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Cumhuriyet , ....•.•.•.•.....•..... " INGILIZ AVAM KAMA[lASI ÇEKOS· 
Devrinde !Romen Elçisi i . ' . 
:.b~:~:~~~:~o~E;~;i~J Aı::~::~~;n~bu- t LO VAK YA HA--. o 1 s·EL ER 1N1 GD R USTU. 
aı1a Gzerlade durarek ku• · Aalrara, 16 ( 4 A ) - Ro· 

•etli bir azimle 1GrGttll• maa~a 86y6k Etçııt buı6o Ç EM E 
•• iL Atat•rkOo tabutu ön6nde B RLA YN DEDi Ki: 

m DllD ltterd•n biri de ) ;·L ıneıel .. ı olmuı•••· Mem- ~:1::~11~0J~!~.::'. •• bir Almanya, ilk defa olarak Almanlarla mes. klin o m!y~n 
••et ıu •ılerl (fazla ıu) ve t ) b t t (•zıu)olmak Oaere ıkt mQ H-t-'B .. d . yerleri işgal ediyor. Bu hareket emniye 1 se e mış ır. 
hıaa fb a ay a 
Bu ık;:.,:"°.:·;~m:~::~~; 10 t 1 g 'liz Ticıret Nazırı Stanley lerlıne g tmektın ıaz g !Çll. Çstoslmblfl açılın ıkıazal durduı uldı. 
~·r·ı •e ••hht •arht•m•z• r parasının kıbufO hat-
...... ıa1111• urorları kmdakl kanun m&tlylll gl•di. Londro, 16 (Radyo] - ili tlh etmeıı tızerlo• va "'"' •• ıonr• beyanatı• al l k •ardır . - ham KomorHı bvıt• 111· ztyet blıbOtGn yeni bir ıe bulun•••• •• Çekoı1o .. kJ• ırıem e ette 
P .. ı •••. alıaroularıa u Posta-Telgraf Mu- laden ıoara topl•••'"" kıt olmıt bulunuyor. Bund•• hldlıelorl otrafınd• •••

1
·" İk. . Mante-~·~ ..... •uka bulan 101 habereferinde de Çehılo .. k1a lıldlıesln· dolayı ktmıeyl muolıeze ode- •ilyleaıl1Ur: JnCI 

lın •rlle taba116l eder •• j A dea dolayı kamarada mi· eek deflltm Zıra . MOalhte Almanya ilk defa ola· hı•p Seçimi. 
c •arı •• L l navatan Tarifes"ı b ' l ,•.Ao ol· rı ••p ıyarak mahıullo· ı• ede edılen ualılJel Ha· lıu ıllıl lhthnaller hnuıul rak Alma• ar• me •• 
ti• ....... •• emelclerln lae ı Kabul Edildi. rlclye Nazİrı Lord Hallfak· mada. Muhaza ıon bldlıe mı1an toprakları 1•1~11 :!~: 
.-:.:,;--11na eeı..p o ur, A•lıara, 18 {AA.) - Ha· .,. IHhatı llaerloe holıffe lorln Mooıb aaloımuıoı ıb- yor. Bu hareket, c ao h 
t •• IDabıa,dar era· tayda Tlrlr pataeıaı Hata· mittir ili edeitlleceilae kanf defi · hu için ıoa zamanlarda a 

: •tn harap n lıatakhlı lıo · yıa reımt par••• olarak ko· Lord Halılakı eacllmle lım.• 111 olm•J• baılı1•• enınlye· 
• ıalın .. ıaı mucıp olar. bul odao lıonuoao bosllodea demlıtlr ki: ıı ıelbeımıııır. Bunda• do· 

Yurdu Ulb t tblkl b 1 Ç k 1 k Bu izahattan ıonra bezı layı müt•eıılflm t•kat. 

•
.. ld muzun •enı'n, maL · aren a De aı an· • oı o•a b d ti b 1 ... .. a ... " ya u u arını• 'ftle aı ar, Alma•vanın Ka· z bOtln 

ar \'e mamur sabalan· mıttlr. blt6nl0i6 fçlD temH etti· nevmit deftllm. ra, 

l

••• &ama• ••••• •alıu bu- Poıta •e telrraf muhalte flmlz de•letlerln bir rof11 narya adalarwnda deniz Gıle mtlletler ıulh t•t11orlar 
•• t lr l ı " rt J•pı~ yapmadıfıDı ıor o 

•• ıa ar Jlzleclea •I re ....... df' ana•atan dahlll raraatl Hrmedf. Bu •azt l d u.ııanz ki, kuv•ete fD raca raclıiı I f ı. mut ar ır Birinci deni• lor. l bl bt· 
'Sarar arın lnlal ala- tarı eıt .abal edılmtıttr. yet karıııı•da btıfm bu d b attan e•vel mtllel er r eak tedb rl H .. a, u euatlere cevap ••r• lh ıh 

1 erta almmaıı •a atayda C H Partlıt meıel-.ıe lırar L rtnı aolamafe ve ıu 
11 

• l .. o ı wa etmemi• rea, ademi ınolOmot beyan k' d r 
r .-roiramınıa ehemmi· 1 ocak lreaırelerlne ~••am im lr i n ı z • a fa dOı · etmtıttr. lal etmemete çaht•C• ar ı 

Ankara , 16 (A A.) - Da• 
hıUye Vekllettne •• Cam· 
burıret Halk Partlıl GeMI 
Sekreterllil•• ıelen •al6· 
mattan aalıııldıflna 16re. 
ıktacl mOateialp ıeçımı .. .il• 

1abıbtan ıuhaMD rurd•• 
ber tarafıncl• '9aı\ınmııtar. 

De•letlD ıt1uf •e fetlmal 
kadretlaln ve •1111 .. ladetl8 
eD mltebarts Umaall wlaa 
bu 11tlm• en uHk kir 
lerdea en bl1llr ıehtrl8'• 
kadar her yerde •ataadaılar ::tll bir !D•rbaleılnt tefktl edllmektecler. tG. Ştmdt, Slovak yanın tıtlk· Baınktl Nevtl Çember Lord Halıfakı miitıakıbın 

•cek •h••-•1•tte...1ır b luamuf Y ·• • tekrar beyaoall• u 

ataldaraa temlıleDmeıl M •• ı h k s • açılan ta• 1 ' u a tt 'Al Ak Ye Çekoılonkv•Ya ıuürlu bir ha11aıı1et .. t•-
lçt: .:u:: ~!~~· L·:tlnbufoeun•- a a eçı m CI a akr.azatın, ıon b&dııeler Qze· halükle allkalarını ılıter· 

' 

•u 1 rln• durduruldui•DU ılrle· 
• •a11talarıa ıbaa 1 D mektedırler ;ı 11. blaılıyaa bur ~~==· e e v a m E d ,. y o r mlr~:dra 16 (Kad10} Buı mıatakalarda ...... 
e mem eket b• 11.ı_ • ' d H il ılddetl• bOlrl• tlr•••

1 
.. 

uJu• IU tıle · HarlclJ• Nazan Lor • 
rl proframıeıa uınuml çer · 8 ---•••• b d rai••• mDntalıtplod• :e,•eııbıç,lnde •••mit bir,.. alıke&ir vilayeti halkı tam bir beraberlikle ~=~·· ;;~::~::;.~:· ,.:.ı.~:~ bir kt1oı• duocle• •• ,ı.rıaı 

1111
1 • un111elctadır At a k l i Ser tıu llaamıılardtr A at , an açtığı yol"" ve , .. a l b ., l l k Ticaret Nazırı StaD ef D louhaa.at müoHebettle 

B

•• •d IU meıeleılne 1ellnce: ... ınon ne o an aa f ı • lla 1eyalaatıDI 1a1ri rouar .. • JU d / b • t 1urdua her tarafında baJ-
r UlllUZUD lkllm arını ı•r d h ki l d J8D bir zamaD için tehir c. fUtlarıDıa fcabıd V , Q Q açı amıf ar rre ram manzarHI Tardar, tlatt " e ıu tt~li~•:;ni~ı~i>!y~le~m~f~ıt~lr~""""'"',......._.._._._..=·~~:-7::"::'" __ _ 

racıaı karıı ' ıJan i Şehrimizdeki tktnci m6o· dakl halle bOyOk btr tevk Sıçlmiı biti il yerler· = "'"' ==- -- • K • 
••r•n klf• derec·d·. ,a .k.. t h• h B ek ı· t ı o· se 
11
•• _ ... _ e p , .... b.tın•• halk·· ...... içinde mubıı•··•·d· • B f aşv 

bir 

• •l•ama11ndan dofan barak alllsa •e teha•n.•• 1 Şımdtden Ayvalık, , ıodır· u gar lf t B u " bir a.ayram haYa11 yareta- .ıı. ,ı_ ı ti D •- ç i 
e tir . u Jlzd h k •ı aeza ar e ura• , " lf 1 d 

•ut 10halarda fana:· IDO • or1111ado bir SID içinde ralc HDdık batlerıaa kot · oahlyeleılnin 90 ı .. ındloln 1 va n of st an bu 1 a e e 
oı ... ,.. uyaun blttlilnt yazmııtak. maktaıhrlar. Fındı"la ıubeılnde seçim 

1 
ıelcllde yapılan •IDalara lııle kifayet d '",_ M&lbakauo da oeçl• aı· Balıkeılr •lliy•I halkı I•• ıona ermlıtır . - - - -

... bulun e ecea Dl .ı.·- 'l d . b b d B- vekı· ı ou· n Me...a. mamakta k61l6m6 b aa 1 e ••am etmek- beraberlikle re1lerlol Cum IOti 1 a ıir nutuklar: Mı·safı·r aş 1. p 

•Ju oıkıhlara dO • ' laurlyel Halk Portlolal• nam laıılaap m&nueb<t le ıeh· V G t 
:•r olmaktadır. Bu bidı.. il! aza, nahı, ••• kö,lerden zetlerlae kullanmakta, bôJ · rlm ız H.lkevl hoparlör6 simle Karşılandı e aze e-J6aden b• Ak z u t•dl 

lrer eenet •• ha t L 1 tt 8 J dU D•lı olan , l fa aay · • ın•• haberlerden ber yer · lece Ebedi Şef AtatlrkOn •aııtaaıyle Partlain •e Cum cı· IAre Beyana 8 u un ' . 
•r erın •ertmılı de halk, ıandık baılarına L•· 1 h H " """' •• çorak lılr bala aalmoııao • oçtıjı yolo .. Mılll Şal ol urtyel 6 Ometıaln baıorıla A l- 601 lor• boJ•n•ll• bu unm .. 

Hbabtyet Hrmalc tedtr. ıara k roylor lal Cuaı hu rt1et a6no olao ın.. 99 boflı . rını .. ıatıh• be itti•• k etmonlo Anlcar •· 
16 

( A · 1 1 Ne ve • Bulıarletaoda hepi mlzl• 
Su •ıl•rlmtsın ... .ı, bir Holk Partıalala namzetlerı.. lılılarını bu n.ılo ile bir eo bü1tık bir •ale•daılık a•• Bapekılt •• Har 1 J• f Milli Şefini• EkHl6nı lımol 

••rhaleılal de aı ıu •ti•I ••r111ektedır daha açıklamıılar.ıır •azlfeel oldutuna datr nu- :ııra Ekıelinı Koıe d 'kaD:,' loaoı n Türk rnllletlo• 
zirai •• ı•-tı d • refılıa11 •• malJ~t D • 1 • ıa 1 varlıiımı · •çt• •lnaıebetlle Par· M-Ib k b k tuk lar verllm .. lcte devam et k b l kte otdutumua 

l 
U a t 1 1 

"' i•r ze""atla birlikte hu •• · artı el eme 

,_ u .... uzen 
1
• tlala her Je d L mektedlr d ı tulm hlı lerlnlD zı• icap araaa 

1 
.. ,.. d• 

1 
a ıa rço yer e· ... 

yece.- Ye hu lfeUn zararla· r e.ı ocak •• rıaclekf ııdtietll yafmura •e bah lstanbula r elmlf ve lı· er 

0 

~111 lr I nahiye btnaları l~. belediy• intihabın baıladıtı ılk gü taıvoada meraatnale kartı· ifadeılol ıblli cdecel tmden 

1 arıı ıyıca•· t db I ı L ~ aolula ratmea halluo ıöı T \ b h ı • • lr ••1• ••, aalkewlerı ~a,raklarla nü Hallcevl laıkaoı hy•I 1 1 dolayı bl bu.. • t11orım.• 
• ınma11 teıkıl t ı. terdlil bu yllrıeL alllra anmıı "· 

8 
• me.te.ıfr donatılmıı a 56 •- ı t t D t tir unun f t h 

0 
• •e ı •-ı .ı ı ze••r, a.JDI ıOnGn ••t•m• Ru1•ar l$a9vekl l ıaze ec • em t · 

t.t 
ç • er tGrlil neba· t I•• an•"' ile ıeçlm tam bir latlz:am • ı •e bılha11a lkllHdi lı11 mıı ır lçlode eo ıen pnor stıaO ı..ı&fretmeolerdea Ce•det 

ınetı ~ok olaa ••dır •e .,.:. K&wlerdekı •• k•ıobalar. notıcelenmtı olacoktır. Demiray, dao akıam da Ca HITLER DON GECE bala maddelert •ett••tr-eL ,•••••••••••••••••••• mtl Atakla bu mevzud• Halk· le ı r - • -••••••••••••••••••••••••••9\ 
udret Y• lrabıllrett• olaa .! Vatandaş! ·.· e•I laoparlar6nde birer •ÖJ 

••batarda ıentı ıulama - le• Yermtılerdlr 
L ....- 1 I • 
0 •lceler:t teelı dmek, dwe, • * radt Pt h•klml11•lln kaynağı mflltttlr. Bu iradi! : 

S6yle.-lere deYam ecltle 

Ç•J, ır•ak ye nehırlerde ya· : ve hdkimfy~lln, d~vlt!lin oolandaıa. vatandolfn d~v- 1 
f •t •eTıtmlertnde artan ıu İ le/t kttTflllklı va%/jeltrinin hakkiylt Jfallfll lan:/m go· : 

1•rf•,atını bunlar 6zert
11
.. 1 lunda kullanılmaaı Cumhuriytl Halk Partlılnin bdyıik. : 

'-ta edtleeek lıorojlardo da· i eıaaıdır. j 
~ ederek kurak mevılmle * "l ı • u, usa h ımtl yolunda büturı varlı§ı ile çaltş : 
'• ••lrlamak tçl• icap ede• : mak Cumhurlg~ Hulk Partl•i ıigtltrlrıin bozulmaz an : 
t.
1
6t6D tekoık l•ıaat ımt.la • d d 1 • l ır. 

•rıoı .,.,tırmak llzım•ar. : 1 F•alt~etle derem •••ek· : * Camhurl11ıt Hallr Partlıfntn nas düıdnee ve 1 
~elan eu lflerl•• oıd ıoa : dlltDI valandaıları her türlü ayrılıktan korumak, 5 
"~ •tlılen proıromd• . lotı i onları, ktndttul ile! bdyak 1ürk ulusu için foyda/ı İ 

( fllorıa -••• eWatu : kılına lıtır. 1 
a..u lld ..... ,, ... ) "··········-····----.. ·-····--··---··-' 

c.ktır. 

Çağısdı ikinci mDntı h ·p 
intihabı sı~ı ırdi. 

Çalıı, 16 (Huıuıl Muhabiri 
mlzdeD) - Nablyemtae haf· 
la 1 g kl1delrl kama, •kek 
botta Y1taodaıl ar tlrtnat 
müatelalp ıaubabıaa tıttralc 
etmek lsere yaf•ur •• ıo 
fufuD fasla elmuroa ref 
••• aalalyemtse S'ılerek 

1 NYI_.... nlla...,tarthr 

PRACA GELDi. 
Alman 11 Mmr kıtılıİİİİeri h1retetlıri11 •mı 
ldiyırlır. Po'a~yı •udu~unH ıDudıııler ıl•ı. 

&erlin. J6 ( AA. ) - Bu mıntakada itası ....... 
Alma• kıteatı 8obe•1a demeler olmuıtur. 
._ Mora•J•D•• ı11altnl ta Hıtler dl• ı•c• Prafa 
mamlaanıtır relmtıtlr 

Macar kıtaatı da Karpat• Prefda e1lrt Çelıeılo•alr 
laraltı UkraDJHIDın t11all111 laGk6mett yerlae Almaelarla 
'-aılamıı •• buıln Polo•- taerlklmeHl kemlteıt adli• 
1a llaatl••a • •arm11t11. t.tr lremtte t•lakll ••••· 



SAYFA : J 

Cu huri 
iş 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
kadar aOre.tle tahakkuk et 
tlrılmealne büyük eh mml 
1et vertlmft ve iki teneden 
beri devam etmekte olan bu 
mea 1 netlceıl olare.k hula · 
ıatea aıağıya kaydedile• ıu 
tılerln baılonmııtır: 

1 - ;)ıuıjulık ha vzaeında 

KtrmHh Su11f1rlık dereletıle 
dli•r derelerin fıllhı •• bu 
ha•zadakl ovanın ıulanma· 
ııaa ald iti rden bedellerJ 
(835 888) liraya baliğ olan 
Ktrma1h Ye Apolyont aed· 
lerl toıaah tle Ktrmaab ıu 

lamaaı inıaatı devam etmek· 
tedlr Keııf bedellert (2 788-
685) ltra1a balli olan Uha 
abat dereel ve Canbollu 
aamalı, Suııiırhk çayı talih 
tılertle Kocaça)' fıllh ve 
ıulama tılerı ve MtlrOvvet· 
ler dereıl tıllh tılerl Man· 
JH 16lG Hddelert tnıaatl 

ekılltmeye çıkarılmııhr. 
Barada ıaye birinci dere. 

cede taıkına kartı tertibat 
almak ve civar arazide 
yetlttlrllea mabaallerln 
taıkıalarla mahvolmatırıa 
mani olmak ve bu ıuretle 

lnutarılaa araziyi ıulayaralc 
mah1111l Yerlmlnl arthrmak
tan bu amellratln heyeti 
umumlyeal (600 000) dekar 
arazinin ıu lıUlhından lrur 
tulmuına ve ( 43.000 J hektar 
araalnln ıuJanabllecek bir 
hale ıetlrllmeılne yarıya

caktır. 

2 - Bakırçayı, uzun yıl· 

lardan beri bakım11s kalan 
yatafının dolmuı olmuı yü. 
:&tinden bOtOn eva lmttda 
dıa•a taımakta ve yer yer 
bataklıklar huıule ~etlrmek

tedlr. Bu •aztyet önleyici 
tedbirler alınmamaıı hıiln

de çok lnymetlt ve mGnblt 
arazl)'I ihtiva edea o•a elel 
lemez bir hale ıeleceil ıı 

bl, batak bir hale gelen bu 
yerler 11fhk bakımından 

tehlikeli ve barwnılmaz bir 
duruma ıtrccekttr. 

Bu makıatla manıaptan 

itibaren Soma boiazına ka· 
.lar yetmlt kilometre uzun· 
lufunda bulunaD mecranın 

temlzlenmeal •• dtbeltll 
meılol istihdaf eden ve ke· 
tlf bedeli ( l .759 363] lira 
olan bu it• ald proje bazır 
lanarak elulltmeye konul. 
muıtur. 

3 - Gediz havı. ıında 

~alıhllden ttıharen Meocmeo 

boaazıoa kadar olan k aha 
ve Manin ovalarının ıulon 

maa1nı temin için fey zan 
zamaalarınd kl 01u 1ııuın Mar 
mara ıölüode ı ddıharı ve 
bu ovalarla Menemen ova 

ııom sulancnaıı fılerlnl tt:ııı· 

kıl eden ameltyattan ke ıf bı-

dellcrt (1 917 .420) it ay balıi 

olan MarDlara gölü besleme 

•• boıaltma kan llarile Mer
mara ıölü ıeddeıi ve Me 
nemea ovaeı faale ve tevzi 
aoa kanl'llları ve Emtralt'm 

• reaülat~rü lcıtta tı tamamen 
müteahhide lh le ed ıhnlt ve 
bu itlere afd Jnıaat fd lfyetl 
baıl~mııtır 

Yapılacak bu m ll1at ve 
feyezanlara karıı vücud 
getirilecek teaieat eayeslnde 
(1. 7 4Q.OUO) dek rlık bir ara 
at eulanacc.k ve emalyet 

• 
rı e l 

• • 
1 iZ • • 

altına e.lınec tır. 

4 8Qyük M~nd re 
h vzumd çok münbit ve 
m hıuldu olon kıymdlı ve 
nad.r maddeleri yeltttlrmek 
kabiliyetinde bulunan, 
( 1.600 000) dek rhk vüıa 
tindeki S rayköy, Nazilli 
Yenipazar ve K rah yt o•a· 
lart\c Koçarlı arazisinin ıu 

lftom 11 ve taıkınlara arıı 

korunmuı temlnen lııklı 16· 
lü ü ıu ıddıhar hazlneal ha· 
lıne sokmak (bere ıedde 

lnt etm v Pırhbey ıu 
lama k nahnı açmak Saray
köy ıul ma ı y pm k üzere 
(2 225.525) liralık ff luılt . 

meye konulmuıtur. 

(200.000) Lira keılf bede 
il olan Honuolu, Nazllll ıu· 
lama kanalale Aydın batak 
lığının kurutulmaıı tılerl fa 
ahyetle devam etmektedir. 

5 Adana o•aıının ıu· 

lanmaaıoı temlnen Seyhan 
Qzerlnde tnı edil cek olan 
(3 030 792) lir keııf bedelli 
büJlk Seyhea reı61At6rü
nth: ıbaleal yapıldığı ııbı 
( 1 789 234) lira bedelt olan 
aai v aot ıulama eHı ka · 
nallan laıaah faaltJelle de. 
•am etmekte ve kısmen bı · 
tlrllmek üzere bulunmakta
dar. 

T auuı ça a üzerinde ke
tlf bedeli (530.000) lfra. bu . 
lunan 8 r nreg6lltörü ile ıu. 
eaaa kaDalları tnıaah da ta· 

lama mamcm ılerlcmıı bir vazı: 
yettedlr. Bu teı,aatı• ıebeke 

kıımının tamamlanm ıı zım 

nanda ( 180.000 ) lıra keııf 
bedelli Berdan ıulam t•be 
keet de lulltmey konul . 
muıtur. 

Bu teılut y pılıp ıulama 

ıebekesi de tamamlandıktan 
ıonr Tarıuı lle Meraln ara 
ııada ( 16 000) hektarlık ve 
Adana ovaaında ( 140 000 ) 
dekar btr uhnoı ıulanmaaı 

temin edilmlt bulunacak ve 
en kıymetli zirai mahsulle· 
rlmlzl yetııtıren dan o•a· 
11D1D v rlml bu güne naza· 
ran kat kat art ıı buluna 
c ktar . 

Adana ovaıının feJeaan 
hudan vık , .. ı huıuıunda 

yapıle.c k tesisatın ft4llı on
d~ y pıl c.cak f ler meyanın· 
da en ilerde bulunmakta ol
up halen de•am etmekte 
bulunan etndlerlo neticesine 
gcire teablt dılecekttr . 

6 - Mal tya aıeyva bığ 
çelerloln ıulama tılnt emnt · 
yet ltın& alar k fenni bir 
ıektld eulema ile de.h11 çok 
yer ıulamak ım"inlerımn 

elde edd eıl 1 teminen ve 
Sultan ıuru ıulam sın muk 
tezt aDJU rthrm k aayeatne 
keılf edeli ( 465.237 ) ltra 
olan Derme regül törü ve 
eı ı k naili Sürgü ıuyuoun 
Sultan ıuyuoa katılmuı tı 

ferine td ol n ıaıa t f arılt
Y ti dev m et ektedir. 

Malat •ad ul mny mü· 
te llık f ler lo k!ffeıl bitiril 
dıkteo ıonra (45.000) hek 
tarhk bir razınla sulanma· 
11 temin edıl it bulun~cak · 
tır . 

7 At yetlıtlrme mer · 
ezlerfmlzin n ehemmiyet· 

llıl bulun uıun y 1lada 
çayır }'CUtlirll eıio temloen 
açılaaa ve ketif bedellerJ 

tORKDl.Ll 

(46.782) liraya bılıt olan 
ıulama kenalları tamamlan · 

mııtır 

8 - Samıun mıntakasın 

da dalma feyezanlar yap -
o havalfde rııfihlm bir lfal 
halanı almıı bulunan Aptal 
armağı t ıkınlarının ön6ne 
ıeçllmek ve Hamzalı batak 
lığını kurutm k üzere baı 

loyan tı tamamlanmııtır 

Keıtf bedeli (1.456.126) ll· 
raya halli olan kazova ıu-
1 ma eaıu kanalı ile reıü 

IAtörü ekılltmeye konul 
muıtur. 

Teraalcan, çekerek ve Taı 
o•aları~da ıulaamak ıuretlle 

Yeıılırmak .. hanaaında 
[205 000) dekarhk bir sa
hanın aul nmuı mGmkCın 

olacakhr 
9 - En neflı pamukları 

mızın yetlttlil lidar 0Ya11nın 
ıulamaıına ald olan •e me· 
baz. tilnel ve 1armadan tba · 
ret bulunan tik teılıı'lt 

(557 200) Ura)'a ihale edil· 
mlı ve tnıaata baılanmııtır. 

Bu teılıat ile beraber ıu
lama ıebe~eıloln lıllhı ıa

yeılnde (500,000) dekar •Ü· 

ı tinde bulunan lidır ova11 
aıD emin bir ıurette ıulan
ma11 lmklaı temin edılmlt 
bulunacaktır. 

1 O - Erzincan ova11Dda 
mevcut Norılh batı klıkları 
nın kurutma iıt ( 154.901) 
liraya ıhale edllmfı olup ve 
bu it hitama etmek lsere 
buluomaktadır. Bundan bat· 
ka (270 684) liraya ihale 
etlılmlt bulunaD ıol 11 hll 
b takhklarının kurutulma11 
nada baılanmııhr. 

11 - N.jde bahçelerinin 
ıulanmaeı ma"sadtle vOcude 
ıeurtlecek olan ve bedel 
keıfı (374 235) lira bulunan 

Ntide berejı Joıaatıaa atd 
faaliyet de• m etmektedir. 

Su ıılerlnlo yukarda zlk 
redilmlf bulunan ve bılfıtl 

tnıaat ıafh ıına intikal et· 
mtı olanlaraadao maada ıe 
rlye kalaa ve proirama da · 
bıl edtlmıı bulunan bilumum 
mevzuları üzerinde etüdler 
de•am etmekte bu eUidler 
oetlcealne ıöre h urlanao 
projelere UJIUD olarak in· 
ıaat e lhuıDa ıeçtlmelc üze. 
re yeni hazırlıklar yepılmak 
tadır . 

Huluaa olarak yukarda 
dkredılmtı bulunan ıu itle · 
rtnden bu g6ae kt.dar ek
ılltmede olanlar da dahıl ol · 
mak üzere 17.000 000 ltra 
hk mühim bir kıamı ta h 
hüde reptcdtlmf§ bulunma . 
ta ve mali ıene ıonuna ka 
dar bu miktarın (25.000 000) 
lıraya çık rılmaaı ve bu su 
r tle birinci l>roğramıo ta · 
m men tahakkuk ettirilmesi 
lfl derdest bulunmaktadır . 
Hu s yede ınoı te baolanmıı 
bulunan btr luıım l§terln önü
m6zd kl sene zcufsnda tk
m llcrl elde edtlmtı olacak 
•e yer yer ıulemaya baıla · 

n catı albl f ezsn tahrib · 
hmD öaQae de geçilecektir. 
J:Ju HJede köylQnGn, müı 

t haıhn, çiftçinin fstlhıallerl 
emniyet altın alın rftk on· 
ların refah ve ıervele kavuı · 
turrnak gayeıt tahakkuk et 
mtı buluoacaktır 

Neşriy11t: 

Yeni Adam 
Y Dl Adamın 220 ncl sa 

y111 çıkh. Bu aayıd lınaatl 
I" akllı 8alte•ı Iµ, ~Gsamet:-

l E iR HABERLERi 
@~========================================~ 

Umumi ec isi 
O·· k ·· Topla ısı. 

Parti Genel 
Sek~eterlifit1İP 
Bir Kararı· ·.ıl' 

Umumi Meclıs hisar llıcaıının 
Satılmasını Kararlaştırdı. 

Mebuı intihabı dol'11
; 

ParU Genel Sekreter1tl1 

kadar vilayete sandık b•~ 
rında bulunmak, aotlb~ 
nnaret etmek lıere "tÇ' 
telif mebuılara bu it " 
vazıfelendtrmlflh. B• •'' ~ 
Ke•alll mebuıu B. R•t1

• ı/ 
ça ıehrlmlzde yapılaı•" ; 
hapta buluamala flJ•
edllmtıtlr. 

Don Umumi Vilayet Mıc
ltıt aaıt 13.30 d Vali Etem 
Aykutun beıkaohiında 12 
Del lçtlmaını akdettl. 

Eıkl za pha okunmaıı• 
daD sonra ıelen enakıa 

mutaleuına ıeçlldı. 

Huıuıt Muhatebe Mildiir. 
lüiünüa Hııar ıhca11nın üç 
bin lira ile tamlrlnla kabil 
olacıiı ve 938 teaeıı icarı 
nın da 325 lira.ya Yerlldıtıne 
dair J•zııı okund• . 
Baıkan ıtmdı1e kadar ıar 

fedtlea parayı karııl11acak 
alı b lt• varidat temin et· 
mtyor. BıaaenaleJh bu ılıca
aın temhkea tahbiDe ıatalma 
aına taraftarı• dedi: 

Hılmt Şerematlı de haıka
nın ıözlerlDI teylcl ederek. 
Hıaar ıhcaııaıD aablmuıaı 

fıtedl ikı noktaı nazar mit· 
tefıkao kabul edaldf. 

Barhaniye ldarel husuılye 
blnaıına elektrık teala tı yapıl 
mak Qzera 5:l lira 32 kuru· 
ıun ıarfma datr Huıuaf Ma· 
haaebe MüdürlüjünGn yazı11 
okunarak kabul edildi. 

Huıuıt Muhaıebe M6dür· 
lüi6n0n eababı kanuniye 
dolaytıtle Duraunbey kazaaı 
tahakkukundan 45 lira, 8 n· 
dırma tabakkukuodan 626 
lira 50 kuruı, Dursunbey 
tahakkukundan gg3 mükel
lefin lıtıınatı ile tahakkuk 
tan 15 ltranın tukınlerl 
hakkındaki yazılara ıttıf akla 
terkinine, Sıhb t Müdürlüğü· 
nün memleket hutahanesl 
nlo gilolük lhtıyaçlounın te 

Rü~vet 
Teklif 
Etmişler. 

Hükumet konıjıada-
kt kö1cüler büroıuoda bir 
memura para tekltf edeD 
lkl köylü ıuç üzeri yakala · 
narak meıbut cürümler mah · 
kemeslne verllmlılcrdlr. 

Merkeze baih Keslrven 
kö}·üoden Oa a n oğlu Ab · 
dultah ve Muharrem oflu 
Kadir aym köyden Ahmet 
oğlu izzeti köylerine muhtar 
yapbrmak için köJ büroıu 

muhaııbı Zek ı Şahlana rüı 

vet olarak 40 fıra para teklif 
ile vermekteler iken, vazı 

yetten polı haberder edll 
mtıtlr. Suç üzeri yakalanan 
k61lüler mevcut 40 lira 
ile beraber meıhut cüdlmler 
me hİcemeıloe verllmıılerdir . 

tin Bozok, lzst'ddin Şadan, 
Sami Akyol, fuat lzer, Mah 
mut Cudo, Nız mettfn Na 
zlf, Medtba Berhcı, Mazlum 
Tozan ve muhtelif ecnebi 
muharrhln yazıları vardır 

Ayrıc iç ıoııyet , dıı •oı . 

yete. kült r e kftap haber· 
lerl bu sayıd yer lma t • 

dır B haftnl ı fı tr •e 
enet razeteelot b Uin oku · 

1utular1 ııa ta vaı,. .•d•rJx. 

mlal için müteferrikadan Stl 
lıra ile erzak alınmak Gaer• 
J 00 liranın a vanı olarak •e · 
rllmeılae dair yazıları; 

Yollarda kullanılmak ü:ıe 
re 375 kuruıluk urıan mü-
ba7eaaı; 

Maarif MndürlOjünün 
matbaada tab eutrılen 

kadro cetvelleri bedeli 15 
lira 40 kuruıun verilmesine 
dair yazm kabul edddl. 

Baylar M6dilrl6iünün ay· 
ıar depoıu için altmıı kilo 
ıaz alınmaııa·a dair yazm 
okundu. laıkaa timdi,. 
kad r Hrfedllen ıazla· 
r&D De ıuretle ve baoıl 

tarihlerde harcandıjı tedklk 
edilme il lbere encGmene ha· 
•aleılnl lıtedl. 

Yıue Ba1tar MGdGrl6i6· 
n611 aygar depoıu için ah. 

aan nal bedeli olan 6&0 ku· 
ruıun •ertlmealae datr yaaı 
da kabul edlldl. 

~ 

Bir Köpr1Jn8P 
Ağaçları Çök~ 

,.ı 
Son yaimurlar dol• 1 

ÇaJ dereal•ln tatblıD• •• ,r 
nıa •• altıada kaldıjıo• f 

mııtık. ...J 
Dla b•ralarda J•Ptt~ 

tahkikata ılre, Hay••11 'ti_ 
raadakl usun aht•P kl':;J 

hat tarafı•dakl direkler d ~ 
f a~la taımHı yla6Pd•11 f'4 
k6lmüı ve balina ıell' 
meal mltkiilletmlıttr ti 

Hır tehlıkeye meyd•11 ,1 
rllmeden buranın taıoAr 

d'' meıl zaruri ı&•&lmekt~ 

Bundan ıonra ri1aıete ikt 
takrir •erildi. Bırııı Bandır RADYO 
manın Aydıncık oahıyealude 'Nl·R· R•ovosu / 
yeDlden bir mektep lnıaaı " " " " 
de baılaamıı ını••hnın ık Dalga Uzun/uğ~, 
malt için 939 bütceılne kl 1639 m. 183 Kes. ı20 t.' 
fi tahılaat konulmaaı buıu T.A.Q.19.74m. 15195KCI· '}.-0 ~ 
ıunda Muıtafa Batuoun (Bsn- T.A.P.51,70m. 9465Kcs· ~l 
dırma) talnhi okunarak lo· 17 · 3 1~3~1 51' 
celenmek üzere maarlf en 12.30 Pıotram 12 3 / 
cümenlne ıönderlldt milzlil - Pi. 13.00 ~' İ. 

Ruznamede ıörüıOlecek ket ıaet ayarı, ıjaD• ~.1 
bnık bir ı•Y olmadığandan orolojl haberleri. 13· ;, 
celıe1e buıün ıaat 13 30 da Müzik (Hefıf ıenfooık rı/ 
toplanılmak iizere ıon veril lar), 18 30 ProlraOI• fı 
dt Müzik (danı mo:ııl1 '1~ 

Kendi Otomo
bilinin Altında 

alan Şöfor. 
Belediye ilfatye ıarajında 

töferltk eden Hasan oğlu 
nkl, çalııtıiı otomobıll 

vıteıte bırakıp kendııı de 
otomobilin önünde bozulan 
bir yeı 1 tamir ederken m" · 
kıncmn ani olarak harekete 
aeçmeslnden ve kcndıılnln 

do 1 açamamasından ıol aya ·ı 
ğı yaralanmıı -ve memleket 
h atahaneılne kaldmlmııtır. 

Evlenme 
Haber e zeteıl muh rrlr· 

lertndeo ve gazeteci ark dat 
l rımızdan B Huluıt Günay ııe 
khııarda Ulccardao Etem 

Kara Ahmet oğl u kızı Bo. Sa. 
Diyenin nıklhlara Akhıı rda 
yapılmıotır. Gençleri tebrik 
ed r, saadetler dileriz. 

Boğ zmı sıkmışlar. 
E••elkl giln Vicdanlfe 

m halleslndeo Ahmet ojlu 
K mtl ıle arkadaıı Mıthaho 

serbot olarak Daokçıler oıa · 
halle•tnde bir umumi· e•e 
ıı erek sermaye K drlyeyl 

ağız münılccaıumdao sonra 
bo azını sıkm k sur Ule 
do dükleri ıddta ve tik yet 

oldufundan tehkık.de bat 
l O lfhr. 

19 00 Konuım• . ı9.1S (1 
mGzıjt (Faaıl he1etı) 'fo; 
TolnHin lttlraktleı ,.ıJ. 
Ajanı, metl"orolojı h•b 'Jf' 
zlraat bo11a11 (fıat)· ~ı ,. 
Türk m6zlil, Çalao1'~1 
ctlae, Cevdet Çıll'' f; 
Niyazi Serhun, R•fıflı ti' d ,, 
ıan. Oku1anler· ıu 1 

1
4, 

luk Rec•I, J pe~,,f 
- Refik Fersen · Mil 

1
,',1 

ıarkı Her ıüzelın b'b,~~ 
3 Alt dendı ~'4 
§arkı-Sevdim yıneı 11,ı' 
Kaynak - Bıng61 <i' ,~, 
de, 5 Muhtelif f' '~J 
:.:! 1.00 Memleket •5~ fi;' 
2 J .00 Konuım ( ;,)'_' 

ıpor aenlıı), 2 J .16 ".~ 
tahYilAt, kambıyo 

5 
7 

bortaaı (flat), 2t.2 r'"J 
plaklar R. 2 ı.30j,,_,, 
(l(t1aaetlcumhur fi ,ıo 
Orke1tra11) Şef: "'.' ~I~ 
l V M .,.. ,r 

- . A. os -, •f,..1 
net için kon çerto ) ~ 
op. 622 Allegro b sJ ı 
ııo c) Roada Allel'; j 
Hayrullah Ouyıu11 

1,; 
GlazouooY 8 net ,.,o 6'.; 
bemol ma j&r, 0~) "ı 
Alleıro modetato 1ıı j 
c) Allerro d) Mod=0YJ 
tenute A lleıro - ~ 
2ı.45 M6ztk (OP''Yr 

~ ter 
ıyonları, Uvertur ( 
tre) 23 00 Müzflı j•-' 
- P!) 2:i.45 .;ou 'p 
lser1erl ve yarıo"f 
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Par inin Vila etimizden Gö terdiği ikinci Müntehiplerin Adları .. 
- Dünkü 'ayınıu IJevamı 

M Durak şubesi: 1 maa oıı. y tcılardaa , Halil 
M •hmet Ulur Balakeılrden Ôauluı Yuıuf ojlu Yalcılar· 

ehmet Keçeci Hacıldbe dan, Mehmet S~dar :SOl•J 
oilu Balakeatrden, Halli Ôz ınan ojlu . Yal l d t-' 
tft H ltl cı ar an, -ıa 
o!de • Velt otlu çiftçi, Lütfi zıan Erol Ahmet oflu Yai 
Sayar Halil ot:u çiftçi, Alı cı ardan, Süleyman Y.lmaz 
Jnr '- M ofu çiftçi, VeH Hüıe1ln o lu Yaicılardan, 

u 111er uıtaf .ı:.ı R 
Muıtaf U 4 0 • u çiftçi , •mazın Himmet oflu Yal 
Çf H le~ ~Ub Halil oilu çift- cılardan, e .. r1 Ayan lımall 
1 

' f • 1 ozkurt Ta hır of- oflu - Y •lcı lardan. 
u ~ı tçl, Avoı Kulala 1 
u otlu Kundura ı 'ID 1 lwrındl şube&l: 
8 cı , ımal 

... •tarao Alt oflu çiftçi, Aalıı: 
"onuk Ah 
A 

met ojlu ~ıftçl 
dil E 18 " ' H ro ayram ojlu çiftçi, 
ibeytn Bulat Salım oflu 

çiftçi 

Bllıdıç şubesi: 
Haıtbe Çameli · Bıfadıç 

tan, Sabure Ôzen Bıtadıç 
laD, ilmiye Erıtlder Btfa 
dıçtaa, Haıtbe Çlmlek-Btfa· 

:ıçtan, Sabure Şen Avcı Bı -
adıçtaa, Raıu Sekendlı. 
Huıuıi Muhuebe MQdOrO 
abrt 86 ' 

Z•D Umumi Mecllı 
aıa11, harabım Ooel mlo 
oflu. ç kı d e ' ekltdeo, lımaıl 
Demırolr Mehmet O. Ne1 . 

:o kl1lnden, lımatl Kocaer 
ff •met 0 1 u Balat •110Ddea, 

•lal Gırıın Halıl otıu Bt. 
i•dıçtan Oıman Ô&en HG 

~•Jlo otlu · Bltadıçtaa, Mu-
arreın ç6mlek Haklu otlu 

Bttadıçtan, Raaım Tezel All 
İflu.Bıjadıçtan, Ömer Erkal 

b~~U 011u-8ıtadıçtao, Veh 
d kmao Hakin otlu Btia· 

açtan Cafer Ôz1ei•t H01e 
Jln otlu 8 •iadıçtau, Ahmet 
Çameli Muıtafa oııu Bıja 
dıçtan, V ebbı , , 
l '-'&uaer SG 
e1mao otlu • 8 i d 
V b 

1 • •çtao 
• bı ça meh Emı B o otlu 
tl•dıçtın lbrabım Erıllder 

Meb111et oflu - Bıt d 
M a ıçten 

uıtafa Utubak E 
Hı mıa oflu 

-H iadıçtao Mehmet S 1 
ahı il 1 a1 0 u 8tiadıçtan M b 

... t H ı 1 ' e 
d • Yacı •malı otıu Bıta 
ıçtao. 

8 bay 

9 
" 

10 

11 bn. 
12 bay 

13 ,, 

14 bn. 

b bay 

16 ,, 

17 bn. 

18 bay 

19 (( 

20 bn 

21 bay 

22 (( 

23 (1 

24 bay 

25 il 

26 il 

27 

Süle naıı Şek r -
· ı üccar 
Ahmet 
Ka hveci 

Ör göz 

Şevket Turh.ı ıı -
Zahireci 

Fatma Urallı Ev iş i 

İsmail Gökmen 
Doktor 
Hakkı Uyar Ma
nifaturacı 

Aliye Yener - a vu

kat burhan annc ·i 
Sabri davaz ka 

yıkçı 

Emin VoJkan - El 
bİ&eci 

Ihsan GUrbaş ev 
işi 

Abidullah Hama· 
rat Zahireci 

İzzet Öğüt Ma 
nifaturacı 

Mehdiye Arca ev 
işi 

Faik Giirbaş dok· 
tor 
Ahmet Deni1. o 
telci 

Vesim Erduran 
emekli deniz subayı 
Tahsin Atmaca 
Şekerci 
Şevket Üstün 
Emekli Yar bay 
Süleyman Takun· 
yacı Uncu 
Mugtafa Öneren 
Nalbur 

Fethiye Cıva ev 

ıo « 

41 bay 

42 

CI 

Ali Acar çiftçi 

Kadir Yener 

çiftçi . . 
Ahrne t Plan . çıftçı 

13 lıa y Kadir yener 

çiftçi . . 
44 Nuri Tekin çıftçı. 
45 ~; Hasan Eker çiftçı 
EDİNCIK NAHİYESi 

46 bay Ahmet Edin . tücar 

47 bya İbrahim Dinçe) 
bonmarşacı 

48 bay Ömer Hancı tüccar 

49 (1 
Tevfik Ünal tah 

50 (( 

sildar 
Mehmet Çankırlı 
bakkal 

51 bay Şükrü Tosun kun 

duracı 
de 

52 Osman Örs (( 

mirci 

53 bay İsmail barlat . Müs-

tahsil 

54 (( Ahmet Zıvana 

_ Müstahsil 

55 bay Selibattin Öıhan 
belediyede 

56 ba) Sait Dede çiftçi 

57 bay Şakir Haınarat 
- çiftçi 

58 (( 
Kemal Güler çiftçi 

59 bay Mustafa Batu çiftçi 

60 bay 
Yahya Akyar çifçi 

61 t• 
Ahmet Şan çiftçi 

62 bay Galıp Eğençiftçi 
63 « burhan Çuna köy 

katibi 

ÇONLU NAHİYESİ 

72 Halil Özdcm çiftçi 

73 bay Şemsettin Savaf 
çiftçi 

74 b y AbdulJah Turan 

75 ( I 

çiftçi 
Mehmet Karabo 
tan çiftçi 

76 bay Fikri Gündüz çiftçi 
77 " Ali Eröz 

Gönen kazası 

l Bay 

') .. .. 
3 .. 

4 " 

5 • 

6 " 

7 bay 

8 " 

9 .. 

Hasan Selvi Ma
nifaturacı 

behcct Oaar Ôg
retmen 
Mehmet Ak yıldız 
bahçevao 
İbrahim inan Ku
nduracı 
Mehmet Uı:unoglu 
bagca 
Fuat yaman Tah-
sildar 
Muıtafa Ere• Nü
fuı memuru 
İbrahim ipek T. 
H. K. kitibi 
Ratim T c~c.an ba · 
kkal 

10 bay Cevdet Çıg furu 
ncu 

11 )) 

12 bay 

13 » 

14 )) 

15 )) 

16 )) 

17 bay 

18 )) 
19 )) 

20 " 

Ali Riza Gürer 
keresteci 

Dural Hüıeyin 

kunduracı 
Muıtafa Özoran 

zürra 
Ali Sancar pap-

uççu 
Hllseyin Demir· 
de]en Nalbant 
HüınO batdB.eoci 
zürra 

Oıman boz papu

ççu 
lsmail lzgi bakkal 
Mehmet D6rt ka· 
rdeıler papuççu 
Hasan Konuk fa 
brikatör 

21 bay İbrahim Vuralcl 

22 

)) 

Rençber 
Haydar Ongül 
Ziraat memuru 
Sıtkı Gönenç Ma
nifoturacı 
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Purlinin Vılayetim :zden 

ikinci MIJntehiplerin 

Göst~rdıği 

Adları .. 

····~.l'l"l.'l.'f .._ ................................ , 
~ Türkiıye Cumhuriyeti Ziraat Bank••1 ~ 
111. .X apit l: JOO{)(X)IXJ() Türk Lirası ' 
: J'lurd içinde 26 J Şube Ve lljans ~ (Baıtarafı ilçüncG ıoyfada) 

nifaturacı 
muhtar 105 Ahmet Tnfekçi 

Çiftçi 

~ 16 {( Üllman Maçoş · 
Zürra I' DünJvanın Her Tara/İndo MuhtJbirler = = Her t6rl slral ikraslar•dtier btlc:fhnle banka .,.,. ~ 

"' amelerl .bü1ük ıubeleriade ktrahl& kHalar. ~ 

25 ,. Ali PeJyan çiftçi 
26 .. Nusret bayhan 

Manifaturacı 
27 .. Ahmet Onar Ya 1 

28 • 

29 Bn 

30 Bay 

31 " 

32 bay 

33 .. 

34 • 

35 hay 

36 " 

37 • 

icı 
Hüseyin Er ~al 
bant 

Lütfiye Yeşil Va 
rdar 
Ali Karaka~ Ma 
nifaturacı 

Rtıknettin bilgin 
Yazıcı 

Oıman 
Tüccar 
Mustafa 
Rençber 
Mutafa 
Rençber 

Gönen 

boran 

Tilrker 

İhıan Önen Tah
rirat kitibi 
Hüseyin Tllrin 
Muhtar 
Ali Memiş Muhter 

38 bay Yusuf çamurcu 
Muhtar 

39 bay Yusuf Kılıç muhtar 

68 J) Halil Çolakoğlu · 
Rençber 

69 bay Halil Erdoğan · 
muhtar 

70 1> Aziz Çiftçi mub 
tar 

71 bay Habibullah De 

72 bay 
73 » 

74 )) 

75 bay 

76 )) 

77 )) 

78 bay 

79 )} 

80 bay 

81 " 

mirhan Zürra 

Ali Şener muhtar 
Necip Aydın · 
Rençber 
Mustafa Öztürk 
Zfirra 

Sıtkı Temuçin 
belediye başkatibi 
Mehmet Şener 
Nalbant 
H. t~asri Nalçacı 
- bakkal 

Yusuf Cengiz 
Rençber 
Mehmet Şen 
Rençber 

Ali berber oğlu . 
muhtar 
Hasan ha.tan . 
Rençber 

ıs Derekoıı intihap şul>Pşi: ---·· - -
106 bay Hüseyin İlhan 

Rençber 
107 >ı Ahmet Yanık -

Rençber 

44 Tuzakçı intihap şube:d 

108 bay Ali Koyuncu 
Koyuncu 

109 » Hasan koç Çiftçi 
11 O >l Hakkı Arslan Öz-

kal Öğretmen 
111 )> Süleyman Arifoğ 

lu Rençber 

45 kavak lntilıap şuhe:.i 

112 bay Nurettin Aslaner 
-Kaza kaymakamı 
Ömer Çelik Muhtar 113 

114 .. Mustafa Ata 
Rençber 

1 

115 ,, Süleyman Kayhan ı' 
Rençber 

4fJ Paşa çiftlik intihap şube:sl 1 
116 bay Hüseyin Başar 

Çiftçi 
117 Etem Eft' Çiftçi 

47 Çavuş intihap şube.Ti 

1 82 
40 bay İzzettin Şen mu j 

htar 

IJ fsmail Yener 
Rençber 

118 bay Ahmet Kavak 
Rençber 

41 bay Hakkı Akçalı be 
lediye reisi 

42 » Halil Yılmaz Re· 
nçber 

41 bay Etem Ahmet oglu 
Rençber 

83 bay 

84 il 

85 u 

86 bay 

Hakkı Alrgtin 
Nahiye mildilrü 

119 .. Mümin Şentürk 
Rernçber 

Şaban Eryılmaz 48 havutçu intihap şube.<ıi 

bakkal 1 120 bay Hüseyin Şener 
melımet Evyapan Rençber 
marangoz 

• ~!J kötey/i intihap şubesi 

17 (J 

18 (i 

Ali Çetin Zürra 
Mehmet Ünal -
Zürra 

.'J Hamamlı intihnµ şube.,·i 
İhh.nl• ta arruf -.e 'kumoua lteaaplarında ilr,.. ~ 

1# mlyelu. ~ 
19 bay Hüseyin Sarı -

Zürra ! flıramırı: Miktar/: lkramlye11ln lul•rı: ~ 
• A DEDi LiRA LiRA ~ 20 <( Kadir Tunah·zlir· 

ra 1# J JUUO tUO-O ~ = ' 500 500 -21 C( 

22 (( 
23 (ı( 

24 (C 

İsmail 
bakalU 

Genç . · 

ekHyins Şen zürra 
Hasan çakır zllrra 
Ahmet Meydanlı 
Zürra 

~ 1 250 250 ' 
;: ı e ı oo ı oo -. 
•. 25 50 1250 ~ 
.. JO .co 1200 ~ 
.. 40 20 soo ~ 
: 108 6UÖÔ , 
"' B• lkraınlye.ltr ht!f' ılf aydtJ lllr •lmak üzere ır -; 

4 Narlı intihap ~ube.-;i 

25 bay 
26 (( 

27 (C 

28 (( 

Mehmet Üner zürra 
Ahmet baycan -
Zrırra 
Nazif Acar Züna 
Cemil Gür Zey· 

~ ncd~ d6rt d4a bu. miktar u:erinden kura ilt 'a~ıtı· ~ 
~ lacaktır. • 

··~---~--~··············' 
tinci '#~ ~~~~~~"1 

.'I Marmara lntihaQ ıubesi 1 a· s m a· n f 1 B a' n· k a s 1 
29 bay Hüsnü Tümer ba- it 

lık tüccarı 1 
30 « Mustafa Toksöı: t 

1 
M .. mlekette tHarruf barelcetlntn lnktıafına hlz"'' 

Zürra 
31 <c Hakkı Önder tüc arzuau1tda elan Oamanh BanilHı, Aile Sandıfı (1•· 

ft:. aarruf Cozdana) h•abıoa teydıat yapanlara kura k•· 

32 (( 
33 (( 
34 (( 
35 (1 

car it, ıtdeıı ıurettle •tat dakt tkramt1elert te•zle karar •er· 
Memiş Aktaş tüc- 1 mittir 

Aşir İzmir tüccar 1 K•ıtdeler 25 mart Ye 25 eyfd1 tarthlerlnde ter• 
Yusuf Tan tur zürra ı olunacak •e laer keftdede •t•lıdakl tkramı,..ler d• · 
Selahattin Ertllrk fıtılacakbr: 

Tüccar 1 Tlrlc liralık 
36 « Hasan Ôzkan ba-

1 lıkçı 1 aded T L. 1000 -
4 • • 250 37 <c Mehmet Akın bo- ~ 

törcü il S • » 100 • 
38 « Mehmet Öı:gümüş ı 25 » » SO 

R b 50 » ~ zs -· enç er ---
44 )) Nesimi Tırpan 

Abdülaziz soykan 
Rençber 

121 bn. Kadriye Ünlü 
; ~~~~~~"'"'!""<,,,,.,...~----'""='"' 

Meclisi umumi ~ Yani cema• 8.) adeti T L 5 000 

'15 )) 
ıarıaf 

Süleyman Ôztürk 
rençber 

46 Bay Muat•fa Kınık -

47 • 

48 

~9 

50 ltay 

51 

52 • 

53 bay 

54 bay 

55 .. 

56 bay 

57 )) 

Mecliai umumi 
azaıı 

Hasan Atabay 
Çiftçi 
Hüseyin Yılmaz 
Çiftçi 
Ha1an UaaJ·çiftçi 

Necati Pelvan . 
Muhtar 
SerYet Atik ·Renç 

1 
ber 
Yusuf Şen muhtar 

Mustafa Koyuncu , 
- muhtar 

f smail Nevıehir · 
Muhtar 
Süleyman karagül 
- Muhtar 

Mustafa İnan -
muhtar 
Sabri Bıyıklı -
Terzi 

58 bay Mehmet bayraktar 
Terzi 

59 bay 
60 1) 

61 

Halil Öz muhtar 
Mehmet Çolak 
oğlu muhtar 
Süleyman Fidan : 

62 bay Ahmet Can muh-

63 )) 

64 )) 

tar 
M. Emin Sırlı . 
muhtar 
Ömer Dinkçi · 
Rençber 

87 )) 

88 )) 
89 > 

behçet Ünal 
Pelediye kitibi 
İslam Oral Zürra 
Sadık Sevinç 
ZOrra 

90 Bay Fuat Raydar Mec 
liaiumumi azası 

91 • lsmM.il .Şentürk 
ZOrra 

92 ,, Halil Kutçuoğlu 
Rençber 

93 bay 1 lüeeyin ÇengeJoğ-
lu Rençber 

94 • Ü•man Berkan 
Rençber 

SfJ Geyikli lnUhllp şubesi: 

95 bay Ali Ünal R;;.ç 
ber 

96 " Sadettin Çet n ,. 

' 
,117 Ge/g_P(' intihap şube:si: 

97 bay İsmail Yalçın re 
nçber 

.'J8 horlul intihap 

98 bay Şaban 
rençber 

99 » Mehmet 
rençber 

ŞU/Jeaj 

Şener 

ÜnaJ • 

!JO Gebeçmar intihap ~ubui: 

100 bay Ahmet Kuşku 
Rençber 

'10 korps ağaç intihap ~rıhesı: 

101 bay Hasan Yılmaz 
Rençber 

11 Ulu/ur intihap şubesi: 

102 bay Hüseyin Sert 
Rcnçber 

A:2 !!_ii.adoğar!._i~tlhap, -1ube8i: 

65 bay ekir Zeren Çiftli 103 bay Mehmet Çetin 
66 l) Ahmet GtUer - ı San. Belediye 

bakkal Rei•i 
ı 104 'l Ahmet Subaşı -

67 bay H. 11...ltim S11mer 1 Çiftçi 

azası 

122 bay Mustafa Okdemir 
. Çiftçi 

SO Soğuklar intihap şube.vi 

123 bay İsmail ı abadag 

124 . 
Rençber 
Mustafa Eryılmaz 
· T. Tahsil darı 

:;ı llıcak intilıap şubt>.'ii 

125 bay Recep Durgut 
Çiftçı 

52 klllfk int/Jıa11 şubeesi 

126 >> Rifat Miran Çiftçi 

Erdek Kazası 
I kazn merkezi intihap ıubesi 

1 bay Fehmi Ertek - tüc 

2 (( 

3 (( 

4 (1 

5 (! 

6 (C 

7 ,, 

8 (t 

9 ,, 

10 

car 
Seyit Güvenen 
Zeytinci 
Hüseyin Sarı - fab 
rikatör 
AliC9mert - Un 

cu 
Ahmet Tükenmez 

Zeytinci 
Ahmet Tümer 
Zeytinci 
tlamdi Karslı 
Zeytinci 
Tahsin Tırık bak 
kal 
Yusuf Cebeci ma 
rangoz 
Mehmet Nalbant· 
oğlu 

11 " Sefahattin Yücel 
D. Y. Acentesi 

12 <t Ali Tikveş ·bakkaJ 1 

13 <( Kadir Demirkaya 
- Posta şefi 

~ karşıya/ta intlhae, ~ube~; 

14 btıy Mustafa ErtOrk 
Zürra 

5 • M .. tef,a bo7- ıırna 

Manyas Kazası il Tırk lıralalr •lrramtye. 1 Aıle Hndılı heaabıedalrf me•cluah kuranın ke .. cl• 
1) kauı merkni intihap l)Ul>esi C edUdtfl tarllııe tekaddtm eden altı ay zarfında: 

1 bn. Fethiye babaoğlu it T L 50 TGrlc lıruı•dan aı•lı d6ımemtı ol•• 
Kaymakamuı eşi 1 ~ı ba kettdelere lıttrok edecektir. 

2 ı> Emine Yalçın · e~ 
işi ~&At~~~~~ 

3 bay 

4 )1 

Haşim bozkurt -
belediye reisi 
~ ehçet Yücel · 
Rençber 

:L) Cumhuri11et intiha.µ ~ubtJ1Ji 

5 l'ay Ziya Görgülü -
Rençber 

6 '' Mehmet Özbek -
Rençber 

7 •• Halit balcı renç 
be:-

Susığırlık Belediye 
lliyasetindeıı: 

KaHbamız .. ldreelektrık teılıahndan 7039 60 lır• :;i 
ııf bedelli maaııYa kaaal •• ıu k6tkl ile 37 40 lir• ~ fi 
ltedetlt aantaral bıaa11 ••ıaahnıa tamamı ıs ı6a mııld•' 
ayrı ayrı o1arak •çık ~ıuıltmeye koomuıtur. 

1 - llaale 28.3·939 tarıhloe raatlıJaD talı ıD•I ,_,ı 
15 de Suııfarlık beledtr~ eaclmealnde J•pılacal&tır· , 

2 - Talipler 2490 numaralı arttırma Ye elutltlP• "', 
auna lalk6calerlae tire ehlıyetlnl r~ıml nıatkle ııbat •" 
cektır. 

.> ) müroetl~r intihup ::;uhe.-;ı f' 
3 - ICaaal Y• ıu köıkü fçto keıtf bedeltaln yüıd• ,-

8 Bn. l luriye Abl E• dl buçuiuaa muadil olmak IHre s,8 lira aıuyakls•' t 
IŞl mlnat akoa11 J&tıracak Ye ihale tarlhlnclea utbareD .. "" 

9 Bay Mehmet bıyıklı · ı ıOn zarfında maa t••laat Jl•de 15 ı• çıkarılacakttf· 
Rençber 4 _ ı -!5 ,,/ 

10 •ı Hasan mucan - ~ 

Re.nçber Kıy p ş hadetnımı lılllıs .r 1 cı rtt il 
11 11 ~~ Kaptan Renç 921 Seneıtatle Suıılırlıiın Sına 'ı ldııın~ıı: 

4 / Yenikö.t1 intihaµ şı~ 

12 Hay Ş. mehmet öztürk 

13 
Rençber 
Hüseyin ser 2-in · 
Rençber 

14 ı> Mehmet Yamao 
Rençber 

.i) TepP-cik İntihap Şub'!!!_ 

15 8ay Ahmet Tür Renç 
her 

() J luılttk lntihJJµ Şııbesi 

16 Bay Lntfi Tamer 
K. m. katibi 

17 » Mehmet Türkhan 
Rençber 

18 >ı Halil Şen Renç • 
ber 

SONU VAR 

Karaplrçek k6JI llkolculu J ~I' 
beıtacl ıınıfıadaa aldıiım lalalıı:eıtr YllayeU ıtJ11 " 
ıabadetnameml ka, .. eutm. ıı:lain Altay mahall•111 

,

Yentılnl alecatımdan eıkl· (44) numaralı evde 0
111' 1 

tinin bnkaıü otmadıiı tlln Tarldye Cumhuriyeti t•"', 
eluaur. 11ndan olup Çakmak -::" 

Su11icrlıiıa Karaplr · ktıatiekı (7) numaralı t~ 1,,,ı 
çek kıhundeo Ca - hane1ı lkametslhı 1 d'' 

fer •llu lthbaz ederek 932 ,,1ıocıı'' 
M .. hmf!t Tunçer beri tabıklık Hnattle •t_,,ı 

elllf•nl beyan edeo ~~ .-'_ 

Kayıp llühür Ah oflu lbra .. tm K•-t:ı; 
unvanı ticareti bu 11' 

Harrl1e Eren adlı m6b6r6· 1 ) 1 
(Tabak brabtm Ka111~1 ~ 

mQ karbettım. Yen•ıtot ala- rak tea~ıl edlldlfl ,..,,1~ cafımdan laGkmG olmadıiı uan•ı• im•• ı~klt d• ') 
tl&n olunur çe el yaıaııle ( 1. ~·~ 'I 

Balakealr Sallhattln ma olarak tıcaret .kanuo•0., j/ 
.hallesinde J4 numarala ncl maddeıın .. ıöre J6 5 .,ıl 
bAoede 610 Hakkı .karıu tarJhtnde_ 1059 _• ıe 1~1~:!,,,/ Hayriye Eren kaydedıldljt il~ ;J 

B .. ıldıtı 7erı VJl,"rt M,atb.a11-!abk•&r 


