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Bu müstakil gur"ü"b"Un reisi Partinin Büyük M. Mecıisind~ı Başvekalette. deği-
d ~ . G M~nakale ve Tı • k 1 i k ş a y 1 a s 1. 
egışmez enet Başkanıdır. caretbildceleri ş 1 ---;- . . - T 

........... . . . ber tekzıp edılıyo~. ev. 

PARJIDE MOHIM JESKILAJ 8;;~:.~1~.~;~~::an B~~a;~k~=~~·:::~~~~/da-
Genel Başkan Vekilliği Başvekiıletten ayrı
lıyor. Parti Genel Sekreteri kabine içtima
larına iştirak edecek. Parti mebusları 

paralı hiç bir iş alamıyacaklardır. 

aıı•d•• ıoura lılubabere ve 

Mnaak•le,Tlcaret laGdcelerfDI İngiliz ordu-
kabul et mittir. 

16dee izerlade ltaıı ba 

tipler ı6z almıı, bualara 
allkatlar Vekiller tarafından 

lsabat •erllmlıttr. 

sunun manev
raları. 

Londra, "/.7 ( Radyo ) 
logılız orduıu, eylOlde bByGk 

A•kara, 27 (AA.) - Cum· 
laurlyet Halk Parttıfatn Be
tl•cl BGJGk K•nıltayınıa tae· 
vdılae araedtlecek olaa aı
za•name tadllitı ıanlardır: 

1 - Nt:ıııa••ame detıı 
••• Geael B•ılran V ektllııı 
bakkı•dakl lalklm eluık 
olci•fuatlaa 1111 kııma J•nl
tiea lıttr •adtle lıaalla.le fll 
htkl• ko•••ıtur: 

(Def it••• Genel Baılı:an, 
Partalı •eituılarciaa lıtlrial 
c ••• ı laıkan v •lılll ı., •• 
•4er. Ceael Baıkaıİ Vekili~ 
•la •aalfe •• ıaJlhlyett de: 
ilt•ez Geaıl fbıkan tara
fıaclaa teıltft eluaur. Genel 
Baılıı:aa V elclllafn deflt•eıl 
kendi lıtlfa11 Jle ••Y• Genel 
Baılraa tarafında• vekilif fe 
bir b•ıka zatın taJIDI tle 
••ılua ltular.) 

Ytatı bu k11ma la61ulmetle 
Putı ,alıımalarında dalıaa 
ıılu •e ralıua Itır tlrı temlal 
içi• (Parti Ge•el Sekreteri. 
•ln kahlae lçtlmalarına tıu
rakuu t••ia edfcl htıklm 
lıoamaıtur ) 

2 - Nı:ıu••••enfa ı,Ga
•I lrıı•ı•ıa BtJGk l:aralta · 
Ja al4 masllieıı ufak Itır •a· 

_:1ala 111•••1 ile ıu ,ekli al -

Maa rif Vekd
letinde yeni ta-' 
Yinler yapıldı. 
t.ı A11kara, 27 (Huıaıl) -

•rlf V •lcll " 
fetuııuaı •ti amuml mu · 
l•tlrU• i'1•dekı mfialaallere 

"•1ı • •r ıunl1rdır: 
ciGrıt :•le 0 1lullar ıube mi· .... , .. v 
Oı•an 1-1' •fa llıeel mGdürfi 
lfıe GIQd 

0'•••alı, Ankara 

Vekiletı ~~· ArJf, Maarif 
aaldQrle 1 ~ tedrJyat ıube 
O r •ııııea 

rı, t•k:nUr Ha1rullab 
rG p •rlcl oloalıar müd6 
tltl G , c .. a Ter9t1• E111 

ı T arıb aıret•••• Ce· 
11111 1 N ' •tnlr llaHI • mGdGril 

eernettta Halil, lamaua 
.. aar:f macllhl ile Antalya 
ltıeıl mldllrlerltllr . Umumi 
ll:alfettııler '-u laafta Aalrara
da teplaaaeak •e keatlılerl•• 
.Atrektıfler yerllecektlr 

mııtır: 

(Büy6k Kurultay dörtg 
yılda bir clei lımez Genel 

Baıkanı• ıöaterecefl Jer •• 
btlcllreceil tarllate toplanır. 

Deiltm•z Genel laıkan 16 
zuna ıörGne B6yük Kurul· 

taJı .laha ev.el tophyabı

lecefl ıtbl fe•kalide olarak 

da toplı1abtllr.) 

3 - KurultaJ mHalıJ hak · 
kında da taaırn6l ÖJle ol· 

makla beraber yeni bir b6· 
küm olarak ıu madde ıll•e 

edtlmlttlr: 

(B6yfık Kurulta1.ia mem · 

Prena Pof bir 
söylev ~erdi. 
Belırad, 27 (A &.) - Kra · 

llyel ıiharl lt•a11Dın Sla•
ya ba1ramı dolaytıl1le mu · 
laafııs kıtau nbltlerl mala· 
fellade •erilen öile yeme. 
ilade bir autuk 161ll1ea 
Kral Naibi Preaa Pol escO•I• 
clemlıtlr ki: 

- Dünya tarihinde Y•· 
ıe~aYya kadar orduıu•a 

minnetler bir de•let az bu· 
lunur. Ordu olmuaydı Yu 

Ortı tedrisat umum mDdOr
lüğü: 

Orta tedrtıat ıenel di 
relıtörl116ae bu yaztfeye 
••lıllet etmekte olan Ha1· 
rt Artlı, ta1ıa elaam.,tar. 

ıoıla vya menut olmazdı. 
Orda lalll devleU korumak-

ta •• elde ettlil aetıceyl 
mabaf asa et••ktetilr. 

leket •e Partiye ald her it Mecltı paaarteıl ıft•ü ıa· 
ıörGtGlebıUr. Profram •• at 15 de toplanarak 1939 
nizamnamenin kabulu •• mali Jıh. bGdceıi mlzakere· Başvekil Rtflk SaydaBm 
d 1 1 K 1 1 (A A. ) - •t 

• lttlrl •eıl llGJlk uru - lerlae de•am edecektir. Ankara, 2 dlhalıttr: 
taJa aittir.) .-eklletten teblfl • 

~ P b l V kılla de· 
• - artl •• '" ar1nıa A •k d • Holn'imette iki e I . 

yapablleeeklerl tıler laakkıa merı a enız § ımetl müaıaebıtde bir • 

tla nt:aamna•ede eıaeea 81.la"'hfanmaka- B ,,ekllette tanbu! ıazeteıl • lin· 
•••c•t olaa h&kl• daha tebeddlll olmak ıhtımal t 
KIJ•d• te•ıl edilerek bu nunu. Vekl e • 

don babeetmlıtlr e· 
madde •t•iıdakl ıekll al ınlerlo • 

t Vaılnaton, 27 {A.A) lerdekl yeol t•1 
DHf ar: • V klll~rln Parti 

(Parti mebuıları de•let ••" Ruznlt 773 mllyoo dolarlık bebl eıkl e ıfeler 
d eol vaı 

ya Partiye aiti, Jahut eer· bir kredlyı tbtl•a eden de· teıkllltıo • 1 örOlme· 
•a1eıt11cle de•lettn ••ya nl• ıllilalanma kanununu almaları ..,oaaılP 1 

Bu te · 
(s d d 1 yıdır. 

oau dörclüocQ sayfada) lmzalamııhr ıln en ° • hiıkuınet 
---------======:;:=:===! beddll Parti 'e , 

ıbeok •e n um 

Türk - Fransız gö
rüşmeleri iyi safhada. 

--- - - - - - - - -----
Fransız Hariciye Nazırı Tur-

kiye ile Hatay göruşme-
Ierinin muvaff akiyetle 
neticeleneceğini söyledi. 

teıktlatınıo deitıtlrmele· 
içinde ••:ııfe deill · 
rlndea bıık• bir ıeJ 
dlr. k•I t 

Bu eebeple de Bıfn al el 
klik 1btf ma ID D 

te bir deiltf k 
b bl •o tur. •• ı. ye •• e r 

Tevfik Fikret Sılay Parti \dara 
Heyetine ılındı: 

A k 
,,7 ( Huıusi ) 

o ara, "" 
d fıtlf ••• 

Adliye Vekaletin eD buıu 
v ya me 

nı veren ... oo p ti 
T ffk ftkret Sıl•1 ar 

ev 111lohal bu 
idare Heyet inde 

1 "• .ıınmıı · aza•• lunao 

manevralar yapacaktır. Bu 
a1anevralara Türkiye, Ruıya, 

Romanya, Polonya, Yuna
aiıtan •• Portekiz erlıılnı 
harbiye reisleri reemea da
vet edileceklerdir. Bu ma· 
oevralara büyOk bir ehem· 
mlyet atfedilmektedir. 

-~ ıt•·~ 

Almanlar Dan
zigdeki Polon· 
yalıları tazyik 

ediyorlar. 
Varıova, 27 (AA) -

Danslgd4' PoloııJ•hl•r aley· 
hinde cereyan eden bldlte· 
ler hakkında Ekıpretı Po. 
rany ıasetul, Polonyanın 
ıerbut ıeblrln ıakaoet •• 
iıaylıtnden meeul ıken bu 
tıte muvaffak olamayan Dan· 
zlg pollı m\ldOırü Forbeeta 
vazlfulndeo azlini letemeel 
llzım g~ldığlnl yazmakta· 

dar. 
Wleczor V arıankl dl1or 

ki: 
«Danzllf hldleelerlnln Po· 

lonyaya kartı y•pılan tab · 
(Sonu dördürıcil ıayfada) 

~t~ır~·==.._.----=---==========~--::==-=;= 

İtalyanın _teklifi 

Hataylılttr toplantı halin de 

Parlı, 27 (A.A.) - Praaea 
Harlcl1• Nasırı Boa•• lla· 
zırlar mecllılnde Fraa11a -
T6rk r6rilımelerlolD pek 
yakında m•vaffala.l1etle •• 
ttceleaectllal a6ylemtıtlr . 

Parlı, 27 (Radyo) - "• 
••• aja•ıındaa: 

Nazırlar mecllıl bu sG• 
aaat 1 O da toplanmııtır. 

ToplaDtı •••••da sasetelere 
Boa•enla bir teltllfl Yertl• 
mittir. 

Ha•H•• •erdlfl b• habere 
16re Hariciye Nasırı bu itti· 
mada Sovyet - fran11• 
mGzakerelerlndea bahHtmlf, 
r,aaıız - ı.,.ıız tekhflerı · 
nf arkadaılarına bıldlrmft · 
tir. 

Nazar buadaa baıka bJI. 

laa,.. Pra•ıanı• TlrklJ• •• 

Polonya ile yaptıiı müzake· 
relerin ıaJanı memnuniyet 

bir ıafbada hulundul•nu . Tar· 

kiye - ile Franea araaınd• · 
ki Hatay 16rftımelerlnln 

mu•aff aldyetle netteeleaece
llnl •6 'lemtıtlr. 

BtlAhere de eater•••YO· 
•al •eziyeti lsah etm•ı, Mil· 
Jetler Cemiyetinde Çın ha · 
kametlaln yaphf• taleplert, 
Daazıs •aalyetlal, Üçler ıa 
rtiımelerlat aDlatrnııtar . 

Naaarlar ffarlcl1e Nazırı 
Bonnenla lzabatıaı mit 
teflkaa kabul etmlılerdlr 

Hariciye Hkllimiz Fransız sa
firi Ilı konuştu: 

Par'•• 27 (Rad10) 
f raaıaa•n Ankara eef iri Ma
ıllt, il• sta refakatlatıle Ha-

iıalya; Tüf kiyB, Yunan ı~ ve Rom~ny~ ile mali 
ıicareı muahı~esı ımzalamai ıstı yor. . 

Roma, 27 (Radto) -=-
A1an mecllıfalD bu ıOaku 
toplanflııoda t icaret bOdce. 
ıl mOzakere edilirken mü· 
badele ye kambiyo nazırı 

uzu• be1anatt• bulunarak 
ıktJıadl "astyeU tetrlh ey . 
lemtı •e hDl&ilmetln, Torlı:I · 
J'e Yunaol•t•D "e RomanJ• 
.ı.' J'•DI ticaret muahedeleri 
akdetmek ııtedlfhlf ve bu 
mGnaıebetl• bu üç de"let 
nezdıode tekltfierde bulua
dajuau ı31leml1tır. 
L~oma, 27 (A.A.) -

Ayan mecllılnfn dlnk6 cel 
•••inde ltalf•D•D Afrika 

t•J deles••• f'.ole oldutu 
l:aalde TOrkl1• H~rlclJ• Ve 
kili B. Ş6lu0 Saraçof lu ta 
fıadan kabul edılmtı •e 
uzun mOddet konuımuı-
tar. Bu konuımalar çok ••· 
•••' HreJaD etmııur. 

büdceıloln müsakereıt eaaaeıo 

da B. Teruzsl Ltbyaalll 
ılya1t •• a1keri ya;ılye· 
Unla ıayet mdke•mel 
oldufunu •• İtalya•ın 20 
bin muhacir lı:oloa •e"lr et · 
mek ınıretıyle orada yeni bir 
kofo11••••1on afateml meyda. 
na setırdlflnl a6ylemtıtlr. 

B. TeraHI a6zila• de••• · 
la demlıtlr ki: 

Habeılıtaada ıtyaal •• aı 
lı:erl nslyet iyidir. llıtlHdl 
YHl)let bir takım lmlllere 
bafladır. Bu meyaada Sü· 
ve11 kaaah •e nakll1at Cfıc· 

reli meıelelerl •ardır. Bu 
eebeplerla •• neticeler tadtl 
Yeya taıflye edlldtll takdir· 
de •aalyet aormalleıecektlr. 

Ayaa mecllıl mGteaklbea 
hallı kGlttlrü neaaretl btld· 
ceelaln tabmtaataaı walzake. 
re etmlıttr . 
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Parti Kurultayı yarın toplanıyor: R.ADYO 

- ANllRl RADYOSU 
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j$ iR HABERLIERi Par i proğ mı a 
yapıl cak tadilat. 

Dalga Uzunluğu: 
1639 a. 183 ICcı. 120 Kn. 

@J:===============================================lmJ 
T.A.Q.19.74a. 15195Kcs. 20 Kvv. 

---- - - ---
Muhtelif işleri alakadar eden 

T.A.P.31,70.. 946SKcs. 20 Kn. 

28 · 5 - 939 J:'azar 

bu tadiller nelerdir? 
12.30 Pıroiıam 12.35 Mü· 

zlk (Klçük Orkeıtra - Şef: 
Necip Atk n ) 1 - J . Sıra 
u11 Neıelt valı Operetin 
deo - Buaeler •alıl 2 
Lıademaon - Volga -
Potpuri ı 3 00 Memleket H · 

at ayarı , •janı ve SQeteo · 
rolojt haberleri 13.15 Mü 
z lk (K6çük Orkestra · Şef: 

Ankara, 27 ( A .A . ) -
Cumhuriyet Halk Partlıl 
Umumi idare Heyetince Par
ti Büyük Kurultayına arz 
edilmek lzere Partl profra· 
mında bazı tadtlih lıtıhd & f 

eden tekl ifler hazırlannaıt 

tır . 

Gen'9aıkurun da taı•I· 
bıne iktiran tftmlt olan bu 
tadilat, dünya hldlaat •e 
laareketlerlnt etüdyanında, 
• bıllaa11a büy6k tnktllbımızın 
aaıbıDazar ettflt en ıları 
ı htt•a edtn milli karaktere, 
yurd •• millet ihtiyaçlarına 
claya•a• ve Türk cemlyettnf 
bu aarıD lnıanhk llemlnde 
bakkı olan yere ıbratle 

ulaıtırıcı blik8mlerl thll•a 
eden •e CumhurlJet Halk 
Parttıt•ln kuruluıundan beri 
teltlmll ederek taayy6n et· 
mit bulunan proiramıodakl 
mevcut eaaılardan ancak 
bazılarıaın tatbikatına taal · 
16k eylemekte •e ıunlard.an 
ibaret bulunmaktadır: 

üçüncü kısım: 
Ziraat •e tanai, maden 

ler, ormaalar, ticaret, nafıa 
itleri: 

1 - Eıkl proiramda zl 
rai kredi mevzu prenıtpler 
daha zlyade vuzuh keıbet· 

•••I •e geniılemeıl için 
•••cut btkümlere yeniden 
aıaladakUer ilave edtlmltUr: 

(Çtftçlaln tıletme ıermayt.

ıl uoıurlarına tamamlamak, 
zıral lıtlhaalt •erlmlendtrmek 
ve lytleıttrmek , çtftçlyl ara 
zlfe ve zlra1 ııtetmeye ıa · 
hlp kılmak ve z irai mabıul· 

lerla ılrOm ve aatııını ko
laylaıtırmak ve arttırmak 

zirai luedlolo hedeUd lr.) 
2 - Muayyen meHlmde 

muayyen mevzulu itlerle 
çalıııp yıhaın artan zaman · 
larını hem cemiyet ve hem 
kendlıl için bot ıeçlrmeye 

mahkum bulunan elleri bu 
iki maluatla faydalı kılmak 
nektaaıadan el itleri •e kü
çlk ıanatlar laakkıada da ıu 
ye al htiktim eklenmf ıUr: 

(El tılerl •e k6çük ıanat· 
laramuun tnldıaf imkanı ve· 
rllmealne ve balkın mutad 
itleri haricinde boı kalan 
vaktlaln bu ıabada kıymet · 

lendtrtlmealne çalııacafız . ) 
3 - Devletin nafıa tıle · 

rinde btllıa11a yol •e imar 
kı11mlarıada slttlkçe daha 
vüı•tll bir faallrete ıeçllme 
lmklnları ha1al o\maya bat 
lıyacaiından · bu buıuaa da 
ıu ıli ve edllmlftlr: 

(Memleketi bajlıyan iyi 
fOH ıebekelerll~e ka•uım~k 
lçla ameli bir proiram tat · 
btk olunaealctır. Yol ınol · 
ramı•da mıllt ekenoml ve 
JUrduo emalyet •e müdaf a 

.aaı dütüuceılne dikkat ed ı· 

lecektlr. En ehemmi etli 
merkezleri bailıyaa ana 
yollardan bir luımının ve 
bOyQk köpr6lerlo de•letçe 
derubt.e edllmeıl ve vllAyet 
yollannın ve mıatalcavl ha· 
kuulardan ıınıflandırılma11 
yolların tyt ıeçld • er ir bal· 
de korunmaları •• her •ıaıf 
yolua yapı •• daimi tamir· 

lerl , yol tı\erlnlo ana pren· 
ılplerdtr . Devlet yapılarında, 
ıehlrcıltk tılerlnde teknik •• 
pllnlı eaHlarla çahıılacalc· 
t1r.) 

Beşinci kısım: 
Mıll i taltm ve terbiye: 
4 - Türk Odınde yapı 

lacak tedktkat ve elde edl · 
len netlcelertn tatbikatının 
•erimli ve ıliratlt olabllmeıt 
fçln ıu hükOm ı li•e edel 

mtıttr: 

(Türk Oalıo lo mtlllleımeıl 
bareket!nde elde edı lea ne· 
ttcelere b6t0n tlım ve ted
rlı mCle11Helerınd• tatbik 
lmklnı •ertlecektlr. euoun 
tanzimi iti ile Maarif Vekil· 
lljl me11ul olacaktır .) 

5 - Normal tik tahıtha 
tatbikine tmklo olmı1a• 
yerlerde köylüo6n daba ça. 
buk •e kolaylıkla okutula· 
bllmulnt temin için bu hu · 
ıuıta me•cut hüklm •ıaiı · 
dakl ıektlde tadil •e ikmal 

edllmııttr: 
( Ôiretmen ıönderılmeıtne 

ımkia olmıyao k6ylerla aı . 
retlm •e ejHlm tılerlnde 
köylüye rehberlik etmek 
6zere köy 6iretmenlert lıttb · 

dam edilir . Hu Up kay okul · 
larında tabıtlan daha olıu• 
yaıta baılamaaı, ara11z de· 
••m etmeal ve devletçe H· 

kerltk bercu aıbı bir 1tkılak
la taktb edilmeıl ıerektlr.Az 
nGfuzlu bir kaç k6y6 oku · 
tacak normal tik okullarla 
ayrı tipteki köy okulları tçla 
amelt yoldao panıtyonlar 1 
kurdurulur Ye kurulur.) 

6 - ProiramlD a,oı fa · 
ııldak• üat yeralte ve yük1ek 
mekteplere aıd olan b6lun0 
daha ziyade tarih edilerek 

bu huıuıtakl HHlar •ı•I•· 
dakl tekilde teablt edllmtı 
tir . 

(Üalnulte ve yükıek 
okallarımız kendilerinden 
beklenen tllm ve lhtlıH ele
manları yetlıttrmek, memle
ket dabtlıad• timi hareket 
lere deıtek Ye karnak el· 
mak üzer• mükemmellettl . 
rtlecektlr O nlverelte •e y6k· 
ıek okullarımızın adedini 
arttırmak •• bunları Maarif 
•eki.lett tdareıınd• toplamak 
fikrindeyiz.) 

7 - Neırlyat, kGtOphene 
•• okuma odaları bakluatla· 
ki maddeye ıu h6"0m ek
lenmtıtır: 

(Bılbasıa bir Türk lüıatı 
ve anıtklopedlılnl bir aD e•
•el •ücude getirmek batlıca 
emellmlzdlr.). 

N ecip Atkın) 3 - Nıemaoo 
- Çarlıaton - Danı 4 -
J . StrauH - llk bahar 111· 

teri •alı 5 - Paduk - Pa 
raplara1e 6 - Tıcbalkow 
ıky - Romanı 13.50-14.30 
TOrk mOztll 1 - Nlbav•nt 
Ptırevl 2 - lımall Hak 
kanın NtbaHnt beıteıl: (Fer· 
yad ıle yad .) 3 - Rabml
•ln Nıbaveat ıarkı: (Saqla 
rına bailamah) 4 - Nıha · 
••Dl ıarkı: (S6yle aetllr. ) 
1 - Artaktnln Nihavent 
ıarln: (Koklaıam ıaçları) 
6 - Haeı~Arıfın ıukı: (Şa· 
rap iç ıülıemlnde) 1 
Saz eaerlerl 17 30 Protram 
17 .35 Müzik (Pazar çayı -
Pi.) 18.15 Çocuk ıaatl 11 
45 Mazılı (Pazar çayı -
Pl.)' de•••· 19. 15 Türk mi· 
zlil (Fattl heyeti) 20.00 
Memleket ıaat a7ar1, ajanı 
•• meteoroloji lııaber lerl. 

20 15 Tiril m\lzlil 1 - Hı · 
cazklr Peırevl 2 - lımall 
Hakkı - Hıcazklr alır ıe· 

mal: (Benim Hnl .. ) 3 -
Udi Cemli - Hlcazklr tar-
kı: \Layıkmı ıa•a) 4 -
UvrlllD - Hıcazklr ıaıkı: 
M11t1• ba ıece) 5 - Ha. 
cazklr türkü: (Akıam olur) 
6 - Hlcazklr türkG: (lzml 
rla içinde. ) 7 - Hccaz~ar 
.. :z aemalıt 8 - Bedrlyealn 
Hıcazklr ıarl11: (Mlmte&tç 
aılumla) 9 - Nobarınl H&
ca:ı ıarkı : (Ailamıı. gülmüt) 
lO - Muıtafa Nafizin hle1z 

ırrkı : l G6iıCl•de açıl mat) 2 t. 
00 Nrıelt plaklar - R 
21. 10 Müzik (Feyha Talay 
- V tolonıel ) . 14 yaıında 

aeoç v ı olooıeltıtlo kardeıle 
rıoe kooıerı. Piyanoda 
Or. Markovltz 1 - Sen 
Saenı - K.uğu kuıu 2 
Brahmı - Ninni 3 C 
Cuı - Orlentale 4 O . 
Popper - Mazurka 2 ' 25 
Müzik (Rtyuett Cumhur 
Bandoıu Şef: lbun f\ 6n 
çer) l - Loulı Ganna 

Mau 2 F.· Von Blon -
Çıçek derglıt (Fantezi) 3 -
Beetboven Kortola• 

U•ert6rü 4 - Oebu11y -
, Küçllk SGtt a) Vaporda b) 

Reaml ıeçlt c) Manuetto 
ç) Bale 5 - Adolflotter -

8 - Keza ha lkımıaın !tül· 
ttlrel ae•lyealnl yükseltmek . 
teki 9ahımaları ıüratle ıu 
mfallendlrmek için nüfuı. ve. 
ntt •e eleman nokta11ada 
Halke•lerı açılamtran yerler-

Hint tabloları No 1 22 00 
Anadolu ajanıı (Spor aervlıl) 
22 10 MOzlk (Cazband) PL 
22.45- 23 Son ajanı haber · 
lerl ve yarınki proğram . 

29 · 5 • 939 Pazartesi 
12 30 Proiram 12 35 Türk 
mOatfl - Pi. 13.00 Memle 
ket ıaat ayarı, ajanı ve me· 
teerolojl llaberlerl 13.15 -
14 MO:ıl k (Hafif mGzık) fi . 
18.30 Profram 18 35 Müzllıı 

de bunun vazıfoı•nt daha 
ameli •e küçük mikyasta 
yapabilmek ı ç•n halk odala· 
rı teıktlltı vücude ıettrllme · 
ıl düıClnülmüı ve projrama 
fıkra halt o de elclenmtıttr. 

Yedinci kısım: 
9 Amme h izmetleri ıCS 

ren hayı r cemiyetlerlıtfo • I · 

(Soau dardOael .. ,fada) 

, (Oda mGzlll) PL 19.00 Ko· 
nuıma (Doktorun aaaU) 
l g 15 Türk mGz!fl (Karıtık 

proiram - Pa11l Heyett) 
20.00 Memleket nat arars, 

Valimiz dün Parti Kurulta- Halkevinde ya· 
veda ziyaretle- yı yarın topla- rın konferans 

ri yaptı. nıyor. verilecek. 
Cumhuriyet H-.i k Partl ıl Cumhuriyet Halk Parllıi 

BüyOk Kurultayı yarın saa t Beıtncl KuTuhayıoın açı lma· 
10 da Büyük Millet Meclııl bl- 11 tniinaıebellle y rıD aktam 

B. Etem Aykut 
Sayın Valimiz Etem Ay · 

kut dün muhtehf dairelere 
mCleHeaelere •• büt6n ekul 
lara ufrıyarak •ecla zt1are 
ti yapmııtır . Bu arada lda
rebanemtze de uiramak zab. 
metinde bulunan Etem Ay. 
kut yalunda yeni memurl 
yet mahalli olaa lzmlre sı
decektır . 

Şehrimizde ve •ili.yet ,e• 
reatnde herkese keadtılot 

ıe•diren dejerlt Valimizin 
adını Balıkeılrhler dalma 
mubabllet •e aayıı ile yad 
edecelclercilr. 

Kendtlerlne yeal vazlfele · 
rinde muyaff aklyetler ve IJI 
yolculuklar dtlerız . 

Daiıi E~cümınin dünki 
toplantıs1. 

Dün Vıllyet Daimi Ea~ 
cOmenl mutad toplant111nı 

saat 10 da yaparak Kepıü · 
dfin Dereli ki7ünde köJ 

namına yapılma11 lıtenllea 

kiremit oeaiı•a rubaatname 

verllmeıtne , Vatan kütüp 
hanHI tHlıatı ile dolap •e 
ıalreılnln yaıplma11 •e Bal
ya Huıuıl Muhuebe bina 
ıının ıljorta edtlmealae karar 
vermlttlr. 

lir tayin 
Vıllyet tlfre memuru Sa· 

mi Keıkek , terfian 20 ltra 
••atla Nafıa Baıkl · 

tlpltğloe tayin edılmtıur . 

ajanı ve meteoroloji haber· 
lerl 20 15 Türk müılil İda
re eden: Meıut Cemil An · 
kara Radyoıu Küme heyeti . 
21 03 Konuıma 2 1. 15 Eı· 
ham tahvlli.t, kambiyo -
aukut ve zlrat borıaaı (fi · 
bat) 21 .25 Neıeh pliklar -
R 21 .30 Koauıma: Folklor 
(Halil Bedi Y6netıen) 2 1.45 
Moztk (Virtüozlar) Pl. 22 00 
Müzik (K üçük Oıkeatra -
Şef: Necip Atkın ) 1 Wal 
ther Schrader - Akıam 
üzeri (hazin parça) 2 -
Ztehrer - Eeklya op~retın · 

den - Potpuri 3 ~ Hanı 
Stltp - Mart 4 - Cari 
Rebreht - Tezat opereU11-
den - Patpurl 6 - J . St · 
ra81ı - Cenup çiçekler& 
23 00 Son ejao ı haberleri 
ve yarınki p roiram. 23 15 

24 MOzlk (Cazband) P l. 

ııad toplaoacakhr Halke•lode aaat 21 de Par-
Lurultayın yarınki umumi ttmlzln kuruluıuadan bu ıü

be1et tçtlmaında encOmen- ne kadar ıeçhdljı tekamül 
ler tefrik edilecek. d lier hakkında btr konferans ve • 

ıüalerde bu encüme ler fa · rd ecektlr . 
alt1etlertoe devam edecek · 
lerdlr. 

Bır hafta devam edecek 
olan Kurulta , içtimalarında 
vlllyetlmlz adına Naci Ko 
daaaz, Perte• Etcıotlu. Baa 
rl Akan, Oıman Gönen. Ka · 
ılf Acar b•i•nacaklardır 

Bltüa 1Debuılar Kurulta· 
110 ta bu azaaıdırlar . 

K•rultay mlaaaebetı le 

yarın Parti, Halkevl binalara 
bayraklarla donatılacak, 

gece de ıııklandıralacakttr. 

Ziraat Müdürü yeni vazi
fesine gidiyor. 

Ztraat Müfetttıltilne tayin 
edıldlilnl yazdıiımız Ztre at 
MOdürl H6dal Ekermao 
bu ıüa yeni ••zlfeılne ba t 
lamak Ozere Aakaraya ıt · 

deeekttr. 
Uzun mtlddet vtllyetlmlz 

Ztraat MüdlrlüğOnde bulu
nan ve iyi faaliyet ıöeteren 
HOdat Ekermana iyi yolcu 
luklar dileriz . 

•• 
Oğretmen oku-
lu bu giJn Me
zitlere gidiyor. 
Ôlı etmen okulu talebe 

•• öiretmenlerlle eıkl me 
zunları bu 16n ıaat 6 da 
lıuıaal treale K6tabya yolu 

Ozertndekt Mezıtler lıtu1onun· 

dakt çamlıklara bt~ t eaezz6b 
yapaeaillardır . 

Bisikletçilerimiz ~u gün 
lalyayı gidiyorlar. 

Köy aln aları 
tahdit ve tan-
zim ediliyor. 
Dahiliye V eklletl memle· 

ket ıkttıadıratı •• fert lı· 

ubıal Atı lzerlnde çek iyi •• 
bayırlı teılrler yapacak olaa 

bir kanun projHI laazırla · 
mııtır . Proje tle k61llye 

te•sl edilecek ıalma mlk
tarlau talldtd edilmektedir. 

Bu ıuretle mlkelleflere alır 
Hlma te•zl tmklnları mut-

lak surette öoleamlt •• fer 
din lıtlbaal kudret Ye kabi-

liyetinde her ıuretl ıetHtl· 

mama11 lmklnları temin 

edtlmıı olacaktır . K61 sal 
malarının tabdtl •e tanzi-

mi•• atcl olan bu kaa•n 
projealae 16re köJ ıellrlerl 

k6y tılerlol ı6ren köyün ay
lıklı adamlaraaı a yhk •• 
yıllaklarıy le köy ttnırlara 

içinde yapılacak mecburi 

köy tıluloe yetmezse e11 
ytl~ıek haddt 30 lirayı at · 

mamak üzere köy tbUyar 
mecll ılerl kararı 1 e köyde 

otaraıılara ve köyde maddi 
allka11 bulunanlara ıalma 

aalınacaktar . Bu ıalma köJ 
ayhkh adamlarını• lcretle-

rlnl karı1lamazea lbtlyu 
mecltıl kararı, •altaın tanl· 

bt ile Dahiliye V kaletl .. 1· 
ma miktarını bir mlılla• 

kadar arttırabilecektir. Ko· 
yiin aylıklı adamlarının üc · 

retlerlyle mecburi ıı\erdeo 
baıka biç btr it için ıalma 

alınmıyacak •• toplanaD 
paralar ba itlerden baık• 
rere ve hizmete tn hılı olu 

namı yacakttr. 

1'67 ihtiyar mecllıl ıal· 
Şehrimiz Tekıpor kulubü bl maDıD •lıb ten e la••• mtk· 

tarını lklnclklnun ayı itin · 
de tayin ve cehellerl 15 

ılkletçllerlnden Ali, Mehmet. 

Ahmet, lımall •e Flkretten 

müteıekkll bet ktıillk bir acın milddetl askı1a aaa· 

gurup haıOn aaat 6 da cak, ilin edecek ve dııard• 
Balyaya ııdecekler •e aktf'lm& bulunanlara teblti edecek' 
d6aecaklcrdlr . tir. Salmaya a ııbeten ltlraı 

edenler OD aila içinde ttl · 

1 

razlarıaı köy lhttya; mecllt° 
lerfne btldlrecekle r •e oı& · 

Doğum , raca•t••ra hakkında bir .... 

Ş h N f F 
\ mllbaber alacaklardır . lbtt · 

e rlmlz a ıa en memur- 1 

ı yar meel lılerl bu ltlraı:lar 
larından B . Saffetin bir kız b b f d clk k ., lr a t için e te t " 

çEobcuiu ldlilnyayab g~lmııdur. 'ı kararını vererek itiraz ıabl· 
e• eyn a le rı. e er 8ıJ _ l ' ' bine tHlll edecektir. 

Y nura uzun omür er'dllerlz. ' karar ale1hıne muteriz 15 - -
Yaralama 

Aluncılar maballeı1nden 

Jımall adında birinin yine 
lımall adında blr bekçı,ı 
eUodeo bıçakla yarladığı ıı

klyet oluoduiundao tabld· . 
kata baılıamııtır . 

ıün içinde vali •• kaflO". 
kamlara itiraz eclebllecttlı 
tir. Valt •e lcaymakamlar1

" 

kararı kati olacaktar. f 
S alma mlkellefıyetlO 

d•' afnen ve7a nakden tfa • 
mlyenler h•denen çahttır• · 
laca lardar. 



M lllYll 1U9 

TORKIN· 
GILIZAN· 
LASMASI 
h Türkiyenin, lngilterenin siyasetine ilti
h~kı,Şark~~ bütün Av~upanın faydalarını 
ıs edecegı sulhcu bır müvazene tesis 

ett ği için hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
[ Le Jndepeudance Roumaine f 

d•ılluı: dıpıoma111ı atır kili memlekeU•ln bitaraf 
••lb ittlf alu teılı etmek lnı kalmarı tercih edec•i••• fa 

•ta•••dakl ıa1retlerlnde la· kat balkanlar •e Şark ise 
atlıa - Tark mualaedeılnla r••• çaken tebdıdın ODU bl 

alcdtJle b016k Itır muYaffa tarafhktaa çıkmara mecbur 

klJet ka1det•tıt1r. ettlltat 161ledt. 

T6rkl1eala, Karadeals •• lnııhs - Franııs matba. 

Balkaalar - Şarki Akdenla atından HYlncıaı •e ltalran

- KlçClk Aı1a •e lıllm &le- Alman refıklerlmlaın kızıın· 
IDt ııltı iç HHlı mıataka· hlını pek lll anh1oras 

ıiakı rollala ne b6rGk bir Tlrklrealn lnıılterea n ıl 
•lJaıl •e ıtratejak el.emmi- ya.etine dulıakı · mubayrel 

Jette olduiuau hattl col bir çemberlemeyl tamamla 

rafraaıa calaıll elaalara btle dıiı lçın detıl - fakat Şeriata 
aalatmak iti• ıoa barlasa batla A•rupanıa faydalara 

lı.&taraları oldukça 1akıadır. nı bıuedecetı ıulhçu btr 

Kemahıt cumhurt1et ,ı . m(hazene teılı ett•ll için 

tl•6t •e ıallaaaa ıultaDh· hayati btr ehemml1ett isal•· 

la lteaaemez. Mlkemmel dır. 
laır orclura, laetalaa katala Bizler, ıulbu• ıaml•I delt 

cak lttr .ıo•aama1a, tecrlbe ları •e TarklJeaın ıadık 
•• CHarot ıabalaı bir hlka mGttefaklerı ııfattle ılı.ana 

~:tte ~altlı tallam bir de•· blJlk 1bt11acı olaa btr mıa-
• ır lrktye buıl• Şarkta takada daha bQ Gk bl 

••ahtanchr. ı ' r em· 
A k nlret •adedea bu hltilHde• 

• ara btls6metl Baı•• · te•lnlyoruz » 

ispanya yeni bir ma
ceraya atılabilir mi? 
1 Leo Gerville-Reache ) 

"Utuorta halyan _Alman 
tarafını tutmuı bir lıp••Ja· 
••n duyıuları (berinde ha 
Yale kapılmadaa, yarım 
•danı n, yeni rejiminin zaferi 
Ulranda kendt yanında çar· 

~lrDalf olanlarn. Jarın yapa
hl ecetl Jard111ı huıoıunda 
~kllm •er11ıekte tereddtlt 

••I eblltr. 

rı lır talum beyanatla ya
b • Ja•alak tekzip edtlmıı 
11Dcıa 16 QI b da. l 111 ulaadmca hl 

e •re r 1 k • enen, deierll aa· 
•rt 111 LI •zı1etlerden btııka 

ur çolc d ' 
l •fal ar 6lçi ye aai 
.... bı " •I r • lııel 1 mln delıHerl 

.... 1 1 
-. • ._, ._ 1 ° •n Franlır.onun 

•••tt 1 011.,.b D - ne oJ urııa 
- t 

"1acer '•Jık olacak btr 
1 .,. 
ll•aı•ak ~ •lirükhyecejlne 

Bu 
16 

L lae ıaç ıell1or. 
J pq•hdı 

D a Gıerfndelc r. Şerikleri 
••tlldt B 1 tahkıml ka• 

Gtln 
lktııadi k •ıkerl •eya 

uaıaod l rinde Al a mewkt e-
da IDanlar; propalan· 
b Dın •abır ve ilin• de 

•llan111ıı telleri •••rlade 
Çtlat•• hal ~anlar vardır. 
İtalyanlar ve Almaalar btt
laıll lıpanJanın lserlne •ltr 
haımaktadırlar. Ve dilnya 

b&dt1elerl, birbirini koYalr 

Jaral&, kendi zaferinin ha
rap etllil bu memlekete pek 

•ahır oldulu kurtuluı ame
h1eıı için llzım ıeleo za 

-•nı Yermemtttlr. 
au tttb&rla lı,.ar•••• il-

manlaranı, madeole .. ını, lh 

lerlal Ye batt& aç ol•n bu 

memleketin ııda maddeleri 
at btle ele ııçlren Almanya, 
hem de kazaadıiı zaferle· 
rl çalmak la tkttfa etmlye. 
rek onu, lıpaoya•ın biç de 
menfaati olmıyan bır harbe 

ılrüklemlye ~·lıtan İtalyan 
lara kartı kendıot mOdaf aa 
etmeat llzımdır. 

Otuz altı aylık harpten 
du,dutu rorıunluiu impa. 

ratorluk ıaraJı tle aYutnıa 

Ja çalıınıatma roiınen, ho.lk 

müphem bir ıurette bunun 

f arkındadu· . 

Natıl olur da ze•ld ve 
akl111llm tahtbJ Franko bu· 

DU• farkanda ol'Dıyabıhr? 

Eluerlya keadlılne tavıl · 
J• edilen taktık hatalarına 

mukavemet etmealnl bılmlt 
Ye keallııtne batalı Itır pil• 

Dl kabul etUrme1e çalıtan 

Alman mlıa•lr1erlal ıerl ça· 

lırhDıf olan Fra•ko kendt
ııoı ılrOklemek iıtlJeD de· 
•amla taa1Jke aıuıl 
••met etmtyeblhr? 

Fraako ordu ı•ff 
mulaak•m• eder. 

muka· 

olarak 

Onua aazarıada ne poh· 

tıka, ae dıplomaıl, oe mıh· 

ver ne de hattA palet raeY· 
1.uu bablıtlr. O aadece aa-

lcerl tmklnları diltün6r. Ve 
lıpııo1ah ıallp bu lmkinla 
flD hanıt ıkuaedt tartlara 

balla oll18iUGU lti&lr 0 I 

tt5 1 
1 't ~er 

Dört yıl içinde başarılan 
büyük işler. 

Dördüncü Parti Kurultayının vazife halin
de tesbit ettiği muhtelif Vek8letlere aid 

başarılan mühim işler. 
[Dünk6 yazıaın tleYamı) f•brlkaıı ve ilk olarak Balıkeılr Y~ 

İktiSltfl: 11 - Cam •e f !t• fahri- KonJada bırer köJ eb• m~ 
l - Madenler bakımı•- kat1. tebt açılmııtır Buol•r çol• 

.ıaa zenıln denecek btr •ar PJlnlar mucibince ~urul - ta l&cııktır . kl lıkta bulunan memleketin makta olan fabrikalar: Süt 9 e n>ekttP çocu arı 
bu itini :rola lrermak lçla 1 - Malatya bH •• lplık lçln de tkl yerde bakıaı a•I 
•••elemtrde fenni bir et6d fabrlka11 •• yedi yerde d• muıyeae 

2 K 
l a"'ıtmıı-

yapmak ıbtlyıcını m6him - arablk demir •• ye milıa.er• •' " 
16ren hCl~(hnd 135 yılanda çelik fabrtka11 tar. b 
karduiu «maden tetkık Ye 3 - Karab6k boru fıbrl· 2 - 39 Şıblr '' k11• ... katı . ı ı ıkmal ed· 
arama eaıtlUb6• ıle tıe ıt nın f eaol ıu lf er 

1 1 
L • ı. it Lll f b l. llmlf ye edtlmek eseredlJ• 

r ım f Ye uu meaat hayli - • • ıt a rı.a· b pro• 
tlerlemtı bulunmaktadır. ııaın te••ll «ıkıncı klfıt fab· 52 Şeblr •• k• .. ıaıD 

K6mtlr, bakır, demir, krom, rtlıa1ı• jelerl bitarll•lıtır. d kurıua, ılmlı kurıua •• al 5 - S.llOloa fabtlkHı 3 - Musır ba1tabklar •• 6 - H •- k t'"ID faydah afif 
tın madenleri Ozertade ya amısı ktbrıt fabrl- aoruam• " k d pılan aramalarda mlıbet ae· lıHı ler JI ptırıhp k61l•r• a ar 

7 S 
1 1 bu hu 

Uceler elde edılenk luımea - Oper foıfat fabrl dafıtlim•kt• •• f 
0 

ııletllmofe baılonmıı, clıfor kaıı ıuıta faydalı flıı•lar •
61

•• 

kıımıoın da ııletm•I• hezır- 8 - " lor fabrlka11 rılmektec:hr 
J 

1

-1 9 St .ı M t b•ıtebaael• 
•I• arı •• etOdlerl ._mrılmık - Yaı çlm~nto fab .. - e•ıcu L b ,..ları her 
lzere çalıı lmalıtedır. rıaaıı rlmızıa fenol ı uy• ... 

10 t b k••l ıd• 
Bu bakımdan memleketin - •mıt Kaoho fab· 1'10 btr kat da • 

1 

t tlkb ı a d rtkaıı ımekle beraber ıcab edeD t•Y 
ı a 1 umı Yerlel Jolda- 1tund•lt dır. At•lıclakt J•:&ılı fab .. eka 11ler repıhnakt• eoı• 

Petrol tılne ıeltnce j.-olo laraD da kurulmatı mukar· batk• doku:Z •1t&1ı\t• ~dıl-
Jık •• arama eıaatıncla ı& rerdır: elen haıtahaoe ıot• 

Ol f d l 
1 B k k.a b f L mekte •• yed• •• &1ette ya 

r en l a e eler tam olma - • ır uf ez aurl· 
makla boraber netlcode• ka11aıa lklacı tonll pılacak hut•h•••

1
•"• ~~~ 

lmld ettirici •asıyettecllr . 2 - 11.endlr thsar fabrl projeleri tamaml•D
111

'

1 

Bu aramalara tam elarak kuı lunmalr.tadır. fre•· 
mlıbet •• menfi btr kanaat 3 - Ateı tuila11 fahri 5 - Sıtma, ••'•

111

' •- bOtOD b•la. 
ıettralınce1e kadar 4eYam •Hl ıt, trabem •• d le ... 1 ..,ıc• • 
edilecektir • - Motor fabrtkuı. tık haıtalılıfar a ti• de•am 

2 - Memlekf'ttD ıtttlkçe Memlekettn her k6tetlDID ıııertae elaelDllltJ• 

k 
t'·tı dl l l edılmekt• •e bu 1oldaka ltt 

in lıaf eden it hayatıaı tan· " ıa icap ar nazara a ı- ... 1 111 
k • a. ı kıllt her ıea• ı•••ı 1• h• 

sim içi• parti protramıada• nara mulll D oldutu ka ~ 
kt kOk6mlere uyularak 

11 
dar bu ıa•aylleıme hareke rek memleketlD ulDum 

11 

l tıralaaaıına 

kanunu çıkarılmıı •• buna• tiadea mlıteflt olmHı dal hıttının ı•ll•• •t t 
t b k k ma 16z606ode tutulmaUa- ralıtılmaktadar· ~u luaıuıt a 
at t atına ••ala11rak tçın " ıa1klD o •· 

lktt1at Vekltetıade kurulan tlır kooıre daıeklerl le d.lıı:kat· 
tı .talretl f aalı1ete ıeçmlt 4 - Memleketimizi ucus bet:ode ehemmlJ•t 
buiaamaklatlır. •e bol enerj ıye ka•utturmek te tutulmaktadır· l 

3 - Partinin d .. lolçlllk yollarını aramak makıadılo 6 - G6çman ıılorl ı• e· 
pronılnt, buıu.ı me10l •• fa• 193& MD• oıade htulan cek ıöçma•lerl, d••~•l :•r· 

l «elektrik tılerl etld daire 11 ye mlıtahıtl bal• oy-
a IJ•U ••• ı tutmak -.e JI•• 86ı6ol•· lauıuıl ttıeobihlerl teıvık ..,

8 
ıl» de keadııtne •erllmtt mak ıaye •• eıaıı _ 

1 d kt fi 
· d d de tutu'ar•L hlkA•tlç• t•• 

yapdanlıuı ta .. zlm 
98 

m•ra o an ı re ı er alreıln e ı • m ıç· 
kebe etmekle beraber mim mHalılae de•am etmekte bit edtlmlf lttr protr• l ,ırntD 
idi• oldutu kadar ez zaman •e memleketin zeaıın ene·jı inde mu11taaema• 
içinde milleti refaha •• ka,aakları; ebemmt1etlertne mektedır. aıemlokotı mam•rlyete erit yerlerine •• bu yorlerde Gümrük ya llJllSllllf~I: 
tlrmek için milletin •mum1 ene•Jı1e olan tlaU1aca 16re 1 -· Giiaaılk •• tahı11r 
'" yükHk meafaatlet•nla etid odılmoktedır. •ıı•rlada preDlıbt•I• aıtlll 
lcab etttrdtfl Jılerde, bllha11a Bunlardan basalarına ald ekeooml1e bıs111ıtt1r. lu ba• 
ıktııadl ıabelar~a. devlotı projeler de baaırl••••t bu kıaıdan tarıfelor taeaıaıtıı<I• 
ftllen allkadar etmek ve de• lunmalıı:tadar. bu eıulara rt•J•t edtldıfı 
letıo fılleD Japıcalık allke11. Sıhhat fi içtimai yardım işleri: ı•bt ıilmroklerde 1olcular• 
oı temin eylemektedir. 1 - Buı6o on vıılvet balb .. 11a tar11tlere kolaylık 

Buıılne kadar ola• metat merkezınde birer dotum ••• olmak ıaer• cbroflr• ••r 
mlade bu.na uyularak hua•· kurulmuı ye bır dıterl yine recUlmlftlr. d l 

SAYFA ı 1 

DID da fa•la fltıbtalt•e im· 
kin Yerılmcat fç ln çahıılmak· 

tadır 
4 - Tuz fıah alta kuruı-

taa iç kuruıa ıadırlhn•t. zl· 
raf ıaoa1un 'Ye deniz mab· 
ıullertnıa muhtaç oldukları 
tuzua temininde kolaylıklar 
ıö.terılm ııhr 

Tuz tentata da ra11ona-

lııe edılmııttr . 

Ziraat işlırinda: 
1 - ButdaJ kanunu tat· 

bıkatl her eeae daha ziyade 
ıenı ıletllerek •emle ketin 
buidıtJ !il laıal mıotakalara· 
aa teımll edılmıktedır . Yır-
1111 ahm merkezi, d6rt teD• 
ıçıade arttırılarak altmıı iti· 
r• çıkarılmıttır. Keza behe
ri d6rder bJa tonluk d6rt 
aaObtm merkeadekl ıtloya 
tlinl•D bin ile oa iti• ton
luk ara11oda olmak lsere 
oa bir ıtlo daha ınıa edtl· 

.ı,ur. 
2 - M•J•elerlml•I• alnı· 

lerlal• ııl&lu ye ıtaadart 
tiplere a1rılarak tekıırl et· 

•• ı6ı 6•ünd• tutularak fı
daaUklar 1•pılmıı •e ~una 
ı6re 1etı1tırıleD f ıdaalar 
paralı •• peraıız olarak bol 
tJol d•tıtıhaaya baıtaomıt· 
tır. Keaa 11unteketarıD bu · 

11111
yeUa• 16r• b•I yet ıtır· 

•• ı t eHlll bır me•ıu oıa· 

rak ele alıomıı •• buaa 16 
re mubteııf de•let fıdaahk· 
larıada yetııttrıleo fıdaolar 
m .. aunea dalıtılm•ktadır 
H deoebıltr kt bu buıuıta 
.. a ıe•elerde ltD1lk ıakı · 
ıaflar elde etlılmııttr. 

3 Rıse mıatakatında 
ça,cıhk aıı tnkıııf halınde 
dır. T 11ı1 edtlea tohum ıı 
llh eoıtltii ye ııtaıyonların 
da memlekette ekilen hu· 
bubat tohumlara••• lıllllı•• 
çalııılmakta •• el.ıe edil•• 
tohumlar bası mıntakalarda 
aaeccaaen baıı rerlerd• de 
mahJett•D dQa flatla d•I•· 
tılmaktadır Halkın elıadekl 
tobumlaraa meccen~n temıs 
leomHI lçta de aelel&t6rı er 
ahaarak ma .. teııf JHl~re 
d•l•tılmıt •• faa1l1ett' ıeçt 
rllmlıttr . 

4 - Orman Çıftlıil pul 
luk f abrıka11 teni edtlerek 
ıeçen Jıl yaktarılmıı ol•• 
oa bın pulluk 16çmealer• 
ye kombıaalara •• tahp ol· 
an sırra• ıatalmıı H dal•· 

tılmııtır. 
1 - Zirai ıaaa yl laerln· :. 

de eıaılı etldler H çahım• 
larla m•11ul olunmaktad1r. 
Musır baynnlar H huta
laklarla mGcadıle tıı fenol 
ltlr ıurette tatbik edilmek 

tecltr. 

ıl ıahada ••mleketıa tana· btr Ytliyet merkeztade de Kaçakçılıkla 1Dlc• e • 
yiletme ttl eGratlt bir inlc•ı•f 1,,.ı0 ılzım ııırıl•• tırtabat alın· bu HD• tamamlanacaktır. ... • 16ıtermelıı:le beraber deYlet · ••t· 1ımrik mubaf••• hf 

8 - Memleketle hay••• 
oe1haln tılllı Ye butahklar 
dan korunma11 için ııttıkçe 
artaa ye teıkt ı lh ıen•ıhJ•• 
bir metal tatb ık edtlmıkte d Keza Aokarada 175 yatakla 

çe e ataiıdakl itler yapalmıt btr dotum •e nlıal1e khnl kılltı aut.etleodırllmıı H 

•e Japdmaktadır. l k a_ 11 il •• zmtrde ıOO yataklı hadutlardakt aça•Ç
1 ı • 

dır öu h•ıuıta m•••11t .le· 
polar •• tıt .. 1oalar ,ofal
tdmalrtadır. Dnlet pllalara muctbtace bir çocuk hutah••••I lota kartı flaım selea terttllat 

kurulan fabrikalar: e.latmektedlr. Bunlardan b•t ıttlbas edılmııur. Saad•• batlı• ••nıucat 
1 - Balnrklp iM• fabrl- ka mala•lll teıeb .. Cklerle •G 2 _ TCU8D zerıyatınd• . 

cu.Aa aelmlt bulun•• on do· tohumda• ltaıhyaralıı eli••· 
I•• ••I de murakabe •e UJıt&aGn deaktenaa••• •• -J•P 

fabdkalarımuııa maddel ip· 
ttdaıJ• yerecek laay•aD el•· 
alerıaıa tıl&hı ve çoialtal • 
maaıa• da çelatılmaktadar. 

ka11DID tevıU 

2 - Kayıerl ., .. fabrl· 

kaıı 

3 - Naaıllı baıma fabrl-

kaıı 

4- EHJll bez f abrdıatı 

5- Kuua Mertnoı f • b· 
rıkata 

6 - lz•lt kllıt f abrlkaaı 
7 - Gemlik ıuaıtpelı fab

rtkaaı 

8 - lapart~ 1Gl1aiı f ab· 

rlkuı 

g - KGkOrt f abrtkuı 
10 - Z.•plllals tlmtkek 

.IJrekUf altında tutulmakta - rak tGtGaln ııletmHI hak· 
dar. kında tedkıklırd• buluaal· 7 - Ormanlarımızı• fen. 

DJfer tarafta• cle•let ııh muı Ye .,uvaff akı yetil ne-
bat mG~ıaeeelerl, mtlracaat tlceler ahamııtır Son d6rt ol ttletme, l•ar, artırma •• 
•ukuu•da dolum huıuıan· aeae sarfıad• tltGD enıUtA· koruma ıılerl ebemmtretle 
da peraııa Ye belediye yar · ,.. •a11taıd• tGtOnlerlmlaın a&z6n6ode tutularak bu: 
llımlar yapmaktır. Şehir •• ·aınılerlalD dalla alJade •ılertn lnklıaf ettlrllmeıt•e 
kaıahalardalct ebe thtıyacı·' • 1,aıetUrdmeıl•• tetebblı ed- aıd tedbirJer ahamıı. laerle-
•ın ık maline çalıııhnaldııı 1 ıl•tıtır. __ __[_ rlode!çalıtılmakta .,ulunulmuı 
beraber kı,lerdekl ıebelık .- 3 - MGıktrat tmall için tur. 
•e dotum tılerlntn fenni ba iil"ım olan iptidai maddele• ,TiCUll işleri: 
kı•••• temin için : kar ebe- --;r.;=-~ bir luımıaın -ıs'allteıl 1 - Partt protramnun .. 

;lert rettıttrm•le baılaamıı ~ii• ;i1s .. ıtılmeı& Itır kiımı· (Soau d6rdGDcCharfada) 
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üyü 

ta • 
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M ilet Meclis ·n 
bi gu p bulu, 

e müs

cak. 
(B8ıtarafı birinci ıayfad ) 

P rttolo •ıtır kl o lan bütftn 
mQe11cıelerle am e hizmet· 
ferine mabaus v , huıusf 

muka Yeleye b ilı YeJa im 
tl 9AZ1a t"l""tlflrd~ •dııre mec· 

ve 
~ 

zıg. 

(Baıtarafı birinci ıeyfada) 
rlklt :atnclrlerlDln balkalım· 
nı trık ı l ettljlne ıOpbe yok · 
tur. Fakat Polony Balhk· 
takı menf aatlerlal tem ta 
edebllecejtaden emin oldu · 
fu f9ln batan badııclerl ıO 
kt'lnctle takip etmektedir. 

; • '°"'!I •• ,_ __ 

Japonyanın 
. • 
ışare • 

«J ponlar Kul~nrıu eda
tını ı11al etmlılerdt. FraoH, 
lagılterc v Bırleı ı lr Amerl 
k devletleri Amo önG•e 
aık r çıkardıl r. Japonlar 
derhal çeklldıler . 

KuvYetl 1 timal etmeden 
ıöıtermek buaa derler. Bn 
Lyaote1 uıulüd6r ve dt'jerl 
Yardır. Fakat b11Ddan aldan -
mıyalım . G&ıterılmıı olan 
kuYYet deilldlr. Küçfüıilk 

f kat çok zeki olan Japon · 
lar, bir kaç aydanbert dün 
yada bazı ıeylerln deiltmlı 
oldujuaun fulundadır. Fran· 
11zl rıa, lnı •lızl rln rtık 
karar •ermlf ol ci u k 1 a r ı· 
aı onlarda a hyorlar . Bırle 

tl Amerı e Devletlerlnla de 
icap edene tanlp ettikleri 
ıerefl arltıracaklar1 da ma· 
tdcndur. Japonlar, llzım ol
duiu zaman ıılihı adaletin 
hizmetine Yermeie karar 

rmlı olan 111lbçu bir lra· 
denin 6nüoden çe il itler 
dır. Düoyeyı hayrete düıilr
mOo ol D bu mılll lttıfakla 
tak ıp etUilmlz llvakat ılya
Hlıa n semereslal biz b61le 
topluyoruz. 

cYa Franıa ne oluyor? 
Di1orJar MtUetlcr raıı par· 
tlelnde onun hecabı 7ok» 
Bır logllf E de bb clb al 
edılebı l en lmlb fımlDI ye · 
rlyor. 

Fraoıa 19 ka•ıal rlyl p r· 
ç lanmıı, uzun ı Deler ıeç· 
m ince t eirll bir ıayr t 
16ıter me:a, onu, bir dıı 

borbıode saf haricine çıkar 
mak için btr iç harbi klfl· 
d ır . 

Fo.lı:at bereket venlD m m 
leı: timi• ku••etlenmlt Ye 

umumun itimadını kazınmııtır. 

loallter ortık bıae ı<heo -
Hır. Artık Bırleıık Amert 

k Devletleri de nlamııbr 
ki, kQ teh lhUraılara karıı 

ıeralecek b€hiik ıodde, Fran· 
H bir k6ıe taııdır. 

F at en biiyOk t ılr biz 
zat muheı11mlar üzerinde 
husule ıt!'ldl MHeli J•poo· 
yanın rlcetl: Ei lmlyealere 

fiçQcük bir lıarettlr. Ô1le 
bir tıar t ki d •ierlcrl için 
çok millalmdlr Her yerde 
barp t brlkçllerl, tutuımuı 
• raleyan ,.ı.,, bir hal. 
d y rlerlol IJl niyet ıahlp · 

lerlne, bl:alm gibi «realtıtle 
r » terk ediyorlar 

Bakıoız, hizmet lil!letle · 
rl yalnız Japonlara görün
mü1or. Şuou iyi bilin ki, 
keodl elimizin ara11oda d• 
ruyor.» 

L' Jntran11tıeaot · Gallaı 

il 1 r ısı •e zası , mura ip 

e müme ~ıl olamıyacaklsr 

ftcretll •eya ücretsiz baıka 

bır ••zlfe al mıyacakları 
ıtbl bu müeneeel rle allka · 
h tılertJe ücretli hckem!tk 
de kabul edemezler. Devlet 
veya Parti lılerJnde clofru 
dan doiruy veya bılvaaıtta 
müteahbıtlık •• her ae nam 
ile oluna olıun m6tev 11ıl 

lık edemezler ve devlet bGd
celerlnd~n para 6demeyl 
fcap ettirecek berhaDıl bir 
ticaret muamelesini dahi 
y pnmazlar. Parti mebuıu 

olan a vukntlar devlet ve 

Partiyi likafandıraa bir 
davada al yhte vek&let de
ruhte edemlyeceklerl glbt 
ücret mukabili olarak lehde 
de Yekllet lamazlar. Ve 
bu rıbı davaları deruhte 
etmıı olanlarla ıertk ola· 
mazlar. Parti Genel Baıkao
lık dl~anı zarur~t ıördl 

iü ballercle P a r t 1 1 ı 
mebuıları bu ılbt 
•azlf el erle ta vztf edebilir. 
Huıuıl ıdarelerle,belediJeler, 
buolara bağla müe11e1eler 
bu madde hükümlerine tl. 
btdlr Parti mebuıları ııı· 
lay, Çocuk Eıtrıem ••Ha
va Kurumları lbl menafii 
umuma afd cemlJetlerle Hlr 
baJır cemifetlerlade Gcretlt 
it alam alar.) 

S - N'zamnamenln ceza 
itleri k11mıaı ihtiva edea 
m ddey• cürilaa olarak ı• 
fıkra lllve edtimtıttr: · 

(Parti •tlerJnde t•hıl mak
sat ıOdenler •e bu uiurda 
Parti nCifu:aunu tıtlımora te· 
ebbüı edenler •e ftıLbılyet 

ile ujraımayı idet edıoen-
1 r.) 

6 - Yloc nlzamoameala 
on lk!acl luımını tcıkıl eden 

Portllt ıazetecılerln rt1ıyet ede· 
ceklerı aokt lu bakiuod ki 
154 acO madde de ıu ıekll 
almııtır : 

(Sahibi Partılt olBn ıazete 
ve mecmualcrı• yazıları ile 
Parti azalarının . D•trlyatı 
parti preoıtplert bakımıad a 
161anGade tutulur. ParUll 
ıaHtecller, mecmu& Hbfp· 
lerl •• muharJrlerle bu yol · 
d 16r01 btrltilne Jarıya 

cak temu ye toplantılar ya· 
pılır. Partlhler •ermayeıl tle 
allkalı Ye ıdarHlnde mnea
ılr bulundukları ıazete ec· 

ua Y matbc laırda proj 
ram v ela mnameye iç •e 
dıt ıl1asettn aa hatları 
ıl yiıiuck devi t menfaat · 
lartae aykırı dGt•D yazılar 
o ır demezl r.) 

7 - Nız mname tadil 
t klıf lerl arası ada t mam o 
J ol bir t ıkdlt o arak ıi
ren btr h6küm ile Parti 
m(htakll ıurubu teıkıla me· 
aeleıldlr. Y az•nau endi ıçın 
de dııba eenıt ıektldtı tetık t 
ve murakabe 1ape btlnıek 
için düıGndüiG bu huıuıa 
dair lllYe edılen bükiim ve 
maddeler ataiıdadır: 

(Part1Jı mebuılard n Ku
rultay umumi be1etlnce ıe 
çilen 21 arkadaı MecUı 
lçlnd mGıtakll bır hüY!yet 
t tırlar. Bunlar gurup m6· 
zakerelerl•e IJtlrak etmeltle 
beraber mütalea bey o ve 
HJe Jıttrak edemezler. Bu· 
na kartı MeclJıln umumi 
heyetinde miitalealarını be
JaD etlerler •• re1l•rl•I 

TORKDIL.1 

•e 

o yı 

(B ıtarafı üç cc.ü sayfada) 
talep ttiff «Memlekette kre 
dt fa izinin ucuzlatılmaaı iti» 
çıkarılan bir kanunla ve 
kurulfto kredi m6e11eselerl 
ile kısmen temin edtlm lı, 
tefecılıklc k nunu mabıuıu· 
na tevf ıhan mücadele edıl · 

mektedfr 
2 - Bankacılıfımızın tek· 

nll lal ve halkımızın banka
larımıH emalyet •• lllma· 
dıoı takviye etmek tlzere 
çık rılmıı olan kanundan 
bu 1olda m6ıbet netrceier 
•" lokııafl:ır elde edılmek· 
tadır. 

3 - sııorta •ılertmlz mil 
liletmekte ve Türk rençlerl 
bu sahada da thtle ı peyd 
dere bu boıluju doldur· 

makt dır. Aynız manda alı · 

aaa •• alı makta ola• ted-
birler ıayeıınd ıliortacılık 

iti r1 ve ıtğort mefhu u 
memld:ettmfzde tnkl~af et -

Parti Kurulta
yı yarın topla

nıyor. 

(B ıtarafı lklacl ıayfada) 
lerlnl• daha Yerlmll olmuı 
Ye yurdun o meyzularında~ 

kt tbttyaçlarıDlD bu v .. tta
larl dalla Yerim il ve plln · 

h olarak karıılanm '' lçta 
bu cemiyetlerin kendi hu
ıulf nizam ve k~ldelerlotıo 

tlııUlnde de•letçe mürakebe 
eaaıı faydalı göriilmGı Ye 
avaiıdakı madde Ul•• edil 
mtıtır: 

(Amme hizmeti gören ha 
yır cemlyetlerlala •• btl· 
l.aaıa bunlarden umumi, 
buıual •e belediye btııdcl!le· 
rlndea yardı g6reıalerfotn 
de• letçe huıud bir mlrake · 
beye tlbl tutulmalarına 

ehemmiyet verılecektlr. 
10 - CemlyetlarJmlsdekl 

maddeye de (rejyonftl fikir 
1 rl korum,. ve yayma ve 
ıınıf üc d l ıl uyandır a 
makaatları lf eemlJet ku· 
rufa ıyacaktır) diye yeal 
bir bakim lllve edılmlttlr. 

&nail n1rlar. Müıtakıl ıurup · 

ta ke dt azalan li3 omu 1 
toplanh yapar. MOıtakll 

aurap hey tt umuml1eıl 

P rUye enıup olmıyao e . 
buıları Onker lerla mu· 
Y kat Yeya daimi olarak 
dav t edebilirler. Müstakil 

1 ıurup k odt ·azuı eraımdan 

j iç tıtltk bir ıd r• laeyeU 
teıkıl eder. Part11c mcıı ıup 
mebuıl rıo en çotunun tcı 
kıl ettljl u uml h yete 
Paru ıurubu, P rtiye men
ıup mebuelard D bu suretle 
Kurultay t r fand n ıeçtlen 
2 l azanın teıktl ettljl beye· 
te de Parti müıtalrıl gurubu 
deoır. 

P rtl miiita.kıl •urubunuo 
relıl Partinin deitıme:a Ge · 

el Baıkanıdır. R•lı ye Ilı 
mGltakll mebuılar ar ııode 
o~un tayin ettlil zattır 

Partili mGatakll mebuı . 
lardan •uku bulacak mün· 
hallere mGnaatbınt Genel Baı 
kanlak dt•anı aeçer. 

Parti müıtaktl ıurubu 

Parti teıkllitsoa dahli oldu
lu gibi, mGıtakll gurup relıl 
Yeklll Parti rl1aaet divanına 
ela bildir. 

rı-

• 
mcktedlr. 

4 - ihraç maddelerhıııl · 
zJn ıt ndardızaaronu, ıhraç 

edı len m Uarıo kootrol6, 
thracatcıların ruhsatname 
ftlnla tanzimi ve faalt1etle 
rintn mürakabe alhDa alıa
ma111 Parti profra ıoıD bu 
huıuıtakl dileklerini tabak 
kuk ettlrmeje lmkln verici 
bir 101 al ııtır . 

5 - S tıt kooperatlflerl 
ve kredi kooperatıflerl mG · 
tekabtleo yeLrdlierlerlnln fa· 
allyelinl tamamlayıcı bir 
mahtyet ve kı1met tı&ıımr..k · 
tadır. Kredi hooperatıflerl · 
ntn tekasüf ettlil mmtalra 
larda aahı lıooperattfler! ku
rulduiu ııbt her ıataı koo
peratlf I de bölgeıtndekl ine· 
dl miie11eıeıl tle tak•IJe ol· 
unmaktadır. Bu yoldaki fa-

Hyet aıttıkçe arttıralmakta 
dır . 

9 - MemlcıkeUa ekoao 
mtk faalı1ettne ald reıml 

<1 Koojoaktün tedktklerlni 
yapacak Itır merkez olarak 
kurulan «KoojoakUir» Hr
vlıl fa l•1etlne deYa• et · 
mektedlr. 

7 - Bir ~ok bakımdan 
bir turfıt memleketi olmak 
lıUdadı da hulua yurdu· 
muzda bu iti pllnlam•k • 
bu yoldaki faaliyeti izi ar
thrm k için bir turizm ıu · 
beıt teılı. ı l edtlmlt Ye et6d· 
ler•, ltunuo içle almacak 
tedbirleri• tHbltlne baılaa 
mıttır. 

a -· Zıra t Bankası, ıon 
Zıreat BaDkaaı kanunu ile 

ubtplejtlrilmfı Ye proira · 
mın Zıuat BaokHına kredi 
hu1111unda teYdl etti fi vazf · 
feler, çıkarıi • anunlar da: 
lreslode tatbtket yolunu al· 
mıı buluomaktadır. 

Muhabere te münakıla işleri: 
1 - Kara, deratE, ha•• 

nakli yatma taall6k ed n it · 
letme f aaltyetlertnln tsnzl 
ml memleket111 lktlıadt • 
l~Umai thtlyaçl rıoa uygun 
m hlyet Y lbenıl almaıı 
fç n bu tılerl bir elden ,ı 
riiUilmeıl saruri elduiu ıö 
riileo, bu bl:ametler yeat 
t ıkll edı!eo M8aakallt Ve
kaletinde toplanmııtır. Ke · 
aa ilyGk btr ebe•mt1et 
iktisap edtin Ye tht11aç bıı~ 

lhıe mubaberat rıler& de bu 
hız etler e tlıılt ıörülerek 
• yoı V ek&lete it ilaomıthr. 
Bı aeo le:yh yurdun eo mil
b m tı1erl ııraımda olan bu 
btzm tler bu yeni teıkıllt 
ltında en uygun ı•kllde nl

z mlaoacaktır. 
2- Poıta Ye Telıref bt1: · 

metlerlmlzlo mem1eketımlzln 
ea uzak oo talarına kad r 
teımtllne çahıılmakta Ye 
merkez ııdetlerl her aene 
muntazaman çotaltılmakta . 
dır . Kea tren Ye Yapurla 
rıanzda da ur aallt kabu. 
lü uıulu t ılı edıimııur 

Telefon ıebekemlzfn tey
ılfn muntaz m bir profram· 
la de•am dılmcktedir. Bu 
dört ıcne zarf ıoda bir çok 
•ıllyet merkezi rl birbirine 

ba§lanm•ı bulunmaktadır. 
Telsiz telgraf tealıahmızda 

anın icaplarına u1ıun bir 
tarzda t kvlye Ye lılih edıl
m idedir. 

S - . IClltlrel Ye aoı1al 
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DOKTOR 
Fahriye Altaylı 

KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM BiRİN· 
Cf SINIF MÜTEHASSISJ 

Muayenthane: Millfkuvvttler ctıddeıl No: 13.f. 
PAZAR G0N0NDEN BAŞKA HER GÜN SA.lT 15 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 

TEDAVi EDER. 1 ................ - ...... 
Edrenıit Belediye 

Riyasetinden: 
Beiedl1emls elektrik ••ntrah için 7S-5JO toa masotu• 

açık ekstltme ile mQbayaıına karar Yerllmtı oldafuodaa 
30 5 939 ıalı aüofl thaleıt enctlmen buauruoda 1apılaea. 
tından taliplerin bu buıuıa ald ıartDameyl ıörmek l:ıer9 
Edremit belediyeye müracaatları ili.o olunur. 

4 - 1 114 ---==-....... ~--~~~------'."'---------Evkaf Müdürlüğünden: 
Cln•t: MeYkll: 

Dükkln Dtakcller maballHI 
)) 

Depo 
ıt » 

Y •i pazuında 
» » » 

Dükkan Y eılllt Ye lbrablm 
he1 cacldeıi 

Nu 
Senelik muba••e• 

araıı: icar bedeli: 
~ 

lira 
18 12 
19 J6 
%6 2-4 
27 l4 
86 ı:zcı 

f e•kaal ~uva7I 1lli1• cad J 85 
B~a 1 

DGkkla MeftlbedHtaaı J 89 J 00 
Y aibaae Y aJ•acılar caddeıl 241 180 
DOkkln » » 4 JO 
Maiaza A•af artalar caddeat 98/4 45S 
Arsa Kaıaplar maballeıincle 24 
Dlklıln Abacılar catldeıt 'J.7 00 

Yuk rula ey)dlort Ye clnılerl ile malaam•ea icar be. 
deli rl yazıla lkarat 939 ıeneıt l~I• icara Yeril••" lsert 
l2 5 939 tarllalDden 31 5 939 tarllalne kadar ooıGn midtletl• 
mflzayede7e konulmuttur lhaleıl 3J-5.93g çarıamba ıOal 
ı&at 15 dedir. Taliplerden be.lelltı mubammeae iserl•· 
clea 16zde 7 .S aaklt veya banka teml•atı ile tdareee 16· 
zum •ihlllrae ayrıea muteber ıabıi kefalet de el••ır. Ta· 
llplerta Va ıflar ldareelae ıelmelerl illa oluaur. 

3-1-120 
~----------~~------------~--------

Balıkesir lııbisarlar 
Baş müdürlüğünden: 

- Akçay lıkeleıloe lmlılHrJar ldareılae atd ıelen •• 
m.ez" tb lıke,eden mahtye ( 40) ton mlkdarında ıeYk edl 
len hllcümle cmYalt idarenin Yapurdan lıkeleye •e lık•· 
leden Yapura m YDa •e ıat aaklıyah hır .. D• mlcl.ietl• 
aıilnakaıaya Yaz edtlmtıtlr . . 

Z - ihale 15 • 6 . 939 perıembe ıtınl ıaat 16 tladır· 
ve Akç y tdarHlndedir. 

3 - Su iti baıarabllecek liman ldarelert•tl•n ehll1et· 
nameyi balz talJplerta 800 lira muhammen bedelini• ,ıs 
ele 7.5 te loatile blrlıkt• Balıkeıır, Etlremlt Akçay tdar•· 
lerl•e mGracaatları . 

4 - Şartaameyl ıörmek ve daha 
tıttyealerla yulrarıda yazılı idarelere 

fazla izahat almalı 
mlracaatları tlio 

4 - 1- 124 oluDur. 

K yıp mühürler 
Paıalı61 ıbttyar laeJetl 
ZHıDdan lbrahtm Ayı6n, 

HüaeyJn Mengeaecl, Eıat 

Ba7ar, Rahim Bayıül adh 
mtlbilrlerl kaybettik. } eat
ılnl alacafımızdaa büknmle
rt olmadıiı illa olunur 

Paıak61 ihtiyar beye 
ti azalan lbrahlm Ay· 
gün, HüHJID Meaıe
•ecl, Eıat Bayar, Ra-

him Bıı 110ıl. 

Satılık ev ve 
kahvehane. 

Eıklku1umcular •alaaUe· 
ılode Bıfadıç eaddeıl ıı:e' 
rlnd• Çanta1oila Eıat •t1 

Bayao Necmlyeye ald 48 .... 
maralı baoe ile Çanlı ıok•' 
fında ç 1cı Zeynalın otur· 
duiu biiJlk kahve ıatılak · .. 
tır. 

Hanenin mflıtemllltı: 
Zemlo katında iki 16• 

oda, ıaloa, muıluk •' 
hayatin m'1e11ır bir neılr mutfak Ye taraıa ile ıkto•1 

vaııtaaı olan radJo lıt An· katta ilç oda ve ıalon, bod· 
karada en ıon teknik terail- rumda bir hamam, alıver•· 
klyatıuı cimi b616k ve kuv· Jl tulumba ile beton tatlı~ 
vetll bir radyo lıtaı1onu ku· Ye bir miktar aYludaa tb•"" 
rulmak ••retlyle tahakkuk ret olup blnaaıo altıada •f' 
elt lrllmlıttr . rıca icara verilir latr de ıı0•"" 

Halkımızın ucuz radyo faza Yardır . 

temin etmesi için tcab edeu Taliplerin Ha••• 8••'1 

tetkikler yapılmıı Ye ba it Çanta1a mtlracaatları . 
aetıcelenmek üzeredir. ı-JO 
-=--~--~--------------------------~------__,,,.,-Baıaldıfı zer: Valizet Ma!baarı-Babkoftr 


