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BUYUK DEVLETLERiN 
SiYASi FAALiYETLERi 

.......................... 1\ 

r ... MiiiiS·~ı-·A~k;ra Hal- j 

------------------!!!iP""••········._.------------------
i keYini şereflendirdiler ; 
5 C . h . . . Halkevinin çalışmaları İ 
: _um. urreısımız, sonra Parti ! Romanya Hariciye Nazın Gaferr

ka Londrada temastara başladı. ! uzerınde meşgul olduktan . tf . : 
! Genel Sekreterliğinin tert~p e ığı re. i 
· · · · gezdıler : İngilfer,e,Biılgaristanın dadahil olacaS}ı bita

raf bir Balkan bloku teşkil etmek istiy:or. 
i sim sergısını · 

Aa6ıara, l4 ( A A. ) - , 
MıUI ief lımet ln6a6, bu 
..... ,.ıarı slltlk~e çol•· 
laD Halke•lertala çalıımala 
rıaın dalta eıa1lı •• ileri t.ır 
ıelılltle J•palaamau tçla 
ep•J &a••-.D beri toplaa
tılarını 1•1t..Hta olan Hal· 
ke•l•I daimi komtt•u it. 
Umaıada ı .. uluamall laere 
Aallara HUke•tal ı•reflea"' 
dtr•tf lertllr. ~ erllea 6&allataı 
der•a lltr allka tle tlı.ıeJlp 
mltalea e.lerek ke ... t•J• 
keatlılarladaa •••lellet 
ıaktll, •e kllt6r laa1a · 
taa4a lll1lk .,.,,..._ belıd~ 

Loatlra, 24 (A.A} - MO· 
hı~ Itır lnııll• lktlıat lteyett 
it• ıta Bolare,. 1ıtmı1t1r.He· 
J•l ıJlll memleket ara11atlakı 
mlbadelelerl artbr•ak •• 
RomanJa ticaret •e •ndOat 

rlıln• 1ardım etmek lmkln 
larıaı araıtıra•aktır . 
. Parlı, 24 - ltal1a •• Al· 

maa,una Balkanlarda Hr· 
fettlklerl dtplomaUk maeat 
burada bOyük bir dikkatle 

Çocuk Ba~rarm ne.:. 
ŞB~ ile klltlulandı. 

llt 1inl Cıılmipt ıl1niii*" blyük ıırasiı yıp.ldı. 
ÇH1~ hıleıu ıarildi. Mllhtılif ıDsa~ıtılırl:jıpıl~ı. 

Mektepliler. geçltr11mtndı 

21 Nıaan Ba1ramı ıehrl · 
•l•tl• ~lrllr mera.tmle luıt
la•4ıı Sat.alll•JI• erk••tl .. 
llltlli ltl•alar ltayraklarla 
..... tal•ııb. 

nutak Yertlıler. Nut•klarıatla 
Tlrk ıoc•lu•a• JUrtla •• 
millete elaa yCUtnk ~astf e ., 
ılal aalattılar. Tlr.k ,ecul•· 
••• ita Yaalf•JI letlkbalü •• 

takip etlllm•kta41r. Styaıl 
••laaf ıller 1$alkaa ADtaatı· 
aı tnbtllle •atuf olan bu 
me1al4e Almanfa Ye ltal · 
J•n pllnının ikamete ma· 
rus kalacalı kaa•atlal ta · 
har etmektedirler. 

Loadra, 24 (A.A.) - Ro· 
maa1a Harl•IJ• Na•ın Ca 
fealro,Lord Halıfakı, Tiri.be 
•• Polen1a blyllr elçtlertl• 
ltomaa'a el~tıt, Yusoıla-.ya 
aaaılahatıl•ua •• Re•••· 
J• elçtliil erklat tarafta· 
4aa karı lan•ttter. 

Cafe•llo Jerı•• shlkl · 
Jordu. Gasetedlere ll•J•· 
Datta bul-•alr.taa l•Yaa 
etmlttlı. 

Leadra, 24 (A. A.) - Re• 
•••J• Harl•IJ• Naauı Ca
feako••• Loa4raJı •IJ•r•U 
mlaaaeaetlle ı•••l•l•r Ro · 
••• r•••• •••la eepkaıta4e 
•1aıracalı relle ••ı•~ el· 
maktatlır. 

S.a•4•J Tt•eı tltJor ki: 
laıtltere .. lkt••tl, lte

•anJ•Y• •ertllil Itır tarafh 
ıaraDtlJI karııl.klı lllr far
dım taahhtltlG ıekllae lıı•J
••k fıkrla4e tlel114tr . laıll' 
tereata tıtetllll lulsarlıt•••• 
4a tlalall elacelı llttraf Itır 

Balkan lıılokeaua tepkkthl· 
tllr. 
. •• !lı.lels ..... blr.,,rlert .. 
(Soaa tl6rtllacl ıaJfada} 

a .. v Hal .... ı... laaliluada 
.ı. .... 1r , ••• t~ltırı.. ahi 

ıell •••• 1a lrf& •e ···
retler.. ~.ı..••ılar •• 
.il reis Uf Jer ••r•lıler41r 

MtHI Şeftit laer ••ıll• il• 
Hallie•lerl t•lıı•alBı •• .... 
eleler ~. ~u yakm llflleil laG· 
ti• Halke•lerltt• lıılr Irat .lalaa 
ı••lr •• ıer.f •ertaelstedü-

Mtlll Şef ı iki Hat aCh•• 
.,,, çah1İlıı94aa .. ara, Partt 
CHel Sekraterltft•I• J•rcl 
lflatle l"dtrtllfl re._... 
larıw aHrleri tle terUp •Hllt 
reel•• ......... ....... •• 
eıeaıler l•ert.tl• alllla ile 

tlur• .. '9•· 
lıAt ........ Walll••iD• . 

t.,rdlert• 
t ...... , ... 

..., .. 
hallr 

••k· 
bina ______ ..._. ..... ---=--

aYdet-

1 

larıada ke•dllerl•I laararel •• 
lalatle teplaoırak l • hey.caala alkıılamıılartlır. 
lerlal lteklemııl• •• ayrı 11 

Naf 18, iktisat, Ticaret 

M- kale. :Muhabere Vek~-
una ·ı·t k letlerinin teşk! 8 anunu. 

Türkıf is 11i~iii IAiı alınuyor. 
Saat 10 tla Vali, Kerlro· 

•utan, ICGltlr Dırelıtlrl, Be· 
ladlJ• R•lıl, Çec•k Eaırıeme 
ltbrt1•• Baılıaaı · talebeleri 
tafttı ettli•r· Vali her ekul 
tal.-ıaıa lnlacle •Jrı •J· 
rı tlararak J&Yrular1a bay· 

-----ı•••'ı•klltle .......... ac1... Yugoslav Naıebıe Prens bOtOn •llleta. •••• lııalaır 
....... .a,ı.t1ıı.... y ••r•lar 

. ve turizm iti ayrı bir miıdOr· 
Sergıler ·dare olunacak· lükçe ı 

klllt TiirkofJıte• alıaarak turJ•• 

ramıaı kutlatlılar •e ilendi 
lerlne iltifatta bulua.iular 

Bu teftlı meraılml bittik 
ten aoara ba•doau• çaldılı 
lıuld&I marıı ••Ya• ile dra. 
lendt. 

Allı•trl ilk olı•lu .. 1rlncl 
11nıfından Suaa Ôzbılato 
kür10Je ıelarek Çeeuk Haf
ta11nıD •• Uluıal Ba,ramıa 
6 .. ad• arllauılarınıD duy
tl•i• H•lncl ıa•lml ılıler

le afıkladı. 
Mınt •lalala caadaa a6a· 

larl ılrekll alkıılarla karıı· 
laadı. Yln• a1nı okuldu 
titfer bir talelıı• ti• Llıede•, 

O okuluaclaa laırer 
fietm•• rdlklerl ı61l••ler 

talebeal• •• 
kilde all"ılaadı . • , •• ,. l v 

E k6rı1Je ı• en ... 
n ıo• B kanımız 

ll•tz ye Parti at 
Etem Aylıat Mtlll H&ktaılJe· 
ti• tllnınıa ehemmlJ•tl •• 

ola .. toe•lr Ba1r•m• 
ıa• · ralr •Jnl•a11atlakt • 

J• teltarlı ettir• tleterU ~lr 

~·.~:~~-~~:~;.~an~....... Pot Romaya gidiyor. 
Buatlaa ıenra talel»enia 

ı•çltreı•t ltaılatlı . Alfabe 
aıraılle •••ell ilk okullar 
ıonra Ltn, Ôfretmen okulu 
talebeleri OrtlueYl &aladelrl 
tlrbftnde buluna• büJOklerl· 
Dl ıellmlıyarak ,..~uler. 

Y eknHak elblıelerll• Ye çok 
muntazam bir yGrlyOıle ıe 
çea talebeler caddeyi doldu
ran halk tarafıadaa mOte-
maclı1en alkıtlaaıyor, 
Ôlretmea okulu, LtH I•· 
cllerl hallra aJra lllr tftllaar 
111111 ayarayordu. 

Ôf lede• ıo•ra ıaat 1 J tle 
Halke•lade çocuk lronpeıl 
tople•dı Çocuklar muhtelif 
dileklerde bulund•lar. CuD1· 
horretıtae •• dtfer llly•k
lere .. ,.,, telsrafları çelrttler. 

Ytae ayaı ıln .. aı 15 tle 
Hallre•l•d• sOrltl• çocuk 
m1babalraeı yapıldı. Muh-
telif raıtakl çoeulclar araıın· 
dau birinci, ikinci •e iiçlncft 
olarak ayrılanlara Çocuk 
Eıtrım• Kurumu tarafından 
mahteltf hediyeler ••rlldl. 

(S.au ıkta•I .. ,ha) 

~~~~~~----·~~~~~~-

lı r ta ı i c Vınıdittın ~üı Bılgrada · döndl. -
İtalyanlar, Yugoslavyanın 
kati olarak mihver siste
mine iltihak etmekte oldu'9 

ğunu bildiriyorlar. 
Yuseıla•Ja ile ltal,a ara

ıaatlalrt llallarıa k••••tlllt· 
flal tebarCI• ettlr .. lr l~la 
(!leau dlrdlHl•ayfada) 

Veaeclıls,24(A:A) -Yuıeı
la., Nalltl Prenı Pol ••J11ıa 
ikinci Jarıaında rH••• Re
ma yı ziyaret eclecektfr. 

--------------·---------------* TQrk çocuğu 
senin için yqıyo
ruz. 

* Çoculo .in•anlann çi
çtlldlr. Stvinls, koldagınız 
lakal 6p111eylnlı:. 

* Çôca@un taynıdır; iyi bak, iyi gör, seni iyi 
göstersin. * Çocuklar lçfn Ja1tal•n fetlaklrh•leT J•~....,ı,ı•tlfr. 

Çocuk Esir,_. «.,...• O.- Merkni 

Ticaret VeklleU l•t lk· bilreılyle birlikte turla• •• 
kaaunuadaa ıoara Hrıller mOcilrlGll halla• 

ti Nafıa •• T L tleat VaklleU e V ıelmektedtr. Geae tlra 
Mctaakale H Muhallere 

1 
e· oflıte• aeirlyat tılerl aba. 

klletlerlaln teıklllt kaau• an makta •e konjonkt6r aer•l-
..ı• Baı•ekllet• vertlm.lıtlr'. k 
a ... ıat ılyle birlikte konjoa tilr •• 
. Ticaret Yetalefl fışkı ı. n•ırlyat mOdOr16il haltae 

Tetkdit projelertae ıare ıelmektetlır. Zat ıılerl •• 
d iç Ttca ı k Ticaret Veklletla • le-Yazım da bir mOdOr•G 

r.I U... Madarlıto, Dıı d 1 ı ı 1 il halinde t•ılalt • 1 • ıt r. c · 
Ticaret Umu• MldlrlO •• ra V eklllerl . Heyeti karar 
T•ıkılltlaa.lır•a Umum MI· ..ı ı 1 aamelerl1le 1.lare •• ı •• 
dlrlliCl olmak lser• ç kallr•l•rı• laepıl yeal tetkl· 
Um•• MldOrlllr b•lu•acak· J&f• clalall ol•uıt•r· Yeal 
tar. Ticaret Vok&letlad• •J· t.,lrlllt proJnfacle ıcretll 
rıca teftlt laeyoll ref9llfl law. •omariJedorl• Itır lır11•• da 
k•k mlt••trUf4, buıa•J ka· ltar•_. ahamııtır. Ye•I pro· 
le• ıtaadardl• .. Y••· turl· 1 t • k J ktor J• Ttcuel Voki ellaln atra 
•• •• ıerııler. •• o• J • t.,k•l&tıaı mı•taka tlcuel 
•e ••trlfat, zat ııl•r• •• • ..ı 

f b ilk •Yr•k- •ldlrllll ua•aaı alta••• 
•azım, •• er •r ' -~ 
mldGrllklerl b•lu•acaktar. bir mldlrO• e•rl-• te•· 
ÔlçDler •• af arlar mOdlir · bit etmekte •• 12 J•rtle 
IAll iç Ticaret Umum MI· •ıataka ticaret mGdlrllk . 
dlrUlfla.I• bir ıube midir· lert tbdH •tmektedır. Geae 
lifi laallae ka119ol••makta· proje tle kallanılHak tlea. 

· ret ataıelerl ıay111 14 de 
dır. 

llYCUf tııtllttfı dıflşlkllklır: tıkaralmaktadar. 
Tlrkof ıı Retıllil llf•olaa · Y ••l teıktlltta t.ılb&1aa 

makta oaun 1erta• Dıt Ttca- turism •• Hrıllere •lıa••· 
ret Uaaum MıdarlOIG ıhdae j mt1et •erllmtı, koajoaktlr 
••••••kta4ır. Serıı itleri (Soaw dlrdlHG ıayfa.la) 
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lı kaounuouo 78 net mad· 
deaı muctblnce lktlnt Ve 

kiletl tarafanclen h zırlana· 

rak Devlet Süraaanca t .. dık 

ve 24. 3· 1939 tarih ve 4165 
sayılı Resmi Gazete ile net· 

roluonn (it lht1 1 iflarıoı uz
laıtarma Ye tahkim nlz m -

nameat) mertyete ılımlı bu
lunmaktadır. Bu nlzamna· 

m•J• 16re, ft kanununa ti· 
bl ~.bulunan her it yerinde 

çahtan lıçllerlD adedine nlı 
betle m6mesıtl teçtler ıeçl-

leeek ve ittiler ile it ••re•· 
ler arasında: çakan {Tek bat· 

. la) Yeya (Topl•lulda) it lbtl 
tlfları ••vell bu mümessil 

tıçUer marifetli• ve uzlaİ
tırma 7olu ile laalledllme1e 

çalııllacaktlr. 

Seçim z•manı ve 
müddeli: 

Mame11tl ltçlt{ıeçtmlerl iki 
.. ne.le btr ve mart iptida· 

ııadan may11 nlbayetın• ka· 
dar olan devre fçlnde yapı-

lacaktır. Faalt1etlerl •eni. 
me tiitt elup yılın i»lr dev· 

reıtade çalıtarak dlfer de•· 
reılade tamamen ııden ka. 

lan it yerlerl•de (Palamut, 
ltlemHI, zeytin yağı taılr 

fabrikaları, tujla ve tat 
ocakları, lntaat ıtbt) lıçl 

teçlml her dene için ayrı 
yapılır. itin baıladığı tarih-

ten ıttbaren •• bet ıün zar
fıada icra edlltr. Faall7et 

kesa menim• tibl ol~akla 
beraber yıha bir deneelnde 

fazla ltçl çalııtaran ve dlier 
deuelerlnde itini azaltan it· 

yerlerinde, • yeni relen tıçl 
daha fazla müme11ll ltÇI ıe· 

çimini icap ettirecek mik
tarda lıe, ııbu yeni ıelen it· 

çiler araııDdan, bütün~ftçl· 
lerln:tttlraklle 'H fazla fa· 

ahyetln beıladıtı t rtbtea 
ltlbareD OD bet &Ün zarfta· 

da yeni ıelen lfçller ara· 
ııadan muvakkat Ye mun-

zam ltçl m6me111Uerl ıeçiltr. 
Bu muvakkat müme11ıllerln 

TazlfHI, faaliyet devreleri 
nin bltmeılle bera ller nlba 
yete erer. 

Bir ıeçlm denesi bittik 
tea ıonra açılan it yerinde 
eeçlm, it yerinin açıldıiı ta 
rlhten ltlb ren üç ay ıçıcde 
yaptJır, bu ıur tle ıeçllen lf 

çiler, ıenel ıeçtm devresin. 
de vazlf e görurler. 

Mümessil işçi olabilmek 
için şartlar: 

Bir lfçloln mümeutl ıeçl· 

lelttlmeel için bir takım ı rt· 

ları hatz olma11 icap etmek
tedir: a) fürk tablt1ettnde 

olmak, b) 18 yaıını doldur
muı olmak, c) dolandmhk, 

hıuızlık, emniyeti ıul fıtlm l 
ıaht klrlık, y lan yere 7e 

mln, yalan yere tehadet cü
rüm t snll ve iftira ıuçl -

rından bırıle veya olehtlak 
üç aydan fazla h plı cez 

11na mahktm olm mıı bu 
lunm k, ç) bu nizamname 

nln netrl tarihinde mevcut 
olup daim! ıurette faaliyette 

bul•• n it yerlerlacle 6 ay · 

TORK.DlLI 
*4*bAW 

• 

dan ber t ve senenin bir kıs

manda fe. ltyette olan veya 

bfr ıımında f aaUyetCnl ar
tırılD I yerle!'tnde faaliyetin 

baoladı ı ilk h ft d beri 
çalıımıı olma , d) tı vereD 

vekili vaziyetinde bulunma
mak, e) it verenin •eya ve· 

ktllnlo akr bHı veya kefili 
olmamak, ) tı Y renin veya 

• ktllaln ••inde yatıyan 
veya lateıl bunlar tarahn-

dan deruhte edilen klmıe-

lerden olmamak 

Seçim heyeti: 

lı yerleri de .. m6me11ll ltçl 
ıeçlml J•pılm 11 için ev•e 

li. ıeçlm heyetleri kurula
c ktar. S çim heyetleri, mü· 

me11ll ltçl elabllmek için 
fcap edeD •atıfları haiz 

(M6ıa•l ı rtlar halinde tab· 
ıll tlerecetl fazla olaa bu 

da meiıe•l ite .J Y•tı fazla 
ola•) tıçtler araıı•tlaa, it 

•er•• ye ya ••kllt taraf ında8 
tıçl ıayııı 5 • kadar olaa 

it Jerlerlatle 4, 51·500 tıçl 
çahta• 1erlerde 6 Ye 500 
den fazla )ıçt çalııan yer
lerde ite 1 O tıçl eeçtlerek 

b•alarıa adları ıoy adları, 
dolu yerleri •arsa tıçtlık 

numara ları yazılarak bütün 
lıçtlertn ; ıöıebllec klerl bir 

yere atılaca hr. Bu lliaın 
a11ldıiı tarihten ttlbarcn ılı.ı 

ıı ıürıii lçlade, hıtea• lıml 

olaalardan be51ıl ••ıa her 

lta•ıl ltlrl haklnDda, o it ye
rlade çahıan tıçllerln bııte 

biri kadar lfÇI itiraz edecek 
ohana lııted n çıkarılarak 

yerine cUitr ttçiler ara11n 
daa eeçtlmek ıerattıaı haiz 

olan baıkalan rettrıltr. 

Seçim htyelinin vazif tıi: 
Seçim hey~tı lıetuıae tkl 

ıün zarfınd ltbaz ~dılınn. 

ıe, ., he Jet ı ıe batlar ve: a) 
it yerindeki ltÇl 18YlllD& IÔ• 

re k ç ııçt uçaıt k icap et
Uilnf, b) aeçlmln Derede, 

hanıı 16n ye ıaatle yapıla · 
cağını, er it yerinde birden 

fazla ııçl poıta11 çalıııyoua 
her poat nın ve it yerinin 

mubteltf kmmlarında çah
ıon ltçılertn reylerini nere· 

de ve ne z mao tacakları· 
nı, y zı il teıb lt eder Bu 

y zı 5 aüı olarak taotlm 

ve altı a 1 yeri isim, ad· 

reı ve ünvanı e rıh bir ıe· 

kilde y zı ldıktan ıonra it 

veren vey vektll lılm v 

soy dJ rını ve ıeçlm heye 

ti lıl •• ıoy edlartle ne lt 

yaptıklarını, Y na ııçl nu· 

maral rıoı a z rak imzalar
ı r B yazmtn bir n6ıhaaı 

it d lreal b6!re imırllitne 
lklnctsl o m hallın en bG· 

y6k mülk iye imlrll§lne, 
üçüoc6ıü Jt yerinin ba lı 

bulunduğu zabıta te§ ilitıo 
derhal önderlltr, dördüncü 

nü&ha it verende kalarak ve 
le p edlyoua bunun bir kaç 

nüıhıua lıçllerfn kolayca ıö · 
r btlecekl rl bir yere ası · 

lır . 

-SONU VAR-

p liva . gUr şle i 
ç iddialı o 1 d • 
Tekirdf h, Smdugıh ~erif ile ~ ıabırı kaldı. 

-- ---------------
Güreşler büyük bir kalqbalık 

önünde yapıldı. 
Pazar günü Tekıpor ku -

lubü 7ararıoa tertip edilen 
güreıler, namla pebllYanların 
lttlraklle ve kalabalık bir 
balk önünde yapıldı .. Vali 
Etem Aykut, Korkomutana 
Kemal Dolan, Belelllyc 
ve HalkeYI Batkanı Naci 
Kodaoaz da aeylrctler ara· 
tında bulunuyordu. 

Saat 15.30 a dojru kü 
ç6k pehlıYanlar yailaamaia 
batladılar.. Dtlerlert de ıo
yuomakla me11uld0ıl., .. 

EvYell, deıteye Celi.l ile 

Recep çıkhlar. lktıl. de atıl
ıan •e çe•lk çocuklardı. 
Çok çetin bir ıüreı raptı· 

lar. Ve nthaye.t RHep elli 
bet d klkada rakibinin ıırtını 
yere ıettrdl . 

Bunlardan ıonra büylk 
ortaya Sıadırıılı İbrahim tle 
Adapazarh Bekir ve Avtat· 
la Ahmet ile Sıadırıılı Ah. 
met Ali çıktılar. 

Sındarııh İbrahim kırk da. 
ktkada Adapazarlı Bakiri 
1endt .. Avtarla Ahmetle Sın. 
darııh Ahmet Alınla ıünı 

lerı çok~ zevkli de Tam edı -

1ordu. 
Ç&nkü, hej ve 11klet ltl· 

barlle birbirlerine m6ıavl 

idil r. Uzun bir boiuımadan 
ıonra hakem heyeti beraber 
lilderln• karar Yerdi. 

Güreıler çok lddlah Ye 
zevkli oluyor,lıalk he•canda. 

Netice merakla belclenl1ordu 
Ôbir tuafta, bat alboa 

ıüreıen Yamalı HQıeyln tle 
Molla Mehm dıa güreıt de 
çello de-.am ediyordu Mol
la Mehmet 25 nd dakikada 
raklblDI uıtaca yendi. 

Baı pthllvaahk için gü · 
reıenlerden Halli ıle Şerif, 
birden bire durduler. Mani· 
ıah Haltı, ayaiıaın ıakat
landıiını mevzuubahı ede 
rek gü1etl hrrk etmeie mec 
bur oldu ve Ş.rtflo ıalibı -
yetlol keodııı itiraf etu. 

Meydan tim dl T eklrdaih 
Hüıeyln ıl Y arımdünya Sa
leymaoa kalmııh. Tekfrdaj
h hep üıtte. Yarımdünyanıo 
kaçak gGretlD• Tekirdağlı 
atak bir oyuala mukabele 
edl7or •e hiç bir ıuretle 

aman vermlyorc'ılu. 
Tam bır aaat oldu, Te·

klrdaflı ıarf ettllt ltüUin ••· 
erjtlerlne rajmea bir tlrlü 
rakıblnln ıarbDı yere ıetlre
mlyorllu. Bır aralık Söl~y

manı burıuyalaldı. B~ı da
kika ujraıtı . Süleyman yine 
keadtal kurtardı. 

s.,ırctler güretl ayakta 
takip edt1orlar, bilaaaoa V • 
11 •e GeDeralın beıut çebre 
lerladen anlatıldıitDa tör~, 

ılretler çok iıeyecanh ohı· 

yordu. 
Nıhayet Tekırdaih altmıı 

betıncl dakikada tekrar al 
dıiı burıu ile Süleymaaıa 
koca -.Octidwnun ıutıaı yere 
ıetlrmek ıuretlle tabıne bir 
galtbl1et.ı..temtn etti. 

Sıra ıGnlerden berl dedi 
koduıu yapılan ve letanbul 
da daaıtıklı, dônüıülıılü g6 

retlerin hakl~tııaı timdi ba -
ta ıüreıecek 8tndarııh erlf 
ile Manlıalı Halil ve Tekir 
dailı Hüaeyln ıle YaumdüD
ya Süleyman ara11nda ıey

redeceilz 
Dört pcbllYaD halka tak· 

dlm edildikten ıoor•, kendi 
lerlne mahıuı ıeremonllerl· 

nı yaparak ıGreıe baıladı

lar. 

Aııl meıelt; bundan ıoa . 
ra baı aöıtudı. Çünkü, ba

i ıa T ekırdı Ilı ile Şerif kal
mıttı! Mıumen bu ıkı peb 
liYa11ın karıılatmaaı lazımdı. 

8irt anlan, öyle zevk 
le birbiri rf e aaldırayoı Jar
dıkı, hu D adet kendisinden 
ıcçlyerdu . Hele Teklrdnfh 
Y rım diny güreıl çok 
çett oluyordu 

Şer!f ile Manlıalı Halil, 
on beı da tk dan beri ay k 

ta K reıtyor, Şerif, Balıle 

nnztııran daha genç, 
l&ld Halil t l!nık bakımındaa 
dnha f lkdı . 

u arada, haıaltıoa Ya. 
malı Hibeyln ıle Molla Meh
met çıktılar. Üç çtft, 
fi•I pelallTanlar er meyda 
aınd .. 

• 
Yır 1 da i a oluyor, Ya· 

rımdüııya Süt yman, Tekir 
dafhnıo altaodıı. Bütün ui
r ım larına ra~men bir tür 
lü ken.llsal kurtaramıyordu. 
Te lrdallı çok h ktm güre 
ti yor. 

Şerifle Halıl kızıthlar . BJr 
biri rloe öyle hamleler yapı · 

yorlar kl,mulaakkak 7enmek 
azmini ıöıterlyorlardı. 

Halbuki, lektrdajlı Hl 
eeyln, daha ev•eltlea btr 
güreı yap.ıak lzer ıeldl 

ilnl ve 70 nkık daoberl d e 
ıüreıllilnl l!iylfyerek ~erif 

ile ıureıemlyeceilol 

ı6yl6yord . 

Şrrlf güreınıekte, H eyin 
leo üref e elite ler r edi
yorlardı 

Sey!rc.dler, bu tiri pehhva 
nın kıntılatnlilı•un Ye neti 
ceoto 11e olacağını merakla 
bekliyorlardı . 

Hakem taeyeU bu huıuata 
uzun lıtııareler yaptı ve 
her lklılnl de ber b re d 
eder k neticeyi bu ıantle 

ilin •tttler -
Güre ler umumtyet ltlba 

rtle iyi geçti . Balıkesirde 

tlmdlye kad r bu derece td · 
dialı - güreı oimamııtır. 

Atletizm t şvik mü· 
saha~aları. 

Beden Terbly .. t GeDel Dl 
rektlrlliO tarafındaD tertip 

25 NiSAN 19J9 

Çoc k 
ş ile 

ay amı ne
kutlula dıe 

(Baıtarafı birinci Hyfada) 

Çocuk •aıosu: 
Pazar ıeceıl Halkevlode 

Çocuk Eılrıeme Kurumunun 
tertip etttjt balo b6yiik bir 

Sındırgı 
elektriğe 
kavuıtu. 

Sındırıı, (Huıuli) - Ay
lardan lterl yapılmakta elan 
elektrik teılıatı ıona ermtı· 
tir. 23 Ntıan pazar gunu 
çarıı ve bazı malaallelere 

rafbet kazandı. lalon çocuk 
velileri Ye çocuklar tarafıD· 
daa ta•amen dolmuttu. Çe
cuklar ... ara11nda aeybek, g\1· 
zelıH,"~kazaaka mftaabaka. 
ları yapılclı. Mini mlDI yav
r•lar da•ılarde, 01unlarlle 

balolarıDa clcldea b616k ne· 
t• Ye ıetaret vercltler-

Di!lf 11üsabakalar: 
Çocuk Eıırıeme Kur11mu

nun ilk ekul talebeıl ara· 
11nda tertip ettlfl tahrir, 

reıl• mibabakaları ela din 
6 EylQl okuluDda yapıldı. 

e. müsabakalarda derece 
alacak foculdara da mubte 
lif hedlre&.r Yerllecektlr. 

cer1an Yerllmııttr. Bır kaç 
ınn içinde de bGUln Sındır
gı haeretlal çektli! elektrlje 
kavuımuı elacalı.tır. 

23 Ntıaa geceıı Halke•tn· Liseden N. Cihat Bllglhanm 
de ı•nçler tarafından 16zel söylni: 

bir temıtl •erildi •• ıiindGz de «Gittikçe blylJen lllr ••· 
Halke•I ve' Gençler Berlıjt .. atletin ortuında, baıını ıölı
takımları araıında muhtelif lere yükHlten büylk Tür,!l 

ıpor müHbakaları yapılmıthr • milleti, tarlhla 1e1rtDI deilt· 
~ 

tlrlp, 1ıldıztız Ye kara•lık 

Daimi Encimınin toplıntısı bır ıeceoın ee11ız1ı11 ıçıade 
Dün, Daimi Vtliyet En

cümeni mutad tçtlmaıoı 

yaparak Nafıa •• daha bazı 
dairelerden ıelen .evrakı 
tedklk etmlttlr. 

edilen yedi aylık atletizm 
tet•lk müıaba'lıalnınıD• lktncl 
ıünüde pazar günü Japılarak 

afHD ayı mOeabakalarına 

IOD ._llmlıftlr . 

Saat 13 de kütOkler ara· 
11n~a ya,ılan kotuların ne
ticeleri: 

60 Metrelik .. sürat koıuı• 
birinci Alt ÔrmeD, ikinci 
Nuri !r, üçilıncil Abdürrezzak 
Rekor: i,AI 10 Yakıek atla· 
ma: )forı Er, blrtncl 1.42 
Şnket lktncl .. 

llOylkler arasll~ı: 
15UI .. . Metre mukavemet 

koıuı•aa yalnız bir kiti it· 
ttrak etmlıtlr. Şemıt 4 da· 
ktkat. 53,l· l O da~blrlacl ıel
mfttlr. 
ı• Metre ıürat kotuıun 

ela Seyfi 12. 1 -5 le blrtacl, 
Mart tkıacl ıelmtılerdtr . 

Dıılr: Şevket K.utbay 10. 
4ı de birinci, ieyfl 1.8 le 
tkınaı olmatlarJır. 

isi ki et yanılan sona erdi. 
P zar g nü bııtklet ya· 

rıtlarmın ıon h ft ıı 150 
kılometreltk bir mes fede 
yapıldı Yolun çok arızalı 

olmasıod n derece biraz 
dütnktü. Bu yarııa S brl ile 
Mehm t Kutlu lttlrak etti. 

50 ocl kilometrede Sab 
rJnln blıtldetı kırıldı. Tabii 

yarııa deYOm edemedi ve Meh
met muyaff akıyctle bitire 
rek birinci otdu. 

Ensen bu iki genç, ta bı 
rfncl h ftada berJ müsaba· 
kal ra ittir k ederek birin
ci ve lktncfgelmtılerdi Pu\"an 
ltlb rlle de ylne bu lklıl b ı· 

ta geldiklerinden Sabri bt. 
rlnct,Mebmet d~ ikinci olmuı · 

lardır . 14 Mayısta Ankıuada 
yapılacak Türkiye blılklet bt-
rtnctltklerln de Bölgemizi 
temıtl edeceklerdir. 

um•aniılbl cotaD benim 

milletim! Bu IÜD ba1ram 
yapıy~~ıun. Ô1le bir ba7ram 
kt milli bırlltımlzln coıkua 

alul1eda11~ ufuklardan ufuk
lara, · dağlardan blllle koıu
yor. Bu 1ıüa mlllet kahraman
lık deatanı içinde yaııyor. 

l 8 Yıl e•vel AokaraaaD 
yalçıa bajrında, 

kurduk! . 
imanımızı 

Kurulan yalnız IDlr mec· 
Ilı deilldı. O milli kuYTet 
denllenL btrlıtın tlmıaliydl. 
O ıGnden bu:ınnn g6r
dük. 

Bu, btr kehanet deilldı. 
Bu, Batradan Viyana ka 

pılarına,: Mağripten Efllk 
ovalarına uzanan muazzam 
bir toprak paıça11nda kalıç 
ıallayıp, at kotturan necip 
bir mtlleUn ılnllmtt aeklıı
dar. 

Hlklmlyetl Mıllıyeye 

mClltenld bir mccllıln Türk 
topraklarında 

btze bayram 
Ey, vükıelen 

lleU. 

tee11üıü 

yaptmyor. 
Tftrk mil-

Na11l bajram yepmı-

yalım, o mecllıln h yecan 
dolu, ruhuodan loöoü, Sa· 
karya, Dumlupınar dojdu. 

Na11l bay tam yapmıya · 
hm? 

O m~cltıln kalbinden bin 
bir inkılabın ıeıl cihana 
yükıeldı. 

O mecltıten Boiazlarla, 
Hatay zaferi ıeref dolu ta
rthlmlzlo bairına kondu 

Sakaryada hail zaferinin 
teraneıloi dınledtilmlz feda 
kar •e aıil T6rk milleti 
una ne mutlu. 

Dünyada kudretle dolu 
bir me ale gtbı ebediyen 
yanacak mecltıln var. Bize 
bunu vereo AtaUhkün aztı: 

ruhu ı•d olauo 
Ufuklar ıeılnle yılnl11a 

dallar ıe•lnctnln nağme· 
ılyle tltreıın. Çünkü HD 

yenilmedin. Çük6 een yeDll· 
mlyecekıln. » 

1 
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Dünyanın her tarafında 
askeri hazırlıklar var. INGILIZ --SOVYET 

MOZAKERELERI 

Bir F ranıız ca· 
. ıuıu idam 

edildi. 

RADYO l 
.-ır.----

ANIARA RADYOSU ~ 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

Türkirania da dahil olduğu diliZ ~~iildıiı n ılmak· 
tı ılduiu ıüdafıı ted~irlarine kısı ve toplu ~ir bakış. 

12 Ntaan 939 tarihli Deyll 
Teleeraf eazeteıl A•rupanın 
lllrll memleket1erl•de alınan 
aıkerl tedbirler laakkında 
t•nları yazıyor: 

Fransa: 
Ordu izlnlerJ kaldırdmıı 

•e YH•k ıubaylar tla•et 
etlllmııttr. Aktle•t• donanma· 
ıı blUlD kuvvetiyle, meçhul 
Itır yertle teplaamak emrlal 
almııtar. 

ltılyı: 
Bir fokları ta,are ile aak· 

leclll•ek Gzere ltlr çok tak· 
•iye kıtaları Araa Yatluta 
rladerllmııur. 

ltabaaın orduıa miktarını 
1 .000.000 lılılye çıkarmak 
makHcllJle bir kaç ııaıf da 
ha ıll&la altına çafmlmııtır. 

Alıanyı: 
Lehlıtaa lauclucl•n• J•kı• 

yerlere Hker yıfmaya devam 
eclll•ektedlr. 

lıpınyı: 
Saataaclerde •e Fraaıız 

hududuna yakın baıka b61-

. lelere Hker yıfmaya de•am 
etttll haber •eriliyor. Ayrı

ca Kadd11e yealdea ltalyan 
aıkerlerl çıkarıldıfı da bil 
dlrtlmektecllr. 

TOrklyı: 
Baı••kll B. Saydamın be· 

yanına r6re ıa... relen .. 
lıerl tedbirler •lıamıttır. 

Lıbistın: 
1112 1917 ihtiyat efradı 

•• d6rt haftahk Itır talim 

l•çlrmeye hasır ltuluamaları 
ltıldırllmııttr 

Sahtllerln müdafaa11 ıçln 
de ihUyat tedbirleri alıomak 
tadır. 

Bılçikı: 
Kaltıne, hududlarclakl mu· 

hafızların kuv•ell•ndlrllmeıt 
Ye Kongoda miidafaa tertip· 
lerl alınması için karar •er. 
mittir. 

YugoslaYya: 
Arnavutluk hududuaa el 

•ar olan vlllyetlerde 1907 
Ye 1908 efradanıa ı lib al· 
haa alındılı haber verllmek
tHtr. 

1 
Sinemada olanlar ı 

ve olacaklar 

*« 8GyGkValı » fılmtnde 
Hılne berkeıl hayran edea 
Mılıza Korjuı yakında «Kl
ıoletto» filiminde Gll.la ro · 
lllatl temıtl edecektir 

*«Blltln ıehlr danı ediyor» 
filmi Parlıte 16ıterilmefe 

batlanmıı ve biiylk ratbet 
kazanmııhr. Lulz Rayaer bu 

fıllmde Franııı:ların çok bo. 
fUDa Sllmlttlr. f'llfm dört 

haftadan heri Marlyaa ılae 
matında rlıterılmektedtr. Bu 

ııdtıle deha haftalarca de 
••m edecek eıbı e6r0nmek 
tedlr. 

Sovyetler ister istemez lngiltere ve 
Fransanın yanında bir harbe sürükle
necektir. Kendi mevcudiyetlerini mü
dafaa zarureti Rusyayı böyle bir har-

be sevk edecektir. 

T.A.Q.19.7.ıfm. J5195Kcı. 20 Kn. 
ParJı . Soırdeu: 19i8 T.A.P.31,70.. 9465Kcs. 20 Kn. 
«Nanıl, 18 Ntıan - 139 S l 

eylu .ünde f raıuıı barekltı 25 . 4 - ! . a ı 
d i tdindljl 12 30 Proiram 12 35 t ürk 

aakerıyeılne • r k mlzlğl _ Pi. 13.00 Mun 
ma i (imatı Almaofır• ıatma · 

Fraıt1ıı leket 11at a1arı, ıjaoı •e 
la ıuçlu bulunan h b l 13 15 U l iit Grüaeberg, ıneteoıolojl a er erJ, . 
cuuıu e 01 MGzlk (Karaıık proğrnm -
kurıuDa dlailmlıtlr. 4 K 

G 
- b 1912 ıeneıln· Pl.) 13.45 - l onuıma 

rune erg, t [Kadın saati - Ev hayatına 
de Strazburıda dojmuf ul r. O (Ç ı. E 

ura· aıd) ıs.O ocua ıırı••• 
«lnglllz hOlıumetl hale• lı- lekete karıı taahhüde ıokao Bal:taıı timeadlfer ••111 

aç· Kurumu - Çocuk oıOaame-
Uldllerlnl m6dafaa1a az- kollekttf bır emolyet teıkt rıadandır . Grloeberıln ı• d ki 

d eç•itUr. reıl _ Halkevla en na eu. 
metmlt milletler araaında lutlna yeniden toplanma itil çok derbe1 e~1 bahçe- JS.JO Pıojr1m 18 35 Müzik 
fdl teıanQd6 temin lçtn ıı- mak mevzuubahlatl Buna O, ıon zam•• ar ad Maa· [Oda mEizlil pj J 19.00 Ko. 
rltmlı olduiu mlbakerelerla karıdık tarafları ıu veya bu vaabk yap111aktaJ 1' d ) a 19 15 TOrk mOzlil {Fuıl 

d.11. A 1a1f. 8 pUflD ' 
en naztlr aaflauında bulun- devletle taahbOtlere glrft -~(~;;,~· o~n~u:_:d:a:.:r :.:u::n:.:c~u-:--·-:;;.-·ı beyetı J Çalanlar: Cevdet Çai· 
maktadır. mekte 1erbeıt bırakan iki d faa edal · la, Eırr.f Kadri, Haıan Gür, 

S 1 B 1 lıı 1 fi d 1 1 lerlae kartı a10 a b T k o~yet er lr lif azır a- tara ı. yar ım •tma an •t d J tler a Ba1rl Üfler, Ham.it o •J· 
t ._ll"t .JI .ı L lcl maları yapılac• 1·tı . mek lıte•tlen e• e 1 T L ~ 00 ••n •t• a •• •ıtınaa aa ı· ... mukabele•ln ılk karba• ara Okuyan: Celil oateı ... u . 

I• takdirde yartlımlatmaya lnılltere de So•yetler BJr Memleket ıaat a1arı, •Janı 
davet edilen devletler zlncl · llilyle iki ıOadea beri, ayaı olacaklardır. latellf •• m""teorolojl haberleri. 20. 15 

Ona• ı .. ınclır ki •U "' rinde en miihlm halkalardaa zamanda Londra •e Moıko· "" 1 ı tı· Tark müztil (Halk 01•• 
memleketler S.9 1et er de b u birinin ekıtk kalacağı talat- •ada devam eden mGzakere· ba•aları,] 4 Tanbur, cura, 

ldır. On•n içindir ki B. lere ılrltmltttr. Bu mllzake· btrliil mlzakerelerl9la a a la•ta, ıa•tur •• diabelek. 
l .J pılmat1D• ... ı 

Claemberla•a •e Lord Hali· relerin ıa1e.t, So•yet kıta· rıall bir ıekı •• J• 20.30 Türk mDatil Çalan ar: 
1 l l I• yaktt· R• fakı aıtltere ile Sovyet larıaıa bunu arzu etmlyen •• ılyaıl faa IJ•t er Vecibe, Reıat Erer, ufeD 

Ruıya aratında me•cut memlelletlere rırmelerlne ıt.ı ıaylalarla thlll edllltl•• Kam, Cevdet Kosan. Oku· 
«lııklr ideoloji farkları• DID aıahal Yermemek 6zere ha- eıef etarektedtrler. o:~ yan: Muzaffer lıka.ı- 1 -
dG•J•Y• ku•vetle hikmet- ya ıabuına mOnbaıır kala- t• ıaretle mulaak•ID• Ali Rıfat beyin - Ntlaa•ent 
mek lfla" taklıaf edea teteb- cak bır Hkeri bereketin ae· 1 ııter lıte· beıte - ZOlfln g6realertn, 

yorlar: Sovyet er, N b •eDt 
btlı kartııında bir eaeel tetkll vlnl taarih etmektir. mez, laglltere ye FraDIAknl ın 2 - Lemlnin -

1 
~•ti 

edeml1ecellnl beyan etmı1: V •- • G e- arkı - Bla ıl çı ar 1• aaıaya elmuı laftmft na- yanında bir harbe ıur f na 3 _ Hacı Arif beyin 
lerdlr. Eaaaen Partıle Lond· l ı b •- ı f ı -utlı1et· •• ' zar J e aaan arın aza necektfr. Kendi me•.. _ Nihavent tarkı - Yanıl-
ranın Romanya •• Polonya- acele etmlı olduklara nnı leriol mGdafaa saruretl R~• ma ateıt atka, 4 - Vecibe 
1• kartı ıırtımtı oldukları labıllr Seltebı de tudur. yayı bu harekte ıevkedl e· Kanun takıtml, S- Rahmi 
taaiııbütler fUlen So•1etler E•vell So•yetler Bırıııı cekUr. Şu halde anced•• be1ID - Nihavent t•rln -
Blrl•i•nla ıarp hudutları Mınıb anlaımaaının kendi hldtıelerl bulandarmakta, ye SDz6p ıüz6pte ey melek, 6-
lçtn de bir garanti tetktl ıtnl haricinde ltırakmıı ol· Moıkova1a tc:abın.la ııt•r Rahmi beyi• - Nıha•ent 
eder. duğu Avrupa dıplomaal ıaha- ııtemez 1epacaiı bir 111 :•· ylrOk ıemal - Bılmezdtm 

Fakat bu ık• de•lettn Al ıında mevkllnl almaya ne tloeo teahh6t ettlr•ekl• er ozüm gamzeae. 21.00 Ko· 
manya ile harbe tututmaları kadar lıteklı de olH, lıtura· t•JI alt üıt et•ek tehUkleıl· nuım• [Çoetak Eıırıembe Klui·t 
balı.de Sovyet du•arına em ı. a• m •• rumu} 21. 15 Eıham, ta •I Ja küçtllr kapıdan ılrmek nt ı~ze almıat• 
niyetle arkalarını ••rebtlme· •·amblyo - nukut •• ziraat 

lıtemlyor, batkalarıoın ken · vardır • 21 25 N eli 
lerl kifı r•lecek midir,· bu . 1 1 ıık bonall (flat] . ., 

dfılne ıhtiyacı daha bOytlk Tabii, totaliter er a, 21 30 MOzlk 
du•arıa oaları hapıetmemeıl ı t mıf laklar - J<., • 

olan bir b010k de•let 11f a · ıık ıılertnl k•l•1 •t " P o ı. ıra11 - Şef: 
•• bealenmelerlne ••ıel t•t caıını tle· [Radyo raeı 
kıl etmemetl de lizımdır. tiyle ılrmek lıllyor. Bazı olan bolıe•lk u•• O Haıan Ferid Alnar] 1-Ra-

b.berlere bakılacak oluıa rl ı.l'l.rere•· Ork"t•ek tecr · Mottl· Balet ıilttl Çekoılovakya ku•vet dar- u • u meeu - · 
kapıyı açmak huıuıunda belerlne asla kulık • 11•h•·

1 
a ) Meııuet b ) Muıette c ) 

beılotn hemen erte1lnde it h 1 d I k t b11 a Taaıbourln 2 - fren• Sc· pek 1 Uyat 1 8't'llDI matı mak lazımdır. Fa • n .. 
te &111 buieeu Ozerlnedlr d R il tz ID • huLert _ 4 ncG [trejtlı) ıea· ki Moıkova ile Londra ara yQzün en uıya içine çe· 1ukanda zllnettl • u .i 
tında temaılar baıladı. in- ldlmıı kalıcaktar . taleaları totehterfere llartı font, do minör • ) A aıblo) 

1 1 •er"•· -olto - All•aro vl•ıce l } k 1 b Sanl1en Loodra •e Parlı, muka•emetln icap ar "' "' ... '"'e ıı t~re, mem e et erinin fr ... b b kat•ıJ• Andante c ) Menuett-Trlo 
b "-'1' d l ı Sovyetler Btrlıfıoı onlara ı ı .. ınde e1a • arpiimeJ anı o matını ı Yeı ... • Bunu el ) Alleıro 3 _ E. Grtıı 
temedlklerl için büyOk kom kartı hazırlanan muka•e· meni tetkll et•e:ıMoıko•• - ikinci Peer Gynt ıOltl a) 

Holllndl•. ıularandan blrJ aleyhlae dl metin merkez& halıne ıett- ıöyledlkteD ıonra, 110 Jrıorfdın kederi b) Arep claa11 
k t t llt l Jn ku t 1 ile mili. •··reJ•rJD, aOrOlt • feriyle ittifak etmeye Y• · rer• 0 a er er ta 1 ma .... ., 1 c) Puı Cyntiln d6uOıO d ) 

Huduttaki lutalan iki mlı · aatmıyan Polonya •e Ro- endltelerlnl tehrlk etmektea bir larzda ılin edll•it :
1
::, Soluıg ı n ıar•ı11 22 30 (Ne· 

hae çıkarmak malraadlyle *Amerika.la «Tarzan ıur· maoyanıD endlıelerlnl teıkl haklı olarak çeklnmektedtr. ıekll henüz arıet•eıe lı ıelt plaklar] 23.00 MOalk 
20 000 Hker ılllh altına ça bette» lımlyle çe•rtlecek ye- ne ıayret ediyordu. Bu iti ler. Onların ııddetlt bir mu tyt bir 7olde deYIDI et•• ( Cnlıand - Pi J 23.45-24 
l1tılmıı bualardaa bir kıımı nt bir ftlman dıt ıabaelerl- barla bir memleketi bGttln kabeleslnl bundan iyi ·tab- le olduianu ka1dedelt•·

1 
Son •J•D• heberlcrl •e ya-

~- E.llth Brtcoa ıq tayare dafl toplarana ve •in Florldada ahamaeına dljer memleketlere •e b6· rlk edecek bir ıey olamaz. UE rıekl projram . 

.. r•U•ID•l•ı•U•r. _________ •b•a•tl•a•n•m•ı•ıt.ır ________ ••G•n-•.•.m-lelıetlerl bir me:-1~B~u~t:a!k~d:•r:d:e~o:n:la:r:ın~te:c:•~v:ü~z~----!L~A~R~E~P:U:B:L:IQ~~~::::~::-;;:~::; 
malyyetl erklnı ile beraber 

l b J d. 
'
e•lf bir nk •••DTarlrdtllnln Tefrllratı: a••aaaaaaaaa•••ao• 

I • 
i CENGiZ HAN l 
a a 
\Yazan: H. LAM.P Çeviren: ENVER ATAfRAT : 

••a•aaa T •• 
•••••• efrllıa Ni 50 aaaa•aaaaaa• 

Emri alh•da buluaan aıke 
rln yarıııadan f azla11nı mlh
tahkem tehirler• te•zl et
mek ıurettle ku••etlnl par· 

çal adı 
!v~eli 40,000 kiti Sey 

hun nelarlnln keaaraada ka
in ıehlrlerdekl kıtaatı tak 
•IJe tçln tefrik e.illdı. Oa_ 
daa ıoora, tıh. ku••el lrll· 

il il beraber ceaulta 
yeıl e 30 nna 

d 1 1 ledl ye tekrar •""" o ru ı er k B 
lcı ı tef rlk edere u 1 dl Aıkerl• 
haraya gönder · l . 

bl t teb 1 
bald,eıl ıJe de zza 
le eye dGt en Semerkand• ıtt· 
ti. O bu bareketf, Motolla· 
tın mlıtahkem tehirleri 
ıapt etmek kabılı1ettnd• ol· 

IDadıklarını •• 1afma ye 

laa,ndlulda ,.,.. Itır 1•1 

me•ı•mıaden ıoora çektllp 
ııdecelderlnl dOıOnerek yap 
ID•fh Fakat ıah ber tkı fik· 
rinde de 1amleyordu. 

Hanın tlıt oflu, Seyhuaun 
tlmalınde klln Otrar ıehrt
nln kapularena dayaamıılar· 
dı. Moiol tOccarlare da bu 
ıehlrcie idam edllmtılerdı 
•e onlau idam eden lruma•· 
dan (Ctnalcuk)ta bili ıehtr 
de kamandan bulunu· 
yordu. O, Mofollardan hiç · 
bir ıefaat beklemeye hakin 
olmadıfını pek &la blllyordu. 
dolayblyle fevkalade bir ıu 
rette muka \femde karar 
vermlttl · En iyi a1kerlerJle 
kaleye ıılınarek beı ay 
m6ddetle orada mukavemet 

ye mtdafa• etti . itti• 1•· 

nındakller öldOktea ıonra 

yalnız b•ı•na ıon bir lcule 
dt'n oklara bıttıtı umı;n 

mubacımlerloın üzerine t111 

lnr yafdırmak ıurettle mil 
cadeleye devam tttl. Fakat 
çılgınca mOdafaaya r•lmen 
Hi olarek ele gtçlrlldt ve 
hanın huzuruna çıkarıldı. 

Han ıözlertne Ye kulakları· 

na ertmft ıOmOı akıtılma· 

ıını emretti Otrar t•h• lolo 
ıurları yıkılarak bOtOn aha 
lıaı ıürgio elltldl 

Bu eınada ikinci bir Mo
iol kolu Seyhu• .nehrin• 
yaklaıarak Taıkeadt zapt 
etti. Üçl•cl bir kol aelllrln 
ılmal lırıaımlanna te•ecclb 
ederek m6teaddlt k6ç6k ıe· 
hlrlt'f'f fetlaettl. (Cent) H 

kerler tarafından ta bltye 
olundu; ve ıehlrJn aballıl de 
Moiolları ıur,arın Qzerlnde 
g6rü11ce ıehrl tealtm ettiler. 

Harbin ılk ıeneıl, Moiol
lar, bir tehiri npt ettikleri 
zamam Tark kıtaahnı imha 
ederler •• ekaerlıl lraalı 

olan ıelı:eneyl kapılardan dı· 
tarı ı6rerelı phlri ke1fl ma · 
reıa tal"n ~derlerdi. Stvtl 
eıtrler arasında• en kuvvet· 
lılert ııeçlltr ve dıier bır ıe 
hrln mub&1eraaı e1na11nda 
kuUaaılndı; aynı ıuretle b6 
tGn Hnatllirlar Mofollar te· 
rafından beraber aötOriililr 
d&. Bir defa Moiollar tara· 
fanda• ıönderllen mlblüman 
bir elçl, ahali tarafından 

ıehlr•n kap111nda per~a parça 
edıldt; ltuaun Ozerıae Mo
lollar derhal mlthıı bir 
akın yaptılar, ıehlr zapt 
edllJaceye lıadar btr tlaklka 
durmak lıtemedller •e on 
da• ıoora da biltOa 1ekene 
katıl ve imha r.dlldı. 

fakat Cenıız han bizzat 
Seyhun luyılaranın htç bfr 
noktuında aarOnmlyordu. 
OrdunuD kuYvel kOlllyeııle 
dalrel rllyetten ka1bohnuı
tu Neblrl haaal •oktadan 
ıeçtlflnl ve nere,e tevecoüh 
etttflal klDJıe bılml)'ordu 
Her ae 1ıtal ite o, lıu•auı 

kum u •• ra ar .Jeveler •• filler nzerlne Ju -
1 olmalı ki, a l 

münhani çtzm f leomfı hazlnelerınl de a a • 
bırd~n btre çorak araslnln rak firar etti. Mehmet ıah 
beri tarafından meydana ç:ı. b • 

_ Buhara bundan ıoara yeni lr or •· 
karak . ıarptan baıladı. aua .. aıında olarak .~det 
üzerine yarOmeye etmek fikrinde idi. 

Mehmet. 1aloız hattı rl· 
nda Fakat hu ümlCll11 de bot•· catının dei&I, aJDI zam• 

ee•uptaki ordulerından, oi çıkmaıı muk~dder lmlı ... 
lundan, •e zeoıl• yarclım Tebası tarafı•da• lld•cl 
menbalarJle beraber Har· lıkooder cltye teımlJ• olu· 
zem •e f ran eyaletledle olaa aan &a,olı muharip Mehmet 
trtıbatıaın keıUmeıl tebUke· Harsemplu, •aımınıa de•a· 
ıl karıı1ıada buluourortiu. 11 bar .. lle mat edflmlttl· Ha
Çepe NoJ•D ıarktao 1akla.: aıa efullarınıD S•Jll•• aela· 
ııyor, Ce•ı•z ••D lıe tr•rp rl ıahlllertade yaptıkları 
ten tlerlı1or.la; ı•h ~m;r- alna, 18dece o eınada Çepe 
kantta bulun•1°r v• u •· Noyoa fle Ceaılz hanın yap· 
pının iki kaaatlıaın bir ıln tıklara eAı bGcuma elzle· 
kendi 6zednde kapanacalı · mek makuciını talrfp edlyer-
81 aab1ordu. 

n.endtıtol bu tehlikede• du. Cenılz ban ıarptan ly· 
kurtermak içi• orduıuou Bu· le bir cebri yGr01Gtle yak· 
hara •e Semerkaada taktim laııyor.I• ki ıeçtlfl yerler· 
etti. Kumaodanlarıadan bir ciekl ıehlrlerl zapt etmek 
kaçını kDçOk kuvvetlerle •çl• bile Yakıt balamıyordu, 
(Kunduz) •• (8elh) ıehirle · atl.ra fıe yal•ı• ıu verme
rlae ı6•derdt •e bıaaat kea· ye mOıade •diyordu. O; 
.iı, •ulıah• lıulaıtı •IJMt •• - S0M.J VAR -



IAY,4 ı 4 TOJUmlLI 

YugosJav Naibi Pre s 1 Nafıa, iktisat, 
- ı . Ticaret,Muna-

Pol. Romaya gidiyor. 
~uaıılan 2 •••• ••••l Bel· 

tertip elnaa"' lta slyaret Ct· ıratlııla aktedllea ltal1an · 
an• lllai1r••tf' •lllklbnda Yuıeıla • aalaımaları biti• 

k••••tf•I mu haf aıa etme Is 
tetltr •e iki memleketi de 
tlefrw411aa tlofrura allkadar 

kararlaıtarıl•ıthr. 

Veaetltk, 24 (A..A.) -

Kea ·Claa• tle Y•ı•tla•Ja 84lea umumi meaeleler IH. 
Harl•IJ• Na11rı Mark•••~ rtatle Yuıeıla•J• •e ltal1a 
ara11a4a fek aa•l•i •e •I· lalklmetlerlaln •1•1 ı&rGıt• 
tekallll lilr aala,.a 111 ..... 11 ı elcl•kları mlıalaede olan· 
ltlM• rapala• mlllkat iki ••ıtur. 
ıaat •••ittir.~ 1111 •••t1• , ltaJ1aDlar V eaedlk mlll· 

baa•aa ıoara ••• ılıtem lalr 
•otltle Itır . •••1• ı••latld 
1•,.a•ılardar. Yuıeala •1aaıa 

kataadu o,ak bir ..... 

kale-Muhabere 
Vekaletlerinin 
Te,kilat Ka-

nunu. 

. Ro•a llçlal tle ·VeDedlk. 

ual7et cla1•aktadır. ltal1aa' 
1 
mehaflllerlade beyaD •laa .. 

1 daf1i•• ı6re,• Yuıoıla •Ja 
1 liatl olarak mth•er ılıteml · 

(8aıtarıafı blrlncl ıa1fada) 
•ildlrliiil tle Hrıılerl• tak. 
•IJeıt eaaı 16zetllml1Ur. Ye· 
at tetkllitla d6•Ja ıetJHD 
memleketlerdea HJJ•lıa ceL 
betmek meıalıl•e bir kat 
dalla laıı •erllecell ıtbl, lh· 
racat mallarımııı:ıa belli bat· 
lı A•rupa Hrıllerlnde daha 
IJI bir ıektl tanıtalma11na da 
ehemml7et ••rllecekUr • 

A1rıca tkUıadl laa1atın 

tesa .. Grlerlat takıhe yarı1a· 

cak anketler tertip etmek, 
endekıler . tanzim eylemek 
•• memleket tkt1aaclt1atıoıo 

de•amla tallhllerl ile reımlk 
konjonktür etGtlerlat yapma 
iti•• ihtimamla de•am olu· 
aacaktar. Toprak mahııallerl 
oftıl ve Ziraat Baaka11 da 
J•DI letkllt kanunu ile Ti· 
caret Vekllethae ballanmak 

• 

lteLnl1• relıt ... it• ı••lıdl1• 

tıU...kı elmiflenllr. Saat .19. 
15 iie .Ye-ilet a•41et eU 
........ ~ :1 

VeaUAJs. 24 t (A.A) 
Y •ı•ılu1a1 Huıtca,. Nuın 

Aleluaatlr .1 Çla9a• MarkoYI 

Stma •J•DI•••- ... ,. .. atta 
ltul-arak a..rada JCoat Ct-

•••' tle ,,apaaala. mlllkaba 
ltlrıek 4eatlak:.mlaaubetle4' -rt 4lo atrieı•lt elan IMNııaı 
lar. aratıatla •••ıldıiı dit 
alW..kr•luna •pek ta .. n el~ 
4• .. •• ~11,ı..ı1t1r. 

V eaedlk, 24 (A.A.) -
Bu ıa~ala Yuıoıla•1• Hart· 
••1• NasınMarllo•lt ile ltal-
1• HarJ•tr• Na•ırı Ctaa• 
aruıatla ,.,..... •• 2 •••• 
ıku lı •lllkattaa ... ,. 
........ 11111 te~lll ••ır•l-· 
•uttw .. . 

Vnetldl 22 •eı ı2J al-
ıaa · tartblnlalie Y•ıeıla•Ja 

••· ltal1a NarlcfJ• .Nasırları 
araııatla r••ılaa keauı•alar 
tla,... lremıu •• tloıt ıld •• ~ 
•l•lı•tt, .it• ılakl - e•t•r· 
••• ,.... •a•lret •• lıe•• 

••• Arae•utlulı .. l4t•l•rl 
tlelara.ı alllıaur • ••e• 
•alatalaf • ••elalor tetlktk .......... 

la tetllrlll, ..... ıle ı Yu. 

·-~ ara11a4a 'J ..... t 
•lıia..-tlel'la ne katlar 
tamt•I el.WI••• Itır kere 
4alia terltl 01le•tıttr. O 
aa.n.tyet ki, A4rırattkte 

ıulll• le•I• •Jllr•• •• iki 
tarafıa _ karıılıldı •nfaat· 
lerlal t••I• e1lJ1e• lelıratl 
palııtıatlaa ~eıt ~ltla ıaba. 

larda •• ... r ••~laetlea re· 
aaaet ~ul•uı •• lla••etl••· 
mittir. 

Taaa lıaay1:a11atla • •• ı .... 
lela•••I •• tattkrar ıartları
aıa tıll.lu içi• ıt1aıl aahatla 
el.lal• kadar elıoaomlk ıa
laatla tla ltal1a ile Y•ı•ıla•
Ja ile Al•aa1a ara11atla ltl
••dlı teırlld meaalaJa tlerla· 
leıtlrll•oıt takarrtir e1leml1· 
tir. 

Maaarlıtaala elaa •IDa· 

ıeltata ı•lt••• , tisi HarJel1e · 

Nasırı oa .Ma .teaahlılertlea 

haııJ elu ndraU .tetlkall At

•lıler .• •• lnıaua lelıratl •• 
IU.p .. ta aGll6m9llerl ara 
ııatla.fartlalı _ bil' • aalayqa 
1•l •t•t el4atua.-... u· 
al1dle mGP,hede .... •Jl••tı· 
ler.lır . .. 

VeaMlk,,ııı4 ( A.!. ) -

HaYaC Ya .... aw,a ttal,.a 
tledlal11• Ctaae • Marke•l~ 
mlllkataadaiıaı k••Mtl••alı 
elu.11 çık .. ktaclır. 

Her 1 taraf melaaf ılıacle 
4• ... , ............. ,.. 

ı ne ıltılaak etmekteııltr. Soa 
ltalran • Maoar koauımala· 
rıaı tamamlayan ltalyan-Yu 
ıoıla YJa koauımalar1ndan 
ıoar&'· Belırad tle Budapeıt• 

1 ara11ocla bir yalnahk teılıt 

meeel•n• hal edtlmtı na• 
zartle ltakllmaktadır. 

Maıca11 • HarlclJ• Num 
Keat Ctakratn yalnadajJel· 
ıraclnst1aret ' edecell 161le
at1or. Ba slJ ret •ına11ada 
Macar- Yuıoıla•J• ademi 

' teca•I• paktı haıırlaaacak· 
tır kt, bu paktın ••111 ıoa· 
larıaa dolru lmıa edll•eıt 

muhtemeldir. 
lu pakta• lmıaııaı mi 

teakl• Yuıoıl••ra antJko· 
mlater• pakta iltihak ede· 
••k •• Milletler Ce•l1etta 
ele• ~eldltlıflal ~llcllrecektlr. 

Y•ıoıla•J• Maear akal· 
h1etlerJala laukuluıaa kati· 
1•• rla1•t etlllecefl te•laa
tını yerecek •• Maearlıtaa
da Yuıeıla •Jadaa her tir· 
ll talepte• ••ı ı•t•cekttr. 
lte•a lai1l6D1etl UIU• ıa 

•aatlaa ~eri ~u aalaı••J• 
kela1laıtır••I• ••~atla ça · 
la111erci•. 

Maear · Yuıeıla•J• aa. 
laı•an ltal1aaıa hedeflerta 
tle tllıı ••rlaale1ı teıkll •J· 
le•elııtetlır. lktacl •erltale 
il acar Y •ı•ıla • · A.raa 
••t Balıar ltlok•••• teı 
klUtlır . 

Ba •ast1•t ltl1lece laaaıl 
oltlaktaa •••r• Maearlıtaa 
•• Ro111aa1atla taleplerini 
dalaa emalyetle J•pabılecek · 
tir~ lu huıuıta Popolo dl 
R••aaıa a91rettlll lttr ••
kaleı ~·k •&aalulır. 

... ıa••t•, y ., •• 1 •• , •• 1. 
aatlke•later• pallla Jakıa. 
tla iltihak etlec•ll•I llıaıaı 
ederek dl1er ki: 

«Macarlıtaa, Y•ı•ıla•ya 
ile mlaHebetlerlal tHbtt 
e1letllkte• ıoara ll••aa1a-
1a karıı dalaa •••lyetle 
~akabtlecektlr.• 

- •cı •• 
Bayak Devletle
rin ıiyaai f aa

liyetleri. 
(Baıtarafı ltlrlad aaJfada) 

karı• ·,ardım taalahldlnde 
l:nılaaacaklar.111. Blekua lıalç 
~lr hleelejllı •••lfeıl elma· 
1aoaktır. 

Gafeake ile yapılacak 

miza kereler . kesa lıılr Pe · 
a..,a - · Roman1a ittifakı · 
aınu yeat Y&ZIJet 4H• 
rinde ~atıl olacak teıtrlere · 
tle teımıl oluaacaktar. 

Mesk6t ı•Mte, Remaa· 
1•1• iki ba~uk mtlJo• ı •. 
ıllla ~trahk ltlr lkrascla bu. 
............. 4. , .... 11tatl11· 

tadır. 

iktisat Vakalıtı teşkll!tı: 
lktlaat V ekiletlaln teıkl · 

llt lıaaua proje1l1le lkttıat 
V eklleUade Saaayl Umam 
MGdlrlGlil, Maaclln Um•m 
MlclilrlliG, it datreıl relı 

1111, •adea tedktk •• ara•• 
eaıtltlı6, elektrik itleri etld 
tdareıl, teftlı lıaeyetl relıllll, 

hukak mOı• •lrllll, IMııuıl 
kale•, sat tılerl, le•azı• 
Ye evrak •ldGrllktetl bu. 
h1D•aktadar. Ettltaak ile 
Slmerbaak ela lktlıat Ve 
kllettoe ballı olarak kal 
•alltatlar. 

Muhabire H Münakılı Vıkl
lıtl tışki13tı: 

Muhabere •• Mlaakale 
V eklletlaln teıktllt kaaaa 
projHlyle l'•ıta, telıraf •e 
telefon, ratl70, tle•let de· 
•lr1olları 1 karayellarında 

aaklt1at tılerl, tleat• naklt-
1atı, HJrlıefer ıılerl, l»ua. 
lara aiti •aztfe •e he1aplar, 
llmaa •• teçhizat ıılerl, de 
alz mabıullerl •e a•calık tı· 

lerl, lıaa•a 1ollara Muhabere 
•e Mina kale V ekllettnla •• · 
slfelerl ol•leıladea lt•I•· 
maktatlar. Bu itlerle •e11ul 

elaa •• e••elce llltlıat Vekllet 
ile Nafıa •eklletlae balla 
elaa bCıt6n tlalreler Muba· 
bere •• MOaakale V ekllett. 
•• · ba i lanma kta •• a 1rıca, 
huıuıl kalem, sat itleri le
yazım, enak mOıılürlOklerl 

ile tefuı he1et1 retıltll, hu
kuk mlt••lrllil lladaa ol••· 
maktadır. Dealzyolları •e 
llmaaları ile 1alr daireleri• 
tekit •• mlıaaılh ı ndık· 
lara ela ı•n• bu V eklletln 
katlroıu lfl•• ıtrmlı bul•n 
111aktad1r. 

l ıfıı VıkAlati lışkllltı: 
M•habere •e M6nakale 

V eklletlnla teıklllta' dııında 
kalaa Nafıaaıa muhabere •• 
•Clraaele mlıa •lrllfl tle ta. 
rlf • mlıa •lrllll mlıteıaa 
olmak Gzere dti•r Nafıa Ve
k&letl daireleri Nafıa V ekl
lettnln r•nl teıkllit kaaunu· 
DU teıktl etmektedir. 

Tlc1rıt " iktisat Vataıatla
rının yeni bOdcelırı: 

lkuaat •• Ticaret Vekllet· 
lerl 19Jt ltltloelertala ha· 

Bir Fransız 
caau u idam 

edildi. 
(Baıtarafı ilçlnc:6 aayfada) 
mafıb b• meılekte de dtlrlı 
tutturama1aa GrClneberı bir 
it ararken hududda Alman 
caıuılarındaD blrlılae raet 
lamıı •• onuala Fran11z aı 
ker1 kareketlerlala •e~beıl 
Gzerlade keadlıhae malamat 
yermek ıartlle IJI bir anlaı . 
ma 7apmı1tı. 
Grüneberı t bu mal6matı 

Alman caauıuaa teıllm ede· 
rek mukabtlfade para aldı . 
Eler hu •aka 27 baatraa 
1938 clea önce •uku bulm•t 
olaaydı Craaerberıt• 61Gm 
cesaıı lzaml 1trml 111 hapı• 
tndlıllebtllrdt. 

Ancak 27 hazlraa 1938 
de deftıtlrllen kanun caauı
luk cOrmGaO ııddetleadlr· 
mittir. 

Grilneberı, yaphfı caH11-
luiun bir harp •ukuunda 
Yataaı için te•ltd edecell 
fellketta dehıetlnl 6ncedea 
dOıOaemedtfl•I bir kat defa 
ıö1leml1t11 . 

Onun, ölüm cezaaıadaa 
affı için cumburrelılne Yer 
dtfl lıtlda, cumburreiıt ta · 
rafıadan kabul edtlme•lt · 
tir » 

Göoıa ısliyı ho~uk 
hltimliğindan: 

Ci•••la Çoban Ha•hfı· 
J• k61laden Alt •llu Btlll 
tarafından ale1htae açıla• 
boıaama davaaıDın yapıl· 

•akta elaa mubakemeıJade 
malaaltl ikameti meçhul ka 
laa 111iidtleaale1la Gaaentn 
Tir•••• alaallHlnd n Kak· 
ÇHUIU harablm ktEI ZI · 
l»e11•• .. aklnada tıbu tlava· 
••• ıırabea lcra11aa •• I• · 
J•P kararanın keadlıtne lll-
De• telthll•• karar ••rll•lı 
•• mulıaak••• de l• · 4 - 93g 
ıthıO ıaat ona talik inha· 
mıt oldafuntlan •eallare 
ZCUıe11eala bir dlyecefl 
yaraa kaDunl mtlddet zar · 
fanda bUcllrmeıl Ye 1evml 
meskılrda ya 1. l s z a t ve. 
Ja tarafındaa htr ••kili ka. 
aual bulundurma11 akıl 

balde lıbu da•anıa ııya bea 
ro,.t •• kararı kaauntye 
rap edlleceil lllaea te~llf 
olunur. 

Earlaiını da bitirerek büdce· 
lerlal Baı9ekllete •ermlıler 

dtr. Bodceler Maltre Vekl 
lettae ba't'ale edilmfı •• 
•eakQr •elıllet tedktklerlne 
baılamııtar . Ticaret Vekile· 
tlala ) 93g laüdceıl 1 667 SQG 
lira, lkttıat V eklletlntn itld
eHI lıe 1.554.304 liradır. 
B6dce kanun proje1l1lo 
teklif •lunaa i ldi -
tat Vekllett bGdceılae na
zaran her iki veklletln bld 
celerl lteı 1Gz bin lira nok
aaadır . Bu nokaaahlr, eıkJ 
lkttıat V ekiletl dalrelerJntılea 
bir k11a11a1a Mulaabere •• 
Mtnakale V eklletf ne bafla. 
nacak olmaııadaa ileri ıel · 
mektecltr. 

Nafıa V eklleU ile Mü He. 
t.ere MCinakale Ve .. aletlerı 
bea8z 1939 ltüdce projeleri . 
nf hazarlamalda me11uldilr
ler. 
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............................ 
Türkiy Cumhuriyeti Ziraat B nkası ~ 

Kapital: 100/JOOIJOO Türk Lirası ~ 

Yurd İçinde 26rJ Şuf?e Ve fljans ~ 
Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 'fit • Her tClrll zll'al lkr slar-cllier btlcumle banka mu· J1t 

amelerl bOylk ıubelerlnde kir lak kaaalar. Jlt 
lbbarsıa taı rruf •e kumbara betaplarıacla dua.. Jlt 

mt1eler. ,. • • = I kramigt: Mlktarl: lkraınlgenin t11l11n: = 
,,ı. ADEDi LlRl LiRA Plfl' 

1 1000 1000 .,. 

- 1 500 500 .,. 
~ ı 2!0 150 .,. 
; 11 ıoe ıooo • 
• 15 50 1250 .,. 

• JO 40 1200 = 
• 'O 20 IOO ... 
... ıöl iOOô • 
11/1. B• lkr••d11eler her •F aı~• •tr •latak rlurt ., .. : 
; nıfle diri dtf• h11 ınlkt•r uurtnllın kura ile tl•Rılı- '* 
- lacaktır. . * 
•••••••••••••••••••••••••• 
Erganıa köyü ihtiyarı 

heyetinden: 
Erıama k6y6nla kııhk koyun otlakl1eıl 6olaı6zde1d 

939 teneal ka11mından itibaren 940 HDHI hızırllyHına ka• 
dar altı •J mGddetle icara •erlleaeiln.den. talipleri• 
30 4 -939 pazar ılnG öğleden ıonra aaat J 4 de Erıama 
k&yl ıbt11ar he1etlne mnracaatları tlln olunur. 

3..:.t-81 

Bürhıniyı icra mımurluğundıı: 
Açık artar•• de para1a 

çenJlecek ıayrl meakulua 
ae olduiu: Bahatlıalı k61Ga· 
de Dıkmeltk me•kllnde için 
de 39 1:e1Ua ve bir ee•lz •• 
Itır nar af acı bula••• ıa r· 
rl meokulun b•lundul• •••· 
ki, maballeıl, ıokalı auma· 
rası zoytlallila 64 .&e 45 
hl11Hl tamamı 30i lira kı1· 
metli •• Jlae k&rd• Alıı 
Ooü meYkUade 17, takdir 
elunaa lny111et HJtlD •ıca· 

rıaı mubt••t ... ,uallllo 64 
de •s hı11eıı t••••• ı 00 
lira •• k61de Kocalı•• •••· 
kll•cle 80 ze1tln eıcarı•ı 
•uhteYI ze1ttalfila 64 tle 
45 Hh•l 140 lira artarma: 
BilrhaalJe icra datreıtade 

28 5 g3g l'•••rteıl aaat 15 
de. 

1 - lıbu ıayrl menkulla 
artırma 11rt•ameıl J 9 4 939 
tarllaladea ltl~aren tcra clal 
rHtnla mua1yen aumara110 
da lıaerkeıln 16rebalmeıl için 
açıktır. lllnda yazıla olan
lardan fazla •aldmat almak 
lıtf 1ealer ııbu ıartname 
•• doı1a numaraıtle memu· 
rlyetlmlz• mwacaat :etmelt· 
dır 

2 - Artırmaya ııttrak 

için rukarda 7azılı kayme 
tin 1nzde 75 atıbetlade pey 
ve1a milli bir baakanın te 
mlaat mekt•bu te•di edıle· 
cektlr. ( 124) 

3 - ipotek ıahlltl ala 
caklalarla dlier allkadarla· 
rıD •• lrtlf ak hakkı aahlp· 
lerlala ıa1.rl meakul iz•· 
rlndekl haklarını huı•ılle 
f alz •• maaraf a dair olaa 
iddialarını ııbu tlln tarihin· 
den itibaren rlrml rüa için 
de enakı mOıbttelerJle bir
likte memuriyetimiz• btldtr· 
melerl icap eder. Akıl hal 
de hakları tapu ıtolhle ıa • 
itil ·elmadıkça ıatıı laedelt
nln pa1laımuından hariç 
kalırlar . 

4 - G6ıterllen ıünde ar· 
tırmaya ııttrak edealer ar· 

•• lüzumlu malumat almıı 
•• buaları tamam•• kal.ul 
etmlı ad •e tubar . olunur
lar. 

S - Tayin etlllea zaman ... 
da •• ,,. •enkul o~ tlefa 
bairıldıktan ıeara ea çek 
artaraua tbale edilir. Aacak 
artar a l»edell mubam•e• 
kıymetlD yGsde J•l•tı beıt· 
nl bulma• ••Ja aatıı Uıt•1•· 
nla alacafıaa rlclaaal elaa 
dlier alacaklılar buluaup ta 
"edel llualaun • ıa1rl •-· 
kul tle temla eııillaıtı ala· 
caklarıaın mec•u-ııia•ıfas · 

laya ~ıkmaı:aa en çok artı · 
ranın taalıalıalcll bala:& kal•ak 
lzere artarma oa beı ıüa 

daha temdit •• on beılnct 
ılnl •J•• aaatta yapılacak 
artırmada, bedeli ıatıı ı Jatl. 
1eala alacalına . rGchaaı 
olan dti•r allcaklılarıa • 
ıayrl menkul ile temin etili· 
•it alacakları meemuuadaa 
fazl~ya 91kmak ıartlle •• 
çok arhrana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elcle etltl
•ezıe ihale 1apalama1: •• 
aatıı talelal dOıer. 

6 - ~a yrl menkul kea. 
dfılne ihale oluaan ldaııe 

.lerhal •eJa •ertlea mlblet 
içinde parayı ••rmeue iha
le kararı feaholunarak ken· 
dlıladen e••el en 1lluek 
teklifte lauluaan klmıe ars 
elmtı oldufu bedelle al•a · 
la razı ehuaa ona, raQ el · 
••• ••J• bulu•••••• he · 
maa OD beı ıGn •Oddetle 
artbrmaya çıkarılıp ea çolr 
artırana ihale edilir. iki tlaa 
le arHındakl fark ve ı•f•D 
ıınler için 1Gztle beıte• he· 
aap olunacak f alz •• dlfer 
zararlar a1rıca hOlıme ha
cet kalmakıızın memurl1e · 
tlmlıce alıcıdan tahıll olu
nur. Madde (133) 

Gayri menkulun yukarıda 
ıöıtertlen tarllıade icra m•· 

murluia odaıında tıbu dl• 
•• ıöıterllen artırma ıartD•' 
meıldalreılntle aatılacal• 

hrma ıartDamealnl okumuı llln ol•nur. 

Ba11ldılı yer: ıVıli1et Matbaaıı-Bahkettr 
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