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Parti Büyük Kurul
tayı çahşmaları. 

Nizamname VeProğram en
cümeni mesailerini bitirdi. 

Ankara, 31 (A.A.) - Par · 
ti BIJlk Kurultayında en
cGmealer d6n toplanarak 
çabımalarana devam etmlt· 
lertlır . 

Nızam•a•• ve proiram 
••cümeal meaalıl•I bıtır•lt· 
tir. 

Dilekler eaclmeahule Ma· 
ltJe, Maarif, Miiaakallt •• 
Nafıa V elslllerl izahat ••r
•lılerdtr. 

Barım kanununda ihtisas 
meıkilaıini gösteren cetvel. 

Anlrara, 31 ( Huıuti ) -
Badn encümeni barem ka
nun projelerine devlet kad· 
rolarıaıılakl thtlıaa mevklle· 
rlnl ıöıteren bir cetvel ili· 
•e etmeli kararlaıtsrrnıt •e 
ltu oet•ell bazsrlamata ltaı· 
lamııtır. 

Romany.a~a 1 Alman gön'i11-
mebusan ıntıha· IDleri memle-
llatı başlı}1or. 
Bcakreı, 31 ( Radyo ) -

Mebuı lntlbahata perıembe 
ıiai baılıyacalı ve 
cu•a ıunil ıona erecektir. 
Mllıa partilere menıup 
olanlar, •tlll partiye tlUlaak 
etmek ıuretlyle lnttbaltata 
lttlrak ecleeelderdfr. 
Mebuı oamzedlerl, ıer· 

hHtce ~ropaia•ialarıaı yap · 
•aktadır .intiba batı• ıGkuaet 
le yapılacalı muba kkak 16-
rtUlyer. 

lıetlerine dön
daler. 

Hamburı, 31 ( A.A. ) -
lıpaDyadaki Alman ıöntitlü · 
lert bu ıüa Hamburıa ıel · 
mitlerdir. 

Alman - Dani
marka ademi 
teca.,;,üz paktı. 

Londra, 31 ( Radyo ) -
Hariciye Nazıra Rlbeatropla, 
Danlmarkanıa Bertin ıeflrl 
araıında Alman.Danimarka 
ademi tecavQz pakta imza· 
lan•ıttır. 

Polonya ordu
ları Baf lıuman
danı Londraya 

gidiyor. 
Londra,31(A.A.) - New• Hava Kurumu 

Clarontc:le razetealnln lJ k h Yaıdılına 16re, Polo.Ja or- • mer ez e-
cluları Baık•manda•• Cen•· yetı• foınlantısı. 
'•l Satılr Rtds tle Harbtye r 
Nazarı Kaaprlrfclılnl• Loadra• Ankara, 31 ( A. A.. ) -
Ja ıelerek lnıllız Genel Kur · [ürk Ha•• 9'urumu pmuml 
1111•1 erlslaı ile ıör6ıeeekle· 1 merkez heyeti bu ıün altı 
rlal r •-azma.tadır. aylak toplaat111nı yapmııhr. 

Milli Şefin 
teşekkürleri. 

Ankara, 31 ( A.A. ) -
Rlyaıetlcumbur Umumi 
Kltlpllfıa•en: 

Relıtcumhur lımet lnö· 
•Ü C. H. Partlıt Betine\ 
8Qyülr Kurultayı mflnaae · 
betiyle, temtz duyıuları 
•• Partiye bajlalıiı laa vl 
olarak memleketin her ta· 
rafıadaa aldıkları telıraf· 
fardan dolayı mem•unlyet 
•• teıekkarlertoln tblll•· 
na Anadolu ajanıını me· 
mur etmlılerdlr. 

Gazetecileri
miz Londraya 

vardılar. 
Londra, 31 (~adyo)-Türk 

gazetecilerinden mlrekkep 
aiti ktııhk btr gurup, büyük 
alika ile karıılanmıılar ve 
Türk ıefarethaaealne 11tt1k. 
ten ıoDra Harlcl1e NazareU 
matbuat ıefl Piti ziyaret 
etmtılerdlr. 

Matbuat blrllil relıl Yed, 
yarın matbuat lrul6bünde 

Türk ıazetecllert ıereffne 
mükellef bir zlyaf et •ere
cek Ur. 

Gelenler araaında Uluı 
Baımubarrlrl Faltb R•fkı 
Atay, Anadolu ajaaaı umum 
müdürCl Mu•affalr Mene· 
menclef lu da vardır. 

Ttırk ıazetecılerl, tayare 
fabrlkalarlJl• deols tnıaata 

fabrlkalarıaı ziyaret edece-k
lerdtr. 

Kuraklık 
hafifledi. 

Ko11ya, 31 (A A.) - lı:ref· , 
11, Karaman, Cıhıanbeyll, 

!kıeblr vı lf ıın mıntakala · 
tında kuraklığı haftflettcl 
yalmurlar yai•ııtar . 

YUGOSLAVYALI ALMANLAR 
BiR NOMAYIS YAPTI. 

Binlerce Alman m);;yfşçi Rayşh hükUme. 
tine olan· bağlılıklarını izhar etti. 

a 
1 

Prens Pal " Hariciye Nazırı Martoviç Barline giıtilır. 
• ''•d 3 Yuıoıla• 1 

l (Radyo) -
nan 41

11 
Ja cialaılıade llulu-

•••lt •• lebaa11, iki ıün · 
•rı de 

Jlılırtl •aın o.lea nüm•· 
bak • lnalunarak RaJth 

O.•ıtlnı olaa bafbhlda· 
' 1•1 ıöıtermlılerdlr Sanatta 
"•lsui.ulaa aGma1tılere )'lr-
1111 bet bin kiti lttlrak et-

.. ı,ur. 
Belırad, 31 (A.A .) - Yu

toıla•J• Kral Naibi Pranı 
Pot ıle refik••• PreDH• 
Olıa •e heraberlacl• Ha · 
rlelye Nazarı Marko•tç ile 
••lyetlerl oltiulu hal
ele resmen sı1ar•t et••k 
lterı ••• akı•• Barit•• 

Belgraddan bir görünüş 
mett Hnuıada Prenı Polon 
ıeçeceil bGtG• mahalleri• 
barraklarla doaatılmaaıDı 

emret•ltl•r dır. 

hareket etmlılerfilr · 
Berlta, ] J (A A.) Dabl· 

11,. Nasın tle Propalaada 
Maım, Al•••1atlakl ika· 1 

Büyük Millit M~clisinden 

ORDUYA ·;:SELAM 
Ankara, 31 (A.A) -

8. M. Mecltılnln dankG 
toplant111nda MllU Mü -
dafaa Vekaleti kara, 
ha•a, deniz bOdcelertle, 
aıkeri fabrikalar ve ha· 
rlta um•m mild6rlükle· 
rl bldcelerlnln mGzake · 
re •e kabultlnl mGte · 
aklp ı6rekll alkıılarla 
karıılaoan aıafıdakt 
takrir okunmuıtur: 

·-..;.:r--~...-- -«Memleketimiz mü. 
dafaa11Q1 ve dOnya ıul· 
hunu temin edeoels olan 
ytlkaek ıereflt ordumu ve tdareıtal deruhte et· 
za ve bu ordunun 1ük· mtı olanlara 8. M- Mec· 

larıoın tblifıaı arı ve tek· 

lif e1lerlz. • 

ıek llyakatlerıte ıe•k llıla la eelim ·~e~!!ıa~'!'!.:''..l------------

Sovy etleri~İngiltereye 
cevab bekleniyor. 

M 
- k 

1 
. b h .... f .. t .. a-ı·çinde sona ereceği 

uza ere erın u a . t 
ve alakadar devletlerin derhal ~ır pro o

. ·· l nıyor 
kol imza edecekierı soy e · 

Ruı·laıtllz mlzakerelerl el· 

Parlı, 31 (Radyo) - la. 
ıtllz So•yet anlaımaaı hak 
kında Petl Parlılen ıaseteal 

yazclıiı bir yazıda Sovyet Ruı· 
yanın lnılltereye •enceil 
cavabın buı6olerde ıöoderll
mealntn muhtemel olduğunu 
lıtlldırmektedlr. 

franıa, 
Buna ıntııar•• d ara11n a 

Ruıya, lnıtltere 1 tılerl yapı · 
noktal nazar t•• 
mektadır . d ) 

31 (R• yo -
Londra, ı· Ceaev. 

Ruı ıefırl ~bılık' bu ıD• 
reden dönmOı •• e tderek, 
Hartclye NazıretlD 1 

rafında allkadarlarla konut· 

muıtur. 
SalihlJettar mehafllerdea 

alın•• malumata ılre, Ruı 
loııllz mlzakerelerl, .. u 
hafta ıoa•ntıla •etlceleaecek 

(So•U d6rdflncl ıayfada) 

YAKIN SARK VE MI· 
HVER DEVLETLERi 
İngüiz-Türk~ransıi 9nlaŞ· 
ması Almanya ve İtalyanın 

Arnavutluk 
kuvvetleri. 

Ttranı 31 (A.A,) - Reı· 
men bildıraldıjlo• ıcbe Ar· 
•avwtluk J••I ıdareılnln na. 
zırlar mecllıl, Araa•utluk 
kuvvetlerini• bundan .. ayle 
ltalyan orduıuaun cOalnl 
tetkll rtmeılne karar •er· 

mtıtlr. 

emellerine sed çekti. Yeni 
Valimiz· Parla, 31 (AA )-Avrupa 

•azlyettnl tedktk ede• Ftıa 
ro ıazeteıl dt1or ki: 

Ônümuzdekl samanlarda 
berkeat felaketten korumak 
için intizamın ve aklııelı 
mla hiM.lm olması icap ede· 
cektlr. Bu iki ıeyln çok kıy· 
metli btr ıula oltluğu ıörü· 
lecektlr. Ceaur ve m•lıül 
b6yük bir milletin ne oldu 
fuau ıöıtermek ıaatl çala
caktır. Bu ıaatlD feyizli ve 

telallkealx olarak çalmaıı 
için aOr6ltllG nDa1a1t1lere 
•• baa.rhklar• biç de llsum 
yoktur. Ku••eU iyi kullana· 
bilmek lçlD •a•ıtce hareket 
etmemek J&:ıımdtr . Eler bu 
bö1I• •lmaea1dı ıerıelian 
lnaa•a h•ldın olurdu . 

Humantte a•seteıl de 11 1 
le yazıyor: 

f ran11z·lnaıllz TGrk anlaı· 
maaı AlmaDJa ve ltalya için 
Yakın Şarkta ve bor tGrl& 

teıebbGı hareketine s!rtımek 
t•kl••Dl ortadan kaldarmıı 
tır· HaUt•kl •lhver de•let-

lerlnln baıhc• ıtyatl ve 
81

• 

keri hareket ıahuıoı ııt• 
bu yakın Şark tef kil ede -
.cektlr Bıoaenale1h BerllD ve 

R d bu kadar derin bir 
oma • Tük 

infial uyandıran Franıız· r 
anlaımasıaın yapılacaiından 
dolayı aıemaun olmakhlı-
mız lisımdar . 

Amerikanın Avrupa me · 
ıelelert karıııındakl •azı · 
1etlnl ın • • z u u b a h-
1edeo Jour aaaeteıl •611• 

y alimiz Recai Gftrellnl• 
dOa lzmlrden ıehrlmlze ıe

leceklert tahmin ediliyordu, 
fakat düDkG lsmlr ekı· 
preılnden tıkmamıılardır. 
Bu ıGn ıelmelerl lleklea · 

mektedfr. 

Sıliı Ozdımir ıoıdır din 
lsranhulı ıı~li. 

yazı1oı: AJd•• Valllfll11dea Maraı 
Bazı laareketler .arclır ki Vallllil•• tayla edllmlt olan 

mOnheıtran tedafOtdlr, lnall-
terede mecburi ackerlıftn Salım Ôzdemlr GOntılay dlD-
miinbutraD 1ı1mı hareket kil lsmlr elupreıtle lıtaabu. 
lerden d1ad• harbin aertl• la ıttmek IHH ıehrlmls lı-
aıealnde 6mll ofmuıtur. taıyoauadaa ıeçmlıtır. 
Amerikan ltttaraflık kanu· Daha evvelki yıllarda vı · 
•unun tadılı de aynı teılrt liyetlmtı vallllllade buluD-
yapacakur- mut olanSallmÔzdemlrGll•day 

Juıtlca aazeteıl de diyor· lıt.aıyontla treni• te•alduıfa •• 
kı: aaaında Vali Mua•l•t Eml• · 

Amerika Retılcumhuru Kmıla ve dlfer keatllıl•t ta ••• 
Ruzveltln infirat ılyaaetl yanlarla ıirOtmlı 99 ul•r· 
(5o•• ciöullacii ıayfada) la•mııtar. 



SAYFA c 2 

Politika:. 

Parti teşkilatı da 
yeni tesisler. 

YAZA.~: Siir,eyyu Öryetv:~n 

29 May11 1939 pazarteal 
•Goü, Aokarada toplanmıı 

o1an Cumhuriyet Halk Par
t lılnln Beılncl Büyük Kurul
tayı; T6rklye Cumburiyetl
nln umumi l~arealnde takip 
edilecek dahili ve barlcl 
u•umi ılyaaetloln eaaalarıaı 
Ye ıarelerJ•I teıbit ederek 
Partiye ve hlkfımete nç· 
heler ıaıterecektlr . 

Devlet ldareılnl uhdeılo · 

de tutaD büy6k inkılap Par 
tlıl; bliUia teıkllltlle, bunu 
takip edeeek olan Altıncı 
BGyGk Kurultaya kadar, bu 
••çheler IHrlade yürüye 
cektir. 

Partimiz nlzamnameılnln 

a~ık hüklmlerlle meydanda 
oldui• Cizere Parti Büyük 
K•rultay kararları; Partinin 
bütO• teıkllltı kademelerince 
mutadır. Parti Mecllı Guru 
bu, lııükamet; bu kararları 

yerine ıetlrmekle kendini mi 
kellef ıayar .. 

fevkallde alavalde-1enl 
kararlar ahnmak f~in - ya 
KurultaJ', Partinin deilımez 
Geael Baıkanı tarafından, 
fevkallde lçttmaa davet edl· 
lır, veyalaut ylae fevkal · 

lde •• müllacel itlerde Parti 
&ea Baıkurluiu kararları 

mHeleyl lıaal •• temin ey. 
ler .. 

Batla Tark mtlletıntn 
MYlfl Ye ltl•adını maae•i 
ıahılyetlnde toplamıt bulu 
naa Cumhuriyet Halk Par
tlıl; balkın tradel nazlmeal 
•l tıte bu Büyük Kurultay
.la k•llaaı}'or demektir. 

Tlrklye devlettaln mümtaz 
lauıuıl1eUnl teıkll eden halk 
ldareılaln ea eHrli ve en 
tHtrll ruhu buradadır. 

Büylk Kurultayın ıüaler
le ıtlırecek mlzakerelerlade 
alacalı kararlar; Türk mtl • 
letlaln, yeni dört eenellk 
mukadtleratını, Türk d~vle 
tinin umumi ldareılnln önn
mlsdeld dirt aene l~lnde 

takip edecejl ana hatları 

tayin edeeektlr. 

Parti 8üy8k Kurultayının 
ehemmiyeti bu kadar bariz, 
bu kadar kati.lir .. 

Oaua lçlndlr ki; Büyük Ku 
rultay toplantııının, vatan 
içinde olduiu kadar, Türkt· 
ye haricinde de büyük bir 
dikkat ve ha11ulyetlle 16z 
önliode tutulmakta olacajı

na ılpbe edılemez . 
T6rk milletinin olduiu 

kadar, b0t6n dünyanın Bü
yilk Kurultay müzakere ve 
kararlarını merakla bekle 
dtklerlnt tahmin etmek ıOç 
defıldlr .. 

Fakat 3eılncl Büyük u_. 
rultayın neler ı6rilıeceilnl, 
ne karariar alacajıoı ıtm

dtden tayin etmek Jmkan
ıızdır . . Bunu birkaç gün 
lçlnde tahakkuk etmlı ıöre· 
cefımlzı dütünerek tlmdiden 
lıabetalı: bir tahmin külfe 
tini ihtiyar etmemek bHlre 
le uyıun olur. 

Ben bu yazımla Cumhu
riyet Halk Partlıtnln Beıln · 

el 8üy8k Kurultayını• lHvt
lttae arz edilecek olan nizam-
•••• tadilltı içlacle maı 

teıo bir ehemmiyeti haı z olan 
iki yeo l teılıden bahıetmek 
httyorum. 

Diler taclıllerln hemen 
kiffeıl; eHıları mevcut olan 
madde ve hükimlerde, ya 
bazı deilttlrmeler, veza bat 
lı baıına hır tuiı ad edlle
mtyecek bazı yeni h6k6m 
lerden terekküp etmektedir. 
A11l dikkati cezbedecek ye
ni teıııler Jae; Partt, hüku
met ve devlet hayatında lıuy

mel ve ehemmiyeti derhal 
anlaııla~ek mahiyettedir. 

Bu teelılerle: 

1 - Deilımez Genel ~aı· 
kaa adına Partinin b6tün 
faaliyetlerini aevk •• idare, 
nizam ve ta kip etmekle 
mGkellef olan Parti Genel 
Sekreteri; kabin• lçtlmala. 
rıaa lttlrak edecektir .. 

Bu ıuretle deYlet ldareıl 
nln afır ylkünü ve büy6k 
meıullyetlnl taııyan icra Ve
klllerl Heyeti yani hüll6rnet
le Partimizin her ıGnkü •e 
her Hhatlakt çok ıuınullü 
ve ılreklt çahıma ları ara11n 
da daha yakından, iç içe. 
dııha ııkı bir ılgl temin edil. 
mtı olacaktır . 

Bu teılı halk ldareıl bü · 
kumetlnlo halk iradesine ver
dtjl luymettD, ona kartı 

olan hlrmet ve inkıyat laiı
lertode~I ehemmiyet ve tea . 
hmlyetln çok canlı bir ntıane
ıldlr .. 

il - Halk Partlıl Gurubu 
kendi içinden mibtakll bir 
ıurup çıkaracak ve bu ıu 
rup Türkiye BOyük Mtllet 
Meclııtade teaktt vazlfeılle 
mükellef elacaktır . 

Büyük Kurultayın taavı 

bine arz edlleeek olan bu 
tealı maddHlnla lıkeleu 

budur: 
1 - Partl müetaktl ıu 

rubu Parti teılıılltının için
de olacaktır. 

2 - Parti Gurubu üyele 
rl (mebuılar) içinden Parti 
8Gyilk Kurultayının Hçecefl 

yirmi bir arkadaıtan terekkü, 
edecektir. 

3 - Parti m6ıtakıl ıu 
rubuaun relıt; Partinin de · 
ğıımez Genel Baıkanıd1r . 

4 - ParU m6ıtaktl guru 
bunun baıkan Yeklhnl; Par
t ıoıa değlımez Genel Baıka· 
nı , bu Parti müllakll ıuru · 
bu •zaıı ara11ndan ıeçe-

eektır 

5 - Parti müataktl ıuru· 
bu aza1ındaa vuku bulacak 
münhallere muna1ebet1 
vtne cna ParUntn Genel Bat 
kan lık divanı intihap eder 

6 - Parti mü.takıl gurn 
bu relı vekili ; Parti rlyıuet 

d ivanına dahil olacaktır . 

7 - Bu gurup keocil azaı' 

arasında Oç arkadaıı Parti 
müııtakıl eurubu idare heye
tiol teıkıl etmek {bere lotl · 
hap eder. 

8 - Parti müıtakll ıu 
rubu kendi araJarıoda top· 
lantı Ye mGsalcereler yapar 
lar Ye karar lac verırler . Mü
zakere uııullerı Meclis Guru 
bunun müzakere uıullerıntn 
aynıdır . 

9 - Parti m6ıtalcil auru . 
(Sonu üçüncii ıayfadı) 

TÔRKDILI 1 HAZlaAN 1939 

. ";'t''":'!Llıi-. .:ı~ ., ...... ,... . • ,. . . :, . 
4İ ~ ~11.i.._"tı=ı !*) , ... · .. - •• .; ... ,,: l'ıı • • " 

- ' . ., 
• • - 1'1· •;, • • ~ • ,, 

SEHİR HABERLERi .i 
Mahrukat kanunu 

tatbikatı 
Gü eş birinciliklerine 

giden güreşciler. --- ------
15 Bölgenin içinde takım halin

de yedinci olduk. Bu, bizce mem
nuniyet verici bir netice değildir. 

Tirk,ye Greko ·Romen ıü
reı btrlnclliklerJne tıttra k et· 
mek üzere Ankaraya ıtden 
ıGreı ekibimiz düa Kütahya 
yoltle ıehrlmlze dönmüıtür. 

On beı bölıenln ve 95 
ılretçlnln ittlrak ettlil mü 
ıabakalar cumarteıt, pazar 
ve pazarteıl ıüalerl deva• 
etmlttlr. GGretçllerlmlz bl
rloct 1606 61 kilo miiltH· 
na, 56, 86, 72, ve 79 
kilolarda tuıla ıallp.. lkıacl 
pazar ıünü lıe 61, 66, 72, 
ve 56 kilolarda ıaltp, 79 da 
malltap .. 

Glreı takımımızın ılıter . 

dlil fevkallde enerji ••tice· 

ılnde, mllll takım, lıtaab•l, 
Ankara, lzmlr, Samıun, Çe 
rum Ye Balılıeelr bölıelerl 

flnala kalmıılar 

pazarteal aOal yapılan 

IOD müHbakalarda aepıln

de de mağlup elmuılardır. 

Y alaız 56 kiloda Ahmet 
A. •ıarlı lıtanbulun •e milli 
takıma namzet 16reıcılerlo · 

dea V ahdetUnl aırtını yere ı 

ıettrmek ıuretlle yen mittir. 
Bunu m6tealıdp milli takım 

glreıçllerlndea Küçlk Hü · 

ıeylale karıılaım•t ve eaa

ıen bfraz evYelki ıüreıtea 

yorıun düıen Ahmet tecrfi 

beli ve uıta rakibine yenil· 
mtıtlr 61 Kiloda da Ahmet 

Gtder, milli takım giireıçtle

rladea Muıtafa Betoala kar · 

ıılaımıı ve çetin bir boiuı · 

madan ıonra Ahmedtn ıır· 

h da yere gelmlıttr. 

Bu ıüreılerde en iyi taılr 
bırakan Ahmet Gıderle Ah· 
met A•ıarlı olmuıtur .. 1kııt 
Ankaraya çajmlacaklarını 
ıöylemektedırler. 

Umumi ta111tf oetlceatnde 

15 bölge içinde ıehrtmtz 16-

reıçllcrl yedtacl ıelmltlerdlr. 
Ôtedenberl lyt ıüreıç• yetıı
tlrmekle tanınmıı vili.yetl · 
mız için bu derecenin iyi 
bir neUce 111.yılamıyacığı ka
naatlocieytz. Güretçlİerdeo 

bundan böyle daha lyl mu· 
vaff aklyet ler bekliyoruz. 

. . . . ...._ \~ 

• • .wO • .ı) t . ' .. 

Kanınun tat~ikatma ~ıir olan nizamname yüksık tıı· 
dikı iktiran ıtti. 

lktteat Velllletl tarafıadaa 
haz1rlaaaa mahrukat kaau · 
nuaun tatbikine dair olan 
alsamoame icra V ekıllert 
Heyetince kabul ve yükıek 

taedlke iktiran etmlıttr. 

Mahrukat kanununun .tatbik 
edlleceil ev•elce kabul ve 
ilin elunan yerlerdeki bina 
Ye müe11eıelerde yakılma1ı 

mecburiyet altına konulan 
mahrukat ile bunları yak-

maia mabıuı Y&11talar bak. 
kında bu nlsamname hü
k6mlerl tatbık olunacaktır. 

Nlzamoameata ihtiva et · 
Uil eaaalara ıöre Etıbaak, 

her ıene eylQl ayı Cçlode, 

ihtiyacı karııhyac k mahru 
katın aevJnl, ftat •e temin 
ıektllerlnt, kanunla teıbtt 

edilen mahrukatı yakacak 
YHılalann evaaf ve fıatla · 
rıaı, mahrukat ve teahin 
Yalıtalarınıa lllıhıal ve t~v
zll Jçln alınan tedbirleri 
ve ıahı yerJ fçlo yapıien 

hazırlıkları lktiıat Vekileti · 
ne bildirecektir. 

lmlrln• ltıl.&lreeelitlr. 

Eubank yakılma11 mec
buri mahrulıatın, ıoba Ye 
sair teahln ya11talarıaıo ve 
bunların kurulup ltletllme· 
rlae lüzumlu malzemenin 
fıatlarını tedklk ve teıblt 

ederek müfrcdath:ırı Iİe blr
llkte lktlıat Veklletlnln taı. 
•lblne arzedecektlr lktlıat 
V ekiletlace kaltul edtlen 
izamı ıatıı ftatları •ah· • 
rukat kananunan tatbik 
edilmekte olduiu Teya edl· 
lea mahallere tamim Ye ay
r1ca illa olunacaktır . 

Mahrukat kaaununun tat
btk edilecefJ ilin edile• yer

lerde kanunun o m•haller 

için meriyete rtrdli• tarih . 
ten itibaren ihtiyaca kaf ı 

mahrukat, ıoba, ye nlr teı
btn YHıtalarının bul•nup 

buluomadıtını mahallin en 
blyük mülkiye memuru tet-

kik edecek ve bulunmadıiı 

netlceıtne vardalı takdirde 
keyfiyeti lktıHt V ekilettyle 
Et4baoka bıldfrecektlr. Eu
bank bu mahallerdeki nok . 
aaaları ikmal edecektir. 

Parti Kurulta
yı ve Halk-

• • 
evımız 

Bir kaçakçı 6 1 

ay hapse mah
kum oldu. 

Ettbank mahrukat kanu . 
nuoun ıumülüne ııren 7er· 
lerln mahrukat ve teıhtn 

vaııtalarlyle bu vaeıtaların 

kurulma ve lıletılmelerfne 
Jüzumlu maddeleri eatmak 
veya Httırmak üzere tetktl 
edeceil ajan Teya bayilik
leri Yeya alınan tedbirleri o 
yerlerin en büyOk mtUklye 

Her oı•I taı kömlrO, an· 
traalt, linyit, turp ııbı tabii 
halde ma.len lı6m6rlerlyle 
~ok, yarı kok ıtbl muame
le ıörmüı kömürler •e han. 
lardan btrtlcet ıtbı lılenmlt 

ıektllerl teıhla maddele · Parti Büyük Kurultayının 

açılma11 dolaylıtyle Halk 

evimiz tarafı•lia• çekilen 

telırafa gelen ceYabı yazı · 

yoraz: 

C . H. P. Büylk Ku 
rultay Baıkanlığıaa: 

- ANKARA -

Partlmlaln Beılocl Büyük 

Kurultayını• açılıtı m6na· 

ıebettyJe HelkeYlmlz mea · 

ıuplarının eayıı •e bailıhk 

larını ıahıi eayıılarıma ek· 

liyerek arzederlm. 

Balıkesir Halkevi 
Başkan Vekili 
Srtdık Deniz 

HalkevJ Baıksnlı ına: 

BALIKESiR-

Cumhuriyet Halk PartlıJ 

B8ıtocl Büy6k Kurultayı 

toplaotm dolaylıtyle izhar 

olunan y61ıı:eek hl111lyata te · 

ıekkür eder, ••11ılarımı ıu
narım. 

Büyük Kurultay 
Reis Vekili 

/filmi Uran 

50 lira çaldırmış . 
Zahirecilik yapan Haltl 

adında btrJ cebinde bir keıe 
içindeki elli hraaının Ahmet 
adında biri taraf ındao ça· 
lıadıjını iddia ettijlnden tah· 
ktkata baılanmııtar. 

M\iteaddlt katakçılık vaka· 

ları olduiu aolaıılan Taı 

pınarla Mehmet adında biri· 

aln dün muhakemeal yapıl

mııtır. Tahkikat netleeılnde 

vakaoın ıöyle cereyan ettlfl 

anlaıılmaktadır: 

Kaıakçı Mehmet bir ıün 

klyden ıellrken takip me · 

murlarına raıtlamıı ve 

ıOpbe Ozerıne üzeri 

araamııtır. Cebiade içmefe 

mahıuı kaçak yaprak tüUla 

bulduldarı•clan köyüne gt 

derek evlat aramıılar ıa 

maolık daauoda ve eaman· 

lar içinde yirmi kilo kaçak 

yftprak tütilo bulduk ların · 

dan Mehmedı tevkif ettir 

mlılcrdtr. Dün, aaltye ceza 

mahkemeıtnde M bmedtn 

duruımoaı yspılarak tütün 

lerl kaçakçılık maksadıle 

ınklomıı olduğundan 6 ay 

maddetle hapılne ve 105 
lira da alır para cezaıına 

ma hlıc um edllmııttr. 

..... -

Bir ilk o~ulun Ç!YI. 
Mıthatp ffl okulu öğret 

men ve ııon aaaıf talebeaı 

evvelıl ıün bir çay z lynfetl 

vermlıtır. Çayda M arif Mü

d ürü Nazım Ôrenıun, tik 

tedriaıat müfeltltlertnden Sır

rı Oymak ve ilk okul bnıöi

retmenlerl buluam•ıtur. 

(Sonu dördüacfi ıayfa~a) 

Sarıköye Poata- 1 Bir hıraız altı 
seneye mah

kum oldu. 
Telgraf şubesi 

açılacak. 
Sarıköy nahtyealnde bir Aıllye ceza mahkemeıl•· 

Potta Telıraf ıubeıl açılma11 1 de dün bir hınız lak vakHıaın 
•uha kemeıl netleelenmlttlr. 

Bir çek köy ••lerlnt ıoymak 
ve köy lıaalkına tıkence ya-

nahiye tarafından lıtenmlt 

ve bu ı•çen yılın Partl dl

leklerl ara11nda yer almııtı. 
Vekiletce hu huıuıun temi· 
nt kararlaıtıralmıı bulundu 
jundan hazırlıklara baılaa· . 
mııtır. 

' parak para ve malla11aı çal
.. ıiından hakkıada tlklyette 
bulunulan Kayıertlı Rtfat iki 
ay evvel Çukurb6ıeyla lı· 

tuyon bekc rıl lımallla evt ~ 
ne giderek cOmle ve oda 
kapılarını kazma He kırmak 

Buna ald ıebrlmlz Poıla 

Telgraf Baımüdiirlüfüoe 

emir aelmlttlr.Nahlyeye tel
ıraf haltının çekllmeılne 

baılaomıthr, bir aya kadarda! 
Sarıköy Poıfıı l 'elgref ıube 

ılnla f aallyete ıeçec~it ao
laıılmakt&dır . 

Bıllkesir-Çanakkalı telefon 
devresi: 

Şehrim izle Çanakkale ara 
ıı telefon devrealafa bu yıl 

yapılmo11 Vekiletce tekar 
rftr etmtı ve buna ald tahaleat 

1939 bGdceılae konulmuı
tur. Bu devre yapıldıktan 
conra ıehrlndz ıle Ankara· 
Çanakkale, lıtanbu l· Çanak· 
ka~c, lzmtr-Çanakkale eratı 
telefon konuımalara baıh1a
cakhr. 

Posta binalart 
Türkiye dııhı lıode bazıPoıta

Telıraf blnalarıoın yeniden ln

ıa eturılmeıl ı~ID Veki.letce 
lıararlaıtaralmıı ve bldceye 

ıurettle para ve etyalarını 

çalarak kaçmııta . 

İzini bırakmıyao jaadar· 
malar Rtfatı, Şamlı nahiye · 

ıl m1ntakaı1nda Ye üzerinde 
ıllila, bıçak olduiu halde 
anıızıo b~ıtırarak yakala· 
mata muvaffak olmuılar 

dır. 

Suçlu tkl aydanberl haplı · 

laıanede mevkuf bulu•· 

makta idi. Dün a1llye cez• 
mahkemeıtnde d11r•1111aıı 

yapıldı ve bütün cftrümldl 
tcabtt oJunduiuodan ahı ıell• 
hıspılne kanr •erthnlıtır. 

bütün bu ıo,aata altı yilS 
bin lira tahıl1&t ayrılmııtır· 

Yapılacak yenl yirmi kadar 
bina araıında telarlmls Post•· 
Telaraf blnaıından hatlı• 

L •' Edremit Poata - T elıraf ulft 

(Sonu lflacl .. ,fa.la) 
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Yefil Kitap Al-ani r aleyhine 

büyiik bir inf i l uyandırdı. 
l Nazil r tarafından brızır· alakal rı olmadı lorıoı eçık 

latunıı olao «Yeoıl Kitap» ça ıövlemtıl rdir. M carilta· 
ılnıh Propıı.ğanda rlıalea\ · mn hemen her ııoıfında, 
•I• B d h u apeıtede zuhuru, A.lm olarıo Maearlıtan üze· 
kalkın Almanya aleyhinde rlndekl tazyik ne•lndea ha 

1 lat .. tyatını kuYvetlttndlrl- reketlerlne muhalefet oldu 
Jor. iu ıörülmektecltr. Almanya· 

Bu rlıale, 32 bDyCllı ıa- nın en faal muhalifleri ara. 
Jıfayı lhtl•• eclı, buıünkü 11ndn, Macarlıtanda bulu · 
Macar bGkü•etl aleyhinde nan 500 bin Almaıını mli· 
uaun btr tlraddır . btm bir lnımıdır. 

Kitabın baıında elyevm 
Macar laaplıhanelerlnde Qç 

•ene,e mahkum bulunan 
llaal Llldert Blabaıı Franz 
Salozl bir ltbafname bulun· 
maktadır. ilk ıayıfalannda 
da 'Jne bu mabpuı liderin 
bl1GI& .. lr fototrafı ıörül
••ktedlr. 

8 • kitap eliler mahpuı 
Nazilere ithaf edtlmlı cGm· 
leleri ihtl•a ettikten ıoara 
Telekt hlklimetlae 1aldır-
111aktadar. 

«Yeıtl Kitap» ~uılnkü 
Macar hiik\lmetlnl •Macar 
lıalkıaın menafUne uyıua ol 

•ı1an irtical bir rejim tat
latlı etmealndea» dola1ı tea 
kit etmekte ve balkı thtt
l&lcı lnlullplar bajlı bir 

Nazı parllmentcuu kurmaia 
teı•ık e1lemektedlr. 

B1lha11a 24.000.0Do.oco 
Penköyu bulan milli ıene
Uo bugün,!Gçte hlrlnfn Yahu· 
dı aarmayedarlarıo elinde, 
üçte bir dığerlnln feoda lJst 
ar zl 1ahlplerlulo eltnde bu
lunduiunu yazdıktan ıonra 
bGtüo rey aahlp lerJDID, b~ 
••neti yaniden mlhavat 6ze 
'• tevzi edecek bir rej ım 
lçln rev ~ermeğ davet edl· 
Jor 

R.·ADYO 

-- AIKARl RADYOSU 
Dalgn Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T .A.Q.19.7.ıfm. 1Sl95Kcı. 20 KTv. 
T .A.P.31,70.. "465Kca. 20 Kn. 

1 6 - 939 Per~tmbe 
12.30 Prosram 12 35 Tlrk 

nı6zlil (Pl.) 13 00 Memle
ket ıaat ayarı, ejaoı ve 
meteoroloji haberleri· 13. 
15 - 14 Müzik (Cazband) 
Pl. 19 00 Projram 19.05 
Müzik (Danı mlzlfl -- Pi) 
19.30 Konuıma (Zıraat •••· 
ti) 19 45 Türk müzlit (Fu-
111 he1et1) 20.30 Memleket 
uat ay "· ajanı ve meteo 
rolojJ haberleri. 20 4& Türk 
müziği 1 - Sallmlk'l Hicaz 

Peır•YI 2 - Rıf atı o Hıcaz 
ıarlu: (Sıslendt hnva) 3 -
Şevklnlo Hicaz ıarkı: (Sen 
bu 1erden gideli) 4 t rı.I 

kto Hicaz oarkı: (Aleti ıu
zenl fırk t) 5 Tsobur 
talulmf 6 oıroa: (Ebru-
larlb z hmı) 7 Rahmi 
Din Kürdllhtc zklr: (S o ey 

caoıman c nı) 8 - Oıman 

Nıbadıo kürdılıhıcazkar ıe.r· 

lu: (Akıam güaeıı) 9 Se 
lihoddtıa Pmıırıo kürdtllt hl · 

T h • 
1 

"Eıaı Ulbarlyle, tahkimat 
Ye lıtlhkamıo tarih!, harp 
kadar eılrldlr . 

Jpttdai insani rıo köy!e
rlnt çeviren çitler ve Cer -
menlerin y rleıttklul yer -
lerJo etrafındaki çepe çevre 
kalelerle, biUün bir mem
leketi koru yan muazza• 
Ye modern tıtıhklmlar ara· 
ıında, yalnız ölçOı f uln Yar· 

dır. Bu böyle olmakla be 
rnber tahkimat davaeının 

ma11a ... mabı1et1 etrafında 
e.11rlardan bert J• pılan m6 
nakaıalar. ıula ıona erme 
mit oldulu ııbı, bu ıiln de 
bu huıuıt m6ıtcrek bir 
lraaat ha11l edfltımemlıt ı r. 

Her deYlr, yeni bir bal 
tarzına lüzum g6ıtermek

tedlr. Her harp, her yeni 
ılllh, yeot zaruretler dojur
makta, ve eakllerl za1ıf 

noktalarına hiç acımadan 

meydana •urmaktadır. Hat 
ti, politikada bile yapılan 

her hanıt bir eeaıh deiltlk 
lik, tahkimat tılerloe yeni 
yenf Yazlfeler yOklemekte 
dlr Çlnkü, bu tehklmatın 

mahiyeti, o memleketin ta
arruzu veya tedafQI karak 
terini tayin etmektedir. 

Fıztk mtıcadele kudreti, 

ıürat ve mükemmel orıanl 
zaeyonu aayeılnde, kendlal 
komıularına üıtün rören 
kuvvetli bJr devlet, kati ne· 
ticeyi, her ıeyden evvel ha 
cumlıı almağ kalkacak ve 
t hkımatıoı ooa göre yapn· 
c ktır. 

8u rlıalenln en mübtm 
tarafı, Alm oy d bozırian 
dığı hıuını • rmeBldir Ge · 
Jat neflı ıurette t bedılmı1 . 

tir· Ôyle harfi rle buılmıı 
bulunu L Jor •I, 'acnr poltıl 
•ılu bı r araıttrma neticeıılu 

cıızkir ıa dcı: (Aokmla veoRn 

göolüm) 1 O Saadettin 
Kayoak Muh111yyer: (Ne za 
man göreem onu) 21 30 Ko
nuımn 21 45 Eıh m, ta!ıvı 
lat, kam~lyo - nukut ve 
zira t borae.ııı (fıot) 21 55 1 

e~elt plakl r 22 00 Müztk 1 

Eğer inced n Joceye ara 
nacak oluna, köyleri çevi · 
reo ve düımeo bA1luı11na 

k r~ı koyoo h r çit, her 
heodel~ bir htthkim teli ·kı 

edılmelldh. 

lıtthlcim, y ioız bir 11jı· 
nak deftl. e•kt devtrlercle 

olduiu glbl. yü&uek Ye ha· 
kim nokt lerd hem taar -
ruzi ve hem d tedafüi bir 
rol oyoıyao h reket ü1&ü
dür. Kaldı ki, cıkl devirler· 
de her yapı, hatta en mub 
teıem aarııylar blle, bu 

~· b-. btuflcı n Macar mot· 
•al rında buhsnmadıiını (KQçQk Orkestra Şef: ! 

lf 
hnra beler buna bir delıldtr. 

Eıkl Yunan ıehırlerlnde · 
ki Akropollar bile, eıaı ttt· 
bar1yle, •on bir melce va · 
zlf~slnl göraıüı olea kole -
lerden bat a bir ıey değıl · 
dlr. O devrin ıllihfarma 

ıöre, ıehlrlerln bu nevi ka· 
leleri, zaptedllmez bir mıı· 

hlyette tdi. Muhasara alhna 
ahnan kaleleri ıUahla deill, 
ancak açlıkla yentp zeptet· 
mek mümkündii. 

Eskt Atlna•ıa kurmuı ol. 
duiu upuzun kale duyarı, 
o de vrln bfttan projelerini 
altüıt etmtıtı. Oo bir ki· 
lometre olan bu kale du•ar
ları. yalaız ıebri çepe çeYre 
çevirmekle kalme.mıı, ayaı 

zamanda dealzle ve hare
ket Ciıeü olan harp lımanly
le de munıalayı . em•lret 
ahına almııtı. 

Romanın, yedi tepeye 
kurul D kaleleri de, boyu 
altı l:ılometreye varan ıur

larlyle ıebrl çeYlrmlıtt. Eıkl 
devırlerde kcleler, muhaa -

ra edenlere dalma tefev•uk 
etmltllr. 

Romalılarla Yunanlıların 
11pancıları 800 metreye ka· 

dar humbara attıkları hal · 
de damdüz Ye en az 9 met-

re lrUf aıoda olan kale du · 
varlarıoı, bu •aaata Ye el· 

bazla tahı·ıp etmek imkanı 

nı, kalede bulunıınlar, yük

@ek ve ha lm bJr vaziyette 

ve dalına bir eaıntyet için 

d~ müdaf:talarını yapıyor· 

lnrdı 

Yukarıda ıöylendtal glbt, 
o devirlerde ~ehlrler yaloı:& 

açlak tazylkt He ve çok ıuç 
açılaa lajımleria, merdı \ten. 

lerle bukın yapmak ıure. 

Uyle, feıkat ekıerlya içeriden 
ihanetle zıptedtlebılı1ordu. 

Bü)'6k lı enderin KQçük 

Aıyayı fıtlliınnda bir daha 
telif 1 ~demediği J dl y 

glb' kıymetli bir zamam, 
ıırf ıaubneare yüzQoden 
kaybettlil hntırlarda olıa 

aerek.,. teıbıt etnıtıtır. 

Bundan bıık , «Yeııl Ki-
tap)) •n bir ço nüıhal " 

Nectk Atkın) t - Becce -
- Damalfl 8eren dı ~ -
Levfoe - Humoreıque 3-

makıada hizmet ederdt. 
Anadolu ve Yunanlttandakl 1 

Dr. Hanı Mblta 
F ölktıer Beobobter 

l\l11ıaoyanıo M h deQ ünlb ıe rfo-
- Poıt ile Mac rfıhna 

load•rllııııı bulunmakhıdar. 
!\! t 
1 

car gaz leleri, bu kı-
p ıırı Gı aıetlreo prıketlerln 
ertQd k M ... e 1 noıb posla dam 
••nın rtlek resimlerini neıret 

tedtrlıer . 
Bund 

ilin an Al wao n zılerl · 
4.t 

1 

"•car hO Qmetlnt -
ttı," rau d Yau. kartı tesaaDdü · 

a.ırn 
Alman " tllo etcneıtno ve 
terrıı fCtef ine Um at &Öı• 

eı•n 
lllek 

1 
e ratmen dilıür-

rl _. çın berekete geçtikte 
.... b •• l Bud Çıkorı ıyor. 

ti 
1 

4Peftudekl Dlazl par 

Vllhelnı V .. cek Mnrı 
4 M!cheli O çüoc(l 
K:üçük eOlt 5 J StrftUH 
- Vtyan kaaı - V lı 6 -
Becce - Sereocd 1 - Tıc 
b ikowskv · Uvuy n gü· 
zel baletlodeo: Valı 8 -
Rubıınateln Kostümlft ba· 

lo 23.03 Soo ej nı hBbcrle
rl Vt!'Y rıokl proğram. 23.) 5 
- 24 MO:z:I (Ca:z:band) Pi 

'!lrit -

Sarıköye Posta· 
T elgr f şubesi 

açılacak. 
( Baıtaref ı lkıncl ıcıyf adıı) 

il d bulunmaktadır 
Şehrimizde bina loıaatı 

ıle birlikte kurıuolu te lefon 
kablo teılsatı da baılıyacak· 

1 bfo, emrinde mühim bir 
Pflre. bulu•duAu aöylea::nek 
1 edır. M tbuat. hükumet 

lllüme11llt, hıt.tta baıvektl, 
bu paranın nereden ıeldığl· tır. 
ııı lenen sormuılard. r . Posta Müdürünün teftişler i: 

lattıoıuıız bütün Budapeıte =;ıehrımlz Post Tel rr.f Ha ı 
ı-.zetelerl. «Yeıtl Kitap» a mOdürü. Melih Engin Man 

thldetle hücum etmııttr. v •· Suıığıılık, Keptüt, Dur 
u d Al 1 h ıanbey, :;ındırgı, Bil dıç 
PJacarlttan ID 0 a ey · 

t•rı htılcr 
0 

kadar uvvet "f Bel ya Posla T elgr f m -
Peyd etmııtır ki, h ttl N!l· murluklermı teftto Ulkten 

•t liderleri bile bw rlıale tle ıoDr• düo döomütlir · 

M solininin ö ced 
ah i d e ğ"ş y. 
1 

Yazan: Luci~n Romier 1 _______ , 
<<1927 de Fr unyı Poloca · 

re idau ediyordu. Almaoya 

peritan btr haldeydi. O ta 
rlhte, yo.ot on fkl ıeue öoct-, 
8 Muuoltol ılllhtenma proi 

ramıo1 Han ediyor ve bu 
ouo tebflbiot ıöyle izah edt 
yordu: 1935 le 1940 ttra 
sıuda, Avrupa tarthloln dö 
nüm nodaeını dlyebllecef fm 
bir ufhaycı crııtığlmlz za· 
oıaa, biz FQıtstler u:ılmfz1 
tııtUrecek veya hlÇ' olmazae 
heklarımızı kabul ettirecek 
mevlud= buluoacağız!., 

ı 935: Habeıtal oın feth! 
1939: ltalyo ile A lmnnye. 
ar111ıoda kati lttlf k 

Bu hatırlatma A vrupeda 

1 iıtlbal""nl12 bekle medlk 
oeylere, h&dlıeletf'I, Jdeoloj t 
re ve k yf ıarnldığmdan 

çok .laha z tibl olduiuou 1 

göııtermek 

thtlmrıllere 
bıi olduğu 

içindir Müsavi 

istlnııt edem ka

kedar ısz ht11t 
deYamlı maksatlar •• gentı 
ıumfa\lü gayeler vardır 

8 . Muuollnl uzuo zaman 
once 1935-1940 aenelerlnlı:ı 
A vrupıı için bir tJöniirn nok 
taaı olacağanı haber •ermek· 
le hnrıkuliide bir kahin 
meaeleııl mi roıterlyordu? 
Hayır. sad~ce, aktüalıte hl· 
kiyelerlnlo ardınd müııtak 

bel mühlet!erl fark ediyor· 
du. 

Vereay muahedeılyl Al 
nıanyaoın önüne çıkarılıtn 

enıellerdrın ekıerJclnıo 1935 
de oriednn kalkftca~ını bl· 

ltyordu. franıanao o tarih· 

te aıkerc ça~ttacaiı etoıfJa 
rın pek tenha olacağını ye 

loılJtereain pek az ••"ere 
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p ite kila ı da 
isler. • 

1 e 
f d ) la dOıüneınez ıonırım. 

(Baıtarafı ikinci ••1 a a Türk ıolulip P rtlsl m•· 

y 
bu Parti Gurubu ~Ozak~:: buıları; Bırlncl Büyük Millet 
lerloe itUrak eder er. Meclııloden berl haiz olduk
cak; ana gurupta siz ıöJ· ı .. r, hakimiyet lradeılof; va· 

ek hak· ... 
lemek •e re)' "ferm teo ve mllictto 1 11 ve müı-
laıı 1oktur. d terek menfaatten uyıuo 

80yük Mıllet Mccllılo e b r tazda kullftomayı lıtlmf41 
b ki 01 karar-ıöz "~ rey • ara lerdlr. p,trll Guı ubu Oyelerl 
k 11 makta ta larına göre U &D mech•l de bllyiik bGrrtyet 

mame• Hrbeıtttrlcr. içinde mtllet mOme11tlllllnht 
10 - Parti m6ıtakll au bütüo haklarını ve bOtün 

P tf"e weoıup rubu· eı11eo ar ' d vaııfelt"rlot her türlü k yıl· 
' l da kea l olmıyan mebuı arı tan v&reıte ohuhk ynparlar. 

tçtlmalarıoa - datınl '-tef~ Ancak; Pattl Gurubunun 
muvakkat olarak - an husud 6 !&ka11nı çeken çoll 
•• kabul edebilirler. mOhlm vatani ılerde Gunıp 

Bu «Parti müıtakll guru· görOımderl ıo ımd da 
' d ınaluadıo bu» nu teıls eo Partl r.oebu11lon; a6rOıme 

daodadır. d n Ele oldulu r:neJ 
1 1 me•ıularıoı tay4n •, m za· 

t H lk Part 1 f k k t Cumhurlye a bt kere 11 , 69ıoda 1 tr • an a -
teıktlitı içine böyle yenik ' l·rlat 1öylemekte, hO"Qmd· 

b la• a· "' tealı koymakla uı teD ve bakanlardan lıted il-
p t i Guruba ve ı dar gerek ar d 1 ıorup aolamakta Ye n · 

ıerek Mıllet Mıch•I tçla • :ayet reyini kullanmakta 

h 1 t ba•a11aı yaıattıiı {lrr ye f -.ı ınutla.k, k&yıh.z ~e ıartıız 
Ü kabı vazı e llbl t ve teoklt,m ra ealt· btr hürriyet •• IA Jt e 

ıallhlyetlnl dahı çok ~ de- aıalıktır 
letmek •• daha ııyad k [Madde nizam: 105] 
rlnlııtlrlp kuvvetlendırm• Şu kcıdar k ı ; Parti Guru· 

lıtemektedtr. 
1 

bunda müzakere edlhp e 
Cumhuriyet Halk Parti• · gerek tttıfak Ye gerek ekıe · 

ntn tlk teı11illilDdın beri ;• Jiyetle bir ker ra ballanan 

tıaıbiı "fO bundan ıonr• a berbarııl bir meıele'-e her 
d büyük k dalma kaçınmatıD a aurup üyesi alınan rarın 

fayda ve hatti lçtUD•I, dıl ıc pları=ıa uymaia • reyini 
tler ol u· il i . yad icaplar, zarure k ona 1are ku anma a mec 

tuna ıabıeD ıoasıdıi11111• tı oamlur Halli reJiDI kullan· 
ıey· ber çeıld bQrrl1etlD bbaıı maktan lıtınkif dahl hakkı 

, ·hllk lr 
boı, nlzam11ı, muılııueıl "fe ola mu 
ku••et halin• ıetfr [Madde, nizam: 106,107,108] 

tenkidin; 1erılı, bozsun ru· Esuen bir ü lk ye ve blr 
aodırıcı •e h ı ı. tl ile 

hu atılıyacakı uf d preoıtbC"; ııı. s • naa er 
ıııllh edici olaıak eıaadın aD bağlan rak, umuoıl ye mOı -

u aııo ırıcı, tere•· bir ülkQ ve preoıtbe 
ayrılarak bozu• ' ıder bir a ıloıt fak t; hoı• 1 yaraonnt olan toıanların, 
a \}lb b ltnde kullaoıhouı•a daha önce, ar.ılarındr., mut· 

o>ektedlr· lak ı.ır hürriyet hanll lçlo-
mcydao •eroıe -eclııler o il 

Çok partıll ... d ılerl .. e koouıup. karara ba a-

d 
bu yilı •D dıklau herh2'Dll bir mesele 

urumu ve • -ılletlcrıo ıevlyelı, medenı ..... l ta ıçto thtllif• d6ıen bir vasi· 
lçU ni •• nıtlll bilDY• erl • yelte cal0o1alanoa akıl •e 

1 kuyvet er, k 
den knybett1kler k ronntı cenz vermez. 
uiradıkları t ıeddOtlü ·:~ Hal böyle ıkec; Cumhu · 
mekeıler; gö:ılerımıstD d rJyet Halk Partlıl; mQıbet 
clhaaıo gözl rl ö11üade ur· ve oarmnl tenkide o kadar 

maktadır. aü eh-ınn1iyr.l ~erdliln bu tc· 
Harlltalarıoı 011111 teı• d c:ıı ıle bir defa d ha göıter 

diindea,Mllli ŞeffD ıt;•~obl: uıek latlyor demek dotru 

dalma toplu ve mut• olur. 
1 .... o- 1 

•ahdet halinde bu ua b Parti mnetakl 
gurubu; 

fil trl rlD, 

mevl<kdu 
dan n.laa, cthaoı hayran ı· k oıuıtunı zce, bu 

ffakı ... etlerlDID ~ il tar o 
rakan aıuva 'k iyi bl· bu muı ıa:ııı 

1 

.ırunı mecbatııu ço dur . 
len T~rk a:aıtletf batk~ tiir- Yto~ Partinin Oyeat olan, 

d 1 materyele· 
ve eıkimlt en z . 
rioe malılı ol~cağıoı bllıy~r 
do. A•rupanıo ıçınde ken l· 

Dl kapıp koyu•ermlt olduiu 

refahın fft ııörülmemtı bir 
buhranı intaç ed ceğtol ve 
buodae ıonra Avrupanın 
keodıol ıefalet Ye ltılzltkteD 
korumak için alacalı ted 
bırJeriD 1kt11adi nizamını alt. 
iiıl edeeeilnl bllt1ordu. İa
l'tlız v• bılbaı111 f re o sız de· 
mokraıllerlnlo, ıeçlcf •ilı· 
terllerıoln köleıf olarak. ko· 
laylık z:arnaııları ıona erer 
ermez aciz ıçıode kıvranacak-
Jarıoı btlıyordu Fak t 

1935 

1940 mfihfetlnf l>nc den 
t3bmJo ıeden J'alnız o olma· 
dı. Slyaal karJtıkh§a r•i· 
ıoen, bize btr müdafaa hattl 
lata etmeye, ordumuzu kal 
kındırıp geotıletmeye, bah 
rJye için o kador Wraslar 
uyandır o kredileri elde et· 
(Sonu dörClüocG ıayf ada) 

yine ynı değleme:ı. Genel 
Baekrının ır dcct altınde kal 
ma" hu ye eref ini mu ha 
faz edeo yirmi lr Partili 

mebus; 1ı1aat ı~fet Ye lnU

ıaplarıoı mubaf e.z ettlklerl 

halde, Partileri nizamname 
ıınla diğer arkadaıiarını 
bajhyao ılıııterclen uzak 
kalarak, ana Parti Gurubu · 
nun ıttıfakl• aldıfı kararlar 

d d dahi 8üy0k Millet 
l~iO it. 

Meclıı•nde tenkhl yap bile· 

ceklerdlr. 
Düoyay11 devlet tdareıl 

ıtstemtnde yepyeni bir ör 
oek vermlt o lan Ebedl · Baı· 
kan Atatürkün az örneği 

Milli Şef bu f ıklr •• tanı 
bllt- cıhım ılyaset llemloe 
Türk devlet tdaresi ılsleml 

k11<lar '1eol ve faydalı bir 
parU teıklllh öıoeiı yarat
mıt de.ruekUr , 

Türk milleti bununla da 

hakla olarak öi0af'cekttr. 
Sürl.gva Ôrgcıvrın 
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Sovye ler ·n l -
giltereye ceva
bı bekleniyor. 
(B ıtarafı birinci ıayfad ) 

Ye iki devlet ra11nda 
derhal btr protokol tmzala. 
n caldır 

Ruı ıef iri M siıldnln b• 
gün Hariciye Nazaretlnden 
bazı tf'fcrruat hakkında mü · 

temmlm maiumat lıted lll 
ıöyleolyor. 

Parlı, 3 l (Radyo) - Ha· 

ridyc Nazaretfnde buıln 

h raretll bir f aGltyet hOküm 
iırmüıtür. Harf el ye Nazm 

Jorj Bonne, Ruı ıeflrl Surlç 

ile uzua milddet konuıtuk

tau ıonra oman1a ye Am
erika sefiri rtnl kabul etmlı 
Ye uzun ıüreo blr mülakatta 
bulunmuıt•r. 

S lyaet mehaftl, bu mGll· 
kata büyük eluımmlyet at· 
fetmektedir. 

Taymtı ıazeteıl, Ruı · in· 
ılllz - 'ranı z • latmuıaın 

arhk emrlYald balını aldı· 
fnn yazmakl dır. 

Sovy tleriı nkara elçili
ği bir kit p ı f otoğrof 

sergisi tertip etti. 
Ankara, 31 (A .A.) - So•-

yetler Birlfll bfiyük elçillil 

Ankara Halke•fnde bir «So•
yet kitı:ıp ve artlıUk fotoi· 
raf ıerı11t» tertip etmlttfr. 

Serıt 1 baıdran perıembe 
gUnt1 ı at 18 30 da açılacak 
•e 20 h aziran kadar da· 
Yam ed eektlr. 

Yakın Şark ve 
mihver devlet-

lerr. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

aleyhinde yeniden rlrlıtlfl 
mücadele Fransız • foılllz 
- Sovy t anla~muının ya

pılm k zere olduğu bir 11· 

raya teHdüfü de çıkta 

gôıterJr. kt Amerika tahak
kuk etmek 6zere olan Htl· 
fok stıtemlot iyi karıılamak
tadır. 

.Nıbeyet lıpa yedtı.kl ıö· 
nlliülerıo oradan a

0

yrılma11 
haklunda da Jour gazeteıl 

ıöylo diyor ki: 

Ecnebi askerlerini• lıtek· 
lerl ile olıun, zorla olıun lı 

p nyad n ayrılmuı ortahiı 
teıkfn edecek bir harekettir. 
8u ıtbl hareketlerin pek en 
der olduiu bir zamanda bu 
bereket cidden ka1da de· 
fer. 

Ôvr cazeteıl de ıöyle ya. 
zıyor: 

lıpanya içi• mev•zuubahı 
olan ıey diğer bir 
de•lcUn tabii olup o lmamak

tır. Garp devletlerinin eko · 
?JOmlk ı!ıtemlne ılrerae kea · 

dlılne kalkınmaja yardım 

decek ve dahılt tılerlyle as 
la alik der olmı1acak ortak-

lar bulması kabildir Halbuki 
öbür t raf& iltihak edere 
Rerchteıgadeade tek bir 
oyuncunun idare etUll ıat· 
ranç teht t11nda bir plyade
tlea lltaret llalacaktar. 

Daıızigte 
kaynaşına. 

(Dünkü yazının devamı) 

imdi, buıün~ü ıartlar iç 

inde b6yle bir m6dahale ha

ıım taraflar ara11ada •ahim 

laldlıelere sebebiyet verebl -

lir. Almaayaaın llledlil bu 

mudur? 

Buaa lnaamalıt m6tkOldür 

ve İtalya · Almanya ittifakı 

akdedıldlil aırada bu büıbü · 

tGn ihtimal borlclnde kalır. 

Çü•kÜ halya herhalde. mu· 

ahedeyt imzalar imzalamaz 

Polonya ile harp etmek 

tehllkeıtae kartı ince-
den temin t alma -

dan bu ite a lrltmlt olmaaa 

ıerektlr. 

Cer iye ıef tn arzuıu hlll 

fına maddnların ıaleyana 

ı•l•eal lrazlyetl kalır Fa
k t bu thttmal de pek inanı· 

lar ı•J değildir. Bu haıuıta 

1934 •e Httlertn tik tıare

ttnde Poloa1a aleyhindeki 

ıovlolzm hareketlDln derhal 
durmuı oldufunu laatsrlamak 

kafidir Hıtlerln memleketln · 

ele her zamankinden ziyade 

bakım olduiuna inanmak 
için aabep yoktur. 

Polonva genel komlı.rl 

tarafından Ttcklo ılmrOk 

karakolunda muhasara edl · 

len ıOmrük mlfetuılerlnla 

rahat barakılmaıı buıuıuoda 

derhal müdahale •tmeıı için 

Yertlmtı olan nota üzerine 

ıeoato tarafından alınacak 

tedhlrler laerhalde Nllzl 

devlet adamlarının makıat-

ları hakkında hiç tiipbea ız 

klft bir kanaat verecektir. 

Fak at V arıovaaı• ıalablyet-

11 makamlarında, yarı reı· 

mi Tranıcontiaental Pre11e 

ıöre, Danztı ıenatoıu naaıı· 

na ıon hadlıenfn mesultyetfnl 

Polonyalılara a tfeder mahı 

Jelle yapılan beyanatın itt 

kir ıurette Daazlı halkını 
Poloora aleyhine tahrik nıak 

1adıaa matuf kana•tt ha. 
kimdir. 

Şu ıon hldlıelerden önce, 

Uaazlı meaeleıl, Ceneneyl 

allkadar etmeıl•• raimen, 

Milletler Cemiyeti lronao1l· 

ato ruzaameılade kayıtlı de 

illdt Koaıey, tarafından hl · 

rl Milletler Cemiyeti ata ti · 
ıbnl tauımadıfı, dlierl de 

kaydı ihtlJatla t•likkı ettlil 

nazırı ltlbare ahaınca, bu 

ıenlıltkte bir thtlllfı halle· 

debılecek mevkide d~flldtr. 

Fakat laldtıelerfn aldıfı tar 

zın projram1D tadlltnı mu 
cip olması mulatemeldtr 

Her halde ylluek lcoml· 

ıerln yerinde tutulma11na 

mu•akkaten karar •ertlmtı 

16r6nmektedlr. Çiiakü Al · 

manya - ltal1a arHında baı 
ka bır rejimin teılıt buıu 

ıuıula bir mlzakere ihtima

li tlmdthk tahmin edtleımez. 
Edıtla Brlcoa 
La Re,11llltque 

tORKDILl 

Mııssoliııi
nin ()nc~eden 
ta hnıin ede
ınediği şey. 
(Baıtarafı Qçünc6 aayfada) 

mtye muyaff alı olanları hür· 
metle ıelimlıy.ııhm. Akıt 

halde timdi ne vaziyette bu· 
luaurduk. 

BuıGn B Mu11ollnl Alm
anyaaıa müttefiki bulunu 
yor. Muazzam, merkeziyetçi 
Ye doktrini bOıtüD Lltln ana. 
nelerine zıt bir Almanyanın 

Bunu da tahmin etmtı 
mlydı? Tabıt harıa, on tkl 
ıene 6nce Avrupa tarihinin 
«DönOm aoktaıı• nı haber 
Yerdtft zamaa Hıtlerln lktl
dara ıeleceflal , Alman1anıo 
bu kadar ıüratleı deilıece · 

i lnl. cilretklr hareketlerini, 
buıtınkfl iç ye dıı metotla· 
ranı klmıe tahmin edemez
di · Duçe ltalyan!n ıllllalan · 

ma11nı ileri göt6rmelde «Dl
nOm aolctaaı» nda pek ku
vetlt bir ltalyanın Akdeniz 
Ye ıömlrge huıuıuadakl 111· 

yetlerlnl rakip de•letler ara 
111Jda an•ne•I hakem 0111-

llylc tahakkuk ettireceğini 

ıanı)'ordu . Büyük enternu · 
yon al l»uhranın daba baı -
langtcında onun tarafından 

ileri ıürülmut olan dörtler 
paktının hedefi de buydu. 

ftalya eler V ersayıe AY· 
rupa kurumlarmlia ıtıtem 

zihniyetini o kador tenkit 
flttlkteo ıoora, m6na1ebetle
rinde lam mu•azeaelt aDa 
neYi aleıtlklyett mubaf aza 
edebllmlf olıaydı , bug6a De 
talili bir •eziyette bulunur
du. Şimdi en kudretli de· 
illıe btle, ea ıösü ıeçen 
nftfuzlu devlet olurdu. 

Almanyanıa, btr 1antlml
n l, bir emellal, bir dur11mu· 
nu, hatta ıtyaıi doktrininin 
bir zerreılnl feda etmeden 
fta lyan f aıtzmlnln teıanüdü
nil ve kati ltttf akını temin 
edebllmlt olmaıı mulaakkak 
ki bir ıabeaerdir. 

liunuala beraber bu ıa. 
heıer ancak, Habcılatan 

ltladen beri ıarp devletleriy
le ıtal1ao faı lzm l arasında 

ııtılde daba yükaek bir em · 
nlyetatzltk Ye buıumet da.
Yarı yük1eltmtı ol n hece
rlkılzllklerla, 9ocukca laare · 
ketlerin, ht11t hareketlerin 
pek mahir bır surette itti· 
•artyle mimkfln olabilmtıtlr. 

Ceae'fre, kaplanın deill 
kaplaaın yavrularını• üzeri· 
ne ateı e~eD _bir avcı ııfa
tlyle zecri tedbırlerı taıarla · 
dı Ye tatbik etti. Bu tedbir 
hal1•• mllletlal, gündelik 
lhtlya~ları için, Almauyanın 
eline bırakmaya mecbur et
tlll ıünden itibaren Almaa· 
ya milkemmel bir fırsat ya
kalamıı oldu. Zeeri tedbir · 
ler, te1lr1lzllklerl ıörOılGr CÖ· 
rilmez kaldmlmıt ol•aydı 
belki feae fıraatt kaçırırdı 

Halbuki sistem, maatıkın 

ulaımıyacajı bir ıeçlm eem· 
boll. laallne ıelmlıtl. 

Qıtelık, lıpanya meaeleıl 
•• ltalyan faılzmlnln bu ite 
atılmakta ılıterdljl btlcal 
A.lman1anın ltalya ıle ıarp 
deyletlerl araıında mi••••· 
t.etlerln d&zelmeıtnden en· 
dtıe etmemHI için k6f ı bir 
sebep oldu. 

Apacık aeYlyıede olaa bir 
takı• lalcumlara ralmea, 

Mahrukat ka
nunu tatbikatı. 
(Battarııfı ikinci ıayfada) 

rldlr. 
Ha•agazt. petrol, petrol 

müıtak1arı, taı kömlrfi ye· 
ya linyit dlıtllaalyoa moı

taklara ve elektrik dahi tH· 
bin maddeıl olarak kullana· 
labılecektlr. 

Mahrukat kaaununun ıu
m61üne ılrea ze7tlnJ•i• 
f abrlkalar1 palamut hullıa· 

ıı, •alL:eı (meyva kök6 bala) 
çıkaran fabrikalar, çırçır 

fabrUrnle.rı , mobilya ye ke· 
reıte imal eden, fındık, ce· 
Yfz, çeltik •e emsali mab· 
ıullerl kıran ve ayıkhyan 
f abrJka Ye mle11eıelerle 
bualar ıll:al teıhta •ad.Hl 
olarak kullaadabllecek artık 
bırakan fabrikalar 1.tliim•m 
artıklarını teılala için kulla
pablleceklerdlr. 

Mahr•kat kaauaanua bi
rinci maddeıfJle yakılmaaı 

mecburi tutulan maddeleri• 
tutuıturulmaıı fçfa , çıra , 

odun, tahta parçası, yahat 
yerfae ıöre talaı, fındık 

kabuiu, pamuk ko•aıı ve 
emıall artıklar tutuıturucu 

madde olarak kullaaalablle · 
ceklerdlr. 

Y akılmıuı mecburi ııaah· 
rukat tle birlikte kullanıla· 
cak tutuıturu•u madde afı
betlerl ntzamnametle ı6yle 
teıblt olunmuıtur: Kok. ta
bii antrasit, yarı kok, taı 

kom6r6 ve brtketlerde ylz 
kiloda 20 ktlo, lloyU köm6· 
rüode yüz kiloda 15 kilo-
dur. Nizamname diaden 
itibaren ylrlrlüie ıırmtı 
bulunmaktadar. 

Bıh~aıir sul~ ~u~u~ 
hi~imlilindın: 

Hamldlye maballHindea 
Haltl kızı Nesibe Durmuı 

tarafından kocaıı 

aynı mahalleden Alt 
Oıman oflu Halil durmuı 

a leylatae açbiı ıulb teıeb

büıl da •uıaın ıarılmekte 

olan mubakemeılade: Müd· 
del aleyh Halil Darmut na · 

mına çık.ıırılan daYettyenln 
lkametıah mahalli me9hul 

bulunduiundan babl•le bıll 
teitlll iade "dılmtı Ye mab · 

kemece mumatleyhe tlla yo
lu ile tebltfat yapalmaıı ka 
rarglr elmaı bulundujuadan. 
mwmatleyla mGcldelaleyb 
Ha!tl Durmuıua muhake•• 
1601 olan 29 bazlraa 939 
ıaat 16 tla muhakemede 
hazır bulunmadıiı taktirde 
muhakemenin ıulla tetebbü
ıü da•uı olması ba1eblle 
ııyap kararı •erllmekılzla 

sıyabıa•a balnlacaiı lizu•u 
tebhfat makamına kaim ol· 
mak üzere tlln olunur. 

ltalya menfaatinin harp 
,apmala:ta olmadıiını •• 
harbin kl•ıenln meafaaUae 
el adılını herlıeıten iyi bfltr . 
Şu laalde Hlimet 1elu ae 

dır? Sellmet yolunun baı
lanııcı herkeıln pratik bir 
muhakeme •• makul bir 
konuıma tarzı tatbik etme 
ıl olacaktır 

Avrupa rakip Uyatro ıurup 
!arsadan milrekkep deflldir. 
[lblrltilJle fellketl arama· 
dan fani 6mlrlerlnl 1aıa · 

mllk ı.ttyen yilz milyonlar
ca laıaadaa mtlrekkeptlr.• 

1 HAZlllAN mi 

Balıkesir askeri satın 
<tlnıa konıisyonııııdan: 

Balakeılrdekt kolordu tnıaat, tamirat •e teıt.at, keılf 
proje ve reılmlerİal taazlm ve lnıaata nezaret eylemek 
üzere ay.la 260 lira ücretle bir ylkıek mimar ve yahut 
Jükıek mimar yerlade aJDI lcretle Jlkıek mllaea•ıı alı· 
nacaktır. 

Tlrk elmHı ıart olaa taliplerin dllekçe 111ila6hal, dip · 
loma Ye eYYelce çalııtıkları müe11eıelerden Ye yaptıkları 

itlere ahi Yetlkalara Ye aüfuı teıkerelerl ile illrllkte la
lakeatr aıkerı ıahn alma komlıyoaaaDa mGracaatları. , 
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Balıkesir İn1İi8arlar 
Başnıüdürlüğünden: 

1 - Akçay tıkeleılne lalalaarlar ldareılne ald ıelen Ye 
mezlı6r lılı:eleden mablJe (40) ton •lkdarında ıe•k edt · 
len ltllcimle em•alt tdarenia Yapurdaa lıkeleye ve lıke· 
leden Yapura maYna Ye ıat aakh1ah bir •••• mldtletle 
münaka1a1a vaz edtlmltllr .. 

2 - lbale 15 . 6. 939 ,ertembe ılnl ıaat li datlır. 
Ye Akçay tdareılncleliır . 

3 - Bu iti baıaraltllecek liman tdarelerln.lea ehll1et
aameJI haiz taliplerin 800 lira mabam•en bedelini• JI• 
tle 7.5 te•tnatlle birlikte Bahkeılr, E•re•lt Akçay idare· 
lerfae mlracaatlara. 

4 - Şartaameyl ıirmek Ye daha fazla izahat almak 
lıtlyenlerln yukarula yazılı idarelere mlracaatları illa 
oluaur. •- ı-124 

Mıoyıs icra 
mım11luğnndın: 

Manyas ıulh blklmllllnla 
21 ·3 939 ıla Ye 20.29 DU· 

marala dimtle Kocaı61 ki 
ylndea Kırımh Cafer ol 
lu Hü1eyi111 Alıyara Keca
ıöl k61laOın göl el•arıada 

hazlae tarafıaclan murlılerl 

berber Y •ıuf uhdeılne lba · 
leli tarladaki hl11elerlnt her 
bfrl ayrı ayrı kendlılae ta · 
tarı olaa l 60 liraya 1atarak 
bllilaere rGcu etmeleri üze
rine mahkemece bu paraaıa 
kendilerinden lıtlrdadına 

karar •erilen borçl•lar ICo · 
eag6l köyOaden öll berber 
Yuıaf karaıı Arzu,kısı GGl· 
ıGm •e otlu Ahmet bakla · 
randa yapılan icrayı takibat 
keıbl katlyet etmlı Y• borç· 
luların bacse mlcas baıka 
emYallerl olmadıfı Ye bor
c•uda bu ıayrl menkulQa 
ayaıadaa dol•••• itibarile 
llu gayri menkul tarla lıttla· 

ıal edilen Baadarma aıltye 

hukuk mabkemeılata 15-1 · 
938 tarih Ye 106 aumualı 

Yeraıet tlimtle •• laazlneye 
tarlaaıo bakt1e borcu olan 

44 llra da da Yacı tarafın · 
daa ödeaerek 6lü berber 
Yuıuf •artılorl berçhı Yuı•f 

karııı Arzu Ye cıYlltları lu · 
zı Gllıüm Ye oflu Ahmet 

•• dljerl Ômer ubdelerlae 
te•etlt icra ettlrllmlı •e ay. 

nı zamaada tarlanı• hede
llnln nısfı deaecek kadar 

bir mlktarıaın .la alacakh 
taraf ındaa 6denmlt oldu . 

fuadan alacaklıya bercu oL 
mıyaa Ômerln .. tıttaa elcle 

edilecek lledeldekl huluıka 
muhafaza edilmek lsere tc· 

ra Ye lfllı kanunun 123 •• 
m6teaklp maddeleri mwcl 

hJ•ce ıayrl •enkulGa tama 
mının aabtıoa karar •eril
mit oldaiundan Kecaı6l kö
ylnla göl clYarı mevkltade 
•e 15·3·939 tarih, cilt 220 
sahife 38 auaıara 2 tapu 
tle 1ukarıda adları yazılı 
kimseler namına mlııccel 

lıhkııir ıul~ hukık 
blkiıliüin~ın: 

Muıtafafakıh mahalleıl•
den Çerçici Necip kar111 le· 
ltlaa Ye kızı Eıma •e Hacer 
•e Şahta sa ele Ahmet Ye De · 
ıııntrkapudan Hafız Ahmet ka· 
1111 Nef IH •eaalre ••killeri 
a •ukat V elabl Çıkrıkcı tara· 
rafından Haeı lımall mahal
lealntlea 116 Ab411ulkadır eti• 

Maıtafa, Abchıllıadlr ollu 
Hlda,et Ye Alaliulkadlr ka · 
r111 Dudu •e arkadaıları aley-

latae açılan ıuyuua lsaleıl 

da•aaında; •ldcletaleJhler· 

dea Duda Ye Abdulkatllr Ye 
Hidayeti• lkametılla .. hal· 

lertnln meçhul olmaııada• 
mabke•ece lıeadllerlne ya· 

pılacak teblliabn illa yelu 
tle yapıl•aııkararılr el•uı 

•• ••a11en ılade mld411el 
aleyhler •ahkemere ıel•e-

dllderlndea laaldaranda ııraP 
kararı Yerilerek bunun 411a 

yine llln yolu ıle yapılması 

k.,arılr olmuı buluadufua· 

dan mumalleylalerl• m•ha · 
keme 1Cini olan 27 ha afra• · 

939 Hat 14 de malakemed• 
laazar bulunmadıkları takdir· 

de aaubakemeala 111aplarıa
daa hakılacalı IGzumu telt· 

ltfat maka•ına kaim ol•a• 
üzere H . U. Kaauaunua 417 
ln•I maddeıl hllr•l•e te•· 
flkan illa el-ur. 

ıarkaa V aıll, tlmalea 161, 
garben llya, cea•laea yol 11• 
çenlll bir laektar 14.t metre 
murabbaı ye 101 lira •u· 
ha•mee kıymetli tarla••• 
açık artırma ile müsayed•· 
ye çıkarılmıı ol.tuıuadao 

taliplerin ıatıı ıüal ola• 
28 6 939 ıGaü Man,aı ıulb 
mahkemeıl ıaloaunda ,es· 
de 7.5 pe' akçelerlle bir 
ilkte bulunmaları, daha si · 

yada izahat almak lılly•• 

lertode 12 1·939 1thıü11d•• 
ıoara laazır b•lunacak ıart· 
nameyi tedktk etmeleri tll• 
olunur. 
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