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Ordumuzun Trakya Manavraları 

l<ıtalarımız ManavraSa
hasında ·Hazırlanıyor .. 

E:r4.dnıharbiye ikinci Başkanı Dün Çorluda Ha
ıırlıklar Hakkında izahat Aldı. Trakyada As-

keri Bir Faaliyet Başladı •. 
1' l•ta11bul , t O (Huıuıi) -
.::~Jada yapılacak büyük 
-.. "'"ralarda vazife elan 
'-bbtehf kıta ların mana vra 

'••na ıevkt devam et 
"-~tedır. 
,,:0 t6rlü aiır toplar ve pi 
hı lcataları kendilerine ay-... ,ııa 
t..ı llUntıkalarına ıııtmek-

•111lr, 

ti 
8Gtfllt Erkinıharblye tkin· 

Ç;~•t Korııeneral Aıım don ..,.. / 
~'-da alınan tertibatı gö · '-'-~ 
~le leçırmiı ve hazırlıklar AGIR SAHRA TOPLARIMIZDAN BiRi 

"•Dda •zahat almıthr. tube m6d6r6 IS aluıtosta, KORGENERAL SA B l T 
,,d 'Dana dolayıaile Trak- Romen, Yugoılav erl<inı NOYON BU GON GIDlYOR 
il ' bGyOk aıkeri bir faa Trakyadaki manavralarda 
)tt - harbiye reisleri ve maiyetleri 
'- 16ze çarpmaktadır. mavi ku,,vetlere \nımende 
''- de 17 aluıtoıta lıtaobula .a fat ilan erkinıharbtye ikin edecek olan Korgeneral Sa 

'-tt.a'"•nı ile Irak erkanı· ıelmlt bulunacaklar ve ken· bit Noyon bürün tehrlmiz-
' )e relıl 14 aiustoıda, dlleri büyük meruimle icar den Trakyaya gitmek üzere 
~lnıharblyeıl birinci ıılanacaklardar. ayrılacaktır. 

f\• Japon tekliflerine karşı 

"'t'lliler, Hop ey Ve Char 
E~aletlerinin Tahliye

sini İstedi.. 

Çin 
Maliye nazın londrada 

Ber1in , 1 O (Radyo) Çın 

malıye nazı rı bu sabah bu
raya gelmittir. 

Adliye Vekili 
~ 

Dün istanbula geldi 

B ~ÜKRÜ SARAÇOGLU 
İllan bul, 1 O(Huıuıi) - Ad· 

liye Vekili B. Şükrü Saraç· 
oğlu fzmir npurırle bugQo 
buraya gelmlt ve Park oteli· 
ne inmfttfr. 

Londrada 
ff ayı mınavralın haşlıd1.. 

Londra, 1 O ( Radyo ) -
Dört vüz harp tayyaresinin 
lttiraklle yapılması mukar 
rer olan man8vralar, dün 
Hat 18 de batlamııtır Ma 
navralar, iki gün devam 
edecektir. 
Hükum~t . herhangi bir 

hadisenin o nune geçmek 
üzere mana vra sahalarını 1 
tlln eylemittlr 

"\:'dra, ıo:(A A.) - Çin 
'\ "''•rı Japon teklifleri 

\~llayıcı mahlyetindrn 
ı....... 'bekte ve ancak Ja 
-... ,~ 1 t' 1-t " 8 temmuzdan son 1 

Çin merkez orduları timal 
ilttkametinde ilerlemeie de
•am etmektedirler. Bu or 
dular Paatıngfu civarında it 

ıal etmekte oldukları müı· 

tahkem mevkileri takviye 
etmektedirler. 

ltalya-F ransa Müna
sebatı Düzeliyor .. 

' 
0
Pey •e Char eya

~ ttllde t11al etmit olduk 1 
~I )ttlerı iade etmeyi ka · I 
'~ttUdert taktirde ıulh 

1 
"-ı 111 lllGmkiln olabilece-

~ 1ktet eylemektedirler. 

' "ıhay 1 O (A A ) - Ja. 
'tlltt ~fırı K vagoenln l O 
~,~._ 0 'ta Nankine ıeleceji , 
"' "•ııatt ' ,, ' Ra'letelere tarafm · 

"''~ ''ilen bdberler Çio 
'-'ı.tı..'-'etılke teyit edilme 

~ ~,,;, 
q~lrıtcİ 1 O - Nankinden 
~~-- 1ihıe röre oradaki 

~ı._,_:efarett, Tokyo hükü· 
L'ttt elllrile ıulh müza · 
•1 •rı .. 
'ta~lııa e baılamak •çın 

'l e ı ~ )~_..._ R taıekte olan ve 

-t'talıııa ~'nAhayda bulunan 

' ~'lllcaPon ıef iri K vago· 
~~ e>lduı 'ne &itmesi lüzum 
t '~•at llQu, zira bugün 
1
' J, •e ferait altında 

S>a._ b 
L bı 1 Ulifınm musli 
~,.. .. •u 
~"' ot rette balltne im 

t~ 't,::d•fını bildirmitlir. 
\ ti,._lc Gıer•ne sefir Kva-

l 't'-'lıt:ae hareketini te · 
~ Q~, t. 
~._ Q 10 

t,~1;11: (A.A.) Ja-

Merkez ordularına men· 
ıup 84 ve 89 uncu Çın far 
kaları Chahar eyaletanin ce 

nubu tarkiıinde bulunmak 
tedarlar . Çin merkez ordu 
larma menıup olan l 3ı inci 

fırka Kalıanda ki.in Chan 
kiakovda bulunmaktadır. 

Çın orduları askeri harek~t· 
lerde bulunmak üzere ha 
zırlıklar yapmaktadırlar. 

Japon koloniıi Hankovu 
7 ağultasta tahliye etmittlr. 
Japonlar bugün Nankinı ter 
kederek Şanghaya gidecek 
lerdir. 

Tokyo, 10 (A .A.) - Trt 
nandan alınan bir habere 

göre merkezi Çin hükt'imeti 
ordularına menıup üç fırka· 

yı nakletmekte olan elli 

askeri tren 6 aiuıtosda Tri
nandan geçerek Tlenhin fı · 

Ukamettnde yollarına devam 
etmtılerdir . 

Şangbay ile Tı~ntain ara 
ımdakt büyük kanaldan ti 

male doğru ukeri kıtA lar 
ve mühimmat sevkedilmek 
tedlr. 

f ransa harbiye naznmm italyada~i seyıhaıma ehem
miyet veriliyor, B. Ko·nı ~iyano di İngilte re ~aşve~ili 

ile görüşmelerde bulunacak 
Paris, 10 (Radyo) - h al· 

yan gazeteleri. hariciye na 

.ıırı Kont Cıanonun lıkoç

ya seya halini teyid ediyor
lar 

Kont Clano, lıkoçyada, 

lngiltere batvekili B. Nevıl 

Çemberlayın ile huıusi ıu 

rette konuıacaktır 

Pariıten gelen ıon haber 

lere göre, halya ile Franıa 

arasında da müzakereler 
baılıyacaktır İtalyanın Pa 

riı sefıri Kont Çeruti, bu hu · 

ıusta hükt'imettnden talimat 
beklemektedir. 

Franıa harbiye nazırı ve 

radikal ıosyaliıt partiıi ilde· 

ri H. Daladıyenin. ltalya ıa· 

h ı llerindeki seyahati de bu 

müzakerelerle alakadardır. 

Parla, 10 ı Radyo) - (Pa

ri Midi) gazetesine göre, 
Alman mebaflil; lnıiltere 

KONÇiYANO 
ile ltalya arasında baılamak 
üzere bulunan müzakerelere 
Lokarno meselesi için bü. 
yiik ehemmiyeti veriyor 

Alman hariciye nazırı Von 
Noyrat, naayooal 105yalistle· 
rio Nüre mbergde toplana 
cak konıreılnden ıonra Lon· 
draya ııdecektir 

Profesör Chi-Pen 

Memleketimizdeki Tet 
kiklerine baş 1 adı .. 

~~~~~~~ ----~~~~~~~ 

Dün A~anaya gelen Protesar memlıktimiz hıkkmdaki 
mtibalann~an bahsederken (( Tür~iyı, Çin için tek bir 

örnektir.» Oemiıtir 
Ankara, 10 ( AA. ) -

Çinin milletler cemiyeti nez· 
dindeki rnurahhaelarından 

Profeıör Chi pen ref aka · 
tinde ııhhat vekileU mih· 
mandarı olduğu halde dün 
Adanaya varmıttır. 

Profesör milletler cemiye
ti namına memleketimizin 
11hhat ve sosyal itleri üze
rinde tetkikatta bulunmak· 
tadır . 

Profesör 
hakkındaki 

.. 
iktisat 

yeni T6rklye 
fntibalarıodan 

Velıili 
Fethiyede 

8 . CELAL BAYAR 

Ankara, J O ( A.A. ) 
Ekonomi Bakanı Celil Ba· 
yar dün Fethiyeye gelmlıtlr. 

Türkdili ile Duygular: 

bahıederken bılbaaaa ıunları 
ıöylemtttir: 

"Türktyenln en b6y6k tallf, 
memleketi yabancı lıtlliıın. 

dan kurtarmak yolundaki 
mücadelesinden sonra me· 
deni, soıyal inkılabı yapan 
büyük bir lidere ıahip ol. 
masıdır . 

Bizim ıef imiz maaleuef aa
kert itlerini henüz bltlreme· 
mittir. 

TOrklye, Çın için tek bir 
örnektir ... 

lngiltere 

Hıbıı i11pır1tarluiunu 
tınıııyıcıkıı 

Londra, 10 [ Radyo } 

Pazar ıünleri çıkmakta olan 

Sundaf Taymlı, Sunday 

Grafik ve Opıerver ıaaete · 

leri; halya lmparatorluiunun 

loıtlterece yakında taadik 

edilecellnl ve Habeı lmpa • 

ratoruoa tebltiat yapılarak, 

artık bir Habeıtıtaa lmpa

ratorlufunun mevcut olma· 

dıfmı ve bu minaıebetle 

Uluılar ıosyeteıinde de bir 

Habet deleıuyonunun bu· 

lunmaaına lüzum kalmadıiı 

bildirlleceflni yazıyorlar. ;:::' 

Bl~AI ALTINA DÜSM(M(K i~ıN ... 
Habeıiatan topraklarında 

1 

heyecanını, zevkini vermeje 
döklilen kanlar henüz kuru· batladı . 

madı İıpanyolların elleri BGtün gözler bu yeni ıah· 
hala birbırlerlnin boğazında.. neye çevrildi: Glçlünün 

Şimdi de Uzak Şarkın; -Çın rüçıüze idireceit yumruk, 
ile Japon yanın · ufukları ka · ıOçaüzOn ıüçUiye kartı ta
rardı 

1936, 1937 yılları dGnya
mızıo ıu veya bu parça11nda 
insan ofullarını birbirine 
boğazlattı, boğazlatıyor 

ihtiyar kürrenln üzerinde· 
ki insan yıfınları; daha çok 
yakın bir zamana kadar 
bütün dikkat ve rikkatini 
üzerinde topladığı Habet 
harbini çoktan unuttu. lı
pa n ya hidiıesi ise bir yılan 
hıkayesi kadar tataızlaıtı ve 

Y" vanlaıtı. 
Uzak Şarkta Çin . Japon 

hududunda patlıyan toplar, 
tıliyen mltraly5zler ve oDla 
rın önünde topraia kuru 
bi r yapra k çelimıizliğl ile 
düıen vücutlar1 adam oğul . 
lanna tekrar taptaze ve çok 
iyi hazırlanmıı bir fıltmın 

lnnacafı tavır ve hareket 
temaıa olunuyor. 

Bunun altında belki bir 
parça merhamet ve rikkat 
da var . Fakat hepıt itte 
okadar .. 

D6oyanın öbGr ucunda 
bojazına kadar top, mermi, 

tüf enk içinde yüzen hiçbir 
lnıao toplulufu; Uzak Şarkta 

bıçak altına düıecek olan 
mazluma elini deftl, oa par-

ma ğının b•rinl bile uzatmı · 
yacaktar. 

Her döfütün, her çarpıt· 
manan ortaladıfı hakikat 
tudur: 

Bıçak altına . dnımemek 
i1rlo kuvvetli olmak .. 

Cevdet Demiray 



SAYFA: Z 

Türk-Sovyet Dostluğu ( 
nun Cihan Banşındaki ,_ 
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' , iLiMiZDEN HABERLER 
..... ) ...,_·. .. . . ·: . 

Eh emmiye ti : . Dursunbey Panayiri Bir Su Başında Kanlı 
Romadaki huıusi muhabi· 

rinin 29 temmuz tarihh tel 
grafla gönderdiği makalede 

Türk vekillerinin Moıkovayı 
ziyaretleri eınasında Litvi 

aıında mevcut bulunduğu ve 
bu rejimlerin ise çoktan ta 

rihln bulaıık çukuruna yu 
varlanmıı olduklar1, elbette 

bir faşist muharririn aklına 

Dün Açıldı .. Bir Vak a O 1 d u .. 

nofun Türk - Sovyel müna 
ıeblltı tarihçeıine atfen ıöy
lediği nutkunda bu münase-

batın ehemmiyeti yalnız bu 
ıki memleket için deiil, ay 

• relemcz İtte faııst muhar· 

rir mezkür dütmanlıiı ar 
zettiğimiz bulatık çukurun · 

dan çekfp çıkarmaya uğra-

Bu panıyire ıitmek istiyenler içia tren ücretinden 
yüzde elli tanzilit yapddı 

1 eytinliiini suhyan köYi,SuVUkesın ~iğ er ~ir 
~öylüyü yaraladı 

Bürhaniyenin Şarköyün- Ahmet ise buna mani ol 
de arazi sulamak me- mak istemiş ve Velıye suY0 

selesi yüzünden iki köyli dokunmamasını ihtar et01•f 
arasında kanlı bir vaka ol- tır . Fakat Veli buna eheıtı 

11i zamanda umumi harııın bi ı 

rinci derece bir anıili oldujurul 
ııaret ettiğini kaydederek 
söyle diyor: ı 

"Sovyet hariciye komiseri 1 

"bazı devletler,, ın harici ıi 1 

yuetini her ne kadar müm 

kün olduğu derecede vazih 
bir tekilde karakterize et
miıse de, lakin o bunların 

hangi devletler olduğunu 

tasrih etmeyi lüzumsuz ııör 

dü l.itvinofun 14 temmu-ıda 
ıöylediji bu nutkunda on 

ğün sonra yani ~4 temmuz 

da çıkan ltalya Harir.iye Ne

zareti naıiri efkarı "Reloçi 
noni Enternaaionali,. gaze-

tesinde Türk Sovyet mü 
nasebatı hakkında bır ma-

kale intl~ar elli Sovyet ok 
uyucularınıt işte bu mııkele 

den bahııelmek istiyorum 
Mezkur mRl<Rlenin muharrır ı 
makalesine, Arasın Mosko 

vayı r.ıyarı-ti Tü kiye, Efga 

nistBn, İran ve Irak arasında 

imzalanan Asva mıukı hu 
ıusunda "Sovyet hükumt"tıni 

teskin etnıek.. mnb11 d ı yle 

yıtpıldığını işaret ed~rek baı 

lamaktadır Mez.kür muhar 

rire nazaran, güya Sovvet 
ler Birliği mi111ka İflİrak 

eden h~r dört devletin mu 
kııdderatına behemal müda· 
hale etmek iıtemit ve iste 
mekte bulunduiundan her 

halde bu mfuka ittirak et· 

mekliii arzu ctmit Türkiye 
ise Sovyeller Birliğinin bu 
misaka itlırakine kar§: dur
duğundan, bu keyfıyet "Moı 

kovada hoınuhuzluk" tevli
dıne ıebebiyet vermif. Bu 
"hoınutsuzluğu dağıtmak,, 

için de Aras Sovyetler Bir· 
liği merkezine gitmı, Eaer 
bu nakledilenler Sovye' ok
uyucular ana bir delinin buh-

ran geçirmesi gibi eörünür -
se, fÜphesiz biz bunun akıi · 

nt iddia etmeye kalkı§mıya 
cağız. Muharrir, diploması 

münasebatın tarihini son 
günlere kadar "parlak .. bir 
surette izah ettikten sonra 

1 

l 

daha yükseklere çıkarak So 
vyetler Birliği ile Türkiye 

1 
araaanda dostane münueba 

tın katiyen imkim, almadığını, 
•çünkü, harpten ıonraki devre.1 

den sarfı nazar, "her iki millet 
arasındaki aaardide dütman· 
lık aktüel bir surette yata · 
makta, bu . düımanlık ise 

değlfmez coğrafi ve iktisadi 
esaslara iıltnat etmekte 
bulundujunu,, kati bir 
ifade ile beyanı fikJr etmek
tedir Sovyetler Birliği ve 
Türkiye hakları araaanda 
h i ç b i r z a m a n dOı -
manlık vlkl olmadıjı ha
kıkl dütmanlığm ancak eıkt 
çar ve ıultanhk r,ejhnlerl ar· 

ııyor. Zevk hususunda fÜp· 

healz bahıe elrltilemez ÔY
le insanlar vardır ki, bunlar 

bulatık çukurundan eıelen

meyl ve bu çukurun neıret

tiği korkulan teneffüs etme
yı severler. 

Mezkur makale bılha11a 
Litvlnofun nutkundaki Türk 

· Sovyet dostluğuna halel 
eetirmeye yeltenenler hak 
kıudaki kısmına atfen ya 

DURSUNBEYDFN BiR GÖRÜNÜŞ 
Her sene 1 O Ağustosta açıl

makta olan Dursunbey pa 

nayiri dün açılmıthr. 

ğuıtosa kadar; dönüt için de 

muştur. mi yet vermlyerek suYll 

Şarköyden Ahmet oğlu kesmlttir. 
Ah 1 ıuuna fevkala" de içerliyef1 met zeyUn lii civarından u 

geçen akar suyu kendi ara· Ahmet tabancasını çekerek ve 
ziıine çevirerek ağllçlarım l !iye alcı etmittir. Ç1kan kıır 
ıulamağa baılamıthr. Çok 1 tunlardan biri Velıyi baca· 

a-eçmeden lsmail oğlu Veli ğından yaralamışhr. 

a-elerek suyu kendi zeytinli Vaka hakkında tahkıkal• 
iine çevireceğini söylemif, 

Kasabananm en rüzel ve 
zılmııtır Yeni Türkiye Sov suyu bol yerinde kurulan 
yetler Birliği milletlerinden panayir beı gün devam 

1 1 ağustostan 20 a ğuıtoıa ka 
dar müddet tayin edJlmif, 
etya nakli için yüzde yetmtı. 
yolcular için de ayrıca yüı:de 
elli tenzilat yapılmıfhr. 

Kasaphk Hayva ıar 
Evlerde Kesilmiyece~ 

ve Sovyet hükumetinden her ed~cektir. 

zaman yalnız doıtluk ve Bu yıl devlet demiryolları 
Ydrdım ıörmüı olduRundan ' idaresi bu panay.ra gerek 

w aaırdide dütmanlak.. gıbi 

bir mevzu Türkiyede hiçbir 
kimseyi ikna edemiyecejini 

ziyaret ve gerekse etya gön
dermek suretile iştirak etmek 
iıtlyenler için tenzılatlı bir 

Panayır mahalli çok iyi 
tanzim edilmittir. 

Panayıra gidecek ve itti· 
rak edeceklerin iıtirahatla-

rınm temini için her türlü 
tedbir alınmı§tır. 

Ha maksatla olursa olsun bütün hayvanlarm 
farda kesilebilsceği bildirildi 

ez~a~ı~ 

anlı yan muharrir, bu gef~r 

w komünist propagand1t11" nın 

Türkıye 1çin daimi bır leh 

like olup durduğu mütalea 
sınd" bulunmaktadır Taac 

cüp edılccek bır no\t ta var· 

u. o da wüvn Sovvetler l:iir 
lıitı tarafından Türkıyede 

yapılm<tkla o 1an me7.kur 
w l<omünıst propaganda111 ,. 

ndnn İtalyan resmi gazetesi 

muharirlrlnin ııkayet etme· 

sidır. Türki)'e hühünıetini 

bu gibi .. himayeci ,. den 
azade kılmak Ve OllU kendi 

ihtiyarına bırakmak daha 
doğru olmaz mı? 

Muhanir makalesini hal· 
ya ile TürkiyP- arasındaki 

dostane münasebatın inldtaf 

edeceğine ümitvar olarak 
bitirmektedır. Bu münaseba-

hn niçin inkııaf etmeıi 7a · 
ruri olduğu sorulacak olur 
!la, bun:. "umumi barışan 

takviyeıi ve umumi emniye · 
tan garanti altına almma11 
için lazımdır,. cevabı veril 

mektedlr. Muharrir, İtalya

nın Türkiyt"ye karıı hiçbir 

taarruz fikri beslemed~ gin · 
den mi bu münasebatın doı

tane olmasını iıtiyor? ~atiy· 

en öyle değil Onun fikrince 
İtalyft ile Türkiye araııında 

dostane münuebatın inkiıaf 

etmekliğl, .. her iki devletin 
Sovyetler Birliğinin halt 
hazırda Akdenize sokul 
mak yolundaki harekltını 

fÜphe ile takip etmekte ol-

duklarından,. ezzem imit! 
.. Sovyetler birliğinin Akde 
nize sokulutu .. hakkında bır 

ıözü, ancak kendi okuyucu 
larını hor gören riya kir bir 
muharrir söyliyebıJtr Oku 

yucular1na bu gibi ehanele 
ri arzeden de Hariciye Ne
zaretine yakınlığı olan resmi 
bir gazetedir. Bütün bunlar 
Türk - Sovyet dostluğunu 
bozmak kastiyle yapılmak

tadır. Lakin bu tetebbüıler 

tüphesiz ki acıklı bir akibe· 
te ujrayacaklardar.,, 

tarıf e kabul etmııtir. 

Su t..ı.rıfeyf" göre Alsvontla 
tdırırııır. arasındaki hatta 
bu panayire gidıı ve etya 
gönderm•· 1 as':ustostan 13 1t-

Panayırın son a-ününde 
kaH Çocuk Esirgeme ve Kı 
zıl K ıırumları D'tnfuatınn 

pehlivan güre§leri de yapı 
lacllktır. 

· Sındırgıda Bir Evden 
Ç a l ı nan A i t ı n 1 a r .. 

1 

1 
1 
1 

i Soyguncuf u~ yapan iki seyyar sepelçi kadın yakalana-
, rak mah~ôm aldular. 

Sındngıda bir soyguncu · 
luk vakaaı olmuıtur. 

Bazı kimseler Rizaiye ma· 
hallesinden Mehmet kamn 
f'atmanm evine girerek san· 

dıklarını karııhrarak ziynet 
altmlııırı ile, bazı kıymetli 
etyasını çalmıılardır 

Yapılan tika yet üzerine 
tahkike ta giril mit ve netice 
de Havran nahiyesinden Ce-
mal karası Simeo ile Kuıa-

dası Camiatik mahallesinden 
Süleyman karısı Hatıce adın
da seyyar iki sepetçı kadı 
nın bu hırsızhğı yöptıkları 
tesbit edilmıılir 

Arama neticesinde efya • 
lar da meydana çıkarılmııtır 

Suçluların yapılan muha 
kemeleri sonunda evvelce 
de sabıkaları olduiu anla 
ıılmıf ve her iki kadının 
mahkumiyetine karar veri · 
lerek tevkif edilmiılerdır. 

Dahıliyt! Vekaleti mezba
halardan hariç yerlerde ke 
ailen kasaphk hayvanlar 
hakkında alakadarlara bir 
tamim a-öndermittlr. 

Bu tamimde kurban 
bayramları müstesna olmak 

Bir Köyde 
iki eıi sıydular 

Çoban Aşkına Kur Osmanlar köyünden Re-
- cep oğlu Recep köye 15 da· 

kika kadar mesaf edekl har· 

b a n m 1 G I• t t ı• 7 manında çalışırken gece ya 
• • • • rm kapısının kilıdi kmlmak 

IKayacık köYünde kayışla boğu- ~::~li::; •. ~·~:~ • .!:;::;nıı ve 

1 
Yine ayni köyden Ômer oğlu 

lan çobanın ( ailleri aranl)'Or • Ramazanın da aynı §ek ilde evı 

~ 1 
nin soyulduğu anlaşılmı,tır . 

Bandırmaya bır ıaat ka- olduğu neticesine varılmııtır. 
dar mesafede bulunan Ka O b Her iki hırsızlık vakuı üze 

yacık köyünden koyuncu 
Haıan Kahyamn çobanlağmı 
yapan Halil oilu 17 yaıla
rındaki Ahmedtn bir rece 
yarısı Kuruçeıme mevkiinde 
koyunlarını otlatnken bazı 

kimseler tarafından kendi 
bel kayııı ile boğulup öl
dürüldüğünü, bir çukura atıl
dıimı evvelkj sayılarımızın 
birinde yazmııtık. 

Yapılmakta olan tahkıkat 
sonunda ölü çoban Ahmetle 
arkadaıhk eden dıjer dört 
çoban zan altana alınmıı 
lardır. 

Ahmet bu köyden Hatice 
adında bir kıza nııanlı bu
lunuyordu. 

Halbuki aynı köyden Hü 
ıeyin adındaki diler bir ço
baaıD da bu lu:ı.ı ıe•mf!kte 

nun için u cinayetin Hü- ı 
seyin tarafından bir kııkanç · rinde tahkikat yapılmakta· 

dır lık sevki ile yapılmıt ol -
duğu kanaati uyandıiından A 

bu cihetten tahkikat aenfı- iki Kız 
letilmektedir. 

60 lık ihtiyar 
Kadın 
Yaralandı .. 
Sındırrının Camikebir ma 

halleıinden İbiı oğlu Meh 
met evde tabancasını kur 
calarken ateı almııtır. Ta -
bancad1ın çıkan kurıun Poy · 
raz oğlu Mustafa karısı 60 
yaılarındaki Dudu adındaki 
ihtiyar bir kadını ayaiından 
yaralamııtır 

Yarala hastahaneye ıeti
rilmittir 

Kacırma • 

Vakaaı 
Çağıf nahiyeıinin Nergis 

köyünden Mehmet kl'Zı Fat 
ma, bu köyden Süleyman 
oilu Ahmet tarafından ka
çıralmııtır. Suçlu yakalana 
rak adliyeye verilmlıtir . 

~ Erdeğin Marmara nahi· 
yeaine bağlı Saraylar kö
yünden Mehmet oğlu Ce· 
mal de bu köyden Ômer 
kızı ı 5 yaşlarmdaki Serveti 
zorla kaçırdığmdan hakkın 
da tahklkst1t baılanmııhr. 

tJf 
üzere ne maluıatla " bıl 
olsurı evlerde ve dı~er 

. ~ıı 

susi yerlerde kasap l ık ~ 
van kesmek menedileC~b 
tir. Koyun, keçi, ökü:ı lbt 
ha.yvanlar ancak metb 
larda kesilebilecektir· 

~ 

Şosalarımıı 

için 17~ ;ilf on ıııı 
sarf ıdileca~ _ 

urll 
Müdafaa, iktisat ve t jıl 

l .... 
bakımlarından yapı P1 16 
rinci derecede lüzu011" u· 

• pror 
rülen yolların iptida• 

ıi yapılmııtır . I 
r1 ıl 

Bunların mecmu u:tLI ,e 
22 bin kilometredir. lııfşrııil' 
islah maarafları da 17S e~ıe 
yon lira tahmin edil11' fol· 

1• et 
dir. Hirinci sınıf vi aY ,,.eı 

ları yeküuu 14. 700 k11 ~ıfoıı 
re olup masrafı ıOO 1111 

tutmaktadır. 

Milli fOSa 
sene 
ettirilecektir. 1t et 

Milli ıosalar üç de';,ede 
ayrılmıştır Birinci der sf,f 

11111 f ~ 
olan şosa le mı inşa•• r'ş 1 

vilayetlerden alınacak 1"''r 
ııac• Vekaletince yaptır• .. ----

Doğum 1 "'' 
Havran birinci okdLJ ıt•:ı'P . "o il 1 öjretmeni Samı ytJ ı' ~ 

bir kız çocuğu dü»Y" teb'1 

mittir. Ebeveyni c;ıııiJ' 
uzlltl eder, va vruya 

ler dlleriı. 

~i 
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~lmanytin.ın Yiyecek Maddeleri 
Uz rine Koyduğu Kontrol Etrafın
da lngiliz Gazetelerinin Yazdıkları 
(Dünkü nüshadan mabat) 

~~tnininin zararı görüldüiü· 
l u, Almanya ,aıbi ziyadeaiy · 

ke sanayileımiı bir memle · 
._ette ıehırlerdeki tatıhlakın 
llÖ l 

Y erdeki lıtıhsali çoktan 
'ttığ Al ını, kontroJ metodunun 

inanlara bilha11a munh 
Reldığıoı ve Almanların yük 

&ek organizasyon kabiliyeti 
ntrı 

arı ile talebi muvaze-
n~leılirrnek tıinde tesirini 
loaterecefini kaydettikten 
•on, d 

diline en ziyade lüzum ol 
duğa bir ıırada vaki olduju 
yazılı idi Beyanname orto 

doka dini mensuplarına bi

tap ederek onları tee110rle 

rlni ve karlı bir ıel<ilde iz 
hara ve her nevi tahrtkata 
kapılmaktan tevakktya da· 

vet edıyordu 

.. " iyor kı: 
#\I Fakat bunun harıcinde, merasimin naail icra edilece 

içı:•n khükümen makamatı it, merasimde n·veli mil· 
dt· Pe de hoş olmıyan bir teveffa patrlfin akraba ve 

Patrik için yapılacak ce 

naze merasimi komitesinin 
tertip etriği cenaze progra· 

mının netrine hükumet mü 
saade etmlıtir. Programda 

ter A 1 lı d amı daha faaliyet ha- taallukahnın. daha ıonra 
rı ed· 

Cek ır. Almanyanm yiye- kral Petronuo mümeaaillfğl· 
d llladdelere ihtiyacı var-
ır f k naihleriD, kor diplomatifin c,k d~ at bunları ıatm ala mevki alacagı ztkredilmlt. 

dan yalnız davetli bulunan 

mebuslar ve ayan azaları 

merasimde bulunacaklardır 

Muhabir yazıııının sonun

da Yuıoıla vyadaki lalim 

cemaatinin vaziyetine temas 
ederek diyor ki: "Yuıoılav

yadaki müılüman cemaati 
ortodoka klllıeıine. Vatikan 

lle anlatmanın aleyhidde al 

dıiı cephede tiddetle taraf · 

tar bulunuyor. Müslüman 

mebuslar Skupıtlnada bu 

anlaırna aleyhinde tiddetli 
nutuklar irad etmlılerdir. Hü
kumetin noktai nazarına rö 

~ ovlzi pek mahduttur. fakat hükumetten bahaedil · 

d ~vcut döviz iııe ham mad 1 memiıtlr. Hükumet azasın cektir. 
trıe ~rin ithali için kullanıl- ================== ====== 

re yarlnkı cenaze merasim 
inden ıonra ihtilaf yeniden 

ıükün bulacak ve bir müd 

det ıoora kanun liylhaaı, 

daha fazla mütktlita marua 

kalmadan ayandan ıeçirile . 

t <lktadır. Hınaenaleyb ha · V. G f [ • • Mı h ı ·ı 1 

.,'Çletı asgari mikdarda yi- 1. unan aze e erının u te ı 1 
T~Cek 

~ab11111:;~:~~e~iah~~ttıi~uh:~~ Meseleler Etrafındaki Neşr.iyatı 

Delilerin 
isyanı 

Franııada Strasburg civa
rm!la, bir timarhanede isyan 
çıkmıf, deltler memurlara ve 
gardiyanlara karşı ayaklan 

mıılardır . 

Delilerin iıyanı o kadar 

ani olmuıtur ki, hiç bir 
gardiyan veya memur hari 

ce telefon elmeğe fmıat bu· 

lamamıı, hepsi deliler tara · 
fından, iplerle kıakıvrak 

bailanmııtır 

Bundan ıonra, deliler için 
artık meydan boıtur: Ti

marhanede. hücrelerinden 
dııarı uğrayan deliler, tam 
maniıile zincirden hoıaomıı 
deli glbı binanın altını 

üıtüne ıetirmitler, camları 
çerçiveleri indirmiılerdir . 

isyan eden deliler 60 ki 
tidir. Fakat ttmarhane bir 
dakika içinde yang1ndan 

çıkmıı veya bombardıman 

altında kalmıı bir bina ha 
lini almııtır. 

Bununla beraber deliler, 

pencerelerden atlayıp dııa 
raya çıkmayı akıllarına ge 

tırmemiıler, yalnız içerde 
hora tepmekle ka l mıılardır 

Fakat nıhayet delilerin 

. 
l 

1 

Satılık bir 
Şehir 

Holandadn bir şerhir sa
tılığa çıkarılmış. Daha doğ 

rusu, metrük bir ıehirln bi· 
naları, caddeleri, kiliseler& 

her iıtfyene gayet ucuz fi
atla ııatılıyor. 

Bu ıehrin terkedilmeııinln 
ıebebı ne acaba? Bu, pek 

tabii bir ıey görülmüyorsa 
da sebep olan tabii bir ha 
disedir: 

Şehir mütemadiyen kara

lara hücum eden denizin 
bıraktığı kumlar altında 

kalmaktadır. Bu suretle, ev· 

leri. sokaklara deniz hergün 

biraz daha yemektedir . 

Bu vaziyet kar1111nda, 

Holanda hükumeti Hellevo 

etzluiı iıımlndeki bu ıehri 

idare haritasından ııilmlı ve 
oraya artık bot yere para 

ıarfetmekten vazıeçmltllr 

Bunun üzerine, herkes ora 

dan baıka ıehlrlere çekil 
mittir. 

Bununla beraber, bu met· 

riik ıehlr orada yalnız yeıa . 
mak isteyenler için çok 

3 SAYFA: 

,.~~~--~"'!-..... ~ ...... --'\ 
TÜRKDİLI 

Pazartesinden başka her 
gü.; çıkar . Siyasal gazete . . 

Yıllığı: 800 Kurut 

Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 

Günü geçmit sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALI KESİR TÜRKDİLI 

'· ~ 
~.d~-3~~.;;;:~";;;::- ____________ ,, 

lıyıp senet resmi 
Balıkesir Maliyesinden al 

makta olduğum tekil üt ma · 

atma ait ıenet reımtyi ka 

zaen kaybettim. Yenisini 
alacağımızdan hükmü olma· 

dığı ilin olunur. 

Eski Kuyumcular ma
haHeılnde Celil zade 

mütakaüt lsmail 

karlı bir malikine teıkil 
edecektir: Çünkü, ıehrin ma

nastırı 40 liraya, en büyük 

caddesi 150 1iraya' kıiheai 

·orıu ve çanı ile beraber-

80 liraya satılmaktadır. 

,~ 11kı bir kontrol altına iki sabah gazetemiz Naıı· ı piyeıi de türkçe olarak oy. ! 
tu'&.nıası lüzumu huıl olmuı reddin Hoca ıle Bertotluloı· nanacakhr. 

t r• 0 t~ '-ieçeıı kıvı oldulcçu kö· un hıkiyelerıni ne~re ar 1 ürk iyede 11tma mücade 

yemek vakti geliyor ve ka· 
rınları acıkıyor. Kendilerine 
yemek verecek olanları bağ

lamış oldukları için aç ve 
su11u% kalıyorlar. O zaman: 

Açız! Su isteriz! Diye 

hağır mağa başiıyorlar 

Belediye Riyasetinden: 
1 Ve•gı ve resimle.ın müddetleri tanzifat., tenvirat ver 

bır lömıılardır. M .. shur İtalyan · lul çok iyi neticele-r ver "l Vrı.7. y t-lte geçirmıı • 
il A.I ı Jc .. hranıanı t ertoldo, Berto mişlır. Geçen ıene ıeklz t(Jn 

1 mftn ar hu m~vsimin •• 
~a lınd n da pa rl ak bir dulos olmu~lur kinin 58rfedilmfıtır. 

1 C b ki k t , Geçen )' ııua n neslini eğ Tıfo salgın lığına karıı mli-
11.ı t: ememe t ı-c r t-r ca dele devn m 

.:: k Vaı Vf'l kar§ışında vıy~ lendırnı ş ol11n Lıı ıkı kiş1, etınelitrdır 

) t ıddt-lerın liontıulü anlnşılan yem nedım ze de 

~:~••dt- bır tedbır ol;ırak esprı vereceklerdır. Fena dıı 
)il ll Jıln ktcd 1 • Alm"n . dt:ğıld 0 r ~on revülnle piy 

il ' ı:oıı harekelt e~ o t"sler Yunan ruhunu o kudar 
llnıııı k 
,,1 Ptt>nıı p.~rıyı,. finan berbat etmışlerdır kı, Na&· 
\ıy \'a ıy tıne t ımamıyle retlın koca ınıdacia yı::Uşmıt 

~Uıı düıımektedir .. tır . Bu gıdişle .. Eneğin kı 
ltıu~tt'ıes gazetesınin 8elgrad tabı" aıı da bekliyoruz 
ltı llbırının ver<liğı malü Beyoğluodan bildiriliyor: 

'llı:ta ~Öre patrık Varnova- 1 İzmiıdcn 300 ton ldze üzum 

•iyi Cenaze meraııim dolayı ihraç edilmek üzere kontrat 
' Sır O d k kil' ımzalanmııtır. Elma ihracı tlill \' P ı to o 11 ucıt 

t,b Ugoslavya haldına hi· içfn de teıkıli.t yapılacaktır. 
'n T tıın neıretttği beyanname· ürk orduıunun Trakyada 

"''tl~eırini hükümet menet · yapacağı manevralarda 90 ec 
ttv rr. Bu be}·annamede mü· nebi hazır bulunacaktır . Bir 

e f 
''lld a Patriğin Kral Alek· Türk fılosu bugünlerde Yu-
11,ti 'darı ıonra milletin en goılavya limanlarını ziya~et 
dı.ıiu lıelen vatanperveri ol· edecektir 

~t~ı ' Patriğin ölümünün de , festival ba~lamı~tır. Proğ 
r~1 Aleksandrınki kadar 1 ramı çok mük .. mmeldir. Yu· 

teratt altında ve ken nan eserlerinden " Plpfça " 

l'Q~ 
ı,~ l\.DILINiN MİLLİ ROMANI No: 58 

11çi . 
(J '<ız içeriye girdı: aağlamıınız .. Nihayet üç gün, 

1~,t 0 ktor yeni bir ame· belki daha az .. Fakat bilin 
d· lçın · 
ı., şe . ıızi çaiuayor de- mez ki . 

·~~ı •. Fık, küçük. rnendililc Vaziyet ne merkezde! 
~ "rını 
~ ~ktub sıldi. Zehranın Vatan kurtuldu. 
~tı ~ llaıu koynuna ıaklar Bana hayat verdiniz 

" a.,,d L 't • an çıktı . Yarım 
"\ enta 

t~01 ıenç bir ıubaym 
••ı b \' Yanındaydı 

~"ıllt ~r~rn çok ağır miydi 
e. 

~ c . 
~l\llı . tçrııtı olıun kurtul-

"ıı~lttı Qllrada çok kalacak 
..... 

li•yı 
r · Vücutça çok 

Bunu ııiz yaptınız .. 

Haatabakıcı f ikrelto yaı
tığını düultti.. Romanlarda 

bile olcunıa inanılamıyacak 

olan hakikaten hakiki 

bır h:sadilf Zehra nın arka

daıı Şef ıka ile Fikreti kar 

ıı latlırmıfh. Haııta bakı

cı bu meçhul subayın 

yastığını rahatladıktan son 

Haııtısıığa tutulanlhrın )üzde 
8 ı ııı haııınıal Vt' l!airerlır 

h.edılerın ıtlifına d~vnm ol · 
un .ııaktndır. 

lstaııbul f utivali çok "" 
tt"r~ıandır Hiitün nğustoıı 

ayı eğ l enceleri~ gt'çırfl~cek 

tır. Festival ı~hıre hareket 
verecektır. Hiz de bunu Atı-

nada tatbik edebiliriz Türk 

dostlanmız bize iyi bir örnek 
vermektedirler. 

Hu ayın içinde beı Türk 

fırkaaı Trakyada manen• 

yaparak Türk ordusunun 

kudret ve meziyetlerini fÖI· 

terecektir Eııkl devirde bu 
gibi manevralar füpheyi uy· 

andırdı. Hugün Balkan doıt· 
tuğu bu şüphelere meydan 

bırakmamıı olduğundan. at

aıemiliterlerimiz de bu ma· 

nevrada hazır bulunacaktır. 

}'.-47.AN: Halil Hedi hral 

ra okıayici bir ıeıle ıordu: 

Ağrı du1uyor muıu 
nuz .. 

Hayır hem tire . Yal 
nız bir parça ııu, ne olur, 
bir parçacık . 

ki. 

Çok mu iltiyoraunu:ı? . 

O kadar yanıyorum 

Biraz daha sabredemez 

misiniz .. 

Eh . Siz bllininiz hem 

tire, ıiz bilirsiniz .. 
Genç ıubay bunu o ka· 

dar içten ıöylemiıti ki.. Şe 

flka ıon kelimeleri duyma-

huuun ü1.nine etraftan 
vetııen jR nda ı mft!ar geliyor, 

gardiyanları iplnd~n, delı · 
lerı de açlıktan, wsuzluktan ' 

kurlarıyorlar. 

ı C.H. P. Kayabey Kamun 
1 Yönhrulu Baskınlığından: 

C. H. P. Kayabey Ocaiı 
üyeıılnden, idare heyeti 
aza1ınddn ve çalııkan genç· 
ferinden Mustafa Palaz müp
tela olduğu haatalıktan kur

t u 1 a m ı y a r a k salı gü· 

nü saat 17 de ölmGıtür. 
Cenazesi bugün Mecidiye 

mahalleııinde Ortaklar ıoka· 
tındaki hant>ııinden ıaat 12 
de kaldmlarak öğleyin Paıa 
camllnde namaz: kılındıktan 

ıonra Baıçeımede ailesi kııb
ristanına götürülecektir 

Partici arkadaılarımızla 
kendini ıevt>n arkadaıların ya
pılacak merasime itliraklerl 
rica olunur. 

mak için batını bir behane 
ile arka ya çevirdi.. Sıcak 
bir damla yaı yanaklarını 
yaktı .. Orada fazla duramı· 

yacağını anlıyarak anııızm 

hulanın yanından uzaklaı 
tı.. Fikret ha1tabakıcının 

arkasından ıeıılenmek istedi . 
Fakat ıöz söylemek için 

kuvveti yoktu . 
Bir iki defa acı acı yut

kundu . Sonra batı yastığa 

düşerken dudaklarından bir 

-Ah döküldü .. Hağrı yanıyor. 
ııusuzluktan dudakları çat

lıyordu. Son nefesinde ıu· 

ya ha.ret duymaktan 

doğan acı bir iıılırapla ıöz
lerini yummak özereydi ki 

haıtabakıcı elinde küçük 
bir tepıi ile yanma gelmtı 
ti.. Yüzünde ıuııuzluğunu 

gideren. ıerin ve tatlı bir 
gülüt vardı .. 

Genç ve ıüıel Kızılay 
yaldızı, sağlık çiçeği gibi el· 

lerile karpuz dilimlerini gös· 
teri yordu .. 

Su yerine bundan ver 

ıem olmaz mı? .. Dedi .. 

gileri. kara vesaiti n.:ıklıye resmi birinci t1tksitı ağustos, 

ikınci taksitı ikinci teşrın avları. Tente, siper, levha ile 

ilan regimleri eylül ve mart ay ları Süs köpekleri resmi 

ağustos 1 inci tefrln birıncı kanun ve ~ubftt ayları Lubiyat 

reı1mi her nyın ilk on beş günü zarfında ve della l l'~·e res· 

mı de ı h a le ta r ıh ınden ıti baren on gün içinde tahsıl f'd ı l 

mesı mec isin 937 yılı nısan top ıınl ı• nca k a uırhı ttırıldı -

ğından mükellefler vuluırıda )azılı ayl ıı r ıçınde veıgi ve 

resimlerini tahs idar i. rın a veya be1f'diye t8hııil şubefi mf'r· 

kez tahıildarına )alırma arı akil takdırde belediyeler ka 
nununun 112 inci maddesine tevfikan yüzde 10 ceza ta· 
,hakkuk ettırilmek suretile tahsil olunacağa ilin olunur 

1 - 3 - 314 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Y e r 1 i, yabancı tam ehltyetnameli kısa hizmetliler 

Eylül · 937 tarihinde hazır bulundurulacak surette 

25 ·!\Ağustos 937 tarihinde muameleleri yapılmak üze

re ilan olunur. 

Fikret bu kadar okıayıcı, 

hayat verici, ümit sunan, 

çafhyan bir ses ömründe 

ilk defa itiliyordu. Genç 
kıza saygı dolu gözlerle 

baktı: 

- Niçin :zahmet ettiniz 

dedi. 

- Böyle söylerseniz. beni 

utandırmıı olursunuz . Bu 

benim vazifemdir .. 

Çok nazilulntz hemtl 

re .. 
Şefika seıini çıkarmadı.· 

Tepsiyi küçCik bir maııaya 

bırakarak flkretin yastıktan 
doğrulmasına yardım etti. Bir 

kaç dakika sonra karıı kartıya 
oturmuılardı . Yaralanın iı 
tirabı bir parça haflflemiı, 
yüzüne renk yeyılmııtı .. Du 

daklarında hafif bir ıülüı 
bile vardı .. 

Şefika küçük bir çatalla 

bir karpuz parçasını yaralı 

om dudaklarına yaklaıtm· 
yordu: 

Bu t pıldektlerl aerçl 
sizin için getirdim ama hep· 
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sini verecek değilim .. Söy· 

leyin bakahm Tek rakam
larımı seversiniz yokıa çlff 
leri mi?. 

Fikret, acaba ne desem, 

fasla dilım verir diye bır 

müddet düıündü . Sonra bir -
den bire: 

Tek dedi . Şefika gül 
dü: 

Buyurunuz o halde .. 
Birinci dilim .. Dedi. Yarah 

ıubay ıuıuzluktan o kadar 

yanmııtı ki karpuzu dudakla · 

rının içine almaalle yutması 

bir oldu. Genç kız, hayretle 
haykırdı: 

- Ne yapıyorsunuz .. Ha-

ni çekirdekleri?.. Fikret 
oralı bile olmıyordu .. 

- Ald1rma hemıtre. De 
dl . Fena mı Jçeride biter· 

ler de bol bol bostan yeriz .. 

Şefika, bu ten ıence ıü· 
lerek bakıyordu: 

O kadar ııcak kanlı ve 
temiz ruhluydi ki.. 

SÜRÜYOR -
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1 Bılıkesir Mıbkeıııı Bıı lilipliüindH: 1 

IŞrE YERLi MAL MAKiNE BUDUR 

Uzun ıtneltrdtnberl ltcrübt nellctıl olarak 
düzeni bir Türk ıanatkdrının tlindtn çıkan bu 
tlemt kalbur makinelerini piyasaya ar:tdlyor11: 

Bu makineler muhitimizde ekilen baiclaJlar 
en el•ertıli ve en uyıun bir ,ekılcle tecrlltelerle Jf: 
pılmıftır. Saatte muhakkak d6rt 10• kllo bu 
her çeııtte ayırır ve temizler. 

Makineyi Kullanmak flvrupa Makinelı 
rinden Çok Kolaydır. 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduiu ev, bulundutu 

mevki, mahalle, ıokatı ve 
numarası Sellhattin mahal
leılnde dilek ıokatında 15 

de 7 ,5 nlıbetinde pey veye 
milli bankanın teminat mek 
tubuna tevdi edilecektir. 

ipotek aahibl alacakhlarla 
dfler alakadarların ve irtl 

fak hakkı ıahiplerlnln gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

ihale edilir. Ancak arbrana ihale edilen kimıe derhal ~ Çünkü diierlerl ıtbl alır delildir ve a1al&ta 
bedeli muhammen kıymetin veya verilen mtlhlet tçlnde { rilmez. Oturduiunuz yerden kolayca hattl btr ç 
yftzde 75 tini bulmaz veya parayı vermezae ihale ka- il. tarafından bile çok hafif bir hareketle idare ecltl 
aatıı lstlyenln alacaiına r6c· rarı feıholunur. Ve kendi 1 Böyle bir makineye ıahlp olmak lıtlJeDlere 
hant olan dlier alacaklılar ılnden evvel en yükıek tek· ban bir TOrk itçiılntn emeli ile olan bu maki 

numarada ıajı Nuri oilu 
AU, ıolu Fettah oğlu lımail, 

arkaıı Melek otlu Ahmet 
evi, önü yol ile mahdut. 

Takdir olunan kıymet 

( 700 ) lıra artarmanan yapıla 
cağı yer. gün, saat 23-8:93 7 

pazartesi saat J 5 ltbu ıayri 
menkulün artırma ıartna

meıi 22 7 937 tarjhfnden iti 
haren mahkeme kaleminde 
herkeıln görebilmeıl için 

açıktır . llanda yazılı olan · 
hardan fazla mal6mat iıti 

yenler iıbu ıartname ve 55 
doıya numaraıUe müracaat 
etmelidir. 

Artırmaya lttirak · için yu. 
karda yazılı kıymetlo 16z-

huıuıde faiz ve masrafa da· 
lr olan iddialarını ltbu ilin 

tarihinden itibaren 20 ıüo 
içinde evrakı müıblteler ile 

btrhkte memuriyetlmlze bil
dirmeleri icap eder akıl 

halde hakları tapu ıicili ile 
aabit olmadıkça aataı bede · 
linin paylaıma11ndan hariç 
kalırlar Gösterilen ıünde ar-

tırma ya it Ura k edenler ar
tırma ıartnamesinl okumuı 

ve lüzumlu malğmat almıt 
ve bunlara tamamen kabul 

etmlt ad ve itibar olunur. 
Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa baimldık

tan ıonra en çok artırma 

bulunupta bedel bunların 0 lifte bulunan klmıe arzet " den almalarını ehemmiyetle tav.iye ederiz. Tec: 
gayri menkul ile temin edil mit oldulu bedelle almaia il. lerini her arzu edene herzaman 16ıterlrla. _J1i. 

mlı alacaklarının mecmuun- razı oluraa on razı olmaz 1 Ticaretlıanemlıde inıaala alt demir, çl,,,,,.., 
k ıa veya bulunma'zıa hemen 1 çivi ueıaire gibi lıcr düztn ve k6ylülerlmiz i~l/I~ dan fazla1a çı mazıa en 

onbeı ıin müddetle artar- Jıernevl rençber dü:.tni ile en iyi boya ue baya 
çok artıranm taahhüdü ba · 1 
ki kalmak üzere artırma 15 
gftn daha temdit ve 15 in 

el ıona ayni ıaatte yapıla · 

cak artırmada bedeli ıatıı 

lıtlyenln alacafına rüchanl 

olan diler alacaldılar1n o 
ıayri menkul ile temin edil-

mit alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartile en 

çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile 

mezse ihale yapılmaz ve 
aatıı talebi d6ıer. 

Ga1ri menkule kendlılne 

maya çıkırılap en çok artı . ları bulunar. 

rana ihale edilir. iki ihale 1 
araıındalci fark ve geçen Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir Of 

fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demir ve Hırdavıl'' 
Hasan Cumalı 

ıünler için y6zde 5 den he. ı 

aap olunacak faiz vf· diler 
zararlar ayraca h6kme ha · 1 
cet kalmakıızın at.cıdan tah- ~ 
ıH olunur. « 

Yukarıda g6ıterilen ıayri ·~~~~~~~~:~~--~· 
menkulün 23 8 937 tarihin -

de mahkeme kalemi oda. 
ıında it bu ilin ve 
g6ıterllen artırma tartname
ıl dalreılnde ıatılacalı ilin 
olunur. 
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