
- r 
Yurddaş/ ff z Para İle Çok Gıda Bu 
Sır Koru Yemiş/erimizde Var. 

16 BIRlNCIKANUN CUMA 1938 GtrNDELİX SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL iA. YI: 4058 

Parti Vilayet Kongresi 
Dün Toplandı. 

-------------------···· .. 
l<ongre Azası Ebedi Atanın Manevi Huzu-
l'unda Üç Dakika Sukut Etti. Tolantı Vali

mizin Bir Söylevi ile Açıldı. 
C. H. Partlıt vilayet kon 

treıi düo aaal 14 de Parti 
"1erke.ıtndc toplllndı 

Parttıldlr . Şu kadar müddet 
zarfında çalııao Partinin bu· 
ndao üç ıeoe evveline ya· 

kın bir zamanda Halk Parti 
•e hükumet berabcrlliloln 
dalma aıüttchtt ve blrleıık 

(Sonu ikinci ıayfada) 

lngiltere Çine. 
Mali Yardım 
Yapacak. 

Roma, 15 [ A. . A ] ltalyanın 
Akdenlzdekl istekleri hak 
luoda Avam Kamaraıı da ıo 
nılan muhtelif ıuallere Çem 
berli.yn ıu cevabı vermlf 
Ur. 

loethz hükümetı Akdeoız . 
de 'Statukoya rlaJet taah 
büdünün lnııltz · ltal,.an an · 
laımaaında derpif edlldlğl 
hıç ıüpheatz Tuauaada t•mll 
buluodufuna kadir bu an· 
laımaya aykırı hareket pek 
tabıi olarak loııltz hüku 
met için ciddi endııe uyan 
dıracak bir mf"ıeledlr. 

Kongr de mlitııhlt ııf ati le 
Peru Genel merkezince gön 
derilen Buıdur sayla\•a H l.t 
Onaran, kazal rdnn gelen 

deleaeler, daire rüe11ıısı hazır 
bulundular. Yoklamayı mü 

leakıp Yali ve Parti başka · 
111 ıu nutklle kongreyi BÇtı 
1,r 

Valimizin söylevi: 

İtalyada Harbe Me
buslar da Gidecek. 

Sayın 8. H ltt Ooare.n ve 

llı1nıetlı arkadaolar: 

Bundan on üç ıene evvel 
lbüdafaal hukuk cemlyet•erl 
~akamana katm olme.k üze. 

tc ebedi oeflmlz. bizi kur -
t,ran Atatürküo vazettiği 
'•erlerin, kurduau blnal Tın 
hphğı lcrnahn birı ve en 

Parlamentoda gizli llir toplan
tı yapılarak gizli kanunlar 

kabul edildi. 

~lmt de Cumhuriyet Halk Parli Hlnası 

Roma, 15 [ Radyo 1 -
ltalya parlamentoıu; bug6n 
son defa olarak toplanmıt 

•e iki celıe akdcflemlıttr. 
Localar, daha aaat oa 

S ncak Hududia 
T e bi Edili o .. 

1 
üçtenber• dolmuıtu Mebuı · 
lar f aılıt luyaf etıade ıelmtı 
ler ve yerlerini almıılardı . 

Saat J 6 da parlioıeato 

reiıl Koıtanco Cıano selmiı 

ve arkaaından Mu11oltnl aa
looa dahil olmuıtur. 

Bu Husustak · Konuşmalar 
Devam Etmektedir. 

Relı, yerine oturduktan 
ıonra, ruznamede yazıla ka· 
nunların tam bir ittifakla 
ve alkıılarla kabul edtlmeıl · 
nl tekhf etmtı •e öyle de 
olmuıtur. 

Pu,,, J 5 [Radyo J - Fr
'oıa tle !ürklye araıında 

buıule relen anlaıma dai . 
teılnde Sancak hududları 

1 
teıbıt olunuyor. Miralay An· 
l,n ojlu ıle f r•n11z ~mQmes 
•illeri Aıuen eratında bu 
huıuıtakl konuomalar de -
~11.ll'I edıyor. 

Anlatma mucıh!nce Kür
tl,tle mealuln olan Caotk 
lcöyij de HatayıD hududları 
lçıne ahoacaktır. 

Yeni Hatay pullau basıhyor 
Antftkya, - Nafıa Veki 

lett tarafmdan vekalet reı-
•arn1 rıodnn 8 Abdülkadir 
A.ltaye ılparlt edtieo HataJ 
~o ta pullarıma orjloallnn 
az:arlaomııtır. 

Her birisi bir ı nal eseri 
olan bu tik ıerl pul 13 çe
tltten ibarettir. 10.50 75 ı n· 
tlcııltk pullarıD Qzerlnde el-
Eev Luvr müzeatnde bulunan 

ti arıuındaa alınmıı müza 
Yık Tavus kuıu reıml Tar · 
dır l 5 ve 2 5 kuruıtuklar · 
luhtıerem devlet relılmız 

ayfur Sökmenin portre· 
lerı, 20 kuruılukta Hatay 
~'rltaıının (berinde mlllet 

Oiyanbakırdar. han hatt1. 
De.let Demlryolları ldaretl 

hnı yapılan ılmeDdlfer hat-
1•rırnıza lazım olan rayların 
t~darıkı için 1enl bir müoa 
le \/ t.ıe. •çmıohr. Diyarbakır -

1 
an lr o hududu demlryo 

Unda kullanılacak olan bu 
"•yl rdan ıtmdl alınacak 
•ru ı 00 lsllo•etrelllırur . 

M~clıılmlzln kGıat tarihi 
olan 2 eylül 1938 ibaresi 
vardır 

Bunlardan baıka, Hatay 
haritası üzerlode zincirleri 
kırılmıı bir kızı aöı· 

teren lıtıklil pulu ile Hatay 
köylüs6nüo çift ıürdüjünü 
Ye Anadolu eüneıl nio Hata
yı aydanlattıfım miltlr köy. 
lü pulları vardır Bunlardan 
baıka ayrıca bet çift gaJet 
zarif takıe pullarıda hazır

lanmııtır. 

Yeni fiats
0

y pulları yaluo
da ha11lıuak ted vüle çıka · 

rılacaktır. 

Irk kanunu. parlamento· 
nuo llt•edıldlğl ve 1ertne 
korporaıyonlar mecllıl teılı 

olunduiu hakkındaki kanun, 
harp vukuuoda yaıları ne 
oluraa alıun velevkl ıakat 

dahi ol1alar, bütün mebuı

ların ilk aafta olmak ıartile 
harbe tıttrak etmek mecbu
riyetinde bulunduldanna da 
lr olan kanun ve daha ha· 
:ıı kararnameler, kal halin 
de kabul edılmlttll' . 

Parllmento. müteakiben 

T ~ -Yugoslav Af yon 
üzakereleri .. 

Anlaşma Tecdit Edilecek Mü
zakereler 15 GlJn Sürecektir. 

lıtaobul, J 5 [ Huıuıi ] -
Türk - Yueoalav müıterek 
afyon aatıı nl fmıt1ını teç· 
dit etmek üzere ıehrlmlzde 
yapılacak miizak relerde bu
lunac k Yuıoıla • heyeti dnn 
ıehrlmfze g ... lml§tlr. Heyd, 
Yuıoılav ticaret ne:raretl bet 
müt vlrl Obre.donlçln relıll 

iinde, zirai mahsuller umum 
müdürü Markavlç, ticaret 
nezareti mÜfRVlrlerinden dok 
tor Mıhallo iç, Uca.ret ne:ıa· 

reli mütP.hauıa ekıperlerln 

den Gri\:, mllh af yon ftl•rl 

umum müdürü FerJançlçden 
mürekkeptir. 

Türk heyeti de iktisat Ve. 
kiletl müme11tll Senet Ber
kinin rl1aaetl altındadır . Yu

goıla v müme11illerl toprak 
mabıullerl umum mOdürlü
lünde dün Türk heyeti aza · 
larlyle ilk tematı yapmrı1ardar 

E111 müzakerelere de bu 
ıabalı aaat 11 de Ticaret 
odaaı mecllı ıalonuada reı 
men baılanmııtır. M6zakere
lerln ı 5 ıDn kadar deYam 
edecell eanılmaktaclar. 

B. Mussollni 
aizlt bir toplantı yapmıı ve 
dlfer bnı kanunlara kabul 

eJlemiıttr. 

Sıhhat memur
ları hususi büt
çeden ikramiye 

alacak. 
Ankara, 15 (AA.] - Al

clıiımız malumata 16re .Sıb 
hat •e İçtimai Muavenet 
Vekllt 30 yıl hizmet muka · 
bllı Vekilet memurlarına 
•erilecek ikramiyeler karıı 
lıiı olarak huıuıi idareler 
bütcelerloe lizım ıelen tah· 
ılıatıo konulmosını vilayetler 
den lıtemlttlr . 

Rad-Ankara 
yosunda Zirai 

Konuşnıa. 
Dlln akıam Ankara rad

yosunda Ziraat V eklleU 
adına yerli ve akala pamuk 
mev:ıuu üzerin• bir kollUI 
ına yapılmııtır . 

Kartıhkh iki kiti taraf ıa . 

d•a yapılan bir konuımada 
pamuk zlraatlmlzln eıHları 

anlat1lmııtır. Gel~cek hafta 
ylae aynı ıaatte «Atacılık ve 
bavvancıhk• meyzuu Gze· 

rinde bir koDuıma Japıla · 
c1ıkt1r . 

Arttırma Ve Yerli Mallar Haftası: 

Milli Ekonomi ve · 
mili faaliyet. 

- - -----

Oünya~a mavcut işletme sanjı~larmm hepsi 1800 tari
hin~e yani ~üyü~ sanayi hareketinden so ~ra kuruimustur. 

B. Faik KurdfJfjlu 
Ztraat Vekıli Manlıa Me· 

buıu Faik K.urtotlu tarafıa. 
dan Ankara radyoıunda Ar. 
tırma Haftaaı müouebeUyle 
ıu ıö yleY verllmııttr: 

Muhterem muhataplarım, 
Dıllerin menıel hakkın -

dakl nazariyeler, Günet ·Dil 
teortıl olıun •eya ciiier bir 
nazariye bulunıuo, biliyor. 
ıunuz ki tttlf ak ettikleri 
nokta , her kellmentn kul· 

lanıldığı mubıtte kon•anılJO· 

nel bir mi.naya malik bu· 
luoduiudur. 

Yani, o kelimeyi kullan 
makta olan cemiyet, o ke
ltme ıöylendlil zaman ne 
anlamak lazım ıeldljınl, ef 
radı araaıoda bir ne•I zım 
ni muka•ele de teıblt et . 
mtıtır. 

Bundan dolayıdır lıd, çok 
defa, a7nı kelimenin, ayrı 
iki cemiyette baıka baıka 
minaları olduğu ıoıü ıür. 

Meıela: 

Fıgure keltmeal Franıız · 
cada çehre, demektir. lnıı
lizcede rakam demektir. 

Pıpe, kelımeıl fran11zcada 
blldığımız pipo demektir· 
loııhzcede kalın boru ml· 
naaına ıehr. 

Sp~ctacleı, Fransızcada 

manzara demektir laılliz· 
cede ıözlük manaaını lf ade 
eder. 

Bunların içlerinde mecazi 
mi.nalan ittbari1le değll. ha
kiki manaları itibariyle, pek 
tuhaf olanları da vardır: 

Meseli: Antlc deneolz f r· 
anıızcada eıkl aaırdıde bir 
ıeyln vasfını ifade etmtı 
olurıunuz. Ayol k~llmeJI 

lngıllı.ce kullanılan bir mem · 
lekeUe telliffuz edenenıs. 

maskara demlf olurauouz. 

Gro11 loaılızcede kaba, 
Almancada büyük mlnuı• 

nadır . 

Bundan dolayıdır ki, zeki 
Ye hoı teyler yazmakla ta
nınmıı bir muharrir, dıl 
meraklılarını yanıltan bu ke· 
l•melerl Faux Amlı ( Sahte 
doıtlar ) adiyle toplayıp ko
ca btr kitap neıretmııttr. 

Türkçe, Arapça, lraalcetle 
de böyle kelimeler bulun• 
dulu malumdur: Bizdeki 
minalutyle tamamen zıt 
olarak ıurur Ye matrur ke· 
lımelertnl Araplar aldan11; 

müoıerıb minaaına kullan· 
dalımız münbaalt kellmealnl 

dayak Jemıı; müaaferet ke. 
llml"ılnl İranlı lar ıeyahat, 
rOzılr kelımealnl zaman ml
naaına kullanırlar. 

Çok uzun ıQrebllecek 

olan bu ba hıl burada ke

ıtp, a1ıl makıadıma, yani 
tasarruf •e artırma keltme· 
lerlne aelmek fıtıJOtUm. 

içinde bulunduiumuz haf· 
ta dolayıılle bu kelimelerin 
teknik anlamlarını iyice teı· 
bit etmelıliflml:sln, bu hare
ketin kudreti, mi.nuı, lnkl
ıafı bakımından faydaaı •ar· 
dır: 

« Taıuruf » keltmeıtnlD 

bizde konvanıtyonel mina· 
11 economtıer kelfmcılntn 

( Sonu Qçüncü ıayfada) 

4 Bin Yahudi Memeliyi 
Terk Etti .. 

Almanya Memelde Kahir Bir 
Ekseriyet Kazandı. 

KoYno, 15 [A.A.) - Ga- Parlı, 14 (Radyo] 
zetelerln tabmlnlerlnıe ıöre Franıanın Berlln aeflrl Ka 
balıbazırda Memel arazi . ilen Memel intihabı netice · 

ılnde takriben iki bin Ya· ıl mGaaıebeUyle HarJcl1e 
budl ıakln bulunmaktadır. 

Ştmdlye kadar 40J0 Y abu· 
dl Memeli terkederek Ltt 
•anyaoın merkezinde yer· 
leımtılerdtr . 

Berltn, 15 [Radyo) 
Memel taaatfl neticeleri 
hakkında Alman Ajanıının 
Yerdlll malamata 16re, Al
man ltıleıt kabir bir ekae · 
rJ7et kaaa•auıtar. 

nezaretine ıltmlt ye tehrln 

ıtatClkoıu ile Franıaaın all

kaaızlık 16ıleremlyecellnl 

bıldtrmlıUr. Sefir. statüko· 

nun mu~af a•&1• hakkında 
Fransanıa lmza11 bulundu· 

tunu hatırlatmııtır. 

laıılız maalabatıGzaranın 
da bu tekilde hareketi bek· 

leamektedlr. 
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~ar~i Avrup ~a yeni hır kuvvetLr muvazenes ı ve 
doğuş alime ti ıi v r. 

Son posta ile gelen yuka 
rıda yazılı ıovyet 1ıazetelerl 

nln dıı fç politika bakımın· 
dan ıayanı dikkat mevzula
ları ıuolardır: 

Sovyetler Birliği •e Le
blıtan münuebetlerı hak 
kıada ıon teblliln yalnız bu 
iki memleketin mün&1ebet
lerl bakımından dejtl, A•
rupa ve bılhuıa Şarkl A•
rupada yeni bir kuvYetler 
muvazene1lnln doiuı all · 
metlerinden biri olmuı ba. 
kımından arzetttll eb~mml· 
yeti mahlmdur. Tebhi 27 • 
11 tarihli ıovyet aazetelertn
de Ta11 ajan11nın bir ihbarı 
ıekltnde neırolunmuı ve tik 
ıün bu buıuıta ayrıca ya· 
1:1 Ye m6talea neırolunma

mııtır. 

Teblli ıudur: 

Son zamanlarda SoYJet· 
ler Btrltil harlcl1e komiseri 
Bay Lttvlnofla Polonyanın 

MoıkoYa ıeflrl Bey Crzy· 
bovnkl aratında cere1an 
eden bir aıra m6llkatlar ne· 
tlce11nde taYazzuh etmtıttrkl: 

1) Lehiıtan cumhuriyeti 
ile Sov,.etler Blrllfl ar llD • 

dakl ılyul münuebetler 
bund&n ıanra da, 1932 de 
imzalanan ademi tecavGz 
muabedeıl de dahil olduğu 

halde ml'vcut muahedeler 

ahkamı dahlltnd~ ka lmakta 
ve beı ıeneltk bir zaman 
için imza edilmtı olup l 945 
ıeneılne kadar temdit ecıl. 

eddmiı olan bu muahede iki 
memleket aruındakl ıulh 

mflnaaebetlerlnlo ma1unlye
tlnl ıarantl için klft dere• 
cede geoit eıulo.ra malik 
bulunmaktadır. 

2) Her iki hülcQmet ara· 
lartndelıl ticari münaaebet 
lerln ıen,ıl eUlmealnl mftıbet 

olarak telakkJ ederler. 

3) Her ıkt hükumet mü 
tekabll muahede ve anlaı 
ma müna1ebetlerlnden do
f a u bir ııra cari metelele 
rln Ye bılha11a heo6z bal· 
lolunmamıf bulunan meae. 

lelerlle ıon zemanda bldlı 
olan hudut hadtıelerhıln 

m6ıbet bir ıektlde h41ll za· 
ruretlnde mutabık kalmıılar · 

dır. 

lnılllz - Franıız 16rüım•· 
lerl ile, Ayrupada yeni dip· 

lomatik temulara hazırlan 

dıfına dair olan haberler 
aynı tarihli :;o-.yet be 11nın 
tlk 1ayfa11nda gentı yer al 
maktadır. Ancak bu haber· 
ler yaloız telıraf haberleri 
le, lngllfz ve Franıız 1raze 
telerlnden y pılan tkub .. -
lardan ibarettir. Tahlil ya· 
zuıı yoktur. 

öle ir ilyon • 
1 

• 
1-

rası ıPaylaş ıya ·-ı 
Milyarder ol•pda 6lenle • 

rlo arkuından bet on kiti• 
nln mtraecı çıktıkları çok 
du1ulmuıtur. Fakat duyu
lanlardan daba ıarlp miras 
davaları da Yardır. 

Bundan on teDe eYTel 
Boıton ıebrlnde Mıronkl 
adında bir Kuı oldü Ru zat 
Ruı1adan kaçmıı. evvell 
Balkanlara 1erl~1ml11 ıonra 
lnılhere1e ıitoılıtL Ölünce, 
arka11nda buakhlı ıenetle 
uklz on fakir atle zengin 
oldu. 1931 de 6len Bayan 
Ele Vandelln arkuındaa açı· 

lan mtraı davaları hlll in · 
taç edllmfı deilldlr. 

Kadının bıraktıiı eervet 
iki milyar, mirasçıları da 
1,500 kltld r . 

Eli Vandel Avu turyah 
MatyH Gotıelin torunu tdı. 

Amerlka1a hicret etti. Btr 
müddet ticaretle \Jğrnıtıkton 
ıonra birkaç ana aldı. Hu 
analar çok kıymetiendl 

Elı Vandel, Nev~ orkta bü· 
16k bir btnadn oturdu. 
Ha k oturduğu yere <« Eera 
renılz ev» adım takmıııı; 

~ünliü ke dm e-.lne y banet 
biç kimseyi ıokmuyor, mhıa 
flr kabul etmiyordu 

Mtraaının da va sına elin 

man aletini takdir ettireme 
dt. Senelere~ ıef alct çekti. 
Ntlaayet a letini 1aymak ve 
tanıtmak için lazım selen 
ıermayeyl buldu. 

ÔldOiü zaman arkuında 
iki milyar Oç yüz milyon 
lnıllız llraıı ıenet bıraktı. 
Servet lnaıltere hazhı·ulne 
kaldı . 

1929 da biri çıktı: 

- Ben Nıkolanın mtru -
cıııyım! Dedi. 

lnıiltere hazinesi aleyhine 
dava açtı. Ba da•a da ~lin 
inte ç edıleınedl, ıürüp ııdı 
yor. 

~· Tasarruf Haf
tasında onfe-

ranslar. 
Ta1arruf ve Verit Malı 

h f te1ı münaeebeti le dün 
Ankara radyoıunda bır ı6y -

lev vermlttir Söylev Hal 
kevl hoparlörü ile halk din· 
lettlmlıtar . 

Ay rıca K. JRbey baıöir~ l 
m ot Ce ı ll Ateklı HaU•evı 
hopsrlöfü • ıtHtl çocukla . 
rdıı ta s rrıf terbiverılne datr 
faydalı btr konferenı ver· 
miıttr . 

Nevyork tnahkemt:lerınde ·•••il••••••• •••••••• 
bakı l ıyor . 

« Mnklne kralı » N kola 
Heı nlç vakatıı da buna ben
zi!r. 

Ntkol,. Sırptır. Bundan 
yüz sPne önce test ettiği bır 

llet1 satmak !çlo Londrau. 
1ılttl . l'<u alet saç keım~ğe 

mahıuı makine tdl 
'ık ola 1 gncJ~., '1~• I! ,. 

Yılbaşı pivango
su sizi bir anda zen
gin edebilir. Bir bi
let almakla hem ta-

• : liinizi denemiş, hem 
! de Hava Kurumuna 
: yardım etmiş olur-
• : sunuz .. 

• • • a 
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HIR HABERLERi 
\ 
1 , 

Pa i v·ıayet Ko gresi 
Dü Toplandı .. 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 
hareketlerin kuvYet kaJ' • 
naaı oldufunu ıöylemek· 
le Parti Baıkanlarının Vtll. 
yelle Valilere Yerlldıil ta 
rihten ltlbaren lld defa ılk 
konıretl toplanmıt bulunu· 
yor. 

Balıke1lrlD bu ıekllde lkl 
toplaot111nda benim de bat· 
kan olmam ve bu toplantı 
ları açmak zamanına teaa
düf edııt benim tçlnde ulur 
Ye terehtr. 

Bundan evYelkl toplantı 

zamanlarında verdıitn ız ka
rarlar, yapılan dlleklerlu 
hangilerinin yapıldıiı •e 
banıtlerlnln yapılacajı, bu 
dılekler Gzerlnde o andan 
itibaren ne derece çahıılmıt 
olduiu rapordaki izahatta 
ıtzlere ıöıterecektlr. 

Her zaman olduju ılbl bu 
kongrede de dıleklerlmlzl mft 
zakere ve mOoakaıalarımızı 
ıerbettçe yapmak bu ıün6n 
lıtedtil ve partinin müza
kerelerde en önemli tuttulu 
bir noktadır. 

Yakın zamanda kaydedüp 
bili matemini tuttutumuz 
dünya Ye Türk tarihi ya· 
ıııdıkça matemini ve hah 
ratını daima taziz ve tebcil 
edeceflmlz büyük kurtarıcı 

A.tamnr.ın, ebedi relıtml zto 

dalma kalbimizde yaııyaca · 
imı velayemut baıkanımı zı 

hıç bir zaman unutmamak · 
la beraber ona ald baihhk
larımızı, aadakatımızı onun 
lnkıllp Ye e1erlerınt. ılyul 

ıaye •e emellerini 1aıatma. 
fa ye dalma kök6nü derinle 
mele çalaımak en büyOk mllll 

&de-.ımf :ı olduiunu bu m6na · 
ıebetle de ıöylevler ve yerine 
Büyük Millet Mecliılntn çok 
ftabetll olarak onun eu ya 
km arkadaııoı ıeçmekle J•p
tıiı kadtrıtnaahk, bizimde 
onun arkatından altmemls 
bu ödcvl dütOnerek ifa et
tıilmlzl 161terır. 

Mu•affak olmak, millete 
h11ktır olan noktaya Yarmak 
için çalıımak e1aıdır. Ebedi 
Relıfmlzln manevi huzurun . 
da btr kere daha bu müna· 
1ebetle eilllrkeo baıarılar 

dtler, ıl kongreıln l teyem
müoen açar kongre1l m6ta· 
hedt sayın Halıt Ooeranı ve 
ıtzlerl 1eılmlerım » 

Valtmlzln söylevi ıürekli 
alluılarla ıona erdi. 

Ebedi Ataya 3 dakia sükQt 
Cevdet Den1zer (Edremit) 

Ebedi A lntürk için 3 dakika 
ayakta eükQt edılmeıtnl tek· 
Uf etti 

ltufakl lcabul ~dilen bu 
teklif hiltün hnır bulunan 
1 r tarafından derin bir ıü 
'üt lçerfllode yerıne gt" tlr tl· 
dı. 

Kongre seçimi 

ayrıldılar. 

Oıman (Gönen) kongre 
mGnulbetile ba,nklere ta
zim telırafları çekilme.ini 
teklıf etti. lnufakla kabul 
olundu. 

Etem Aykut ruznameJ'e 
g6re ıörüımelere deYam ed · 
ilecellnl ıöyltyerek dedi ki: 

- Maluadımız blrh,ilmfzl 
ve blnnetlce kuvvetimizi ar
ttırmak, rehber hareketimiz 
t6z6fGmüz ve Genel Sekre
terllitn emirleridir 

Konarede ileri ıGrülen dl 
leklerln haoıılerl. yapıldılı, 
alakadar veklletlerden her 
birine ne ııbı cenplar ıel · 
dlil Ye neden dolayı bazı
larının yapılamadıiı tafllll· 
ule bu raporda ıöatertlmtı
u. 

Rapor Halke•I faaltyetle· 
rint h61iea, Partinin Yarldat 
Ye muraf bndcelerlnl de 
izah ettıkt~n ıonra nıhayete 
eriyordu. lzıı hname •e ra· 
poru baıkan reye koydu, ka· 
bul edıldl 

Açık reyle yapılan hesap 
bakma ve bOdce yapma en 
cOmenlerlne ıunlar ayrıldı: 

Abdultub { 8alye ), HGıeytn 
Benderli, 8Hri (Ayvalık]. 
Cevdet Denizer (Edre · 
mit), lımatl (Bandırma], 

Klııf [Bandırmal, Oıman 
(Gönen), dtleklnı ta!nlf etme 
encümenine ıunlar ayrıldılar: 

Hemi [ ı\yvahk], Hilmi ~e
remeth (Bahketlr ], Muzaffer 
Eczacı (BGrhıınlye) Muhittin 
( 86rhanlye ], Fa hrl (Dur1uo
bey ), Hamdt !Erdek], Nt1ezl 
Aky6rek [ Balıkeılr ), bu her 
iki komlıyonun tılerJnl tet
kik etmeleri için celıeye bir 
müddet ara verildi. 

İkınce celse: 
ikinci toplantıda 6ütçe 

yapma ve heeap bakma en· 
cOmenlerınln ha zırladıiı rapor 
okundu. EncOmenln seçen 
yıl heHplarıam uıul muha1e· 
beye uyıun olduAuna dair 

böylece Parti Genel merke 
zınden gelen emirlerle parti 
tüzüğüuü kenıreyi lakudar 
eden 35 ucl nıodduınden 

79 nci maddeıtue kadar 
olftn kısımla rı oknndu. 

Bu mnddelerl ltrön Ku
rulun raporu ta ip ettl. 

Naf•a, inhharlar ,lcültür,zl
rııat Vt!tıalr tılerlne da ir 
iki ıene evvelki verdlil ra· 
por kabul cdıldı . 

Ayuı komhyonuD h!!ızır

ladılt partının y~nt yıl büd 
ceıl oi<undu 

Komisyon varidatın ı~çen 
ıenekl yekuadan 14 bin lira 
fazla ıılle olmasını teld ıf edl 

yordu Baık an bu 14 bin 
li ranın hangi m embadan ge 
lecei• nczarı ttıbııre alma· 

ra k büdceyc lliı ve edı ldtğlnl 

sordu . 
Komiıyon adına Kaı f 

M ek t e p Kitaplarının 
Satış Sekli.. 

Bayi Usulü Kaldırılarak Metti' 
leketin Muhtelif Yerlt?rinde 

Kitap Depoları Acılacak. 
, kl 

Kftlt6r Bakanlıiı, devlet tmlma11 netlceıl olarak 
kitapları mGledaYll ıerma· t tap ftatlarının ucuslarrı•;1 

yeti hakkındaki kanunun ı Ye ev•elce kabul edtl .. 1 

Gçüncü ve dördOncü madde· tıkonto mlkdarının fasl• 
' d ~-ler•n• detııtıren bir kanun rafmetl çeker bir bal e 

oıl· projt ıl hazırlamııtır. Bakan- mama11 netlceıl Hbcı te 
B e· lık. projenın bazırlanmHını al mOtkülleımlıtlr. u • 

mucıp ıeb-epter llytbHında hepten lıkonto haddini bl~ 
ıöyle izah etmel&tedlr. mllrdar daha arttırmak ı;• 

«Okul kitaplarının devlet ruri 16r6lm6tl6r 
tarafından neırlne baılan · Bakanlık ıatıı tılnfD .,,o· 
mail ve ucuz klfıt temini teahbtt eu,ı. ıdareıtod• 
101unda alınan tedbırlerle mQıbet netice almaautU'' 
talebe ıay111ndakl mütema- Bunun için memleketin il 
dl yükıeltıe muvazi olarak zOm 16r6lecek ,.erlertod• 

\ tı• 
kitap batkı aayılarının art - depolar kurarak kitap •• 

• • •" •• •• • • •' ıını kola1laıtırma11 dab• 
Damga faydalı 16rmoıuır. Ktt•P~1 

bulunmıyan yerlere kad•' 
Resıninden devlet e1ı,.ıe 1ııt•pl•r• ••"' 

tinde 16rüp ıatmak Ye aıe .. • 
Muaf Olan lekeUn muhtelif ,.erlerıode• 

Evrak. 
kl kıtapçıları lttanbula lı•' 
dar aıdtp kitap teml1>I•' 

çalıımall ıOçlüiündeD •' MühGr •e imza hakkında 
ıahadet ve taıdtkı havi ter . 
blerln damıa reımınden mu 
af oldufuna dair allkadar · 
lara ıu tamim ıöoderılmif 

Ur: 
Damı• Kanununun bazı 

maddelerinin deitıttrtlmeıt 

ne ve bu kanuna yeni b6 
kGmler lllve1lne dair olup 
l 8 - J 938 tarihinde merl · 
yet mevkllne ıtren 3478 11'4 

yılı kanunla; damıa reımln 
den muaf muameleleri H-

1an 32 ncl madde1•, imza 
•e mühürler hakkında ıeha
det ve tudtkı ha vl ıerble · 
rln reılmden muaf oldufuna 
mütedair 7 4 üncü fıkra ek· 
lenmtı oldujundan, l ·8 1938 
tarihinden ıonra tanzim edı 
len ıenedlerde muarıf ve ıa 
hldlertn mühür ve imzaları 
nın taıdıkıoa müteallik ıerh 
ler bu fıkraya tevfikan dam
ga retmlnden muaf olduiu 
oun allkalı mercilere teblıil 
lıtenlr. 

Baıkao iıe geçen ıtne büd 
ceye konan 36 bla liranın 

bile huıulİ muhaııebe bGd
ce1inde kabul edllmtyerf'k 

maerafından kurtarmak k•' 
bil olacaktır. 

Devlet kitapları m6ted•' 
vil aermayulnln her de•• 
yılına lüzumu olan kitaptı• 
rı •akttnde bazırlı,.abılrrı•" 
için muhtaç oldulu p•· 
rayı temin maktadlle veril· 
mıı olan kredi tallblyetl de 
buılioftn ıhtt1acına yetll>ek· 
te oldujundan artırılmaıı ı•' 
rıul g6r6lmOı ve mevcut 
madde bOkmün6n ı945 111•· 
il Jıh ıonunda bitmek oı;e· 
re altı rılhk bir den• ı,ıo 
ikinci defa uzatılma11 teklif 

edtlmlttlr.» . 
Pıoje ile talil edllen OçilO 

c(l madde ıudur: 
«De•let kitapları mtlted•' 

vil ıermftyetl ile boıılac•lı 
kitapların fıatlart her ae•

1 

mauafJarı ithal edilmek ose· 
re teablt edilecek maUyetl•' 
rlne yüzde 35 dl vetl ıle t•· 

tı• yio olunur. Bu ıuretle ıa 
f t · 

ıa çıkarılan k1taplar1n ıa 

!arından yüzde ylrn, l btf1 

kadar ııkonto yapılır. l(Ql' 

tür Bakanlıi• bu kitaplar•" 
yayılmaaını ve 1atılmaıı01 

A.f' 
kolaylıııtırmak için her h• 

1ük1e ı< makamlarca on bin w 
lü ücret ve ma1raflar bu 

lira kadar bir tenzil vapıl- kontolardan karıılamak aıe· 
dı~ını binaenaleyh teabit ~d · b h 1 d ı- 00' 5 re •ca ı a lo e ve uz 
ilen bu miktarın f .. zlalıtma aöreceğl ,erlerde kitap .... 

fıaret etJI. Ve büdceoln bu poları ve aatıf mafazal•'' 
k11mıo10: 

« 14 bin llrooın merkezden 
yardım edllm ıl» ıekltode 

tadılt teklif olundu Böylece 
kabul olundu. 

Kaz Parti heıapları d, 
ayrı a1n okunduktan ıonra 

Etem Aykut dilek encüme· 
nlnlo ıı!erlnl bitlrehtlmuı 

için top fantıoıu yarına bı 

rakılmuın ı teklif etti "- a
bul olundu 

açmaya mezundur » 
Dördlucü maddenin • 1' 

makta olduju yeni ıekllde 
ıudur: 

«Yalnız KülUir Bakaoh 

iınc• bıutmlacak okul lıl 
ı· tnplorı ma1raflarıaa kart 

•••• lık olmak üzere devlet • 

Açık rey e yapı lan korı · 

gre relıllğlne l tUfo ·la Vali 
Etem yl:u t, aık" n vel il
i ı§ ıne Mümtaz A vukatoğlu 

(Balya), ldttlpl tkler~ Necoti 
(Bürh niye), Su d (Baltke lre) 

Acar bunun dı ~er miktar 1rı · 
b! huıuıi oıuhıue bı.! büdcesln
den vcrl1mealnt düşüodülderloı 
e11i b ın liramn tıncnk thtl 

Kongre uat 9 30 da ça 
lıtmalarana baılıyecaktır. 

Kongre müau betile p rtl 
btnıuı bayrakl rla donatıL 

mıı ve g ce elf!ktrıkle ten 
•I• adtlrrılftl• . 

tapları mütedavil aermaf"'
1 

nam ve heıabıoa hazıoerı10 

kt-feletı tlP. mılli bankalar 
dan nzami beı yQz bto ttrl' 
ya kodu cari beaapl8' tt{ 

lırmak ıçln Mal iye V f""ale 

tine mezunt yl'!l ver•l oıııtl~i 
Bu mezuulyet 1945 11>9 

yılı ıonuna kadar muteb'' 

yac1 kareıhvacatıoı 'lövledi dtr, 



Arttırma Ve Yerli Mallar Haftası: 

Milli Ekonomi Ve 
Milli Faaliyet 

· Köylere 
ı Tıbbi Yardım 

SoYyetler Btrlıftnde umu· 
•1 11hbat1• mubaf aza •e 
hlma1eıl ıçln JepJenl bir 
ılıtem teılı olanmuı Ye bu 
ılıtem mu•affalnyetle ııle· 

OQ J melde bulunmuıtur. 
nyaua mevcut İf letme sandıklarının hepai Halen memlekette 106 OOo 

1800 tarihinde yani biJ"iJk aanavi hareketı·n- doktor çahımalctadır. Yak-., r 1ek hp mekteplerine de••• 1 

den aonra kurulmUffUr• eden taleMnln atledı 100.000 ı 
dır. Bu ıene 12.500 ıe•ç 

~ftarafı blrl•I Sa1fada) den serek içtimai mGl&ha · ' muı mahaller için tatbik dlploma11nı almıı, 25.000 1 

•aaaea mukabili olarak aalarla as çok paruı olan edilen kara ıOmrlll uıall ıençte bu melcteplere yeni- 1 

;'''• mlmlıl• bir ıe1ln Ar· herlreıla, bu itlerin bGJlk bitin Ylll,etlere teımtl edll den 1azılmııtır. 1 

edtlmemeıldtr. «Artırma•, k&rlarana lfllraklnl temın mıı •• bir mahıul ber YI . BuıOa SoYyetler Bırltlln. =: ...... «TaHrrub kelime- için me1.,iımahdut hı ... ıı llyet hududunu ı~~tılrçe ,.. de 15 000 adet lc61 dtıpan · 
- d .. ,ok daha lytdlr Çin· ıtrketlerln icat edalmtı ol ntdea kıJmet lzerlDden yla- eerl •ılemektedtr. Çarlık 
l ba ••limede, ltektnde mHı. de 12 reıme taba tut•I· Raı1anında annelerla Ye ço 

0 dut• stbl, lhtlJ&CI t••Jlk - SanaJI dııında lıalaD, muıtu. Ba ıeralt dahllıade c:uklarıa hımayell lçta, o da 
-. •• Joktur. en baıta straat olmalı ıu· bıç bir mahıulla .ıl&yet ancak yas llleYılmt 1'9n, bir 
~.::-darın « Eparpe •, re dlier kGçlk çalııma ırap- •ım bir yere ılndertlebll ka~ lc6, çocuk JUYalar1 •il 
.... alaraa cSparea•, l•ıt· laraaıa aralaraada kredi ala- mealae ımkla ,okta Bu •• brdı. Halbuki laalen klyl•-
tS... •e A•erllıablarm tlJaçlannı temlD mll&bauu slJet, mllit ekonomi balu. de •••• •e çoealslarlD •••-

•91aaı• kellmelerlle ifade •• atraat de HD&Jlle1t1kta mıaclan 1arlh tehlikeleri ba· J••ell Y• mld•••b tçla 1. 
'ltQsl•ı harelretla ... inisi 10nra, bu lıtlkamettekl kol· rlclade usalı btr •un takada 325 mGeueM çahımaktadır. 
llllaa11 iM, yalaıs artırmalı lekttf thttyaçlan lsarplamak karalılık •eya lnthk olarH Kly çocuk J••alannda ı .. 
t.ııı, arnı umaDda, Ye der· sararetl. dtfer btr Yll&Jetten Jlyecelı mıl1onlarca kolkboz çocu-

.... lr memleket tılert - (Mtlllyet), (Milli it). ıe•ldnt bıle lmklnıas bale fana bakılmaktadır. K6J 
~ ••ya ba ııler 1~• bir (De•let) tel&lıkı Ye anlam· ı•tlrlyordu. O ıaba llallııaa doktorları, bu ••re çok fa-

•lıa1a J&hrmaktır. lannda ltaılamıı radikal ti• ıadece almelı kah1orda al ıurette yar4amda bulun· 
.. &.., fikirlerimi tlaba ko· tııtkhkler, (para). (para eko- Yer yer lalcltaf etm•ı •e makta Ye ayaı umaada ela 

' ifade edebilme• içi•, ta· nomlıi) tellklrtlert•de hHal mahalli ıhllyaçl•rı teminle 11hhat •e klltlr balcı••• · 
'-"-' kellmell•I b•bltla olmaı talaa•lller tutunmakta olan yerli Hna dan halle lserlade pir mG-
::-ralı, Arbrma lseltm•lnl, (Artırma)yı emnlJet.,sll yl, •apttlllıyoalartlaa ııte · eulr olarak ltlyOk ttfer yap· 

1-afta ... laedeft olan ha lln ifadeli halinde ç•kara- fatle ederek kola7ca tıtlll makta.tar :,et .. ıl• adımı .. ; ltletme rak bir mlllet haltnde Ye ede• blJllr ıanayl mamu. S:>YJet doktorları, ıtaJ 
it •..a•t t•. ıa1 ... al ifade bir •atan içinde Y•fAmakta lltının dlflk flatlerl altında mlddetlerıne •• çel11mela . 

la kalla .. catı•· olmaaıa ... aıfelert ara11na boplmal• baılam•fl• · ra•dald um•ml .. raite ılre 
lorı4:'trımın menbaı H ,,,rı- IOlran bu bareketlH ., .... - Sahd YlllyetlerlmlM• tep- y6k1elen .,. lcretler almak . 

• Art11•a11 te•I• M• u e• mlhtm olanı, klyll· rak mabılllerlmlzl• Jaba•cı tadır. Kly tloktorlarana ay-
~· tlalta utnua .. ,ıer ne· Je •• çiftçiye alt olan k11- mabıGller karı11ı•da •••IJe raca bedaTa tkametılh Ye· 
..,dır? d d ı l il le l h 8a mı ır u e ıGrat e aynı 0 maıta. r me te. e• erf tu la we 
'-' rbtrlae aykırı nasarlJe· Muhterem Ziraat Vektlı K6rlo •e çiftçinin mabaG· teaYtr edelmekte, haıtaları 
t "-•ar, fakat ....... ı. ••- baadaa aoara lt&,ak --~ ıa.e ıatetlıtt adama 1&tmau slyaret lçta nakil •Hıtau 
~ lı oltlala noktalar ıaa kımıl•amannı mltealrlp Ya· ••••u ad• Buna ancalr fer- da temt• olunmalıtatlır. Bu 

dar: &IJ•U anlatarak on doka manlı tlacarlara Atabtbrler. tloktorlarıa timi ıeY11elerl 
..,;Artırmada kartılaıılaa it auaca Hırda Amerllsa•ın ı dl. Banua tesiri•• Ye aıçln ntn tlaC•a ylklelm•J ıçtn 
.. lı&aı •• it hacmi anadır. lktlAd durama•• ıeçmlf b6yle yapılmakta eldutu•u iham selen bltOa tedbiri• 
ı.__ ~tlert, naıyeael Japalll- arttırımı tefYlk için Amerı• ılae mr. Da Vel&JID E.at alınmı1t1r ... dekterlar her 
~ ••kin Ye ••••Jeti, kablara• htr iki oroJ•••I ha ••rl h•ıtoare ftaanctere la aeae latYeratte balunaa ıe:::.a ecllleltllecek arhr•a•ın relrettaı e61lemtı Ye •Jnı t11rpule lteılaklı eserinin 53 birlerde lc•dtlerl 1~1• •tıl · 

I d•. • tarılalertle T6rklyetle lmpa· acl 1aJfaımda bir kaç Hh· mıı lauıaıl lluralara tleYam 
• tarif ltlH, ratorlatun ••ZIJetlae ıele ran tercGme•l•I Yer•ek tfa edılmekte, bir kaç ay isi&. 

- MewMam ... • elaem · rek ıl1leYlne t11le de••• de,e ça J fi 0 l ı • : atklerde Ye IDIYeralte lao· ._,et •• •laata.ı, etmııur: D• Yela, diJor kt: calara 1aaı&Hla çahfAbllmek 

f - Maili ek•oml •• milli Ayni tarihlerde Türktyedt «Toprak malaalılerlnl• ti· _t_e_d_•r_. --------
'•ltJet Yazlyetlerıle olan lmporalorluk ne 1Jtpıbyor- careU.1 dalma tehd•d eden mak .. kllne ılrclt h6k6met 
-... .. betlerlnt, du?: - Şımdi 19 anca a•r en korkuaı Ye bu mahılller ,ara elde edebilmek içta 
~ - Ce•IJetlerla, lpade da, 8JaDlk memlelıttl•de lmpaHtorluk halkının be... tnker ... S aalaln miltayaa-
._ •lltlalıılan •••IJet Ye tart- ba bareketlerln alıp ,... blr~cık Mnetl•I te,ktl etme 1101 menetti te .. erelerl pe 

...; llr• tirli 1ellar takl· 1 dlll deYrede 0.maab tm •• itibarile ea •lhtm fel&· ıın para ile 1&ta1orda. E1a-
•laaleceklerlal, ılater· paratorlatu ne yapıJordu? ket erdu mlteahhltlerl Ye letler bu bakin keadtlert 

"'-lıtetlır . •aline ce••P •erelim: paytahtıa zahire mllteztm · için lıtedller Ye elde ettiler. 
lfletmek niçin ıarttır V• Muhterem muhataplara• lerlnla çlftçtlere "arp 1a.. Bu auretle uhıreata laemea 

~ gibi ıarurtl ~ mdlMıa- içinde elbette benim, ıtbt, terdıklert mltehaldıtm ıhttklr her neYlnl Htın almak bak-
Olardan donmu,tur? lıapltGllıJon deYreslne ye· ldt. En k6çlk bebane ile, j kı, paıalar1n ye pa1tahta 

- ~için artıra mı bir lf8 ttımtı olanlarda Yardır Ben çok defa Ye ıırf ıpekllaı1on 1 •lfu•lu kimselerin ılttme1 
~:Je. Itır bankaya yatırmak babıt bır radyo kanvı••llnın kaıtale hlls6met zahire ıh. etttklerl adamlara m6nba11r 
~-d-·7 d 1 1 _. talaammOllndea fazla uzat- racını me•e er, o za•a• lcaldı. Bu ita ıufıtlma • o 
DIDJada meYCUt ltletme IDlf olmaktan korkUJOrUm k6yl6ler Ye eaların mah· kadar yol açtı ki 1tek Al' U· j 

~~lannın hepıl, 1800 ta- Bunlar ecnebileri Tlrlctyede ılllerlnl orada ıaha almıı man ıonra, ekim Hha11aın 1 
...... , ••• eı,ık ,,.... Yerıt Yermekten Ye TGrk olanlar, ellerlndelrl mallarr•ı pt'k çnk azaltlılı •• ka, 

JI laareketlnden 10era lcu- lertn tlbl olduta kanunlara ordu mlteabhıtlerlne •• hu balkı•• daiılmeta baıladı 
:.!'1•

1 
-., ltletme Sandıfı, tlltl olmaktan kartaran, bir dudlar lserlndekt mllteaim· I• ılrlldO. 

1r1a L B lerlae ıatmala mecbur olur ı '- • ••ka11 ıtbl ç~11tla deYletln hlktmı1et Ye tıttk . Memleketta bu ıart ar 
~ talar albacla, çeıttlt yol- ili mefh•mu ıle kabılt t•ltf lardı. Aılcerlerln ıtrdılrlerl bGkO•r•• iken laıtl•aler bir 

•da lnklfaf etmtıttr . , olmıJan ıe,lerdl. çuhalar lçta J&zım olan Y•- ticaret muahedeıl yapmak 
1 j palı ile deYlet fabrtkaları- t 1 6 ettiler. 16 

l11aL
1

111 1&ndıkların lcaraluı Ye •ara gümrülü nedir? - aan 0 ulat~ı olduj• ket.o •• ç n m r.aeaat 
111 laflar Del & ıl ı f ı •luıtoı 1838 tarihinde yani 

.. L 1 • m o muı i Çı tçl •e lr&J 1 araslılne keneYlr için de aynı oyuna 
ueplert a.d k ı buadaa ylb: Jıl eYvel llDpa-

""- •ıa •• a 1 pap ar 1 1&blp deilldı. Can Te ma· mGracaat ectıUrdl. 
._. topl Lalı ı ratorluk. tOrk mtlletlne kar 1Y•• r •: landa• eml• deitldt. Adalet _ Sa HGlc6rn•t 1932 de bır ı ıı yapbfı btyanetlerln en 
.. t .. ı Deyle we nakil va maklaell bozuktu. Yel 7ok- milyon kdo butday ıatan 1 bGy••-.. ar b•L 11• Yeıtlcalarından biri 
L~ llaa tat .. olunan bu ta. Verııler hemen ba11en almak ıbttyacında kaldı . Ba 
..._, - .. L

1 
l olarak, bu muabede,ı imza-

.. -• De erinin, o uma· kiyi& Ye çlfçıaıa ıartaDtla au elde eclebtlmektea ernıa ı .. , Is d adı. . 
•it • ar me•cut dlnya ıdı. Atar baılı baıına bir olmak tçln bütln lmpara· Oıter ltOylk m•mleket· 
-.ıı0"0•11ı •izamını altlıt et· bel& ldf Anıarva para tal· torluk dahtlınde bufda, th lerde blrlblrtnt mlleaktp 
,1~· b&ylls Klrlar •• •r• fiti ılnllk tılerdeadt lltt· racını mf:ndtl •• bir mtlyoa a1nı hlklmlert klb ea zt . 
'At laetın memleketlerde p 1 ••m uıallntln ıa111ıa •6t6 ktlo elde etmek için 100 I 1ade mlHdeJe mazhar mtl-
h, ••tabak harelretlert de llklerındea biri olarak •ak mtl1on kiloyu Vft 10 000 , let 11fat1le, klh ayrı ayrı 

.... olmaıı, tiyle yeniden ilhak edllmıı çiftçiyi mahnttt. mqabedeler yaparak ııttlaıal 
~ Percll .. , .. ,•in Ye bir DOYI pr .. hk laallade Bır mlddet ıoara ihttlı&r ettiler. 

•ptald J••I .. lere "8• eelrl aablplerıoce idare baSI zıral malaeullertn iDi. 8a muah... ile l•para -

8ı ._, •'•• .a. l_Soau t11rc1-..n •ıfalla J 

IA!'Aı 1 

Amerikada Yeni Bir 
Haydutluk Cıktı. 

iki Mektepli Kız Kardefi Esra
rengiz Bir Şekilde Kaçırdılar. 

Amerikan haydutlarının mGı, fakat bar t6rl6 ele ı•-
1enl bir lcaç1rma Yak.... otrememtı. Vaka mahalli•· 
Fakat bu nfer yaptıklart de birkaç lira kllıt para 
kaçakçılık para için defli, tle, karın Gurlnde ızlerd .. 
aırf haydutluk olıua diye baıka hiç bir .. , buluaa-
1apılmııtır. .., Yalnız kam1onun ta-

NeYJork mekteplertndea kip ettlfl lıtlkamette bazı 
btrlılnde •kam akta olan Va k61lller, biraz •••el Itır 
ıınıtonlu 18 '•tında Mart kam,onun lçlade iki adam. 
lımlnde bir kız btr ıGn kar· la, ltlr de ba11ın bir balde 
tleıt ile beraber mektebe bir ıeaç kıs ıeçtlllDI .a,. 
ıttmlf. akıam Ozeri tkl kız lemııler Bunun laerlae NeY· 
kardeı mektepten •1ralmıı- york pollı• balrllsl bir 1D1aa 
lar. Bir mlddet yClrldllıt.. aYına çıkmıft tl VırJl .. nta 
aonra 6nlerlne bir kam10• tçlerln• kadar bir tar••• 
çıkmıı. Kamyontlan iki adam 
•erek kızları kamJODa da
Yet etmtıttr. 

Da Yet etmtıler ama, kıs 
lar.. herine de J6r8mlı . 
ler. ae,olı kıs, ada•lar1a 
mak•tlarını Maerelr derhal 
prlJe kaçmıı, fakat Marı 

lıaçmafa ••kit balama•ıı, 
baflrm11, çefırmıı. çarpın 
mıı falrat btr tlrll adam 
larıa ellerinden kurtalama -
mıı. Ha1dutlar. ıenç kası 
kamJona atbklan ıtlM, ora· 
dan llratle naklaımıılar. 
Birik kas btras ltetle b•· 
lunan bir peltı noktauna 
haber Yermtı, fakat ka•. 
yon ıoktan 16zden lıa,llol
mUf. 

eı,ık kıs. perlıa• bir 
halde ••e d6nlp hltllleJI 
bit la taf ıll&ttyle allaya •I· 
111• ulat••t· Ha rd•tlana 
P•ı••• tam 500 polll tllf-

Nevyork •ergi
ainde büyak 
hazırlıklar. 

NIAnda açılacak olan 
NeYyorlı •rılılatn relıll•ı· 
•• ıtmdlden llaılaamlflar. 
S.rıtnıa clbanıG•al hır de-

ler alma11 için btrcok ha
kametler re .. i .. kıltle 18 
llı•aktatlır. Bu arada oabtr 
devlet retıl radJo ile çop 
ıerıı açılmadaa •••el dln
Y•Y• bitap edecekler Ye 
NeYJorlı Mrıtll mlnaMbe 

tile ı61h1eceklerl bu nu 
laklarında Amerlkaya ken-

dt memlelıetlerladea Mllm 
16aderecelderdtr. 

Hunlarda•, Fra811a Cum· 

laurretıt M. Lebr6• ••tlıu 
•u 1 kanuma•tde alyl&Je· 
cektlr. Oatl•n ıonra 23 tem· 
muaa kadar her pazar Itır 

de•let relıl nutuk •erecek 
tir, nutuk alyll1ecek olan 

krallar radyo tle hitabede 
bulunacakları tartla llrHı ıle 
ıualardır: 

ı,ı ..... cumb•rrelıt, Da. 
nlmarka kralı. Hollanda 
krallçeıl, SoYyet lalk6met 

.rklnmdan ltırt. Kanada 
umumi Yallıl, Ro•••J• lrra. 

h, Nor•eç kralı, Belçika 
kralı, ltal•a krah, lılaeariı· 

J•P•lf· 
Babam lsm... matlaka 

6ldGr6ldlP uametmlf. Hat
tl pollı de a JD1 flkırtle b•· 
lunmuıtur. Ça.kı Amerllca• 
laa1tlutlara tlalma senıta p· 
çuldarını aflrclıfl laalde, 
kızı• ltaba11 aadece .. lr ••· 
mardar . 

Fabt ak,.. olmaca kas, 
lmldln btl&fmtla en tla.. 
mit •• hallı... laaJret •• 
.. Yl9Ç lçlade ltaralı-.., kas 
bl1llı bir ılbra• lfl•tle: 

- Gltlrdller, .. mıı, t& 

Vaıl•ıtoa d•anaa kadar 
bent ıltlrdller. Oratla ta
•ımadılım bir ••e ••rtla· 
lar. So•ra •ltecaYlaler ile· 
al ••de• aldıklan ıtt.i, lllr 
k••r-• blatllr4der. Nn-
1ork 1akı .... ptlrtp rola 
atblar. 

Bulara elrleddd. ...,. 

UYallı lııa -~·-··· 
Haciz 
Zabıtnameleri. 

Aciz ••lıalartrle laaels 
sabıtaa .. lerlal• ....amtl• 

maaf oltluklar... clalr .. 
taml• 11Dtl.al•lfllr. 

Damı• lle .. ı 1ıu
lzabna••llala talaltlll ftla· 

rlıtlaln 95 •• Z44 icra •a· 
maralarıacla aciz .... kala

rlle haeiz ultataa•elerlldla, 
kanaaan 12 l9cl ma.W.. 
•uctbtace r.me tllal el.ı.lı· 

lara yasılı iM de alllre• 1•· 
palaa tetkik netlceablde itala· 
ıe me•zu ada Y ..... _ .. 

icra takıb maa..tltınıa ha · 

llıHIDI baYI Telllra Ye ha
da nbıt •aralraıımn da bu 

muameleyi natılı bir 1met 
oldala Ye lua •• lfllı ka
nann•n 105 •• 143 .... 
matlclelertae ılre icra tlaı. 

relerlnce nMD alllralılara 

Yerlldlf 1 ••laıılmıı oldufan· 
dan mesk6r YHllıaların ka-

nunun 32 net madddeıl .. 

4 namarab fılrrau maelbln· 

ce rellmde• maaf t•tulma· 
ları l&umpllr. 

h itibarla; talaltlt fthrlı• 
tın 15 •e 224 11ra aumara • 

lanma bu 1olcla taıhdal Ye 

••• ılr• muamele , •• ılma· 
11 tamlmen tebltl ol•ur. 

Her ailenin gelirini bildiren muntazam bir 
hesap defteri olma/Jdır. Hesapsız harcıyan 
pusulasız gemiy~ benzer. 
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~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

Arttır 

Mala 
a Ve Ve rl i Kaybola R u G -
Haftası n e a li N e r e d e ? 

I 

~ K apita_I: JOOf)00.000 Türk Lirası ~ 
Yurd içinde 261 Şube Ve lfjans ~ 

(Üçüncü sayfanın devamı) 
torluk, ecnebilerin yükıek 

fiat vermeie mecbur kalm
amaaı için, mübayaa imti
yazı usulünü kaldırıyor, ka
ra aümrükleri kalıyor, ıhra· 

cata kıymet üzerinden yüz. 
de 12 resim koyuyor, ithal 
edilecek ecnebi mallarını ile 
ıadece kıymet üzerinden yü 
zde beı resme tibi tutuyor
du. 

Sıze puryearın alınterna. 

tlonal economlce and dıp 

lomacy·ln the near eaaU, 
baılıklı kitabının 108 ncl 
Hblfealnden naklen, A vuı· 
turyanın o tarllate odeıa kon· 
ıoloıu olan zatın raporunu 
okuyayım: 

«Bu muahede Türkiye iç· 
in 1829 Edirne muabedeıln · 
den daha a iırdır. Edirne 
muahedeıl hiç olmazsa ~c· 

nebi mallarına yerli malla
ra nazaran hiç bir rüchan 
vermiyordu. Halbuki ıtmdt 
Belçikalı bir tacir, TGrldyede 

ıattıwı mallar için yüzde beı 
ıamrük reıml verdiği halde 
Türk taciri hartce çıkardıiı 
batta lmparatorluiuo btr 
eyaletinden daterine yolladı· 
ğı malt lçlo yüzde 12 ıüm
rük reıml •ermeğe mahkum 
edılmtı bulunuyor. 

BGtün dünyaoın bu ka · 
Jar mühim bir dönGm nok 
taıında bulunduiu bJr de•· 
rede aııllaranın fotolrafları
nı köy ve kitabında ıöre 

cejlnfz veçbtle, bu h•ID •• 
cahil idare bir taraftan 
da 'çekirgelere hitaben blll 
f et topraklarından ıtdln dl 
ye fetva yazdırarak ha va ya 
GfleUyor, reımi aalnamelerl · 
nde akrebin kırk ıtn ıübre 
içinde bırakılacak patlıcanın 
tohumlarından maydanoıua 
bilmem kaç ılnek ptılemlı 
bir ılc!mtn ıömftlmHlyle el 
de edılecellnden, hımarın 
kuyrujuna bir tıı bailanır 
kulaktan bır bayt tle rapt 
oluouraa ağrı la rınıa ıük un 
bulaca tından ba hıederek 
köyll ve çlftçtoio kafaaını da 
kendi refuının içi aıbı ıü 
reılle doldurmak iıt17ordu. 

Ey Türk köylüıü: 
Seo ne Hll, ne muazzam 

kudrettin. Ne yiğit ne alt · 
c~nab varlıkıın 

Bu kadar üzülm•, bu ka· 
dar ıenaata bu kadar ah· 
makça ld reye katlanıpta ' 
ayaktı kalabilmek hiçbir 
ırkın karı deflldı 

Sen kudret Ye Haletinden 
• 

bir zerre kaybetmelulzin bü 
tün vekaarınla dimdik dur· 
dun ve nlh yet bütün bu 
melanet idarealnl keikünden 
ıöküp yiae aen attın . 

Sen tnıaolık tarihtoln öa · 
üode her z man hürmetle 
ejlleceil en a11l kudr~bln. 

TClrk inkılabının ıenin ın

cünle yarattıi• bu ıüoe ı•· 
lince bunda mansara bam· 
baıkadır. 

BQyük idealist büyük koh. 
ramaa bü1Gk baıarıcı İnönü 

· nün öz ı6zleriaden iıtlfacle 

ederek onun kellmelerile aa· 
na diyorum ki, 

"Atiye kemali emniyetle 
bakıyoruz Bizim nüfuıumuz 
hayatımızı en y•kııek ıevlye 
ile medenlyeye çıkarmak 
lçla hwr tirli menabt YC 

Yeıaltlmlz vardır . » 

«Türkiye cumhuriyeti ik 
tiaadi llltklalt gaye bilen bir 

nizam teıtı etmiıtır. Cum· 
huriyetln ııarı yükıek aaye· 
mlzl teıktl ey it yen lllttaadi 
deYlet idealini ıüratle tabak. 
kuk ettirmektir » 

T e•e11Ql edılmlt itler bu 
memlekette yOzlerce aene 
lerdenberl teveuOl olunan 
tıllhat tı1erl gıbt ıöıterlı 

yapmek veyahut ahara ken. 
dimlzi beiendirmek için de 
ili bu memleketi layık ol· 
dutu en yükıek medeniyet 
ve refah aevlyeaine ulaıtır 
mak içindir 

Yurd ırayri kabili tehir 
mllli ihtiyaçlar içindedir. 

Ve bir mllleun aayrl ka 
bili tehir olan milli ıhtlya· 

çıoın temio vasıtaları her 
ıeyden eTvel o milletin ken· 
dııtnde aramak zaruridir. 

Yapılacak ııterimlz çoktur 
Ye çok çetindir iktisadi lh · 

Uyacıoa ıröre idare edilme· 

mit Itır memlekette ıkuıadt 

polttık• takip etmek ırüç bir 
tıttr Fakat ne kadar çetin 

ıluna olıun hiç bir mltlli 
meı lenin hallı mllll ıuurua 

ihatası haricine çıkacak k& · 
dar muilak bir mllletto tır 

manıpta tepesine eriıemı,e 
ceğl k6dar aarp değildir. 

Arkadaılar, 

Ônümüzdekt ıene baıarıl 
mu1 liz•m ıelen büyük ı1 . 

ler ıtmdtye kadar tahakkuk 
etllrdıklerimizden daha az 
ehemmiyetli deitldır 

En ileri ea refahlı en üı r 
tün millet olmak mılli da
•amızdır. 

Memleketimizde eaaılı bir 
köy ve ziraat kalkınwa11 bu 

da-vanıo aerl •e ıajlam ta 
hakkuku için lüzumlu ana 

ıartlardan biridir. Bunu o ta· 
hak uku fıe meıut ve ıuur· 

lu inklııfını ıördüfümüz 

mllli arttırma ve tıletme ha 
reketlerlmtzln bugünün tek 

olk oaayoolarına unruo mem 
leket ölçüıüode bir bünyeye 
enme11Jyle çok yakıadan ala
kalıdır . 

Büyük davası için milli ve 

tabii bütün ıartlara malık 

olan Türkiye mutlaka dün· 
yanın en refahı en ileri ör 
nele memleketi olacaktır. 

Türk köylüıü T6rlı: çlffçl 

ıt. 

Şu dakikada ıenln iılek

ler•nl ıenln ağzında dınle · 
mek lçlo aranda dolat o u 
keri ılyut içtimai ıktıaadl 

zafere olduiu rıbl ıent en 
yükıek refaha ve zirai zafe. 
re de erııtlrecek olan büyük 
milli kahraman önünde ae· 
nln adına da hürın.etle eii· 
lerok ılzlerlml bttlyorum. 

r------ --1 TÜRKDILI 1 
1 Pazarteıinden baıka her 1 
1 rün çıkar. Styas l gazete . . ,

1 1 Yıllıtı: 800 Kurut ; 

1 AltıA1lıiı:400 11 
1 Say111: 3 1 
1 • t 

Günü geçmtı ıayılar 25 1 
1 kuru~tur . 1 
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Beyaz Rus Generalinin Sovyet
lere kaçırıldığı hakkında 

şayialar dolaşıyor. 

= Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
1IJ. Her t6rHi zirai ikrazlar- diğer btlcümle banl-:a aıu· ~ 
fd. mclerl büyük tubclerinde ktralıis kualar. ~ 
fd. fhbarrıız ta1orruf ve kumoara beaaplarında ıkr•· ~ = mtyeler. ~ 

Bundan bir buçuk ıeoe 

••Yel Parlıte earareoglz bir 
ıektlde oıhdan kaybolan 
beyaz Ruı ıenerallertnden 

MHlcr ve Skob11n, Franıız 

zabıtuının bütün raıtırma . 

larına rajmen meydana çı· 

kanlmamıı; bu hadlıenln 

earar perdeıl yırtılamamıı • 
lir. 

Habrlardadır ki Parlıtekl 
beyaz Ruı teıktlatının retıl 

olan Mllleı; arkadaıı Skop· 
lınto btr daYetlne gı tmıı bir 
daha buluoamamııtır. O u

manlar ieneral Mıllerl Sk • 
opllnin kaçırdıiı ıddıa edıl

mlf, fakat ıoo zamanlarda 
her iki ~ener alin de kaçı· 

rıldıfı aolaıılmııttr. Fakat 
z bıta Skoplln üzerlode dur· 
mut • karıaını, Millerin 
kaçırılmumda ıerlkl cürüm 
o larak mahkemeye vermlt 
ttr 

Vaktlle Ruıyada Pleflç· 
kaya llml ile meıhur bir 
dao•Öz olan madam Skoplın 
buıün 51 yaıındadır . Fakat 
aene bütün c.alılağı v~ gü 
zellıfinl muhafaza etmekte· 
dlr. 

Pievlçka ya, Yerdljt ifade· 
de kocaıınıo ortarlao kay
bolm-.clıın bir ıüa evvc! ne 
yaptıiı hakkındaki ıuale 

yanht ceyap vermltUr ki bu 
onun bu itte bir rolü oldu . 
iu füpheaınl daha fazla kuv· 
vetlendlrmiıttr . 

Mahkemenin ilk celsealn · 
de Plevlçkayaya hlklm fÔY· 

le ıormuıtur: 

- DJyoraunuz ki, kocanız 
alzl aevermlı Dığerlerlnln 

ıiSyledıjJne ıöre de, blrlbi · 
rlolze çok bafh bir kara ko 
ca lmlıııntz. Pekala M dem 
böyledtr, naaıl oluyor da 
kocanız ılzl itham edıldtil . 

nlz ıuç altında bırakarak 
yardımınıza ko,mu1or, ha
kikati ıöylemlye ıelmayor? 

General Skopltoln karm 
buna htç cevap vermemlıtır. 

Yalnız mahkeme relıl: 

- Adalet namına, ııene 
ral Mıilerin kar11ı namına 

ılzdcn ııeneraliu nerede ol 
duğunu btliyouuouz, ıözle · 

menlzl rica ederim. 

Demeıl üzerine Pleviçka · 
ya baııoı uzuo uzun ıalla · 

mıı, •ilama ya bnılamı~tır. 

Sonra baıını kaldırarak ıun 
ları ııöylemitUr. 

- Burad bulunan bütün 
Franaızlara almm açık ola 
rak söylüyorum: 

General Millerin n~ o ldu 
iunu bilmiyorum. Bunu bı 

lea bir tek kiti Yar. O da 
hepimizi göreo Allah 

Biraz durduktan ıonrıı 

Plevıçt a: 
- General Millerin kar"ı · 

nan kar111•na da e lnım açık 

olarak çı"ablilrlm. Fakat bil 
mlyorum, o bentm kıırııma 

böyle çıkabilir mı? 
Bundan sonra, iki genera· 

J ın karısının kartllaıhrılmaaı 
batka güne bırakılmıı diğer 

ıahttlerln dinlenmesin ıeçll • 
mittir. 

Mahkeme, o zamanki Fra· 
n11z dahiliye Nazın M. Ma· 
rkı Dormuna tle ~ıkl R'u 
generallerinden Kusonıkl 
amiral Kodrof eaki SoYyet 
diplomata Be edoHkl de ıa · 
hıt olar"k dlntenmealnt iıte · 
mittir. 

1'J. JIİ. l «ramiye: lllktarl: Jkramiyt·nlrı tutarı: ~ 
11ıJ ADEDi LiRA LiRA rr: 
"' 1000 1000 , 
.. 500 500 ~ 

1 250 250 , = ıo ıoo ıooo -;, 
JtfJ. 25 50 1250 ~ 

Ç6nkO S"opltn - Miller 
hadtıeat ortaya çıktığı aün 

ıöyle bir ıayla dol ımaia 
baılamııtı. 

JIİ. 30 40 1200 ~ 
l/tİ. 40 20 800 rr: 
.,. 108 6UÔO ~ 
~ Bu ikramiyeler her üç agd.a bir olmak üurt se· ~ 

Millerin «k•çırıldıjı» gOn 
Han limanında da bir Sov · 
Jet vapuru kalkıyor. Aynı 

gün ıoTyet sef aretlnln kam 
yonetint Havr rıhhmında 

görüyorlar. O halde Mtllerfn 
Sovyetler tarafından kaçı

rılmıı olması ıhttmali var
dır. 

il nede d6rt defa bu miktar u:.erlnd~n kura ile da~ılı· '
ili lacaktır. ~ 
·-~-~~~~~~~~·~-~~~~~·- ~1· 
~'MI.~~ ~~ ~~~~ ~~ 

ı ı Y (~ı·li Malı Döknıe ~ 
1 Könıür Sobaları.. 1 

Bueün bu iddiayı tlerl 
'}2 Yerli malı dökme kömür soöaları şek~ 
1 rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik 1 

bu sene bir numara/J olarak imal edil' 1 
i ~ meğe paşlanmıştır. Bu sobalar çok kulla- j 
, it, nış!tdır. . ; 
1 Fiatlar ise İstanbul liaf!ndan muhak' ~ 
1 kak iki - üç lira daha tenzıl8tlıdır. flrzıl 1 
I eden sayın müşterilerin Emanetçi - !lh- ~ 

ıürf'n avukat Rıbe dlyorkl: 

- Havr gOmrök memur· 
ları vapura büyilk bir Hn 
dığıo yükleodillol ıöylilyor 
lar. O. halde vaziyet yalnız 
ıüpheyi d vet etmekl f! kal
mıyor, büyük btr vu 

zuhla önümü%de bulunuyor 
o ıırada bezıto.rı aemlntn 

uka11ndan bir torplto eön 
dertlmeılol tekhf ediyorlar. 
Fakat bir telefon geliyor. 
Torplto göndertlme.ine ma-

.~~=~~~=~t:.=~.,., 

ni oluyor 

« O um nkt Dahtllye na· 
zırı M Markı Dormua ıdt . 

Bu davada dalma iımt ıeç 

mııttr. Buııüo tekrar kendi· 
ılnin dtnlenmcılnı lıUyorum .» 

Eıkl dahiliye nazırı mah 
kementn ılk celıeıinde de 
ıahlt aıfatıle çaiırılmııtı . Fa
kat M . Oormua bır mektup 
göndererek ırelemlyeceiinl, 

mazur eörüimesloi btldirmııu. 1 

Bu sefer m hkeme etki na 
zırın muhakkak g

0

elmeaı lü 

zumunu ıörmüı ve ikinci ı 

celp üzerine de ıelmezae 

mahkemeye getlrllmeıi 'fçln 
kanuni vaaıtalara müracaata 
karar Yerllmlttlr. Bu meeele 
de o zamanki dahiliye oa· 
zmnın büyük: bir rolü olı:lu

iu zannediliyor, Meıela o 
tarihte Havr poltı komlıerl 

olan Şovtno mahkemede ver· ı 

diil ifadede «Marlve Ulja· 'ı 
nova» lımtodekl Sovyet va · I 
puruna earareoaız btraandıfın 
yüklendtfını ortaya çıkara 

rak Franıız · So•yet müna · 
ıebatını haleldar ehntı ol 

mak suçlle baıka yere 
tayfntne karar verildıjlnt, 

kendisinin de bu karar üze

rine lıtlfa ctt ğinl ıöylemlı · 

t ir 

Eıki Havr l<omı.ert bun· 
d D baıka, So•yet aemlılnln 
lıman• ılk defa ol rak o 
ııüo reldtğlnt daha beı güo 
durup yük alması lizımıe· 

ltrkeo general Mtllerto kaçı· 

rıldı~ı ve eararenıtz aandı· 

im gemiye yükleodtii 11t6· 
nün akıamı kalktıiıoı da 
tıaret etmtıtlr 

DaYHI namına ıöz ıöylt. 

yen avu at Rtbe de hacllıe 
df'n bırkoç gün ~vvel Sov 
yer ıef eretlnlo Pıuiıte J s · 
meb tOnel lıt••JODU c:l'warıo· 

da bir bina tutlunu ıöyle · 

mittir. General Miller hadi· 

ıe ıünü bu iltaayona çalı· 

rıJmıı ve oradan kaybolmuı· 
tur . 

Avukata ıöre, havada ırö · 

rüleo Sovyet ıef arethanealne 
ald kamyonet o aüolerde bu 
binanın öoGnde ıık 11k ırö · 
rülmüıtür. 

AYukat Rtbe bunları an
lattaktan ıonra fU netlce1e 
T•rıyor: 

.. General Miller bu bi 
naya çağırılmıt veya ölü 
olarak Ye öldürülmeden 
bir ıaodıl}a konulmut lıam
yonetk Havra rö!ürülmüt bu 
radanda Marly• Üıyanova 
vapuruna yüklet1lmtıt1t. 

Bu ıddtaya komlıer Rıae 
ile mahkeme heyetlopen bir 
hakim nıraz etmtıtır. 

Koınııer Rlge ıöyle dı1or: 

«Havrda kamyonetl ogüo 
Ö~led D IOnra H&t zçle iÖr 

müılcr. Hıılbulıl Parııtc ge 
neral Mıllerln son defa gö 

rülduğu zaman Hal 12 yi 
virml geçıyordu Bu kadar 
kısa bir zaman zarfında 

kamyonetin Parlılen Havra 
gttmeaJ ımkan11zdır. 

Şov.fno tf adeıinde mabud 
sandığın bır metre on ıan· 
tim boyunda oldufuouda 
ıöyleıoııtı Hakim btlha11a 
bu noktaya tttraz etmlt ve: 

- Sandıjı ölçmüıler mi? 
Ne biliyorlar l metre J O 
ıantlm boyunda olduğunu? 

Diye ıormuıtur . 

Çiviler 
Hakkında 
Bir Tebliğ 

- lkt11ad Vekileuod•' 
teblti edllmlıtlr. 

Te vlki aanayl kanuo-'0' 

müzeyyel 221 1 ıayıh k•o" 
nun üçüncü maddeıl ıou'1 

hince tanzim edılmft ol•~ 
fazla iıtlhıal nlum11aot•' t· 
ahklmına a~re yapılan t• 

t· 
klkllt netlceılnde memlek• 
te imal edilmekte olan: 

1 
ti 

- Ctvata, ıomuD 

perçin çlTlıl 
2 - Giimrük tarife lı' 

nununun 538 pozlıyoo-'"' 
dahli uf ak çl'f'ller. 

. 3 - Prına yafı. 1 
SanayUode fazla •ıtıbfl 

I' 
menut olmadıiı Ye ayoı o 1 
:ıamname ahklmına •6' ,. 
yapılan tetlukatta diğer ' 
naylle gümrük tarife K•o&J, 
nunun 532 a ı pozlsyoo"" 1 
dahil çivilerde fazla lıtıb•' 
bu1undu§u aolaıılmııtı_!/ 

Kayıp mü~ür 
Köyümüz6n reımi ınotı01 

rüoü kaybettim. Yeol•!:. 
alac11ğ1mdan eıklstotn biJ 
mü olmadığını tlin edertct'' ,, 

T epectk muht• 

Nazmi Ôzd_!!..(. 

1 metre 10 ıanttm olar•~ 
tahmin ediyordu. 

Bunun tlzerlne h•lı1 "' 
M ıllerln oğluna ıoruyor: 

- Generalin boyu "' 
kadardı? 

- Bundan 1,70 boyuoJ' 

buna: Bundan ıonra mahke-:ı 
- Ôlçmf'diler tabıi diye heyeti Havrna kamyoPe 

1 

Eıki Havr pollı komlıerl ini. 

cevap veriyor. Oradakiler ıörmüt olanların celbi-' 
den bir ıandıiın boyunu karar vermlttir. ....,/ 

Sfthibt ve Baımuharrirl : Balıkesir Mcbuıu H. KARAN 

Çıkarım Gen~l Dırektörü: FUAT BİL.' AL 

8a11myert: Vtllyet Matbaaıı - Bahkeıh 


