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Alman - ltalyan askeri 
paktı dün imzalandı. 

Büyük Millet Meclisi büd·: 
ce müzakerelerine başladıl 

__ _...-----------------·········· \ 
Maliye Vekili büdce müzakerelerinin başla- \ 
nıası miinasebetile beyanatta bulundu ve 

hükumetin mali politikasını izah etti. 
Anlcara, 22 (A. A..) - Bil· 

Jülc Millet Mecllıl bu ıiln 

939 yılı büdceıtnla mQzake 

"'••lae bat lamı ıtır. Maliye 

Veletle Fuat Afralı bu mü· 

Oaıebetle Japblı beyanatta 

~ftdceala ıerek maaraf Ye 

r•re~ .Yarldat kı11mlaraaın 

teıbtt Ye ta1lalade tutulm•ı 

olan eıaalara ı••lı bir ıuret . 
te laah etmtı, nakit, bulne 

·~ döyfz Yaal1etlerlDI Yerıl. 

lerde •lkelleflyetler lehlae 

Y•pılmıı elan tenalllerlD 

tn&abet netlcelerlal b1Uaa11a 
kaycletmlıtlr. 

Mall1• Vekili laabatlara 

araı ncla ıaaa1t ltlerhutzla 

l•ldtaf •• Jurdun tmar Ye 

M.aliyı Vekili F•at ADralt 
lıllbı yolunda ahamıı olan 
kararların tatbikat ıoouçları 
etrafında malamat •er•lt 
tir. 

C. H. Partiai Ba
yük Kurultayı 
hazırlıkları. 
A.akara, 22 - C. H. Par· 

tlıl eı,alıı: KurultaJIDlD .,.a 
29 ada 8G1ik Millet Mec · 
lııı blnatında toplaama11Da 
atd hazırlıklar tamamlaamıı 
•• ruzname te1b1t edllmlttlr. 

Kurulta1da Ylllyetlerde 
Parti baıkanhlı Yaat· 
felerıde 16r01Glecekt1r. lu 
buıuıta Ylll1etlerde Parti 
mıataka mlfetttılllderl tla· 
du edılecefloe delr bir ıa
Jla da Yardır . 

Her Ylll yelten ıelen dilek 
ler •ekiletlere blldırllmtıttr 

Kurulta, pazartesi ıl•O 

1 
rlJ&Ht dt•anı •• eaclm•• · 
lerl ıeçuektlr. 

Alman - Leh hudut hadisesi Var-
şovada galeyan uyandırdı. 

Leh ajansı Polonyalı umumi komiserin oto
mobiline hücum edenlerin Alman arazisin. 
den geldiklerini iddia ediyor. Miitearrız-

lardan biri ölduriıldii. 
Londra, 22 ( AA. ) _ 

$arlti Pruıya ile 
Dcıazıı aruıoda Nntler hu· 
411ci boJYDtla bir ıGmrük 
tl•lrealal llaı111ıılardır. Poloa 
Jahlar buou tahrik mahiye · 
lh•de tellldd etmektedtrl.ı 
le PoloaJaaıa Danztı umumi 
9llllıerı D 

ltıı•• •nztr •Y•• mec · 
P 

bır ••ta Yermtıtlr. 
oloa1 a i aı aa:ıete eri, Daa. 

1 •r•1tl 1 d 
l 

1 D • Poloaya!alar 
• •1bta4le 
'-adı,.ı., b •ukua ıele• 
olup lr t•hrlk eaert 
D lb•·-ıı ••zııı Y•tln tamamlle 
tı, •t- ~•lllaurlarına teret 

..... t. ld 
Y•o t • l!KUllU be-
ler· • •ekte •Gttef lktlr-

Pe.rtı, 22 _ 
ltura,. relea ba v •rıo•ada• 
ztıde berlerde Dan· 

••zl1eua 
naztlc bt JentdeD 
dıtı N r •aztyete ılr· 
tılc ' azı tahrllcltınıD ı•t
b Çe l•nlıle•ekte olclatu 
•ber •erllmektetlır. 
l la uaıuruDa karıa Daa · 

•iade J•pılaD taz1ıkler •e 
•oa budud la~cltıul V arıo · 
•ada aaıuml Itır IDflal •• 
1 leJaD tcvlld etmlttlr. Po· 
'••ya mellul makamları lc•P 
•den tedbirleri almıılardır. 
SQ1a '-ldite burada ınka· 
Q•tle karıılaamııtar . 

V &rfoYa,2J (A.A ) - Pat 
'hıııı talldlrtyor: 

l>tıa akı am Da aslı de 
~'rltı PruıJ• ara11adalll bu· 

dudda kltn Kaltboacla bir Sa•t 20 Je doir• Naziler 
Alman · Leh hudutl hidt · Leh ıü•rtlk m6fett1ılerlnin 
ıeel cere1an etmtıtır. Ba oturcluju btaanın öoOnde 
aoktada at~ı teaU edildikten toplaamıılar •e btr kaç el 
ıonra Naziler Leh ılmrOk at•t ederek binayı lıUll et 
btnatını lıtlll ve tahrip et· mlılerdlr. Poloaya müfetttı 
mtıterdlr. (So•u tl&lnel ••Jfada) 

--------....... =---·----------_....--
lngiltere -Sovyetler 
Birliği görüşmesi. 
~~~~~~~----

Canı ı r ı d ı lord Hılıfatı ila Sıvy atlarin lon~rı ~üyut 
ılç:si ırııındıki müzıkırelar ilırliıor. 

Ceaene, 22 (A.A.) - Ce· 
nevrede loıtllz Harlcıye 
Nazırlle SoYJct1erln Londra 
Bi1tlk Elçlıt aratında clila 
yapılm'f olaa ıarOımelerden 
ıoara loııllz murahbae be· 
yeti namına ı6z ıö1lemef• 
Hllblyattar bir sat lasılla 
S••yet Ullf akı akdi yeluo· 
da mühim terakkller •ide 
.. dılmıı olduiuau 161lemlt 
tir. 

Ceoe•r•, 22 - Bu ıabah 
ParJıteD buraya ıel•• Lerd 
Ha laf akı ile SoYyet sefiri 
Malıky araııada temaalar 
yapılmııtır. lnıılıs heyeti 
azaları, loıllls -- Sovyet •D · 

laımaıınıa yakında akdlal 
mümkün kılacak bir mahl

rıt arıet•lt buluna• db· 

ki Parla 16rl1melerlndea 
••m•undur. Maamaf lb Ce
aeYrede bir preaılp anlat· 
maaana ~aralaa .. ile. b•nun 
kati mablJ•l alabtlmHI lçlD 
çarıamba •ana Loatlrad• · 
da loıtlta kablDHI J~Umaıa 
da tHYlp edllmeıl l&zım-

dır. 
Parlı, 22 - Ha••• ajanıı 

blldlrl1or: 
Dıplomatlk mehafellardekl 

ketu•lyet• rafman, düa ı•· 
c• toplanan umumi intiba, 
MoıkoYa ile yapılmakta 
olaa 16rGımeler netlcHI 
balıakaada oldukça Dtldtladır. 
Bu 16r01melere Cenenede 
de••• edilecek •• Ceaenede 
bu 1arüımeler kati deillıe 

(I••• ıktact ıaJf ada) 

. -:···=-taraf birbirine bü-
Bır harp vukuunda ıkı d k ve yalnız 

tün kuvvetile yardıın e ~c~ceklerdir. 
başına sulhu kabul etınıy : 

Berlla, 22 (A.A..) - Al
maa-ltalJaa tttıfakı muabe· 
dHI bu ıüa lerha4e iki 
bGkAmet Harlcl1e Nasırlara 

araaaada lmzalanmııtar. 
Berlla, 22 (Radyo) - Al· 

maa - ltal1aa aıkerl ittifa
kı buıln ıaat 11 ele e., ... 
kllet ıarayaada ltal· 
1a• Hariciye Nasıra Kont 
Cıaae ile Alman Hariciye 
Nasırı Rtbentrop ara11ada 
imza edtlmtıtır. 

imza ••raıtml eıaattnda 
Hatler de basar bu1unmuıtur. 

Bu muahede muclbl•ce 
her iki tarafta• ltlrlıt11e te
ca vGz oluraa iki taraf bir 
birine bllUln ku••etlertle yar· 
dam edecektır . 

Beraberce bar be ıırdtkle · 
rl takdirde aralarında mu 
tabık kalmadık~• . Jalaaa 
baılaruaa ıulbe ıırmemell 

ılmdlden tekeff il etmekte· 
dtrler. 

Alman aıktrltrl 
eıal· nacaklardır. 

ekeaomtıt ıabaııod• 111 bu. Bu pakt h»:ıala•dılı la. 
lerlol artıracaklar. _Jbb~rlerlo rlhten itibaren merlyete ılı· 

ll tecı d p kt ılk de•H ıuılarda am• birbir . mekte lr. • 1
• 

alaam&ll l~ID L 1 • mQddetl 10 .. aetllr. 
..,.ıa .u a 1 22 (A A) - Koat 

Aıkerl aahada •e la11p lerı1le daim• t• Berin, · · 
--------==----..;..~-==-=-==--,,..- ClaDo ye ref akattndald H· 

1 Ş 
hl il buluna• buıuıl 

Hatayın kurtu u :;; ::~,!:,::d~·::,:.~:: .. .. 5 T muz ı. k.,,., •• mııtar. gunu: em Berlln 22 (A.A.) - Kont 
~ ~ 1 ClaDODUD IDUHtallh m6na· 

Halay Mıllet Mıclisi aync.1 eylül gününl ~8 ıur U· ıebeUle gazeteler, yeniden 
Alman. halJ•D doatluiu H 

IU' günü olarak kı~ul etli. . mihverin yentlmez olan kuY· 
'l lld velini metlh ye ıt-na etaaek-

H a tay - Suriye hududu tesbit ed I· te, Duçe ile FOhrenln lıtıh· 

Antakyadan bir 

Antakya 22 (A A.) -

Millet Mecltıı toplanarak 
aaa •ata• reıml 16nlerlue 
Jll•• olarak T4rk orduıuoun 
Huta1a •ırtltll 5 Temmuz 
sOnG kurtal•t •• MecltılD 
açıldıfı 2 Eyl~I •Daü•O kur. 
tuluı ltayramı olarak kabul 
etmııttr. Mecllı bunda• bat· 
ka Hal•J ıehtcllerfaln lıı:e 

mtklerlnlo bir yere toplaa· 
matıaı Ye .. lr ıehttler lbt

deıl luar11lmasıat kerarlaıtır· 

mııtar. 

AntakJ•, 22 ( A .A.. ) -

Geaçllk •• ap•r bayramı 
burada sertıln bir proiram· 
la u .. aalaaııada kutlaamıı· 

klmlara yapmıı oldukları 
ziyaretler eaoa1ıadalıl buıuı· 
ata ııaret ederek 1611• de· 

1 mektedırler: 
halyao •e Alman ordula· 

lllevcuclları dolıyltlle ay· 
,., 1. 

01 Wut tııtJ•n ve 11
•

1 

btr tem•• halinde çahıan 
ıenerallerln kumnoda11 al. 

d bulunuıaları tttbarlle 
tın • 
dOoyaaıo eo b6y0k kuv•e· 

udır. 
Lokal Anzetıer diyor ki: 

Panrteıl ıttıf akı topla•· 
mıf, harp tebltkHlne kare: 

görünüı: Ası nehri bir bartkad olan Rom• 
8 a• mOaate'-etlle BerllD mlh•erlalo ıoa cı••. 

tar. •11 ı. l •lrecektlr 
H ta1ıa bOtOo ıehırlerl Tir• ta•••• yer •!· z. 

a J Boeraeo elh•D•• 
bayraklarJl• dooan•11ıtır Ber f.a• J ı a• - Al· 

lıkeoderua,22(A.A )- De•·ı druaokra~ılerl h~•c:m etmek 
let Relıl Tayfur dS6kme• mat D .. s•;r,'ı~~. beoı:etlyor. 

l ff lo ~"'- l•t ye ... 
t•hrfmtze •• md • •rmtı· Berlln 22 (A A.)-8. Hıt-

1 O du•••n • ••~· ı • ce1 ' J iıll•Oo CSfledea aoara tir er, 
• S . hUdUdU f &SbJt Koat CtanoJ• lıabal etmtı 

Hatay - urıys . ye kaadfılle, B. Von Rıb-
edıldı: bentrop da basar oldufu 

AntakJ•• 22 ( A .A. ) - halde, usun mlddet ı&r01-
ffata1la SurtJ• araııadekl mOıtOr. 
budutlarıa tahdidi•• memur _...,,;,. __ ,,_ ___ ,-=...,.-

lıo111fıyon 1•
101 bıt1r111 '' •• Milletler Cemi-

Tllrkçe,F raoa1:ıca haaarlenan 
.... ıı .. ıer• Tork •• Franıı• yeti top/andı. 
marabhaıları tarafından im · 
r;alallmıttar. Hudutların tah· Ceaene, 22 (A.A) - Mll
tltt mua1Deleal de ikmal edl- letler Cemiyeti konıe7I bu 
ler•k tatlar dlkllmlttlr · ıO• toplaa•ııtır. 



SAY A a 1 

Alman - Leh hudut hddiaesi 
Varşovada galeyan uyandırdı. 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

1 rl mtldafaa etmemlılerdlr. 
Saat 23 de Danzlıls, bir pe
lıı omlıerl Polonyala mü
fettltl rf blaayı t hllye et· 
mele davet etmtt, alııi tak
dirde meıulAyet kabul etmt
yuellnl 16ylemtıt1r. 

Polon1alı mOfett itler o 
saman Slmonıdorf a bare
lıcet etmlıler ve halk bOcum 
ederek ıOmrük blna11Dı tah· 
rlp etmlttlr. 

Danzlıdeld Leh komlıerl 
Marlan Şonıkı, vaka ma 
halline mua •ini PerkoV1klle 
tkt meımar 16ndermtıttr. 
Ayan Mecltıl bunlara bir 
pollı memuru tefrik etmeit 
late•emfıtfr. Komlıer mua· 
Ylal de iki e~m • r 
o t o m o b 1 l 1 e ~althoa · 
ya ıeldıklerı zaman beı ki
ti ıafere taarruz etmfıtlr. 
Şif er kendini müdafaa et. 
mek m•cb•rlyetlnde kalmıı· 
t11. Memurlar m6teca •izler 
dea blrlal öldiJırmGılerdlr. 

BerllD, 22 (A.A.) - D.N. 
B. Danzlıdeo btldlrtltyor: 

Polon1alılar, Danzlı ara
ıiode bıızı mıotakalar1na 
Polon•alı unıurların tehli
kede -bulunduiu hakkında 
radyo tle haberler neır•t

mektedlr. 
Danzlg poltıl, bntün DaD

zrı arazlılnde tam bfr ıG · 
kOnuo hüküm ıür ekte ol· 
duiunu bildirmek tedtr 

Varto••, 22 (1 .A.) - Pat 
•jaa11aın netrdU(Jt bir teb· 
llide ezcümle 101le deaılt· 
yor: 

Polon7a makaml rının 
yaptıkları tahl.dkat Kaltbaf 
t c •ti• ltldt1eılnln tahrikçi 
mahiyeti Ozerlade hiç btr 
16plae bırakmamaktadır. BU· 
ha11a ıura1ı 1a1anı ka1ıddır 
ki Polaayah umumi komlH· 
rlo otomobiline btıcum eden · 
ler, hidlıe maballloe doiru
dan doiru7a Ra7h arazisi 
dabıllnde kalD Parlemburr 
mevkllnden ıelmtılerdlr. 

Berlfn 22 (A..A..) - D. N. ı------------

(çwR.A.DYO 8. ajaa11nın Danzlıden ala 
rak b• akıam oeırettfil bir 
telıraf a 16re, Kalthoa hl 
dlıHt, Verder - GroHH mıo 
takaıında ıtddetlı taflal 
uyaadırmııtır. Halk, bir çok 
malaallelerde, asciimle Plel 
kede bir ~ok tezahGrler ter· 
tip et mittir. .. 
lngiltere - Sov
yetler Biri 'ği 

göriifmesi 
(Baıtarafı blrtod ıayfacla) 

bile çok faal bir ıafhaya 
slrecektlr. 

Lord HaltfaJu, . Londraya 
tl6oc1Giü saman bu ıörüı 
meler haldnDda, çarıamba 
ıGal yapılaeak toplantıda 
kabineye izahat •erecektir. 

Dün lfledeo ıonra yapı 

lan 16rllı1meler hakkında iyi 
.. aber alan mebafellerde ı6y · 
leadtflne 16re, iki memleket 
mlme11lllerf, btlbaua, Ce 
ne•rede pazarteal Ye Hh 
ıOnO yapılacak m6zakere 
lercle bir HH aramakla ut· 
raımıılardır. 

~uvYetle tahmla ecUldlil · 
ne 16re, Frao11zlar yardım 
balaıınde kartılıklı mHelHI 
l:aerlnde, Daladlyenln mebu 
HD mecllılndekl ıon beya · 
aatı ruhuna uygun olarak, 
lnılllz ve SoYyet noktal na 
zarlarını uyuıturm k için 
tekliflerde bulunmuılardır. 

Dün akıamkı ıaroım ler 
barlclnde,hazı meh fellerdc, 
loılltere, Franıa v So•yot 
ler BJrllit bir kuı1hklı yar · 
dım formGIO deri ıür6lmek· 
tetllr. Bu fikre 
ıöre bu üç memleketten 
biri, Alman1anın ıarlnnda 

hemhudud devletlerden bt
rlne karıı 'fU ua gel cek 
bir tecavOz takdirinde yar
dıma koımak m cburlyetla 
de kalır1a dlfer lklıl de y r
clıma relece Ur. 

Cene.re, 22 (.l.A.) Boo 
ne, bu ıftn eaat 20 40 ta 
otomobille buro1a gelmt tir . 
Bone, d ba bu alrıam Ala•d 
adalarının yeniden aakerlleı· 
tlrllme11 meı leıl hakkında 
konaeydekl Fınlandlya ile 
lıveç ı:nlme11tllerlle g6!'0t 
mlttOr . 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

16S9 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T .A.Cl-19.74m. 1S19SKea. 20 K-.v. 
T.A.P -'1,70.. ,_.65Kea. 20 Kn. 

23 . 5 - 939 Salı 
12.30 Prolram, 12.35 

TClrk müzlil (Pi.), 13.00 
Memleket ıaat a7arı, ajanı 

.,. •eteorolojl laaberlerl, 
13.15 Müzik (Hafif mlztk-
Pl.), 13.45 - 14 Konuıma 
(Kadın saati: EY ha7atına 
dair), 18.30 Projram, 18 35 
Müıtk (Koro e1erlerl-Pl.), 
19 00 Kenuıma ( Ham .. urı, 
bahkcıhk 1er1iıl ltaldnntla), 
19.15 Tlrk milalil (f&11l 
hefetl), 20.00 Memleket ıa 
at ayarı, ajanı •• meteoro
loji haberleri, 20. 15 Tlrk 
müzlll (Saz eıerlerl •• tak· 
ılmler), 20 35 Türle mlzfli 
1 - B&•en Şent• hHtenl
alr ıarlu: (Her zaman ıer· 
de hayali), 2 - Sellbattln 
Pınarın H. ıarkı: ( Aıkınla 
ıCbOnHm), 3 - Sallbattla 
Pına11n H. ıarkı: (Se•lyor· 
dum onu ruhumda), 4 -
Faiz Kapancınıa H · Şarkı: 
(BGklüm, bGklüm 11rma .. ), 
5 - Saaclettfn Kayn jın, 
tlirkG: (Sarı kurdell), ti -
Hal tür üıO: (K.aranfal oy

lum oylum), 21 .00 Koauıma, 
21.15 Eıh m tahvılit, 
biyo - nukut ve zir at bor 
ıuı (fıat), 21.25 Neıeh p:ak· 
lar - R, 2 J ,30 Müzık (R d· 
JO Orkeıtrıuı- Şef: Praeto· 
rluı ) 1 - Gluck.ı.-Mottl
Balet - Süiti, a) Entrodükı· 
JOD, Atr gat, lento, b) Len· 
to (Relııe .. lıger Gelıter), 

c} Muıette, Aodaote, ç) Aır 
gat, Slcilheone, 2 - Mic. 
h el Haydn - Seofonl Do 
m jör, op. l, ı 3, a} l· 
leıro ıprltodo. b) Rondoun 
poco ıııdaııo, c} Fin 1, Fu
ıato. Vlbace A11al, 3 -
Kurt AtterbePrg - «Yaz ge 
ceıl danaları», op. 24 a) Ak· 
ıam, b) Halk babçeılnde, 

B N. Voo Rezntcek: «Don 
na Olana) opera11odan uver · 
tar, 22 30 MQzlk (Opera 
ary lart Pi ), 23 00 Son 
ajaıu haberleri •e yarmkl 
proir m, 23 15 - 24 Müzik 
(Cazband -Pi.) 

TO za MAYIS lt39 

Kazalarda spor ve Atletiz müsabak ları 
ge çlik bay mı. 

Suaığırlık, Baly ve BiJrhaniye
de tarihi giln heyecanla kutlandı 

Susıtırııkta: 
Suııfırlak, (Huıuai) 

Geaçhk ve ıpor bayramı, 

o ıln• yaraıır bir ıurette 

kutlandı. Mektepli ıençlerln 
J•phfı beden hareketleri 
11k aılı alkıılaadı. 

Mukatlde1 giinla ebe.;.· 
mlyetlnl tebarüz ettiren nu 
tuklar ı&Jlendl Okullar 
•e ıporcular ara1ında atle· 
tlzm m6ıahakaları yapıldı. 
Derece alanlara muhtelif mi-

klf atlar Yerildi . Ôileden ıonra 
Topçu alayı takımı de ka· 
:ıamız rençlerl ara11ada bir 
de futbol maçı ya.aldı . 

Gece çarıı •e maballltta 
bol ııık randı ve ıeç •all 
te kadar halk elleadı. 

ıelılrln helll batlı caddelerlDl 
, ıezdller. Spor alaaında top· 
lanıldı •• Atatürk büıtline 
çelenkler konuldu. Kutlula
ma komite.ini• talebe •• 
ıporcuları ıeli.m lamHını mt
teaklp lıttklll martı ı6ylen 
dt. Bu eıaada tllreie 
T6rk bayraiı çekilmekte tdt. 
Dal baııaı Duma• Almıı 
marıı bl1ük bir intizam ile 
ı6yleodl. 

Nutukları ve ıHrlerl takiben 
atlettir mthabalıalara baı· 
landı. VoleJ~ol •ü1abaka11, 
futbol mibabakaıı, atteıhk 
mü1abakaları bittikten ıonra 
ıecela,ın ldmanyurdu ve 
Halke•I tarafındaa bir ça7 

zl7afet1 verllmtıtlr. Futbol 
mGıabaka11 Karaafaç - Ga. Balyada: 

Balya, (Huıuıl) 19 me~ karııık takımı ile 36r · 
Ma111 ıeDçllk •e spor ı.a1· haniye ldmanyurdu futbol 

ramı burada çok bararetll takımı ara11nda Japılmıı 
' l Okulların Halke•I tarafından konulan 

•• aeıe ı ıeçtl. 
bet yıllık kupa maçıma tik 

jlmna1tlk 16ıtertlarladea 

. ıonra muhtelif lıoıular •e 
ıpor kul6bG tle Halke•I 
t lnmları ara11nda da. bir 
futbol maçı Japılmııtır. 

mü1abak&11 tdı.Kupa beı yal 

zarfında en çok kazanım ta 
kıma Yerllecektlr. Bu ıüo 

ayol samanda ıporcu arka 
dqlardİln Nejat Enderin ye· 

Gece etraf baıtan baıa nt açtıiı fotoiraf atelyl'llnto 
bol •tıkla aydınl•tılmıı ve açılıt reımt yapıldı. Halkevl 
katabaaın muhtelif yerlerinde t u k İb hl ç k il 

uaı anı ra m a ıro u 
milli oyunlar oyaaamııtır bu 16zal teıebbuıün mem . 

Bürhanlyade: tekete ve 1ab1pterıne uıurıu 
Bürhaalye,(Huıuıl)- Bür- olmaaı temennlıl tle atel 

laantyede 19 May11 ıençhk ye Ye fotojrafhauentn kor
Ye ıpor bayrama btl76k te- dell11oı keamıı •• da•etlıler 
zabQratla kutlulanmııtır. müe11eaeyl gezmtılerdlr. 
Sabahleyin tik defa olarak Akıam bu meıut aünüo 
luymetll ıporcu merhum coııun ıekılde kutlulanııına 
Şevkinin mezarı arkadaıları ald intibaları, tazim Ye 
•• ıporcular tarafında• zl· minnet htılerJnl b6yüklere 
Jaret edildi•• konan çelenıl bildirir telguflar çtkilmı1 , 
mGteaktp yOkıek hlhraları ölmez Atanın ve kahraman 
HJfl tle anıldı. Sonra 11ra ln6niin6n hltıraları derin 
ile talebeler ve ıporcular ıa1ıılarla anılmııtır. 

Zabıta 
vahaları. 

Marth mahalleaındea Şah· 
ver tle afnt mahalleden F · 
lkın hırluıerek Recep hızı 
N zmlyevl tekıne ıle döl . 
dliklerl tddia ve ıikiyct 

edildtilndon ıuçlular yaka 
laoarak taklb ta baılan· 

mııtır. 

,' Cumhuriyet mahalle in· 
deo lbrahlm ojlu 13 yaıla· 
rındakc Şükrü Hııarlçl me 
halleılnden 15 yaıındakt Ah· 
medl çakı ile befıf ıu 
ratte yualadıtı tiki.yet edil 
dtftnden ıuçlu ŞGkrü ile ar · 
k daıı 14 yaılarıoda N zun 
yakalanarak adliyeye veril. 
mıılerdlr 

Askeri 
tep le re 

mek
talebe 

a ınacak. 
Aıkeci okullarıı 939 940 

dert yılı açtn talebe alana· 
cııktır. 

Bu okullara ıirnıek fıtt · 
yenleriD müracaatlara t ha 
ztrandan l O ajuetoıa kadar 
kabul edilecektir. 

Aıkeri lıeelerln yalnız 
Oç6ncü 1tnıflara için ıeçme 

ıın11•ları 15 atuttoıta b1tt 
lıyacalı, 20 ağuıtoıa kadar 
devam edecelttlr. 

Ltıelerlo diğer ıınıfl dle, 
ort okulların bütün ıınıf. 
farı ve HDat ltıeal birinci 
ımıfı Jçlo seçme ıınavı ey
lüle kad r ıürecektlr. SıneT 
neticeleri bu t rlhteo bir f ı 

gün ıoora ilin ve kabul 
edil it oleoiar btldırilecek 
tir. 

Genel Dlrektörl6k Atletl
zmFederaayonanun ıençhk ve 
ıpor bayramı münaaebeUle 
lıtanbul, Balıkesir. iz mir ve 
Buna bölıelerl arasında ter
tip ettlfl atletizm mfbaba· 
kaları çok iyi neticeler ver. 
mittir. 

19 Mayııta ıeltrlmtze ıe. 
ilen lıtaDbul atletleri; cumar· 

- -.<> •• 

Belediye Reisi 
Ankaraya gitti. 

lieletllye Relıl Naci Koda -
naz, muhtelif Belediye itleri 
Dl takip etmek ibere pasar 
ıGnl Aakaraya ıttmtıur . 

•• 
Gönende bir 

muhtarı yara
ladılar. 

G~nen, ( Huıuıi ) - Bır 
haftadan beri ha•alar ııeak 
va rDzıarlı ıeçmektedlr. 
Y aimurauzluktan bujdaylar 
va arpalar ıararmııtır, Ha
yaların bu 'taziyeti, Gönen
de butday •e un flatlan 
DID y6luehae1lnl mucip ol 
muıtur. 

eır muhtau yaraladılar: 
J'\ kçapınar köyü muhtarı 

Haun Çavuı ile G6nenln 
Rüıtem mabaUeıtndeD Arıf, 
Hahlıo lcahYeıtnde 

lıkambil oynarken ka•ıa 

,ıka rınıılar •• neticede Arif 
muhtar HaHn Ça vaıu 
bıçakla dört rerln· 
den yaralayıp kaçmak lıte 

mtııe de jan.:larmalar tara. 
fından yakalanmııtır. 

Bir kız kaçuma vakası: 
Kazamıu batı. Muratlar 

köyGndeo Mazlum kızıMellbatı 
eoneal ve bir komıulanaın 
kızı Saniye ile b1rhkte gece. 
leyin ıebze babçealndea 
dönerlerken birden bire ön· 
lerlne aynı k6yden Barlk 
ile lımatl çıkarak cebren 
Melabatı kaç1rmak fıtemtt 
lerdır . 

Buolarıo ıOrültüıünG 

uzaktan itilen Ekııdere aıuh 

tarı havaya çı fte atmak ıu· 
retlle mütecavizleri korkut-
muı vt: k çmolarına ıebep 
olrouıtur. 

Bılihere vaziyetten jnn 
darma haberd r edilerek 
müteca•üzler y kalanmııtır. 

Bisiklet yarışlarma iştirak 
adın bisikletçilari

miz g Jldiler. 
19 Ma•111ta lıtaobul Edır · 

oo lıtaobu\ aruıoda yapılan 
150 kılometrelık bıııklet 

y rıılarıoa bölgemiz naroıo 
l~Urak eden So.brl ile Meh 
met dGa tehrlmlze gelmlt 
lerdlr 

Mehruedln blılkletl kırıl· 
dığınd n mQıaba aya f§tl· 

§ Evvelki gece Eje mn
halreıloden Tahılu oflu HOı· 
nü, çarııda Poıtahane ıoka
fında rutladıiı Arlfın ilze· 
rine hOcum eder~k d6ğme 
ğe baıtadılı ve ceketinin 
dnğmelerlnl kopordıfı addı 
•e ıtkayet oluodutundeın 

ıı.ıçlu yakalaaarak adliyeye 
'ferllmtıur . 

Cumhuriyet m halleıln 

den AtatOrk parkı et arında 

bahçeveolık yapan Mehmet 
oilu Allofn tht buçuk yaıla 
rındakl otlu Cemil babçe 
baYuzuna düı rek boğuldu· 

iu blldlrlldtjlndeu müddei 
umumtllkçe v k ha kında ' 
tahkikata ıırııılmlttlr. 

rak eclememlttlr 
Sabri, muhteJıf bölgelere 

menıup 35 münbıkın içinde 
T eklrdafına kad r ikfncl ol · 
rak gelmtı ve alu bir te 
adOfle liıtlflu p tlacnoıı y 

zGodea mQıabakayı 

test ıüna ıaat ı 4,30 da Alt 
Hikmet Paıa ıtadıoda Valf, 
Korkomutan ve daha binler
ce Hylrcı öoünde mGıaba 
kalarıaı yaptılar ve 48 ıaJı · 
ya karıı 81 sayı ıle 

kazandılar. 

Müıabakalann tekalflne 
ıeçmezden •••el ıuraıuu 
memnuniyetle kaydetmek lı

tertz ki ıtlmdlye kadar b6lıem· 
'zde mliteaddıt defalar atletizm 
temHları oldu. Hatta bir za 
manlar Galata1ara71n ma· 
ruf atletleri de ıeldtll bald 
cumarteıl ıGnO yapılan te· 
maılardakt raibetl 16reme
mtıt1 Demek kı 116n4ieıa ıü· 
ne halkımızda atletizme kar
tı bir allka uyanıyor ve fut
bol maçlarındaki ıeylrcller 

adedi kadar bir kalabalık 

toplanıyor. Bu da blztm içi• 
ıayanı 16krandır. 

Çalıtan her amat&r ıpor· 
cu,çalııtıiıDın manen mlkl
f ahaı 16rmek lıter. Bunu da 
ıörem•H• blltabl hevesi kı· 
rıhr Ye bir daha ona karıı 
Hvalıl kal mı. Onun tçln bu 
ıtbt ıporların ıık 11k yapıl
ma11 ıenç atletlerimiz içle 
hem tetvlk va hem de atle
tizme karıı ra beti çofalt
maktn . 

.Senenin 9 ayını dll•r 
ıporlara Yakfetmek, 1alnız 
atletizm için 3 &J çalıımak 
kifldtr. Eıaaen bOtOn ıpor. 

ların ruhunu atletizm teıktl 
eder. Bundan bö7le, atlet 
olmayan herhangi bir ıpor 
cu dtin ıporları yapamıya· 
caktır 

Cumuteıl 16nkO ml1aba· 
kaiarın ıerek tarz ıdareıl ve 
ıerelue halkımızı• tletlzme 
karıı olan alllca •e ıevılıln 
den göiıOmüz kabarmııtır. 

Ve ılerlıl için de btzlere bir 
çok netle ler •erecellnt tim 

diden. mOjdelemlt oldu. 
Atletizm FederHyonunun çok 
yerinde olao bu ıtbl temH· 
ları fazlalathrmatını temen 
al ederiz. 

Müubakalarda kazanıları 

dereceler: 

Gülle: 
Mehmet lıtaobul: 11.90 la 

b!tlhcl, Şevket 1O.76 tie lkio· 
et, Salih Balıkeıtr üçüacil 
984 

100 Metre: 
Süleyman Balıkeılr: l f, • 

3, 10 la birinci, N zml •• 
Cıhad 11,4.10 Udncl •e üç 
üne O 

800 Metre: 
Elt lıtacbul: 2, l 1,'2 10 l& 

blrlncl, Abdullah lkloct, Sok· 
rat Balıkeıtr üçüncü . 

200 Metre: 
R lf letaobul: 24 le bırın· 

el, Üçtek tkıncl, Ahmet Ba· 
hkeılr Qçüocft. 

Cirit: 
Kemnl 1ıtanbul: 47,50 bl 

rlncı, Şevket Bahke.lr 46, 77 
(Sonu dördüncü 1ayfad•.!,._., 

ıutktlrmlf ve umumi tuotf 
netıceelode 12 net olmuıtur 

Bölgeler aratınd da E6" 

ktıchfr birinci, lıtanbul tklf'. 
el ve Ankar Gç6ac0 ohnuf · 
lardar. 
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bokomotift. 
lttaı10._lar ıeçlJoruz . Çok 

Rettlerde bırakbfımız lıtu 
fonların teferruata, hafıza. 
•uıda birbirine karaımafa 
baılarnııta. Tıpkı, hatırl•n 
au1an ılltk adrealer ııbt . 

LEHiSTAN VE DENiZ 
f Ha•a 11calctı; •afonua içi, 
mndan f arluızdı. Baıımı 
Pe~ereden içeri ~ekemiyor· 
cluaa Sıcak ••fon, lnıana 
bir ıe1 ciOtlnmelnl:ıda d6 
t6Dmenln blletlrubtyealnl 
ıettrlyor. zamanı bir Hat 
tdurt11tyle 1ayan tekerlekleri• 
Jelıneaak melodlıl, can ııkıa· 
tııı •eriyordu. 

Lehliler, Baltık sahilinde kurdukları limana 
yakın kumsada her sene büyiJk bir 

geçit resmi yaparlar. 

Mey-.a •ermemlı k11ar afaç1ar 
•e çıplak telrraf direkleri 
t11ubalelalı, dalka•uk re•e 
ranılarla blıl ıellmlamaktay 
diler. Bir ıa•dlvlç ııbı, 
tlıltmlerl ara1111a ııkııtıfımız 
Yarmalar •e yanık k6m6r 
lıoka11 karanlafı ıözlerlmtzl 
•e içimizi dolduran Ulneller, 
tekerlek ıeelerlal bGy6t6yor
lardı . 

Çocuk hayretlae lte•zer, 
boı hır biltıttrubıyem •ar 
da Her ıey, be11I, hayretin 
•e hayraalıfın tel6rgGılyle 
lıarıılaıtırma lıta ydı . 

Ôteden beri dikkatimi oya. 
lıyao lola:omotıf. ba rln 16 . 
ıl•e daha enerJllr, daha 
llleybetlt ıarftnOyorda. 

-«Lolremotlf, baılı baıı
aa, bizzat bir otoritedir» 
Y•lla dlıl•melıteylm 

Lokomotifin • • e r . 
Jile hamlelerle ılerl 
•b1ııı bana h•yraalık verl 
Jorda Lokomotif, bir otorl· 
te •e peıl ııra, ona tlbl 
olarak ıGrlklenen laaatal 

cDaazıı ıebrl ahallıl 89 
metre yGkeekllkte olan ku
leleriyle dalma iftihar eder
ler. Bu kulenla 16l1e1l ufa
cık bir meydana dOıer. Bu 
meydan eekl Alman uıla
bunda yapılmıı lurmızı tul 
lalarla çevrılmı1t1r Buradan 
bir iki adım ıleriye ıtdılln· 
ce aıırlarca A vrupanın •n 
zenıın tOccarlaranın dDkkln
lara ile dolu olarak kalan 
Danslı çar1111na ıırthr 

Burada da batan Almaa 
ıehlrlerlade oldutu ıtbt taı 

merdl•enlerdea 1erla altına 
inilerek kubbeli birahane 
lerde Mllnlh bıraaı içilir. 

Se11elerce ev•el daha Hıt · 

ler lktıdar me•lıllne ıeÇme 
den bu bırahaoelerden btrl
ılnde bir yıfın Alman tele· 
beeı etrafımı almıı, baea 
Jana yakıla derdlertnl an 
latmıılardı. 

Almaeyayı ortaundan lkt 
ye a1ırmalrla A•rupa dıp · 

lomatlarının b6y6k bir bata 
yaptıiını ı6ylemtı1er •• bi
nanı• tat zemini Ozertnde 
a11rlarea ev•el yazılııııı Al· 
manca kitabeleri 16ıtermft 

lerdl. Nihayet kendılerinden 
ıeçerek haykırmıılardı: 

- Danztı de Berlln ka
dar Almandır. Mdletler Ce-

deablre büy&k Leh milleti 
hakkında takdırklr ıütunlar 

doldurmafa baıladılar. 
Httlerln o •akit tek bir 

ıayeıf vardı : 

Ôz •ataDı olan A. vuıtur
yayı diriltmek için ıayret 
ıarf ettlil Almanya tle btr
leıtlrmek • lıte bu makead· 
fadır ki. Hnler, 25 klnuau· 
aanl 1934 de Lehl ıtıın tle 
Danzrı meeeleaınt mualllk· 
ta bırakan btr tullf imza 
lada. 

Seneler ıeçtl Danztı me· 
ıeleıl diye balledtlmemlt bir 
da•anın •arlıla ldeta unu
tuldu. Fakat 1Gn6D btrıode 

bu ıebtr tekrar adını cUiD • 
yaya duyurdu. 

Leh Hartctye Nazıra Albay 
Bek nutkunda: 

- Danzıı ıerbeıt ıehrl 
Veuay muabedealnln btr 
icadı deilldtr, demııu. Bu 
ıerbeet ıehlr a11rlardan beri 
mevcut olan bir •alrıadır. 

Da11zı1 ıelul •akttyle Vtı· 
Ull kıyılarında yaııyan kü
~Oık btr lıll• aııretl tarafın 
dan yapılmııtır . Bu ıebtr on 
tklacı aeırda tarlhe ıtrer •e 
Pom•relll dikahfına mer· 
kez olar. 

Fakat Daazlilo bu latlk· 
illi çok ıilrmez. Şebtr Tö 

katarsa ••lonlar1, ayrı ayrı 
'- otoritenin tehalarlydl. 

mlyetlnln burada ne iti tanya tarikata menıuplara 

DltGnlyoram: 
•ar. deaılea ıhlhla ralalplerJn eli· 

- Hayatta alce loko. 
•ottf •e yine ••ton lrarek· 
t.rlt milyon mtlyon «leıan'.* 
••rl. 

Vereay mualaedeeladea be.I ne clGıer (1309) Bunlar c6b· 
rl Almanya, Danzığe dair 1 be yerine ıarb taııyaa, uy· 
lıteklerde bulunmaktan vaz arke.a kılıçlarını ya1hklaran· 

Muıtaf a Ni11ad 

Neşriyat: 

Yani Adım 
Y ••I Adam ı•zeteıtnln 

229 ncu ıayııı çıktı . Bu 
lııafta Yeni Adamda lımaıl 
Hakkı Baltacıollu, Htı.a . 
•etldtn Bozolr, Ce1ll Nuri 
Alt R ' fza Korap, Pe•zl Se· 
lea, Şerif Turıut KOırkçOıol · 
~~Kemal Çekıa, Naeret 

rlrçGoflu, Selmın Stlber 

seçmedi ı 933 yıla ıonlarına 
doiru, yani Hltler devrinin 
tlk eeneelnde, o ıüne kPldar 
Lebltter al•yhlnde ıarel al
ır hakaretlerle dolu yazılar 
yazan Alman ıazetelerl blr-

Ga•on111 PaplDID, Emile Du· 
rkbeln hazalı yazılar •ardır . 
Aynca iç ıoıyete, dıı ıoı 

yete, k6lt6r, kitap haberleri, 
haftanın dOtlncelerl •ardır 
Bu kıymetlt fikir ve 1anat 
ıazetealol hütOn okurları· 

mısa hararetle tavsiye ede

riz. 

~·ODQ!!rlcdlllntn Tefrllrııu1: aaaaaaaaaaaaaaaao• . ~ . 
i CENGiZ lrtAl~t l 
•. Ya.zan· H a 

• . · LAMP Çeviren: ENVER ATAfıRAT .o 
•Qaaaa 9 

ıu:ııaaaD Tefrika ,"ft 69 aaaaaaaaaDa• 
Ttbet ,.,1 

ler, Motolla;:11ada1&1 z1ıbıt· 
kaddeı 

1 
•rafuadao mu· 

ıayı an 
iri bey b ••un kıllı, 
ııbı b az OJauzl.ı •• ipek 

t E 
eyaa kuyruklu yaklar 

ara ında '- l d I n çe.ı en alhn yal-
~z 1 arabalarla aellyorlardı . 

oraeantlan ıelen harp kra· 
h Tult, pek makbul olan 
btyaz de•elerdea bir tOrü 
lcet1rcot ıtt Dalların karlı 
tı111elerinden ıelen Kat•say 
ôııatıne yQz b!a aeçme at kat· 

'-'•ıtı . 
Ttaoçlo dallarında• m6t . 

t•fllderln en 16zdeal olao 
\J Jaurların ldıkutları •e Hı 
tlettyen balkın Aılanluah 
l•lınıılerdl; ıentı ye kemik• 
la t•brell barp elebıııları 

' eleltqlara, aarl•ı •D• 

boylu Türkmenler. ırenlt YU· 

cutlu, matrut bakıth Türk~ 
ler bakana h6rmetl~rlnl ıun
mak üzere toplanıyorlardı 

Atlar, artık 1ertleıtırtlmı1 
clertl..,Je deitl, parlak seactr 
zırhlarla ılblemlftf, dtzsınler 
•• eser takı•l•fl seoaın 
sGmDı Ye elm••larl• beze• 
mitti · 

Gobldea lae meıhur bir 
çocuk selml1t11 Kubı&a,., Tu· 
lınlD o sama• heaOz dokuz 
yaıında olan ollu. Kublly 
tik defa olarak ava ıttmek 
mlbaadeılnl almıtlı, ilk aY, 
bir tmprator torunu için çok 
milhtm bir hld ı ıe tdı ve 
Cenıts hao, torununun ata 
caiı 1 k okun 1a yını keodl 

ıltlı ıer••k ıaretale ltu•• 

ıo altına koJ•D ıarabı ıu 

karııtırmadan lçf'D, kadınla. 
ra kartı çok l:aa1ranklr da• · 
r anan hakli& t orta zaman 16-
•alyelertdır. Ş6val1e rabtp 
lerin mak1&dları, Ucaretı&h 
ıehrfD ıenetlndea lıttf ade 
etmektir. Hu tıttll 1450 ta· 
rthlne kadar devam etmıı · 
tir. Daoztı ahaltıl bu tarih· 
te Lehlerin yardımını lıte

miıler, dört aeneltk bir cl
dalden ıoora Leblller Dan 
ztll lıtllidan Lturtarmıılar 

dır. Ve ıehlr halkına Leh 

aid meraetmt ifa etmlt oldu. 

Ordunun kumandanları ile 
kurultay azaları nihayet. 

ıkı bin kltlJI lıUap eclebtle 
cek genıılıkte beyaz bir 

çadırın içinde topli11dılar. 

Bu çadarın kapılarandaa bı-

rltt huıuıi olarak lmparato· 
ra tahıl• edtlmtıtl - Cenuba 

müteveccih olan c6m!e ka
p111nın &nOadekt kalkan ve 
mızraklı Hkerler ihtiram 
n&betl tuhı1orlardı . Hea• 
atd olan k•pıaın anandekl 
oöbetcılere 1rehace bunlar 
da ••dece bir ihtiram a6· 

betcıJerladeD ibaret slt.t 
idiler, sıra, ordudaki dtat•· 
ifa ve deYletla otorttcıl hl~ 
bir kimsenin rastgele lmpa· 

ratorun tkametılhına ıtr

meılne ceıaret edemtyecelt 
kadar 11kı •• Hllamdı. 

Eıklden ordu •e Orhun· 
lar aıpt ettikleri atlara; ıl· 

lllalara •• btlıalara, .... ı 

kralnno btmayeel altında ol· 
mak ilzere olr 1erbeatt ver -
mtılerdtr 

Danzlg iç aaır Lehhlerle 
doıt~a J•fıJaralc terakki et 
mtıttr 

1772 ele Leh ııtanın ılk 

takıtml ııraı nda Dandı Pr · 
uıyalılarsn hı11eeloe dOttO. 
Pruıya ıebrln hürriyetine ve 
mubtarlyetlme rla7et edece· 
tıal •ad etmlttl Fakat yirmi 
bir eene IODra ba •aad UDU· 

tuldu. Şeblrla bCirrlyetlnl ka
ybedııındea bir kaç eene 
ıenra N•polyon bütln bat 
metlyle Pnatyadan ıeçtl Or· 
ta Anupanın ılya1t yazıye· 

tını d•i ıttrclt Bu meyanda 
Danz•ıe kaybettı lı hOrrlyet 
•• muhtariyeti •erdi. Tahıl 
bily6k Napolyon orduıuoun 
boaıuaa uirama11nJan ıon 
ra Pruıy•lılar tekrar Denzl· 
le yerleıttler •e ıebrın mu 
htarıyeUnt tamamtyle orta• 
dan kaldırdılar. 

Sonra cıba11 barbl haıla

dı. 

Llblstıı H daaiz: 
Her ıene Lehtıtanda ya· 

pılmuı anane baltne ıelmlı 
btr ldet •ardır. Leblllerln 
Baltık denizinde yaptakları 

Gıdın1• limanına yakın btr 
kumıal dzerınde bü y6k bir 
ukerl ıeclt reıml yaparlar. 
Soara ıO•arl ıubaylerı atta 
r1nı ı61Gılerlne kadar deni· 
ze ıokarlar, alay bayrakları· 
nı deniz ıuyuna bahnrlar 

«Lehtıtanıa denizle e•len 
meıl» tıml verilen •e her 
ıene ayoı mevalmde tekrar 
edılea bu ıeçıd reamtaın bir 
mlnuı •ardır. Cıhan harbi 
ıonuaa tıuklllınt yeniden 
kazanan Lehııtan keadııınt 

denize lt11ilıyaa daracık yo 
la terk etmlyeccflne bu ıu 
retle &deta yemin eder. Ve 
bu defıımez karara btitln 
d6nyaya anlata1ak iller. 

Lehtıtana denizde• bir 
mahreç •ertlmeal Amerl~a 
Cumhurrelıl 8. VdıonuD 

haıaa hediye olmak Ozere 
Goblyf' 16nderdllene, ıım

dı de dünyaıun en kıymetli 
taılarıDı ve bazınelertal 
onan ayakları dlbla• 1ılı 

yorlardı Tarıb ( bıç bir za• 
man bu kadar aenrıallk •• 
paha bir araya ıelmemtı· 

Ur ) diyor. 
Vatealarınıa kımlzl yeri· 

ne timdi prenıler •e k•••• 
danlar bal içkiler 1 ve lraaı• 
it•J'•• ve lurmızı ıeraplarıaı 
lçlJ'orlardı. Han btzsat Şıra• 
ıarabını baı•n lçktlere ter · 
cth ediyordu. 

Han tlmdt, Mehmet Şa · 
hın altıa talltıeda oturuyor 
du; yanında, ilen ıabın aaa · 
11 ve tacı duruyordu Ku 

rultay toplanır toplanmaz 
6l~n tabın an&11, ellerl bat· 
la olduiu halde içeri ıeU · 
rıldl. Tahtın hemen 6nünde, 
eıkl Gobloln hlkOmranlık 
ııaretl ola• hay•an lcıllaran
da• ttleamlt kOlreoıı .d6rt 

IAft'A ı 1 

Geca mahkamelını~ı cı
hş!nlara maıı zammı 

varile.cet. 

Ankara radyo
su neşriyatı. 

Ankara' - Meıhud ıuç : 
ıb•oc• m• 

lar kanunu mur · lıı•D 
sai aaata barıcıade ça • 

ddetu•uml ye ıa 
hlktm. mil übatlrleH 
bıt kltıplerl ti• 111 AdllJ• 
zam 1apılma11 ıçta apıl
Veklletlnc• t~dkıkat 1 

1 • 
klDI bu UD 

maktadır.Zam im bud 

Ankara radyoıu kurulu · 
ıundan ıttbarea memlekete 
'fe dOnya ne9rlyatıaı 

«TOrlılye radyo dlflzyon pOI· 
taları» bırletlk lımt altında 
«TOrkıye •• Ankara rad· 
yoları» aamlartle tkl ayrı 
dalı• üzerinden yapmakta. 

dır. 1639 Metre tlserlndea 
yapılan neırlyat l 20 kilo· 

vatla ye beenelmtlel remlslerle 
aaadılı takdirde ••I 

hk elcrl ıece 
ıuçlar ma elll d •aları 

ki ye 8 " çalıt mı1acı ar l de•· 

T. A Q. •e T. >.. P. lıta1· 
yoolara da 20 lıllo•atla ça-

htmaktadır. Fakat ıerek 
memleket dıt• için ola• kı. n6betcl mabke•• er• 

redecelılerdtr -- -
tD koyduju 

dünya ıuıbu iÇ biri tdl. 
on d6rt maddedeD d D bl· 

tuklarıD • 
Hıtler de ou L L h klt 

36 ı alu• e rıade • mı yo brece 
d 1 de bir ma 

lHIDID en • aaıı· 
mahk olmakııııD y•t•Y O 

atmııtı. 
1acaiı•ı teılım ah• Leh· 
halde tartb •• cotr b ts· 

eıerlod• • 
itlerin Deazlf Oaoılı t• 
larıoı tıbat eder açılan 
brı Lebıatanıo d~'-·oaleyh . vıDa'"' 
peoceuııdlr D 1 tı 

b deıt 
80 

V euay asue e k 0 ld• 
h apır r 

aerbeet ıe ır 1 bır •t 
lete u,ıua olauya~ı•Y koD 
yapmıt detıldır. a kıden 

hk eı 
ıreıınde bir ar• L b bı 
oldutu rıbı Darı I · da .tO 

1111•" mayeıı ettuıa a d CorcuD 
tio\lıd6 fakat L:' LehUlerlO 
tırarıyle Oaostl e eh• 

.,,a,..t ' menf aatlerl •• ••k 
t 1 koru 

rın muhtarı1e 18 ltı 
ı 1ı Mılletlet Ce•11••••• 

rakıldı. 
1 Alm•DJ• 

Bu tdar• ıelı 1• batka 
todaD kuru bir proteı k kadar 

bir ,., yapamıyac:• oddetç• 

kudretalz kaldıl1 ~ btm•J• 
Mtlletler Ce111•1•l torlteJe 

k dar 0 
yapahllecelı • feo• bir 
malak buluoduk:at Lebtıler 
ıey defıldl· f 8 ad• bir tir 
bu idare ıekl••• edıler· 
lü emaı1et edelD uade ta 

Korıdoran olh•Y• ıd 0 1aD 
mamtyle Lebltler• a dltll•· 
bır Uman yep••" makıadı 
düler. 1920 de b: tçlD fr· 
tahakkuk. etttr•e GıdıDJ• 
•n11z as6hendıılerl l •· ı U· 

ak b• , .. ç 
tımlndekt kllç Bur••• 

ıeıttler. manana ytr d ıçerl 
ı_ l OıerlD e 

bir .umıa 1 kçı 0 tu-
ıınde elli kedar bt ıd D ıba 
rau ktiç6k 1ıul6be er • 

ret bir k6ycei••cl• · fran-
Fraaıut tek•111 'f•d altı 

ı bura a 
llZ aer1Dafel fada) 

(Sonu d6rdOocO .. Y 

ka e bır keç• ıerll1Dtttl· 
I rktaD 18 " 
Ceıntz Han, f* 6 

d l a ıo• ç 
len kuman • 0 ar 

1 111uhare· 
yıl tçtade yepı aD hakkında 
belerin neticeleri 
izahat yerclı: 

ı• dalı•• rerekıe memleket 
içi için usun dalı• neırtyab 

men aynı eıH Dzerlnden tam• 
lmakta yani barice kar

yapı 

bir aetrlyat HrYlıl 
fi ayrı el 
ıekll tetbtk edalmemekte tr. 

Ankara rad1oıtle T6rklye 
rad1oeu netrlyatıaıD yekdl· 

terinden aynlıırıa11 •• luıa 
dalı• 1eta1yoou lçlo ayrı 

t • t yapı ıma1ı Oze· 
oeır Y 

d l d ktkat yapılmaktadar. 
rı• e e 
du ıelıllde luıa dalı• Anka· 
r• radyoıu bOtDn dOaye ya 

b.t•P edecek ıekılde netrl· 
yatta bulunacak ve TOrkı1e 

radyoıu da snemlekd nrı•t· 

t Yapacaktır. 8u ık. lı · 
J• iDi 
ııtaıJODUD neırıy.tı ıcap et· 

k •• Ulıaum 16tO&dOkç• 
ti ç• 
bırl•ıtırılecektır · 

lu ıekllde yeDI mall ... 
••d•D ıonra tatbiki ıçıa ted· 
ktkler• de••IP olaamakta-

dır. 

Olüm 
Mub .. ebe ••rtdat Huauıl 

ıubeıınde haciz asemuru 
Hakkı 

AhbeJ otla 
Leden beri çekmekte 

DIDı ti• 
oldulu felç ha1tahlı ıkt 
ıOn e•nl dairede çahıırlıeD 
bırdenblre f azlalaıma11 6ze· 
rıne eıkadaılan tarafından 
Meınieket Ha1tahaae1tn• 

kaldınlmıı •• bl· 
tOn tlattmamlara rel
meo kurtulasnıyarak dl• 
ıabah 16ılerlnl bayata lra· 
pamııtar Ôile Oaerl Batç•t· 
aıe mezarlıiın• 16tlrDle-

rek defnedıl1Dlttlr. 
Kederli atloloe hat ••I· 

1ı iı dtlerlı. 

Urdlil zabitler ve kuman· 
danlar artık Cenıız hanın 
tıaretınc ıbttyaç ht11etme· 
deo harp etmek ye memle· 

8 anın 1ayeılnde (( •n yaı 

b r imparatorluk 
maaz~am ı 

kurdum, ılz de datma ka 
auaa ve emirlere itaat edl 

ketler zaptetmek ıanahnl 
öirenmtılerdt. Bu lee mem· 

leketln parçalanma11 lhthna· 

ltnl arhnyordu Han k.uıd· 
na ileri ılrmekle ~u tebll· 

atz» dedi 
Zeki Motel, ~aptıklarıaı 

mecibet••k lfln hiç bir fır· 
du onun ... 

ıah kaçırau1or • 
ııarı•d• kaouDll flerf .ar 

L tbmal edilme• me. ve onu 
bir ku••et olarak tanıt••· 
nıa blı10k ehemmtyetl •ar 
da. O artık hl~ bir ktmıenln 
ıahai yardımıD• llatlyaç 181 

ter•t,.ecek derecede l&u• 
•etlt adı, fakat kanunu t erl 

aOrerek, kurduiu bu muaz-
18111 ımparatorluiu lrendl 
oful ye torunlarına bırak 
mak ııtlJorclu. Ooua r•ttı. 

• e kendi keyi 6nlem~ır: " 
el b .... 

6llmledea aoara a u 

t 'u'
UD ,r•f•B18llDI te· 

p~r• or 
mi• etmek lttlJ'Ordu lmpa-
ratorlufuauo blyOklOl681 

•• sealıllflal herk•ID 16 · 
sG 6nlae ıDrmek içi•, her 

yeni ıelea kumaadaa •eya 
elçiyi tahtının 6nlae çalırı

yordu. Oiullarıaa tlddeth 

bir llaaola « hiç bir sam•• 

birbirinizi• milnakaıa •eya 

kavı• etmeylalz •e oıata

ya her zaman ıadık kalı 

nız» diye ihtar ediyordu. 

- SONU VAR -
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--------------------------------------------
Dünkü ve bu günkü 

Danzig 
(Baıtarafı Oçlnc6 •Jfada) 

sene çalııb. Mükemmel bir 
liman yeph Ve bu limanı 
demlrJo'u ile leh ıtana t.ai 
ladı. 19J8 de Lehııtanın U · 

caretlaln 1ar11ını bu liman 
vaııtHlyle yapılmııtır. 

Alman1a taraf ındaD der · 
bal feryatlar yOkıeldl: Leh· 
iller kendi 1eptıkları Uma. 
nıa meof aatl fçln Daazfıf 

ö ldürmek lıtlyorlar . Deıdl 
ler. Fakat hldtıat bu iddia
ları tekzip ıttt. Danalı eıkı 
lktlHdl lu1meUadın bir 1•1 
ka1bıtmıdl. Almanlar lau 
aef er de Lıblılerla yeat bir 
limanı, artık Danztıe ihti
yaçları kalmadı. Tamaml1l• 
Alman olan ıebrt bize vı· 
rlniz. D•1orlardı. Bu ml
talea ilk bakııta hak 16rG -
neb&lır. Fakat hatalıdır. Zt· 
ra Almaa1a ile Leblıtaa ara
ııada bir harp vukau takdt · 
rinde Gtdln1a tamaml1le 
Danzlıdekl Alman topları · 
aın ateıl altında kalır. Sulla 
zamanında ite 1ent liman 
Leblıtana tthallt ve threca· 
tının ••cak 1ar111 için klfl
dır. 

Diler taraf tan Daazlı ile 
Lehistan ara11ada ıOmrlk 
hududu ikame edtlmııl Hr· 
bent ıehrta 6llm6 llemek · 
tir. Kezalik malıul d016aea 
Almanlarla Danztlla ıerbeıt 
ıebır olarak kalmHıaı ve 
mwhtarlyeU idareye malak 
bulunmaıı keyf ıyettnla Lehtı-

• tan kadar Danstı ıehrl içi• 
ile f &Jdah olduiuna teıllm 
etmtılerdlr. Hattl B. Hitler 
bile 20 ıubat 1938 nutkunda 
bu aoktal nazarı mGdaf aa 
etmlıttr. 

Almanlar için, Berltnden 
KOalıberıe ı ıderken Lela 
topraklarından ıeçmele 

mecbur olmak ızhrap verici 
bir t•Jdlr Lehlıtaoın tranılt 
tarikiyle ı•cçecek Almaalar 
•• etya için bası mlaaade
ler •ermekte ıeç kaldıiını 
da itiraf etmelidir. Bır ka9 
sene ev•ellae ı•llnce1e ka
dar koridordan ı•çmek ya · 
bancılar için bir ıılıencedea 
farluızdı . GGmrftkte muaye· 
•• edılmeden ıeçecek trea· 
lırln ıa 1111 ıon derece asal· 
tılmııtı . Bu tre•ler b•duttan 
ıtrer ıtrmez, biıtln ••ıeala · 
rın kapıları mGhürlentyertlu. 
Otomobil tle ıeçmek içi••• 
buıGn bile paHport vı vl · 
se Jlsımdır. MahaHI ticaret 
lçlnH mOıkGllt tlaba blyllr 
Ulr. 
Daaztı tle Mart1e•burı 

ar'aaında ancak altmrı kılo
••trelak meeafe vard1r. Fa
kat ıımendüfer bu meHfe1ı 
ahnca1a kadar üç budud 
dei•ıtırtr. Pıuıya hududu, 
ıperbeat ıehlr hududu, Le· 
btıtan hududu. 

1934 Alman-Leh Anlaı· 
maaından ıonra bu gDç 'Ok: 
ler bir derece1• kadar ha
f tflemlıtt. Fakat hiçbir sa . 
maa tamaml1l• halledtl•lı 
deiıldı. 

Hullıa koridorun •lct1du 
•• Danzlila mwbtarJ1eU 
bals olması Lehııtan içen 
ha1atl bir meHladtr. Ve 
Alman1a tle Lebtıtaa ara
sı•da daimi bir thtlllf mev· 
zuudur. e. lbtllif basa• 
b•clucl b&clJHlert tl•arl mi· 

naıebetler yizQnden alır 

laıabtllr. Bununla beraber 
Albay Bek. b~ı ıeoe bu mil 
naaebeU iyi idare ed.rek 
Lebtıtanla Almanya ara11nda 
tbthlflardaa aaluaabılmtıttr. 

A!bay 8ek kimdir? 
Uzun bo1lu. ince zarif 

yürüyOılü bir adam Uzu• 
burnu, ıofulr fak at 11afur 
bakııları, ağır •e lbenlılı 
bir ıesl vardır. 1918 de, el. 
han harbi bitmeden •••el 
6z 1urdunun kati tıttld&ll 
için çalııı1ordu. Gizli bir 
vaalfe ile Ruı1aJ• 11tml1t1. 
Kı:aılorduda hizmet eden 
aılrerlerl araeında müe11lr 
propaıandalar yapıyordu. 

Bunlar binlerce erden m6 · 
rekkep ıuruplar halinde 
Rus orduıuodan kaçı1orlar. 
Leh bucludlarını •t•Jorlardı . 
Troçkl, Beklo 1akalanmaet 
hakkında ltlr tıvldf emri 
lmzalamıtb· 

1919 da tefmen Bek, tek
rar Leh ordusvndakı eıkı •a
:a ı feılae d6adl ve naaraıal 
Pdıudeıktaln mlıa vlrler!n · 
den biri oldu. Bek fıkır m 
barlyle otoriter ldare,e da
laa mOte•aylldtr . 1926 da 
mareıalın tHfs ettlfl partinin 
ıefıdır . V • o de•lrlerdenbe· 
rl de Leblıtanı bu parti ıda. 
re etmektedir. lek, memle· 
kelini komllnlsmin lıtll& et . 
mesln• mani olmafa çalııır. 
M6lklJ• ftrıklerl•I• hararet . 
il bir mldaf tdlr 

Bir kaç H•e Mareıal Pli· 
ıudıklnla kltlpllll vazlfeıl 
nl yaptıktan •o•ra barlclJ• 
nazırı oldu Ba nzıfede de 
Leblıtanı tamamea mOıta 

kil olarak yaıatmafa uf· 
raıtı. 

Bu makıatla Lebtıtaada 
ltulunaa Fraaııs zabitlerinin 
Leb orduıu•dakl vaatfelerı
ne nihayet -..erdtrch. Franıız 
Hrma1eıtne miıkGl&t ı6s · 
tererek Lebııtaaclaa ka,ır
dı. 

Bek, Mıllıtler Ce11atyettot 
ve •Cıterek emnt1et ıtıte

mlnl ile ~•l•nmtyordu. Et· 
rafuulakt iki ku•••th lıom 
ıu olan Alma•J• ve Ruıya -
da• btrlılnla doıtluiwau ka-
saaarak •m•l1eU •uhafaaa 
etmek l1U1or.&u. Sata 111Uı· 
temayll dGıOnceıl dolaylılle 
Alman1a11 · Ruıyaya tercıh 
etti . Ve 134 aalaımaeı 1111-
salaadı. 

Bek. ba ltlllfı ımsalarkea 
aacak muvakkat bir zaman 
lçla Almaa1a tle aalaıabıle . 
ceflal btUyordu. Hıtlerln Le 
hiatanda• lıtedıklerıadeo •az 
ıeçml1ec•l••ln peki!i far
kında ıdt . Yalnız uzun bir 
zamaa lçlo leblstanı rahat 
yaıah•ak lıflyordu . Fakat 
bidısat Bakin tahminlerin· 
den çok daha çabuk lnktıaf 
etti . 

Çekoılevakya hadlıele-
rladea ıonra Bek durl.ln 
bir adam olduiuau 161ter. 
di Leh •IJaHtlne 1enl bir 
lıtlkamet vermefe muvaf-
fak olclu. lela hududunu 
loılllzlerle Fran11zların mu· 
hafasası altına koyabıldı . 

V • aacak bundaa ıonra · 
dır ki, HıtlerJn Danılı bak · 
kandaki lıtedlklerlae sarih 
ltlr cevap verebiliyor: Dan 
:atı Leblıtan lçla ba1atı bir 
aalaadır. 

Atletiznı 
müsabakaları. 

Erdek asliye ~ukuk , ........ ~ ...... ~ .. 
L"k' r•v• d • D u K T (J H ua 111 ıgıı en: I . 

ErdeflQ Yala mahallesin· Fahrıye Altaylı (B•ıtarafı ikinci Hyfad•) 
le tkıocl, Mehmet üç8ncil. 

400 Metre: aynı mahalleden lcarm ve KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM BİRİN-
Şnket Aktabaylataabuf :!57,3 
lOıa btrtncl,Necatl ve H6ıe· 
yln Balıkealr ikinci ..,.. OçQo 
cü olmuılardar 

den Mehmet oflu Alt Kaleı 1 
Ômer k1Zl Haıtme A11e • et SINIF MÜTEHASSISI 
aleyhine açmıı olduiu bo · m • 

d 
,_ 

1 
• Mu<ıyenehane: Milllkuvvttler caddl'ıi No: 134 

ı•nma ayesıoın ıcra aı ıo · • 
makta olaa duruımaaında • PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 
Haıtcne Ayteotn ıkametaabı 1 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL Vi 

Uzun atlama: bulanmadıiı ctbetle keodlıfne TEDAVi EDER. 
Ratf lıtanbul : 6,22 le bi· 

rlncl, Mehmet Alı Balıkeelr 
tlloea teblliat yapılmaaına ............ ._. ...... .. 
kerar •erlld ıf ıoden 9-6 939 

6. 18 le ikinci ve Üçtek 6,8 
le üçünc6 ::.:: t!~!~::!~0"~~~~!~~ 350 Humırıh E~ramit Tanın Kredi Kuopuıtif indın: 

Yüksek ıtrama: 
. Şerif Balıkesir: 1,64 le 

birinci, Ahmet Balıkesir ikin· 
el. 

1500 Mefre: 
Abdullah lıtanbul : 4.41,-

9 . IQ la birinci. Hıkmet Ba. 
hkeelr lkloct, Hasan 6ç0nc6. 

4X100 B&yrak: 
Birinci lıtanbul takımı: 

Derece: 47 .4 1 O. Nazmi, Ci
hat, Oçtelr, Şevket Alıtabay. 

Balıkeılr takımı: Fethi, 
HOıe1ln, H&ıe1fa, Hilmi. 

Oç adım: 
Oçtek l.tanbul: 12, 72 le 

birinci Mehmet Ali Bahke
ılr 12,5 le ikinci, Emin Ba 
lakeılr 11 ,93 le üç6nc6. 

hazır bu luomuı . Alul takdir. 
de davaya ıa1aben rüıyyet 
olunacafı teblli makamına 
katm olmak .üzere tlln olu• 
nur. 

Bürhıniyı icra 
marn u rluğun~ın: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek ıayrl meııkulün 
ne olduiu kHaba G6110kler 
mevldtnde tarlanın 15360 
hl11e itibarile 10680 bt11e 
den 2376 h l11eal ve 4752 
de 950. 4 hl11e•I tamamı 350 
lira ve kasaba Balaklı mev· 
kllnde tarlaa1n ıayrl m~nka· 
lan bulunduiu mevki, ma · 
balleıı. ıokaiı numeraeı 
15360 bl11e itibarile 10608 

Merkezi Edrttmlt kezuına bailı Boıtancı k6yüade hu .. 
lunan 342 numaralı Boatancı Tarım lfı.redl kooperatıfloln 
16 2 939 tarihinde toplanan umumi heyetinde mezl&Qr 

• ı•rkelln 350 numaralı Edremit Taıam Kredi Kooperatafıne 
tlhakı ıuretly 1e bırJeımeılne kerar verllmfı ve bu karar 
Ticaret VeklleU de T . C. Ziraat Baakaaı Umum MOdGr
IOIO tarafından tudtk edılmtı olmaaıaa ltlnae• ticaret kaau 
nunun 461 net maddeılaln 4 nc6 fıkra11 mucibince mezkOr 
Boetaocı Tarım Kredi Kooperatifinin tnfaah ettllf ve keyfl1e· 
tin Kooperatifimiz tarafından 13 S-939 tarlhlade Edremit 
Noterine hlldtrdmlı bulunmHından emri ldarenla ticaret 
kanununun 461 inci maddeet •acthlnce 350 •umaralı Ed· 
remlt Tarım Kredi Kooperatıftne iptlkal •yledlil •e tHflye 
muamelitaaın kooperatifimiz y6aetlm kurulu tarafındaa 
1apılacaiı . tarım kredi kooperatifleri ana muka•eleaameıfnl 
72 ve 7 4 acCi maddeler•ne te•flkao llln olunur. 13-5-939 

350 Nu•arah Edremit Ta· 
rım Kredi KooperattfJ Y6-

nıettm Kwrulu 
3 - ı - 111 Smk: 

lata•bul Halid: Derece: 3 
metre ile birinci. 

bı11edea 2376 ve 4752 de hlı 
seden 950.4 hı11elert tamı. 

Disk: 
lıtanb•l.&an Mel.met: De 

rece 31,G la birinci, Şewket 
Balıkeılr 28 29la lldnct, Ll · 
tıf Balıkeıtr Gçtlacl 27 68 

Bılkan bayrak 
1ıtanbul takımı blrlncl:Elt, 

Şa•ketAktallay, Nasaal, Raif 
Bahkeılr takımı ikinci Sok 

rat, Şevket. Ahmet, Slle1-
maa. 

U•uml tHaff nettcHlnde 
48 pavana karıı 81 pu•aa· 
la lıtaabul takımı ıaltp ıel· 
mlıttr. 

Mı sar ırıar dun gitti: 
Dört ılnden beri ıebrl 

mlzde bulunaa lıtaabul at · 
letlerl dGnkl lz111lr elupre
ılle lıtanbula gltmtılerdlr. 

Bıhkısir ıul~ ~utu~ 
hlkimliğinden: 

$a•lt•ıa Delt1uıuf lar ldi
y8adea Kerim eotlitları Ab· 
dullab Atalı •• Alı Atak 
taraflarından k61dea 6 iQ 

Maatafa ••lltluı M•ıtafa 
ve ŞGkrlJ• aleyhlerl•• açı. 
laa alacak da•a11aıa 16rll· 
•ekte olaa mubake•Htade 
•Gcldetale1lalerdea Muataf a 
olla M•ıtafaya 16nclerılen 

da ••tlY••I• lkametılh ma. 
ballı meçbal bahı•duf•• 
daa laahlsle btll teblli iade 
kılınmıı ve •abkemıce ken
tlııtae tebltlahn tlia 1olu 
ile yapılma11 kararılr ol 
muı bul•naufuadan muma
tleybla m•laekeme ıGn6 
ola• 25 may11 1939 Hat 14 
de BahlreıJr sulh hukuk 
•ahkemeılnde hazır bulun
mallıtı takdirde hakkında 

l•J•P kararı vertlecefl teb· 
hlat makamı•• kaim ol · 
malı ilzere illa oluavr 

K ~r p şahadıtname 
930.931 Seneılnde Savaıtepe 

ilkokulundan almıı olduium 
ıabadetnamemı kaybettim 

Yenlılnl çıkartacafımdaa 
eıklılnfa hGkmil olmadıiı 
tlla olunur . 

Sa ••f tepeafn Sılırlık 
maballeetndeo lı · 

mail Tek&a 

an 100 ltra •e kauba kara 
kova mevkUn .. e kayden tar 
la balen çayma J 5360 latı -
ıeal takdir olunan kı1met: 
tubarıle 10608 bı11eden 2376 
ve 4752 de 950 4 bt11HI le· 
mamı 30 ltra kıymetUdır. 

Artırmao tn yapıJacafı yer, 
ıDn, Hal: BGı haoi1• icra 
daır11I 27-6 S.39 Hh ıaat 
14 30 

1 - lıbu ıa1rl meaku16a 
artırma ıartaameıl 17 5 939 
tarJlatnclen 1 t l b a r e n 
icra dalrHlnin muayyen ou 
maraeında lterkeıla ıöreltıl 
meıl lçfo açıktır. İlloda ya 
sıh olaalardaa fa•la maltl
mat ldlyealer, ltba ıartna · 
me ve doıya auıuaraetle 

memurlyellmtze mtlracaat 
et•elıdır. 

2 - Artırma1a tıtlrak 
için J•karda yazıla kı1metln 
JDsde 7 .5 aiıbetlade peJ ve -
Ja mtHI b•r bankanın temi· 
aat mektubu te•dl edılecek
Ur. (124) 

3 - lpotek tabibi alacak
lılarla dıler allkaduları• 
ve lrtlf ak hakkı ıahıplerlnla 
ıayrl menkul ilzerladekl 
baldarını buıuıile f aız ve 
maerafa dair olan tddlalarıaı 
lıbu llln taflhtoden itibaren 
yirmi ıo, tçlnde evrakı mis · 
bıtelerlle ltırltkte memurlJ•· 
Umlze baldlraaelerl fcap eder. 
Akıt halde hakları tapu ıJ . 
elifle aabit olmadıkça ıatıı 
... delin la paylaımaııadon 

hariç kalırlar. 

4 - Göıterllea ıünde 
artarma ıartnamealni oku
muı ve lüzumlu malumat 
almıı ve bunları taaıamen 
kabul etmıı ad ve itibar 
oluaurlar. 

i - Ta1fn edllea zaman 
ela ıayrl menkul Q~ defıı 
bafrıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
artırma lııedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmtı beı'nl 
bulmaz veya Hbt lıtt1enln 

· alacafın• rOçbanl olan dlfer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunlArın o ıa1rı menkul &le 
temin edtlmıı alacaklarının 

mecmuundan fazlaya çık· 

ma:aea en çok artıranın taah· 
blcll balıı:ı kalmak •••re ar-

• 

350 Numırah E~ramit Tanm iradi loopuıtifindın: 
Merkezi Edremtt kazasına bajlı Dereli k616ntle bula · 

nan 21 numarala Dereli Tarım Kretlı Kooperatifini• 
16 2 939 tarıbtade toplanan umumi laeyetl•tle meslıOr 
ıırketJn 350 numarala Edremit Tarım Kredi Kooperatifi•• 
tlba"ı ıuretde bırleımeılne karar verllmlf ve bu karar Tt· 
caret Vekllet11l• T. C. Ziraat Bankaaı Umum MG.IOrllil 
taraf ındaa tHdlk edtlmıı olmHına binaen ticaret kaaunu
aun 461 acı maddeılnln 4 ncG fıkrHı muclltlnce mezll6r 
Dereli Tarı• Kredi Kooperatifini• laflsah ettlfl •• lıe1flye
tln kooperatıftmlz tarafıadan 13 5 939 tarlhtnde Edremit 
Notertae bıldırtl•tı bul•nmaıından emri idarenin tfearet 
kaaunuaun 461 ncl maddeıl mucibince 350 a11maral. Ell
remlt Tarım Kredi Kooperatfflae lntllıral e1lelllil •• taı· 

flye muamellhaın koeperattflmtz y6netlm kurulu tarafın
dan 1apılac•iı. tarım kredi kooperaUflert ana mukavele 
nameılnta 72 ve 74 neft maddelerin• tevfllraa llln olunur. 

350 Numarala Edremit Ta
rım Kredi Kooperatifi Y6· 

netim Kurulu 
3 - J_ 112 

i Balıkesir askeri sa tın 
alına konıisyonıından: 

Balıkeslrdekl "o!ordu tnıaat, tamirat ve teaJıat. keılf 

proje ve realmlerlal t6Dzlln ve tnıa•ta nezaret erlemek 
üzere a1Ja 260 lıra ücretle b ır ylkı~k mlma: •• 1ahut 
yükHk ml•ar yerinde •JDI llcretle ylkıek mlhencilı alı

nacaktır. 

Tftrk olma11 ıart olan taltplerio dilekçe hüınlbal. dip 

locna •• e•velce çalııtıkları 111üe11eıelercien ve yaptıklar• 
tılere atd T11fkalar1 ye nGfuı teskere' eri tle hlrhkte la
lıkes ır Hkerl ıatıa alma komlı1onuaa mGrecaatları 

tırma oa beı ıla daha tem
dit v~ OD beılncl 1606 a1aı 
Hatte yapılacak artırmada, 

hedeU ıahı lıtt1enla alaca· 

4-t 111 

setmlı oldufu bedelle alma· 
i• razı olureıı oaa, razı ol· 
maz veya bwlunmazea he· 
men on beı ıGn mGcldetle 

iın• r6cbanl olan dıter ala· arttırmaya çıkarılıp en çok 
caklıların o ıayrJ menkul arhraaa ihale edilir. lkı ılaal• 

ile temin edllmlı alacakları ara11ndakt fark ve ıeçeD 
mecmuundaD fazlaya çık· ıünler için 16zde 5 tea he· 
mak ıaıtıle, en çok artırana ıap olunacak faiz ve cilfer 
ihale edılır Bö1le bir bedel sararlar ayrıca hükme hacet 
elde edilme:aae ihale 1apıla - kalmaksızıa memuriyetimi• 
mas ve Hbf talebi dOıer. ce alıcıdan tahııl olunur. 

6 - GayrJ menkul ken· Madde ( 133) 
dlılne sbale olunan kımae Yukarıda g6ıterllea ı• ,rı 
derhal veya verilen mühlet meokulln 8Grbanl1e icra 
içinde para11 verm•H• ıha· memurluiu oda11nda tıbu 
le kararı feıbolunarak kea· al&n ve g&ıterllen artır•• 
dlıtnden evyel en 1lkHk ıartaamesl dalrHl•d• ıatı
tekllfte bulunan klmıe ar· lacefı ilin olunur. 

-----~ Baıaldıjı yer: Vlll1et Matbaaaı-Babk .. tr 


