdır. Kanun ~63 

reyle ve mevcudun ittifakiyle kabul 
edilm'ştir ( Alkışlıu ) 

aa,veklllmlzln · sözleri 

Reis neticr.nin tebliğinden sonra , 
Raşvekilimize söz vermiş ve alkışlar 
arasında kürsüve gelen doktor Refik 
Saydam şu sözleri soyJedi : 

« -Arkadaşlar, yeni senenin büt· 
çesini kabul etmiş bulunuyoruz, Hü. 
künıetiniı bunu kendisi için bir itimat 
ve aynı zamanda çalışması için bir 
teşvik telakki eder. Bütçe, arzu bu·. 
yurduğunuz gibi, her cepheden tetkı· 
kikata tabi tutuldu. . 

Bu bizim de arzu ettiğ'imiz. b~r 
. 1 • • h eli celılenıı şeydı. stıyorduk k•; ey _ 

Türkiye bütcesini her cepheden mu· 
. . f tına kadar talca etsın, en ınce te errua . . 

burada burada demekle Tiırk ın ıllelı-
• - ~ - - .. 1 - e hesabı ve· 

nın onunde goruşu sun v • 
· ı . G - -ıd·· he"'abı verıldı ve rı sın. oruşu u ve ,.., . bunu 

lütfen kabul buyurdunuz. Bız 
1
•

1 
d . . snasında u • a yenı sene çalışması e 
f . . • mütalea ve 
en dermeyan e:tığınız b 
teşviki, atideki icraatımız için reh ~r 
. 'h . t kkür edt.ıız. ıttı az edecciız. eşe 
( Bravu sesleri ve alkışlar ). 

---- ---- ---
Türk-Fransız ·anlaşması 

Mutabakat hasıl oldu. hafta 
sonunda imza edilecek 

lngiliz - Fransız - Sovyet anlaşlasınıı~ da 
hafta sonunda imzalanacağı umuluyor 

Ankara 31 -a.a.· .. Havas' ' Honc 

1 
ile Suriç arasında bugün öğleden son 
ra yapılan görüşme, cereyan etmekte· 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· i Kanunların büyUk va-
i •lflarından birlal de za. 
i man ve ••rllara göre 
i deilflr olmalarıdır. in· 
i •anların blldlllne gör• 
i bu vaaıf anc•k t•blat 
i k•nunl•rtnda arantl•m•z 

1 ·ı· Sovycl müzake· olan Frrnsız· ngı ız· 

relerine teallu etmiştir. 
- Gtrisi üçüncü sohifede -

1
• Batçc encümeninin üzerinde tadi 
at yaptıkı cetvele gorc bu tahsisat 
~u suretle sarfedilecektir. Air milyon 
lırası hükumet konaklan inşası, 200. 
000 lırası polis kolleji lnşaatı bütün 
masraflariyle istimlak b~de!leri, 134.· 
000 lırası jandarma hizmetleri, l .000· 
00) lırası Ankara'da yapılacak T f 
kult · · ıp a 

kı için, 1.250.000 lirası fstanbul Edir 
de asfalt yoliye vekill~r heyeti kara 
rile tayin olunacak diğer yollar için 
250.00J lirası adli tebliğ-at icrası için 

yapılacak teşkilat karsılığı masrafı o· 
larak posta telgraf ve telefon idare· 
sine yındım olarak; 500.000 tir.ası dev 
let . hava yolları umum müdürlütü büt 
çesıne yardım 300.000 lirası elektrik 
itleri etüt id•resıne yuduu; 50.000 li 
ras• birinci umum müfcttitlik İQfft•h: 
~00.000 lirası üçüncü umum müfcttif· 
mıaatı' 2.0ll0.000 lirası Tuncch mın
takasında itlihat protramını11 tetbiki 

i d .. 11 mi ? Fakat hl~ te 
masrafı; 2S0.000 lira Amasra limanın i ll:rl• d•lll. Onlar d• d•· 
da d~tra kıra~ İnfa ve tamiri ı_nasrs· i Ol•l:ror. •••• ml••fl : esı ınıaat ve tesisatı ve Trabzon 

hastanesi mı~atının ikmali; 1 ·200,000 
!ırası maske ımalltı için, 300.000 lira 
51 maske fabrikaaının g~nitlehlmcai 
lçırı Kırııaya yardım, birabuçuk mil
yon !ırası muhacir iskan ifleri için; 387 

000 lirası Ccrrahpaıa'da yapılmakta 

fı; 2.:lU.OO? _ıır_ası maden tetkık ve i Reemlnl gllrdUIUnUz 
arama en~ıııusunc yapılacak yardım, ( vocuk Peru'd• Llma ••h· 
700:000 hrası yaf ve kuru mcyvalar t 
iıdihı için, 25.310·000 lirası muhtelif ji rinde 11•• :r•.,nd• lllr lohuaadır. Ye nur topu gibi bir çocuk · 
millr müd&fH hizmetleri içın, 2.S00.000 İ d .... rmu•tur. H•••• llakıcının kolları ar eındekl çocuk ta bu ! 
liraS1 ukcri fabrikalar hizmetleri için r i il•• r•••ndakl ananın çocuıudur. • ! 
harcanacektır. ..•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• t ·•···•·· - . . ···-·~·-·········-······ı 

Y•zan: ANDRE MORYA 

Fmıw: Altadt•misi iizawıda11 

Birleşik Amerikn huküınetlcriuiıı 
lıu_yuk bir kı mını bir kere llnhıı zi· 

yıı rct l'lmi~ bulunuyornm. Bu ıııeııı· 
lekeli son ziynrctimtlenbcı·i çok faı·k· 
lı lıulduııı. Bu tıırkı ''e e':ıslı <lcgi· 

şiklikll•ri İzaha çalışalım : 
Birin .. i~i : Kuz\·elt'in ,\ıııcriknsı 

cleHcrininkindcn daha \'Ok santralizr. 
{)_,·le lıir zmıuın oldu ki, \'aşington 
şehri ıııcmlckclin ha., atında ancak 
ik İnci derecede bir rol O.) na) noili) or· 
du. BugUn lıu schirdc, içinde .) eni c· 
ııi idare maknnizmalnrının birlcşcccgi 
ınuaı.zam binaların ) UksclJigini göı•Ur• 
sUnllz. \ ' ıı~irıgton \ıir ,\'ard ını .. ·c nnfia 

i lcri nırrkc::i olmuştur. Federal btı(· 
çc tehlikeli bir urettc knlınrmı tır. 

Buyuk miktarda Lir memur kalabalı· 

ğı lıcklcnilıni) l"l1 bir refahn kııvus· 
mu~ olnn bu ~chrc gelip ~ crlcşnıiştir. 

Anıcriknlıların dediği gibi Ru~n·clt 
" Vaşington'n haı·ita Uzcrinde ,yer Tcı • 

ıııistir.,. ,Bir llevletlcr federasyonu 

uir millet haline girmek ll7.credir. 

• • 
ikinci dcği iklik : Bu millet ruil· 

li varlı~ın1 teh,\it eden tehlikeyi nıll· 
him bir surette hi~ edi,·ora benzi.' or. 
Bu hi hcnUz çok bula~1k , .e karı ık . 
'Bir çek Amerikalılcr hissedilir bir İç 

l'nhatlığill· : 
- Okyanosl:ınıııızrn a,, c inde 

neden korkabiliriz'( 
1 )j, CCl·klt.>r ve meınleketlcrinin 

tam bi~ inzi .. ·n iyaseti takip etme i 

lazımgcldi~ini ila \'e e<lcccklcr<lir, Fa· 
kııt aralarınd:ı çok aklı olanları pek 
iıla bilmektedirler ki: bugunku vazi· 
\etleri lngilterenin Ht00 deki \'Uİ \C" 

tinin c\'idir. Bu tnribtc Jngiltcrc de 

sÖJ le c1iyehilirdi : : 
Mans olduktan sonra neden kor· 

l 

kahiliı·im!' 
Fakat lıirıız sonra tayyare ''lıu 

derin \"l' geni;; çukuru,. doldurmakta 
gc.:ikıııedi. BugUn de. eğer ha'a yo~ 
lilt· nakli, attaki inkişaf ve tcrakkı 
dnhn ili.i ·~ene dc\"am cder!>C Atlantik 
denizi de• cıht>mmiyet~iz hir çukurdan 
başka loir sey olnııyacaktır. J lakikııl· 
ta A mcrikanın emniyeti .Fransız Ol'• 

du!ia ve fngiliz lloııannıasiJc teıııiıı e· 
dilmcktedir. Fakat hunu Amcrikada 
kim e sö,·leıııenıekteılir. Yalnı7. gizli 
\ıir insi:,·ak Amerikan halkına bunu 
ih.,an • ,·di) Ol'. 

Ve işfe Uçlln U hir ci egişilılikt e 
bu noktadan zuhur cdİ.) or : Amerikan 
hnlkı hugtın dllne nazaran nıukayc~c 

kabul etmİ\ c.ek bir deı·cl.'edc Avru· 
pn i;;leı·ilc· nlakmlnrdu·. Eskiden ,yal· 
nu: l\llantik sııhillerindcki huk<ımctler 
lıuvıık bil' ılikk:ıt \'c hen•canla Frnn· 
stl: ltalyn \ 'C ı\lnıaııya •iş lerini takip 

c•lerlcrdi, Buglln •'\iıldle - \ 'estin 
en kuçıık bir l'hrindc hile Çember· 
lı\\'nin bil' lıcyan:ıtı, Dalad.'·cnin bir 
n;tku m:ıhalli gazetelerde lıirinci sa· 
hifc, i doldurmaktadır. \'erdiğim her 
konf craıı tan sonra dinle~ icilcrim ha· 
na, lınzıın Avrupa hnkkındaki mallı· 
mallarının fakirliğini İspat :fnknt de-: 
rin bir teccı;sU ve nnıimi bir 'anla· 
mil, uğrcnnll' ar%ll"U ifade eden su• 

allcr sorıı.' ortlu. 

• • 
Ccı;cı·kcn şul'll ını sU.' li_, clinı ki, 

Amerika bugllnkll Avl'Upa mllcadclc· 
sine karısmıştır \ e halkının bU) Uk 
kısmı •la Frno :ı ve lngiltcre.re bak 
veı·nıektedir . Mutlak bir inzi va poli· 

tiknsıııın taraftarı :olan n.\'İin aza"• 
Borah hile memleketinin bu <lu.'guıln 
oldugunu mertçe itiraf ctmistir. Bu· 
nunln bcı·aber, Amcrikn bize hnk 
, ermekle, icap ettiği zaman cndu trİ· 
.) el \'e mali yardımda da bulunocnk
tır demek dl'~ildir. 

Bu 110\qadn hilh:b:ı:t A\'an ı\ \ec· 
li~indc şiddetli mlkndclclcı: olu, cll' . 

Cğl·ı· harici politika mlll·ndt•lcl~riııc 
milli politika mUcnllclc~i de knrı;;ıııl· 
.) nc:ık ol savdı hu mlln:ık:ı .. :ıbı·ın hi\· 
lıiı· t'chlikc~İ olmazdı. ' 

içlerinden hnrici politika.' ı t:ıkdir 
eden muhasımlnrı , Ruzvclt'ın 1Jah1li 

- Gerisi ikinci Hbif tdc -
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Cümhuriyet Halk Parti
sinin dört senede gör
düğü . mühim işler 

Partimiz dördüncü Kurultayın 
tesbit ettiği işleri azami 
derecede tahakkuk ettirmiştir 

Dünkü sayıdan artan 

Hıırtclyede : 

Parti programının 5iyascl ve 
düsluıu, • Yuıdda sulh , cihanda 
sulh • dur . 

Hariciyemiz btıgüne kadar bu 
eşsiz kudretle tahakkuk dlirmiş ve 
elyevm bu pre115ip üzerinde yürü
mekte bulunmuştur . 

Maliyede : 

1 . Emlak Bankası dördüı cü 
Büyük Kurultaya verilrn karar mu 
cibinc• akar sahiplerine değil va
tandaşların rv salıibi olmalarını ko 
laylaştırmak rsası içerisinde ç~lış

m1srnı değişıirrniş, tanzim etmiş ve 
bu ciimleden olarak Ankarada üç 
büylik ev inşaat kooperatifine yar· 
dım etmiş olduğu gibi brş vilayette 
ayni mahiyette muvakkat vasıtalarla 

ikraz işleri yapmış bu usulü daha 
ıiyade teşmil edecek tedbirler araş
tırmakta bulunmuştur . 

Orta okoJI: 

4 Yuı ita orta tahsili müm 
kün olrluğu kadar genişl,tmek, or
ta okul sayısını arllıracak ve lisele
ri kuvvdli bir hale getirmek için i
c~beden çarelere müracaat edilmek 
tedir 

921 srnrsi orta okul lalelıe 
miktarı 9.674 iken hu miktar 1 11 

giin yiiz bini aşmıştır. Muallimlerın 
kemıyet ve keyfiyeti de bu nisbet· 
te arıtırılmış ve snn dört sene için 
de bu meklrplere 793 dershane j 

lave edildiği gibi y~niden 41 or. 
ta mektep açılmıştır. 

,~-:-~~~~-~--~~~ıııliıııı..-;. ......... ~.;m;;;;_.j;.;;;;;;;_;~---, 

1 
a 

, __ ..................................... ııiııİlıl ............... 1 .................. 1, 
37 Vilayetin 

bütçesi lastik edildi 

Adananınki bunlar 
arasında degildir 

Ağıı, Yozğat, Edirne, Burdur 
Malatya, Amasya, Van, Zonguldak 
Rize, Maraş, Muğla, Kütahya, lzmir 
Çankırı, Çorum, Antalya, Bilecik, 
Samsun, Çoruh: Elazığ, Kastamonu , 
lçel. Erzurum, Bingöl, Kırşehir, Di- ! 
yarbakir, Niğde, Denizli, Isparta, Ga 
ziantep, Kocaeli, Tokat, Ankarn, Ça 
nakkalr, Kııklateli, E!ursa, vr Eski
şehir vilayetlerinin 1939 bütçe pro 
jeleri icra vekilleri heyetince ka- 1 

bul ve yüksek tasdika iktiran etmiş 
tir, Bu 37 vilayetin lastik olunan biit 
çele• i Dahiliye vekaletince ait oldu 
ğu vilayetlere gönrlerilmiştir. G eriye 
kalım 25 vilayılin 1939 bütçe pro- 1 

iderinin 24 Ü Dahiliye v•kaletinde 
1 

müteşekkil vilayetler bütç-.leri tetkik 
komisyonunda.n geçmiş ve veka 1elçe 
vükJek tastika arzedilıııek üzüre 
başvekalete verilmiştir . 

ZABIT ADA 

YüLünden . yaralandı 

Ynsuf oğlu Mehmet Kızılkaya 
adındaki bir adam Mustafa oğlu 

Halilr bir haftada iyi olacak dere
cede yüzünde yaralamıştır. 

Yakalanan kumarcılar 

ibiş oğlu Mustafa Kankaya, Meh
met oğlu Ahmet ince ve kardeşi 
Şakir ine•, Hayır oğ'u Selim ince, 
Alımet oğlu Şiho. Ahmet ı>ğlu E. 
min Altın, Mehmet oğlu Ali ve ar
kadaşı Aptullah açıkta aşık ve zarla 
kumar oynarlarken yakalanmışlardır, 

İnhisarlarda tahviller 

Şehrimiz inhisarlar Başmüdür
lüğü satış şubesi memurlarıadan 
Bayan Nigar Muğlaya, sic.I memur
larından Muzaffer lzmire, barut me 
muıu Ş fik Zonguldak'a, müskirat 
memuru Sait Koçhisar Tuzlası me-

1 murluğuna maaşlariyle tahvil edil. 
mişlerdir. 

Adları değişen 
istasyonlar 

Konya Ereğlisine baglı "Çayhan., 
istasyonunun adı "Çamlık., ve Ay· 
dm vilayetine tabi ·•Karapınar,, is
tasyonuııun adı da "lncirliova., o 
larak değiştirilmiştir. 

Beşinci büyük Parti 
Kurultayında 

- Birinci s< h feden artan 

Nafia Veklllmlzln izahları 

Nafıa vekaletirıi al~kadar erlen 
dileklerin nıüzakeresinde de Na
fıa vekili Ali Fuat Cebesoy şu ıza 
hotı vermiştir . 

'

liman ihtiyac ı ve ucuz r adyolar 

5 - Nafia vekili, liman ihtiyacı 
dileklerine verdiği cevapta da Kara 

339 Amerikası 
ve Avrupa 

- Birinci sahifeden artan -

polilika>ınd11n nefret etmekte ,,. 1ı.
rici politikada onu ta•vip etmek ,u· 
rctiyle oufuzunu artırmaktan kor>' 

1 
maktadırlar . Fakat Amerikadn c 
kirı umumiye çok civanmert ve s•0

' 

timnntnldır . Frans" ve lngilter•~.' _,. 
knrşı yapılacak bir tecavJJz Am•• 
k:ıda lıuyuk bir nefret doğuracak •' 
bir kaç hafta içinde [ Kongre ] •'

11 

n1ukavemcti.ni kıracaktır. 
\~eni Amerika Avrupanın ,.,Jo1

' 

. • . l - d ğ"l . • ••1' sı ,.·ası ı<.ı crınc e ı , aynı zam:ı 
J y - ıı· 

kulturunc ve ananesine de buyuk 8 

ka göstermektedir. İstikbalden endiı' 
eden bir çok Aıner·ikalı entellcktU'I· 
lcr Fransaya doıtru dönmektedirler 
Klasik cdebi,·atın tedrisabmızdn •1' 
dıgı yer. bu .tedrisatın vahdeti • r.
kultelerimizin çalışma kaHtesi . iıııtr 
haalarımızın zol"luğu ve diplomalı•''." 
mızın değeri en i,yi Amerikan tcrb

1 

\•ecilerinin dikkat nazarını çekroc~'. • ·ur 
tcdir. Kendi Uni,~e t·siteleı·inin bir I\ 

tur merkezi olmaktan ziyade bir et 
lence ve zevk veri halini almasınd811 

korkU\·orlar. l;ariste bir muddet vl· 
n1ak, nralarınJaa bir çoJclarını• gO' 

zUnde mutlaka luzumlu bir şey ol•' 
rak tclckki olunmal<tadır . 

• • 
Butuo bunlar .empatiktir . l:IU''~ 

gördukçc bu memleketi biraz doh' 
f t 1 • ı,·,,.ı' nz a seviyor , ve genç i~ınc 
daha itimat cdi .. orum . Fakat Ö~·I• - ' zanoedivorum ki , Amt:rika yeni lr 

2 . Tediye muvazenesini dü-

5 - Üoivrr~ite ve ) ükstk mık 
lrpler hakkırıda paılinin "kendile. 
rind en b"klenen g•ydni verrcek 
mükemmelivrte çıkarılacaktır ve ~a
yılarını artırmak fıkıindeyiz., Pren 
sibine uyularak mevcut unıversıle 
ve yüksek mekteplerimizin teka nü· 
lü için lazımgelen dikkat, emek ve 
masraflar yapıldı{?ı ı;ribi, yeniden 
Ankarada dil, tarih coğrafya fakül 
tesi açılmış, siyasal hilgiler okulu 
Ankaraya nakledilerek d•ha mü
kemmel bir hale ifrağ edrlmiş ve 
Gazi terbiye enstitüsünde de mual 
lim yetiştirmek için yeni kurslar vü 
cude getirilmiştir. 

ed~cek çok kıymetli eserler meyda
na çıkarılarak buntarın bir kısmı ile 
müzelerimiz yeniden zenginlrşliril

diği gibi bir kısmı da enstiıüleı imizin 
faydalanmalarına tahsis edilmiştir. 

1 - Muhtelif vilayet ve kaza
lara tren yolunun uzatılması istenil
mektedir. Vekalet hazirladığı plan 
mucibince ve tahsisatın müsaadesi 
ni•betinde memleketin hayati zaru
r.tlerini nazarı dikkate alarak bütün 
yurdun şimendiiferlerden faydalan 
masına :çalışılmaktadır ve çalışa. 

caktır. Uman ve ıı.keleler için aynı 
şey vardır. 

deniz sahillerinde yaptırılacak li 
manlar üzerinde tetkikatın ikmal 
edilmiş olduğunu, i,u limanlardan 
birinin Ereğli-Zonguldak vey• Ça
talağzında, diğerinin de Trabzon'da 
yapılacağını ve bu son limanın avan 
projelerinin ikmal olunduğunu, Ereğ· 
li Zonguldak· Çatalağzından bi rinde 
yapılacak liman için bu mevkilerden 
her hangi biri üzerinde henüz bir 
karar verilmediği, cenupta yapıla

cak limanlara gelince, bunun Mersin 
veya d iğer bir noktada yapılması 
meselesinin de yakında bir karara 
bağlanabileceği ümidini izhar ey
lcnıi,tir. 

muvaze~e tesis edince.ye kadar c.labJ 
bir kaç sene oldukça gUç bir de''' 
geçirecektir. işsizlerin sa,yısı bu_\ o~· 
tur . Üniversiteler her vıl Po.ı:ır' 
binlerce diploma çıkarmaktadır. Bu~· 
!ardan bir çokları i~siz kalıyor . il~ 
buvuk miktarda bir ga.-ri memouııl:ıl 

1 • • ,, 
s:ınatı "arab.yor . Ruzvclt bunl6 zeltmek ve denk tutmak lıususunda 

Kurultayın t~sbil ettiği esas.daima 
göz önünde 1 ut ularak dı~ İş ve dış 

ve ticaret anlaşmaları buna goıe 

tanzim olunmuştur. 
3 . Partı programındaki drnk 

hütçe e!asr hrr sene art an bir mu 
v;.ffakıyelle tatbik edilmekte bu 
lunmaktadır . 

imkan rlde edildikçe mükellef 
lcr lrhine vergilerde azaltrr.alar ya
pılmasına rağmen memleketin git. 
tikçe inkişaf ed•n ihtiyaçlarını kar
şılayacak şekilde bütçe gelirinin 
arttırılmasına muvaffakıyet hasıl o 
lunmaktadır . 

4 . Vergi matrahlarının müm
kün oldu~u kadar safi irat vr va 
sıtalı esaslara iıcaı hedefi gözönünde 
bulundurulmakla beraber, vergi ka· 
nunlarr; ameli ve tatbikı kolay v~ 
nıillelin tediye kabiliyetine uygun 
zrhniyelle tekamül ettirilmektedir • 
Bu dört sene İçinde bina, arazi.hay 
van kazanç vergileri ve madenler 
resmi taclila tı, şeker, çimento , tuz, 
hrnzin, petrol gibi havaiç zaruriye 
maddeleri üzerindeki lahkikler bu 
prensipler neticeleridir . 

Maarif le 

1 - Parti programının bilim 
sizliği gidermek ve çok çocuk o
kutmak prensibinin lah•kkulcuna 
eldeki imkanın azamisi sarfedilerek 
çalışılmış ve 1936 . 1937 de ilk 
mekttp miktarı 5960 :krn 1938 -
1939 da 6171 e çıkmış talebe sa 
yısı 1936 - 1937 de 711 7~8 iken 
745.8q4 c çıkmıştır. 

2 - Mevcut köy okullarımızın 
ilıtıyaçtan çok eksik olduğunu ve 
bu işin ddha ameli yoldan 'görül

:nıesini gözönünde tutan parti proi'( 
ramınıo hükmüne uyularak, 935 yı 

• lında eğitmen usulü ile tam dev 
r.!i ilk mektep açılınıyan köylerde 
köylülüyü okutmaya teşebbü5 edil 
miş ve bu~ün mühetelif köylerdeki 
e.zılmen sayısı iki hini, okul sayısı 

bın dokuz yüz elliyi, okutul•n ço
cuk sayısı da al mış bini bulmuş 
tur. 

3 - Yine köy şeraitine uygun 
vasıft• ve köylerde çalışacak köy 
çocuklarından iİk okul öğret 
ın~nle;i yetiştirmek üzere muhte 
lif yerlerde bu tip ögretmen okul
ları açılını~ ve buradaki talebr mcv. 
cudu 600 Ü lıulmuştur. 

Van gölü civarında n.ünasip bir 
halde ilk okuldan başlıyarak üniver 
siteye kadar gidecek bir kültür 
merkezi kurmak işi üzerinde tetki
kat yapılmakta bulunmuştur . 

6 - Meslek ve sanat nıektep
leıi işleri de memleketin ihtiyacına 
göre giizönünde tutularak bunların 
islahı yolunda çalışılmıştır. 

934 seıresind" bu tipteki 31 
m'kteple 5012 talebe varken Cı39 
yılında 57 melctebinde 16894 tale
be bulunmaktadır. 

Güzel san'atlar 

7. Memleketin güzel sanallar ha 
kıınındao ebikliği ehem nryetle n~ -
z ırr dıkk•te alınMa!c g ız"I s.n'•tlar 
<1kademisinin islahına art tedbirler 
alınmış ve bu müessese, memleke
lın lıu boşlıığunu doldurarak teka 
miil yoluna sokulmuştur. 

Ke-za, memleketin yine bıı yol 
daki müstakbel ihlıyacını tamamla 

1 mak içi ı d • Ankarda devl<t koni servalu.trı ve tıyalıo .okulu açılmış' 
tı ı". 

1 

\ 
1 

1 
1 

1 

J 

8. M•arif vekaleti bu dört sene 
içinde mektep proğramlarıoda lazım 
oları fdyJalı ıadi'atı yapmış, ders ki 
tapları hazırlalm~ ve <l•ğıtma i~ıııi 
daha ıyi bır hale gelırmiş, me'Ole
ketc f.yJ.lı neşriyatı teşvik eylemiş 
ve rneınlekd ıçın fay·ldlı cseı len ldb 
ve terciirne etlirmiştrr. 1 

Bundan başka harf inkilabrnın 1 

on yıllık semeresini gözönündc top'a 
ınak için Anhaıada bir sergi ve yi 
ne basım ve yaym işlerini daha dü 
zenlı bir proğrarn altın• almak için 

ilk kongreyı yapmıştır. 

MUze 

9. Kultiiı sahasmdakı wrimli ış 
!erden lıirisı de müze ve hnfııyal ça 
lı~ınalaı ıdır. 

935 Senesine kadar memlekette 
26 müze ve deposu mevcut iken bu 
miktar bugiirı 33'e çıkarılmıştır. 

Türk tarih kurumu ıle İş birliği 
yapılarak muhtelıf yerlerde bir çok 
hafriyatla bulunmuş ve bu sayede 

tarihimize ve küitüı unıüze yar<l ım 

Eeden terbiyesi 

1 - Türk gwçliğini teırıiz bir 
ah13k, yüksek bir yurd a,kı ıcrnde 

toplayarak nrş'di, sıhhatli, nefsine 
ve mıtletine İninlı bir tarzda yet i ş 

tirınek ve mekteple:indc. hususi mü 
rsseseleıindc, fab.ikalarda, hülasa 
hayatın her sahasındaki vatand aş ları 

yaşlarına göre bir beden terbiyesi 
meşguliyetı içine alac•k bir teşkilat 

vücu la getirmeği esas tutan parti 
prensibioc uyularak • be:len terbıye 
si g ·nel direktö - lüğü. kanunu ·çıka 

rılmış ve başvck 'lete bağlı olan bu 
dırekıörlüğün . bir senedenberi ça'ış 

maya baş 'ıyarak yurdun spor ve be
den terbıyesi dısiplın altınd alınmış 
ve düzenli bir yola sokulmuı bulun 
maktadır. 

Nafia da 

1 - Demir yolu :nş~sı proğra 

mına devam edilmektcdır. Bıı sene 
proğramın bu kısmı Erzurun1'a vara 
caklır. Programa yenilen eki.nen 
lran ve Irak htfdutlarile bir leşıne 
işino de Dıyarlıakırdan başlanmış bu 
kısım la d. ö ıümüıdekı sene içinde 
100 kilornetre ilerlenmiş olac ıklır. 

t3ıından başka la ·na n•n mılıil eş 
tırılrn ş bulunan bütün deınrr yolları 

üzerırıde icabeden is 'ahlar ve t.·v;i
lr.r kıiınen yapılın ş ve kısm'n ya
pılmakta bulunmuştur. 

2 - Tra",zon, Samsun, E,.ğli, 

M"rsin lınnrılarrrırn İrı)asın;ı, lrıcbolu 
Amasya, Gir~s ın, Arıtalya dalga 1 

kıranlarıııın tarnrr ve isla'ırna aıl : 
ava.ı proi ·leri ıhlar cdilnır) ve 1 e
kirdağ lrm•nrnııı eılı hine b•şl•ıımış· 
tır. 

3 - Parti proğramındakı esa>- 1 

lar v~ geçen dördüııcü büyük kuıtıl
tayın tesbit eltigi ılılıyaçlar dairc•i 
nde şose ve köprü işleri, bu işe 
malnus tahsisat daim ı arttırılarak 
muayyen pro~ranıl• ve mühimlain 
den başlanarak l•l~rk salusına alın 
nırşlır. 

Bunların İ<,.in le bilha!sa Trabzon 
lran tran~ıt yolu ve lstanbul E Jirne 
asfa lt yolu en ehemmiyetlileridir. 

Keza umumi islikaın,tlcri bağ · 

lıyan e~as köprülerırı ç->gu bitirilmiş 
bülunm.ktadır. 

4 - Devlet yapı işleri nizam 
altina alınmak için nafı• v•kaletinde 
935 yılından itibaren bu işleri kont 

2 - Sarıkum - Aksaz batak· 
lıklarının kurutulması için tdkikat · 
la bulunulrna . tadır. Vokale! esasen 
kurutulması istenilen bata'<lıklar ile 
islah işleri üzerinde çalışmakta bu· 
lunulm~kta<lır. Programa ba~lanmış 
alan kısımlardan bir çokları ikmal 
edılmiş, diğer kısımlar ihale edil 
mek üzere bulunmakta veya üzerle
r in ie tetkikat yapılmaktadır. 

Yo l f'Jlilkelleflyetı ve köprUler 
inşaatı 

3 Nafia vekaletini alakadar 
eJen ve yol mükellefiyetine ait dile
ğe kendi zamanı vekaletinde bu 
mı·sele üzcıinde yapılmış olan tet
kılcat hakkında izah•t veren Mıina 

k•let veki i Ali Çetinkaya. vekale
tın bu meseleyi tetkik ederek ha 
zırlamış olduğu layihacın Şurayı 

Devlet len çıkmış bulutıduğur>u söy
lemiş ve halen maliyede tetkik edil 
ınekte olan bu proienin mülnakki 
vergi esasları dairesinde hazırlandı 

ğını söylemiştir. 

4 - Köp üler inşaatına ait di
le'<le ' Üıerinfo N.fıa vekili general 
Ali Fu•t Ct>besoy' yapılmakta bulu 
ıMn, yapılmasına k~rar verilen ve 
yaplırılac •k olan köpı üler etrafın

da iz.hat vcrmış ve esasen progra
llld göre ilerlemekte olan bıı rşle

rin tatbıkatmın dıleklerin bir çoğuna 
karşı tatmin edicı birer karşılık trş 
kil eylemekte bulundu~ıınu kaydey · 
lemişlir. 

rol. etmek ve veçlı~ vermek üzere bu 1ı darre taraf.o lan doıt sene zarfında 
yapılan v' esaslı suretle tamir edi 
len devlet biııalarının adedi 2500 
dür. 

Bu d~ire yine bu dört sene için 
de 90 şehir ve kasabanın 56299 
hektarlık hali hazır planlarını ve be
lediyelerin 20 ş•hir ve kasabanın 

mütehassıslara yaptırdıkları imar 
planlan tetkik ve lastik edildiği 

29 şehrin de imar planı bu dairece 
tanzim edilmiştir. 

-Sonu var-

6 - Karışık dilekler aras ında 
bulwıan ve ucuz radyolar teminine 
ait dıleklere verdiği cevapta Müna
kalat Vekili Ali Çetinkaya, bu hu
susta bir kanun layiha., teklif edil
mek üzere bulunduğunu, bu suretle 
halkın l 7-25 lira arasında bir fi 
yatla biı er radyoya sahip olabile 
ceklcrini ve halkın bunları kolaylık · 
la kullanabilmesi için de ayrıca 

tedbirler derpiş edildiğini kaydey- , 
lemiş ve lstantul'da Oıtaköy'de 
bulunmakta olan kömür depolarının 
kaldırılması hakkındaki dileğe crvap 
olarak: "Bunların kaldırılması mu
karrerdir., demiştir. 

Muhtaç z u r raa dajiıtıl acak arazi 

Maliye Vekili, lstanbul, lzmir, 
Kayseri. Kırşehir, Kocaeli, Konya, 
!\ianisa, Samsun vilayetlerinin mer
kez ve kazalarındaki araıiniıı de 
iskan mıntakası ol;nam~k şaıtile 

muhtaç zurraa tevzii için tebligatta 
bulunulduğunu bildirmiş ve eski 
kanuna görı: tekaüt edilmiş olanla 
rın maaşlMmın arttırılması hakkın - 1 

daki dileğe karşı da hüku netin esas 
itibariyle bu teklifi kabul ettiğini ve 
imka .n bulun luğu takdirde bu işin 

de halledileceğini ilave eylemiştir, 

Maarff Vek llin ln izahatı 

Maarif vekaletin:len v.ki di · 
!eklere karşı da Maarif .ekili Hasen 
Ali Yücel şu cevapları vermiştir: 

l - Muhtelif kazaların oıla 
mektep ihtiyacı için bir liste hazır

lanmıştır. lem muzda toplanacak o· 
lan Maarif şurasına verilecek olan 
bu liste kabul edildiği taktirdo bu 
liste bir program mahiyetini iktisap 
e.:lecek. ve tatbiki cihetine gidile. 
cekti~.' 

Bu programın esaslarından bi ri 
de mektep bınası lemin edecek ka
zalarda tercihen orta mektep açıl· 

masıdır. 

- Gerisi üçüncü uhifcde-

~ • ıı 

huyuk Umit verdi . Eger kendi-;• tf" 
Umidi gerçckle~tirmeden Cumhur 
isliğioden çekilir ve halkı da ad•r 
larını geri geri 4tarsa. . Amerika: 
kötU gunler başlayacaktır. Fakat . 
meı·ika bu gUçluklcri de ycnecckt1

' 

Çuoku. ;crvet v< kaynakları çok !' 
11İ"i ve henUz bakirdir. 

' k··tl 
L)izracli. " Aşağı , _yukarı ''. 

olarnk her ıey halledilir ,. der<l'ı, 
Fakat o. hunu Avrupa için ~öylcfL 
Ben de Amerika için ~öyle di~\·cCt 
·· Aşağı, ,yukarı iyi olarak her '"

1 

halledilir 
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POSTALAR! TÜRKiYE RADYO· 

ANKARA RADYOSU 

Pl:.RŞEMtJE - t/6 9 39 

~2.30 Pro!!'rnm . 
l".!.35 Türk müzı~ı (Pi.) ,, 
13.00 M~mleket saat ay•rr ~J 

ve meteoroloji hıbr.rlerı. 
13. t5 - 14 Muzık (CJıb•"a 

Pi.) 
19.00 Program ,, 
19 05 Müıik (Dans müzıği....- 1 ' 
19.30 Konıışma (Zira•I ~a•til c 
19.45 Türk ınüzrği (F ,sıl he>., 
20.3'.) Memleket soal ayM•. •1 

ve meteoroloji haberleri. I•~ 
20.45 Türk müziği ı - Sı , 

Hic•z Peşrevi 2- Rıfatın Hicaı. 0 • 
kı : ( fıslendi h<1va) 3 - Şevk• 0 ' ~ 
caz şarkı : .sen bu yerden f 
4 - Faikin hıca1. şarkı : (AteŞ 1. ~ 
zarıi fırkat) 5 - Tanbur ıa~sir11 1 ~ 
Koşma : (E.brulmn zahmi) 7 _. , 
m nin Kürdilhicazkar : San e'f ~c 
mın canı) 8- Osman Nihad•" h'. • 
kar şarkı : (Akşam güneşi) 9 ~(~ 
lahadd.n Pınarın hicazkar şark';ıı 
kınla y ınan gönlüm) 10 - sa t 
Kaynak Muhayyer : (Ne zam•" 
onu) 

21.30 Konuşma . ıfl~ 
21.45 Esham, lahvilal, t<•.,ıı 

nukut ve Zıraal borsası (fı) 
21.55 Neşeli plaklar - R· ır' 
'l2.00 Müzik (Küçük orke:~ 

Şef : Necip Aşkın) t - BecC ~ 
maili Serenadı 2 - Levıne _. / 
oresque _, - Wilhelm Wacer -~ 
4 - Michcli - Üçüncü Kiiçuı"~ 
5 - j. Strauss - Viyana ~ / 
Vals 6 - Becce-Serenad 1 b,I", 
haikovvsky - Uyuyan güzel'ı<oı' 
den: Vals 8 - Rubisleın -
liı balo, " •• 

23 00 Son ajans lıal.ıcrler• 
rınki program. . ~) 

22.15 - 24 Müzik (C•ıb' 



150 bin kişinin 
,Seyrettiği bir yarış 

Macaristanda par
lamento intihabı 

Budapeşte : 31 a. a. - Yapılan 
lndianopolis. 31 · a.a. - wilbur tahminlere göre parlamento intiha· 

schavv, 500 millik bir mesafeyi saat 1 batı hükumet fırkasına 172 ve sağ 
le vasati 115.035 mil 5Üratle 4 saat cenah muhaliflerine 41 azalık temin 
20 dakika, 40,41 saniyede katetmek etmiş olduğundan siyasi mahafil , 
suretile 24, üncü indianopolis otoma Nasyonal Sosyalistlerin kazancının 
bil yarışını kazanmıştır. kendileri için dahi ümit edilmez bir 

Yarışı, 150.000 kjşi seyretmiş- netice olduğunu beyan etmekte,yal· 

- ikinci sahifeden artan -

2 - Maarif vekaleti şümullü 
manasile milli bir kütüphane açmak 
kararını almış bulunmaktadır. 

3- Bazı vilayet ve kaza merkez 
!erinde lise açılması meselesine ge· 
lince partimizin programında mev
cut liselerin takviye edilmesi emro
lunmalctadır. Bu sebeple yeni lise 
açmadan ekle mevcut liseler takviye 
edilecektir: 

Ancak bu i; bittikten sonradır. 
ki yeniden lise açılması düşünülecek 
tir. 

Birinci sahifeden artan -

Fraıısız diplomatik mahfille~i, Sov 
yet hükumetinin ne Londraya ne de 
Paris'e sefirleri vasilasiyle henüz kati 
cevabını vermediğini tasrih ediyorlar 
Bu ce1.ıap da p<"k yakında diplomasi 
yoluyla verilecektir. Zira Molotofun 
yarın söyliyeceği nutkun Sovyetler bir 
liğınin umumi politikasın<1 tealluk ede 
ceği ve miizakareler hakkında sarih 
bir işareti ihtiva etmiyecegi anlaşıl
ınakıadır. 

Aynı mahfiller, Fransa, İngilte· 
re ve Sovyetler birliği arasında bir 
prensip anlaşmasının tamamen ha
sıl alduğunu bildirmektedirler. 

l 
i 

1 
Asri 

Bu 
sinemada 
akşam 

tk· b" "k b nelmilel şöhret ( JANNET MAKDONALD NELSON 
E~D~~ nin ~~k büyük muvaHakıyetlcrle yarallıkları en bliyii~ A~klar 

En baygın nağmeler - En kıvrak oyunlar şaheserı 

( Leyliklar Açar~en ) 
Misilsiz filminin yeni orijinal Kopası 

DiKKAT . _ Sinema müteaddit vantilalörlcrll' pek .scriıı hir hale 
· getirilmektedir 

Telefon 
Asri 250 

tir.,. nız bunun bir ehemmiyeti olmadı-
Jimmy snyder ikinci, bergere ~mı , bununla hükumetin takriben 

Vekaletiniz, parti programından 
a]dığı direktifler dairesinde hareket 
etme'ı mecburiyetindedir. 

Fransa Türk müzakereleri de 
sonuna gelmiş ve Paris'le Ankara 
arasında g~rek Hatay meselesi ve 
gerek Türk Fransız garanti paktı 
hakkında tam anlaşma mevcuttur. 
Müzakereler tali ehemmiyeti haiz ba 
zı noktalar hakkında devan etmek
tedir. ve haf ta sonunds gerek üç 
taraflı anlaşmanın ve gerek Türk
Frc:ınsız anlaşmasının kati olarak ak 
di beklenmektedir. 

10691 
-------_.:.;~-----

Üçüncü, ted horu dördüncü ve babe dfü tte üç gibi kahir bir ekseriyeti 
beşinci gelmişlerdir. müsabakaya haiz olacağını ilave etmektedirler. 
35 kişi iştiıik etmiştir. ı 

Yarış esnasında müsabıklardan Leh ticaret gemileri 
roberlsin arabası .ateş almış olan svv 

1 
anson' a çarparak kapaklanmıştır. 

Roberts'in arkasından gelmekten 
oları chet vviller, arabasını zaptede
miyerek roberts'rn arabasın üstüne 
düşmüştür, Ro">erts. beyni sarsıldığı 
için derhal ölmüştür.' 

Svvanson ile miller ağır :urette j 
yararanmışlardır, l 

Seyircilerden iki kişi de yaralan .. 
mışlır, 

Saatte 160 kilomet-
ı 

. ı 

re giden bir Tren ! 

Milano. 31. a.a - Seri bir 
elektrik Trenioio tecrübe manevra· 
smda Polonya 'ile milano arasındaki 
219 kilometrelik mesafe, bir saat 
24 dakikada yani saatte ·vasati 156 
kilometreden fazlı bir süratle kate 
dilmiştir. 

Dönen Lejiyonerler 

Cuxhavcn : 31 a. a. - ispanya. 
dan geleıı Alman lejiyonerleri, saa~ 
2] de '" Neşe, kuvvetten doğar . ,. 
teşkilatıııın beş vapuriy le bura ya 
gelmişler ve kendilerini karşılamaya 
çıkmış olan bir çok Alman harp 
gemisi tarafından seJamlanmışlardır. 

Admiral Graf Spee , Admiral 
Schc~r kruvazörleri ife altıncı muh
rip filosu ve ayrıca 4 muhrip , le 
jiyonerlerin istikbaline çıkmışlar ve 
müteakiben halk, f..panyada döğüş 
müş olan eski muhripleri alkışlarken 
geçit resmi vaziyetinde mevki al - 1 

mışlardır . 

Gdynia. 31. a.a. - İngiltere'nin 
neocastle tezgahların fa inşa edilen 
sobieski,, ismindeki yeni Leh vapu· 
ru, burada ana limana gelmiştir. 

Halk, Le-h deniz ticaretinin bu 
yeni cüzütamını görmek için sahille
re yığılmıştır. 

156,5 metre uzunluğunda ve 10 
800 ton hacminde olan sobieski : 
gdynia- cenubi Amcıika hattına 
tahsis edilecektir. 

Vapur, 11 haziranda takdis edi· 
lccek ve 17 haziranda ilk seyahati 
ni yapmak üzere yola çıkacaktır, 

Bir tayyare kazası 

iki Kont öldü 
Lubliu : 31 a. a. Kont Sta 

nisJas Zamoyski ile Kont Jean Ty
szkiewicz bugün bir tayyare kazası 

neticesinde ölmüşlerdir . Her ikisi 
de bir turizm tayyaresiyle Lublin 
eyaletinde kain Miedzyrcz'deki ma 
likancsinde Kont Andıe Potocki'yi ' 
evvelki gün ziyarete gitmişlerdir . 
Dün ayni tayyare ile hareket eder· 
ken tayyarenin k~nadı bir çite çar
parak kop:nuştur . Buna rağmen 

tayyare 100 metre kadar yüksel· 
miş, fakat biraz sonra civardaki 
tarlalardan birine düşmüştür. Tay
yare p:uçalanmış ve içindekiler öl- • 

nıüştür . 

Hava korumn toplantısı 

Ankara : 31 (Telefonla)- Türk 
Hava kurnmu umumi merke:ıi bugun 
altı aylık toplantısını yapmıştır. 

Japon - Alman Şefleri Filo, Cukhaven önünde demirle
rniştir. Filo, gec~ yarısından sonra 
Elbe H.tlici tarikiyle :-famburg'a 

1 arasınba tebrik telgraftan 

3- Bazı delegeler, hususi mek 
teplcrdeki imtihanların esaslı olma
m?sından bahsettiler. Bu dilek yerin 
dedir Her talebenin ayni ilim ve fi 
kir seviyesinde olmasını temin için 
ilk, orta m!kteplerde ve liselerde bir 
devlet im ti hası usu Ü tesisi mu tasa v 
vordir. 

Kltaplarm sah' flatları 

Kitapların pahah bulunduğu hak 
kındaki dileğe karşılık da kitapları· 
mızın laaletta yin Avrupa mt ktep· 
lerindc>n her hangi birisinden üç 
dört defa ucuza satılmarta olduğunu 
vekaletin taleüenin ihtiyacını k .. rşı 
lamak üzere bol yapraklı ve çok u 
cuz satılacak defterler hazırlamakta 
bulunduğunu bildirmiş ve Jiğer di 
lekler üzerinde de lazımgelen izaha 
tı vermekten sonra demiştir ki; 

- Ben ve benden önceki \'ekil 
ler sütleri az birer ana gibi çocuk 
!arını emıirmemek ıstırabını çekmiş 

!erdir. Mamaf:h bizldr ıstıraba baş 
eğecek insanlar clegiliz. Ben ve ben 
den sonraki vek iller maarif hayatı· 

mızdaki bütün eksikleri tamarnlıya 

caklardır. 

8. Molotof'un temaslrrı 

Moskova, 31 a.a.- lngiltere bü 
yük elçisi dün akşam Molotol.u zi 
yeret etrnıştir. Molotof kendisinden 
İngiliz- Fransız projesinin bazı nok. 
taları hakkında izahat istemiştir. 

Bugün muvasalat eden Fransız 
büylik elçisi derhal lngıliz büyük el 
çisiyle görüşmüştür. 

Satlık taş ve enkaz ı 
800 adet 40X50santim boyunda 

Mersin Sülckaıi taşile Bulgur döğme 1 

dink taşı bütün teferıuatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz s"'tmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür paznına dönecek 

yt:rde Abdurrahman Şenere müra· 
I caatları. 7-1:5 10648 

Önümüzdeki Cuma Akşamı Büyük Müsamere ile ı 
Açılacak Olan 

YAZLIK SiNEMANIN 
İlk Büyük Programı 

Ateşli Sinema Yıldızı 

( Viviane Romance) 
Tarafından hakiki bir hayat Romanı Oluak Yaratılan 

Kadınlar Hapishanesi 
• ................................... ._ ..... 111!11 ..... ... 

Müessir ve Beşeri Büyük Film Olacaktır 

Cemiyetin zalim telekkilerine kurban gitmiş bikes 
Ve zavallı Kadınl;.ırın mazlum hayatını canlandırarı 

Bu Mustesna Film doğru yoluna devam edecektir . B. Tokya : 31 (a.a.) - İtalyan -
Görioc, lejiyonerleri H.ımburg'.ı mu· ı Alman ittifak muahedesinin imzası 
vasalallarında selamlıyacaktır. münasebetile B. Hiller ile B. Hira· Yazlık Sinemanın : ~1\1nd~a~~~::~ 

cef?i bir birinden Güzel ve Büyük Şaheserlerin Birincisini Tc~kil Edecektir l numa ar asında telgraflar teati edil 1 
Polonyadaki Alınan 1 _m_i_şt-ir_. --------

ckaliyatının mukadderatı il YENi MOSTE'CiR iDARESiNDE 1 -------- 10684 

Lodz. 31 a.a. - Palonyadaki
1 

Yepyeni Tesisat ve ----
AJınan federasyoourıun organi olan 1 mükemınel konforlu Bu akşam 
drulscher megıneiser tarafından ~ir 
kaç gün evvel Polonya'daki bütün İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü ev.safı 

Almanlara tevcih edilen ve onları 
Polonyıt devleti ve Polonya'nın bu 
günkü ~iyascti karşısındaki ha
ltı hareketlerini tasrihe davet eden 
suaHer münasebctilc 40 seMdenberi 
L d 'd haizdir. o z a intişar etmekte olan neus 
lo<lurıgaitung, ezcürııle şöyle demek 
lcdir: 

Polonya'daki Almarıların mukad-
deratı, Polonya devletinin ınukadde= .... _____________ _... 

ratma baA-hdır. Zayi tasdikname 1 
Polonya'nın aaadcti, bütün va 1928- 29 senesi ders sonu Adana 

1 

ıandaı:Jları himaye ct1t1ektcdir. b ' -
· b. d ı · b k ız. Birinci Oıtaokulundan aldığım tas· bır ccnc ı ev etın i mcti h"'k-

meti menfaatına islıhdam cdil;e~i diknameyi kaybettim . Yenisini çr 
e rnusaadc ctmiycceğiz. Ve Polonya karacağımdan eskisinin hükmü ol-

ı · d t . b' · tnadıg-ını ilan ederim. 10699 

Yeni müsteciri 

7 
Hilmi Kuşçu 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri olan dünyanın e'l kudı etli 

rt jisöı Ü Sesil B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe sözlü büyük şaheserin baş rollerinde bütün dünyanın 

ve takdir ettiği bir c;if t 

March - Fransika liaal 
iLAVE. 

Frederik 
OLARAK 

En yenı dünya h~berleri 

tanıdığı 

M, v.:.imin bu son şaheserini görmeler in\ lıü 1 iin rnüşt l'J drrirrıİlc 
bilhassa tavsiye ederiz cumhuriyetının saa e ı ıwll de sa. 

adçtimiıdir. Nuri oğlu Tel 212 
Ahmet Ekrem Gököycii ~. ~ee="!!'!'!!!!!!!!!'a-.uı!:!!!!!!!!!22-!9!.,..~~4?~---

10617 

M. ÜJ. de MüJ. de Sayın Müşterilerimize 
. . şaşmıyan lsviçre mamulatı ARLON marka 

Dog· ru ışlıyen ve l d b 1 
ı iştir Sair marka saal arımız a u unur 

cep ve kol s3atlarımıı ge ın · 

Numara (9) Saatçı Dilaver Belen 
Tarsuskapu 3_5 10672 

~;;;,.. .. ____ ........ ., 
Adana Belediye Riyasetinden: 

. d k' Ulu" Par kının ta,aça kısmı ve büfl'si ar; ık 
ı H"k" t ıvarın a ı " 

- u .u ıne ~h I • t 'hindeıı ·n Mayıs ~41 tarıhinc kadar ica· 
artırme suretıle ve ı a ~. arı 

., k . 
ra ven.ece tır. . d r 150 liradır. 

2 - Yıllık muhammen ıcar be e 1 

3 M kk t teminat 22 lira 50 kuruştur. 
- uva a . 939 p t . günü ~Ptat 15 de Belediye 4 - İhalesi l 2 Hazıran azar esı . 

d · · .. d d yapılacaktır. 
aımı encumen o asın a . muktedir Jlduklarına dair ihale 

. ~ - isteklileri~ l.ıurfasını ışlle~:~:d~ye encümenine müracaat ederek 
tarıhınden en az bır ha ta evve 

ehliyet vesikası almaları şartt~r. .. ve muvakkat teminatları yatır· 
6 - ra tiplerio şartnameyı gormek . ,~ 1 

. I . M"d" ı· .. üne müracaatları ı an o unur. m1k üzre Belediye Hesap ış crı u ur ug 
10681 28-- 1-5- 10 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı p~sif korunma 
Nizamnamesı 

2 
Fl.11muı111111• /\t1: /Olıl:fl 

_ Dünden artan 

. I mevkiin ehemmiyetine ve hayvan ın~v · 
h il• k k nıı!>)OO arınca ... 

ma a ı oıunma 0 
. . t ·kileri vücuda getırılır. 

d .. · hızmetı eş 1 M h ıı· cu una gore vete rıner . .. düı ünün emrinde bu !unu r. a a ı 
u k'll h ili veterıner mu . - .. 
ou teş ı er ma a d vkıiıı p':\sif korunma veterıner amırı · 

t . "d"' .. aynı zaman a m~ ve erıner mu uru 

dir. eter iner irni ri a hırlarJa, haralarda, 
Madde 118 - Pasif kordunhn·ıı~; hizmette bulunan hayvanlarla kii· 

k saba a ı ın e 1 1 
otlaklarda, şehir ve 3 h' tlarını hayvanlardan husu e ge en 

su ve teç ıza ' k 
mesleri, ahır !arı, yenl, b'lhassa zehiı li gazlara karşı oruma 

. ılarırıa ve ı d h 1 yıyecekleri hava taarru k h yv;ınların Vı! hayvanlar an usu c 
h.. ınlarına arşı a . 1 k 

tedbirlerini (hava ucu . . k ıası taliınatnaınesi) ne göre a ma ve 
k ddelerının orunn 1 t k'll · gel«>n yiyece ma I tedavi için lazım ge en eş ı erı 

b olan hayvan arı . . k 
zehirli gazlarla musa . k b h susta İcab edenleri yetıştırme ve • 

d etırme Vf! u u f 1 . ve tesisleri vücu e g . d· 'k ve dt>po Ja ınuha aza arını temın 
. . . malzeıneyı te ,m 

tedavı ıçm ceza ve 
etmekle mükelleftir. . müdürile pasif koıunma komis)on· 

Vila et veterıner . -
Madde 119 - . Y I a.,.ı~oıniş hayvanların tedavısı hakkında 

1 1 ak veterınrr er g · . . .1. arınca ayrı ac l k kurslarda yetıştm ır . 
Ziraat Vekaletince açtın ac~d 1.ı mahalde bulunan memllr, serbestemekli 

Bu kurslara , k ursuo açı lıı; 
.. . 1 . r ak eJrrler . d . 

butün veterıne er ış ır t' ı · rilme:si icap e<lt'n memurlar ve yar ıın-
d k. t inelerle ye ış ı d . 

Kazalar a ı ve er . d e}'a kazalarda açılacak kurslar a yetış 
• A t kezlerırı e v 

cı şahıslar vılaye mer 

tirilirler . . I . hayvanla uğraşanlara gazlenmiş hayvan· 
'ftlik sahıp erırıe, 

Hara ve çı .. db' 1 le pansıınanlar öğretilir. 
• lara yapılacak ıık k ırker. · verluindeki şahıslar, mezbaha müdiir ve 

1 hayvan esımı . 
Kasap ar, i alıp satanlar, silo amir ve müstahdemleri a . 

.. hd teri hı.yvan yem f 1 . d'l' 1 rnusta em .' hakkında ders ve kon eranslar a tcnvır e ı ır «;r. 
lacakları te~bdıdrlel~ dii'rer pasif kurslar da dahil olduğu halde senede n i· 

Kurs mu e 11 ~ 

hayet 30 saattir. . 
Madde 12o - Pasif korunma v .:termer hizmetine agrılacak olanlar 

\>Unlardan seçilir: . 
A')kerlik ile ilgisi olmayanlard •n alLnış yaşına kadar veterıner.lcr, c. 

nıckli rıalbanl başılar, veteriner ve niilbant gediklisi olarak hizmeıı ctmı~ 

(Sonu Var) 9583 
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Liv~rvol Telgrafları 
J\ I 5 I 1938 1 

Kambiyo ve Para 
iş Baııkasından alınmıştır. 

·'-•t•m i- ·--- .--
, _ _ H_a_zı_r ___ ___ l_ 55_ 4021 'R'~~işmark \_-, .. 

Vadeli 1. -
V 

-
4
-. 

75 
Frank ( Fransız ) _3_

1
~ 

adeli il. Sterlin ( ingiliz) - -- 5 93 
Hind hazır 4 11 30 o(i'i'M ( Amerika-) ! 26 l-1i4 

_ N_e_v>'--o-'r-'k-'-'--- - - 8- 9ö - Frank- ( i5'·içre- )'-'--- on 100-

Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. şırl<eli Adana 

mensucat fabrikası müciurlüğünden: 
1 Adanada ytni istasyon civarında 1 No. !u çırçır fahrıkası için kc 

şif, pıoje ve şartnamtsİ mucibince 6546,80 lira keşif bedelli ~ır adtt an 
bar İnşası kapalı zaıf uı.ııliyle tksillmeye konulmuştur. 

2- 1416 '139 tarihinde saat 15 de fabıikada mevcut komisyon tara 
fından icra tdiltcektir. 

3- lstıklilerin ihale güründe 491,01 liıa ır. uvakkat trminat, 1939 
s.nrsı Ticaıct Odası senedi ibıaz rtmelrri ve ayrıca ilıall' gününden ~· · 
kiz gün evveline kadaı mtzkür işe girrbilmek için falırıka müdüriyttir e 

m(iracaat rderrk • hliyı t vrı ika" almaları lazımclır . 
4- lsteklıler, her gün fabrika müdü·i)eline müracaat rderek krşif , 

JYOİ~ v~ şartnameleri telkik edebi irleı.10674 27 30 1- 3- 5 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 /\ğu5los, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1 

.5 
R 

16 
60 
65 

25U 

Adrt 

" 
• 

• 
• 
• 

iKRAMiYELER: 

2000 
1000 

500 
350 
100 

50 
25 

Lirnlık 

" 
" 
" 
• 
• 

" 

2.000 
; 000 
I] 000 
4000 
6.UOO 
4 750 
6 250 

Lıra 

.. 
" 
• 
" 
" 
" 

435 32 000 
T. iş Bankasına parn yatırmakla, yalnız para buıktıınıiş olma1, ayni 

zamanda talihinizi de U!'11rıııiş ofıırsıınuz 10661 

or. Muzaffer Lokman 
fç hastalıkları müleha sısı 

muayenehanesinde hast •. arını habule 

'l 
1 

1 

Adana belediyesi riyasetinden : 

Belediye emlakinden sebze pazarındaki kahvehane 1 6 939 ta 
rıhinden 31 5 - 940 tarihıne kadar kıraya verilrcektir. 

2 Muhammen ıcar bedeli iki yüz elli fıra olııp muvakkat teminatı 
18 lıra 75 kuruştur. 

3 - lh•lesi 8 - H ız [ ıan - 939 tarihinde beledi ye daımi encümen oda· 
stnda y.ıpılacaktır. 

4- lsteklilnin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere Belediye Htsap İşleri Miidiirlüğüne mijracaatları ilan olunur. 

106:4 23 27 - 1 - 5 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükiııııel cadde1>1nde 

•• 
Om er Başeğmez 

Ticart th•rırsi 

C.AZ, BENZiN 'MA70 r ve MAKiNE YAGLo\RI 

Telefon ; ıCı8 

, 

Yepyeni bir tesisatla 
VE. YE.NI MÜS1 ECIRIN İDARE.SiNDE. 

Çiftehan 
Kaplıcas• faaliyete geçti ! 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 1 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz T 

• 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengın bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek 1 Mesaııe taşı , 

Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzu burada 
. . . 

geçırınız 

Konfora, ten1izliğe, ucu:!:ltığuna hayran kalacaksınız 

Tarif eye bakınız 
Lira Kr. 

1 50 Bir gece lik t..ım konforuyla otel yat.ık ücroli 
1 00 Taş odalar ( 4 kışılık ) 

75 Bırincı baraka ( 4 kı ş ilık ) 
50 lkınci baraka ( 4 ki ş ılık ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umu mi banyo 

Büyük İslifdıle~er görecek, ıneınnun kalacaksınız 

Çiftehan Kapltcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10611 11 
~----~----~--~ 

Doktor Operalor 

Hadi Kiper 
Alrııany.ıda talısilını ikmal elmış ve Bertin hast.-ılıanderın le umn ıııiid 

det asistanlık yapınıştır . Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Rı· 
fat eczahanesi kar~ısıncla hergün >nh;ıhltyin •aat 12 8, ögleden sonra 1 

2 ti ya kadar kaLul • d r • 9598 g. a. 1 
Hergün 

başldmıştır. 

---------~--------~--~~~----~--! ------.-. ... ~--..... ----·.-----...... -..----------------..... ......; 

'' 

• Nasıl da muvaffak olmuş 

• 
"KODAK VERIKROM" 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

rr KOD AK VERİ KROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 
• • 

Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canlı~ detaylı resim veren ve 
• zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

, 3 poz da güzel ! 

r 'ı Adana C. müddeiumıl' 

Tu .. rkso·· zu·· 
Gündelik siyası gazele 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurıı~ 
1200 
600 
lOO 
100 

1 - Dı~ ıııcııılckolln ıçın Abone 
hcdcli dcl!"i~ınc1 yalı111 post;ı masrafı 

zammedilir.· ı 
2 - l!iinl;ır ıçın ıdaıcye muıa-

caat cıiilrnclidir. 

miliğinden : 

Adana cezaevinin 15/6 939 J: 
rihindcn 31 - 5-940 tarihine kan" 
tahmin edilen (l .SO) bin kilo ık 1 ı 
nevi üç yıldız undan mamül ek~t 
ihtiyacı kapalı zarf uoulile 30/ ıA 
939 günü ihale olunacağı 10, " 
18, 21-5-939 günle•inde iljn 

lunrr.uştu. Jı 

fha:e o gün hazı sebepler d of 
yısile yapılmamış olduğundan '~ı 
şartlar dairesinde 15- G- 939 r~~ 
şcnbc günü saat 10 a talik.\~ 
muştur. Talipler (843) lira (7J) 1ı ,ıı 
ruş muvakkat teminatlarını Y jjJ 
rak o gün ve saata kadar C. ın cJI 

Türk Hava kururnu adana deiunumiliği malcamında topıan~ı.iı 

1 

komisyona miirac1atları tekr3~7f 
şubesinden: olunur ı-4 7-10 1 

1 - Hava kurumu hissesi olarak ,/ 
_____ _,, ____ / 

toprak moh5ulbrından ve bılcümle 
1 

hayvanat ve madc!eleıinden şimdiye · 
kadar alınmakta olan yardım parası 
l haziran 939 tarihındrn itibartn 
kaldırılmıştır. 

Binaenaleyh 1 haziran 939 dan 
itibaren hiç bır alıcı, müstahsilden 
Hava Kurumu hissesı kesemiyecek-
t ır, 

Belediye buttl. 
~ilO 

Belediye buzunun beher 1.5 
su her yerde ve her bayideS ~~ 1 

ı kuruşa ve beher kalıbı da 2 {ıf 
nış~ satılmaktadır. Bu fiatt•~ ıl 
la satmak isteyen but bayile11

, 1,rl 
kında takibatta lu'unulmak ~ I 
en yakın Belediye zabıtasına /, 

2 Müstahsillerden k~silmiş racaat etnıeleriııi sayın halk'pıı 
olan ve rlyevm tüccar dınde bulu menfaatleri icabından olduğ~ 
nan mahsulat ve nıadıleltr ve henüz kere doha ilan ederim. ,f, 

satılmayııpta müstahsil elinde ve 1 1 ır 
haziran 39 dan evvt'I idıak ve isti Buz nıütea~ 
hsal edilmiş bulunan pamuk, koza cu .. M .. f\ 11~~ 
ve sisam mikdarı hakkında sahiple 7 - 20 __.,/ 

~~-·~--~~---rinin 1 hazirandan ıtibaren üç gün 
içinde kurumumuza bır btyaııname 
ile bıldirmeleri lazımdır. 

27- 30- 1 10671 

'Jiİ'~ Umumi nrşrıyat ınu 

Mdcid Güçlii .

AJaoa Türksözü 111•
11 ' 


