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Dört Gündenberi Ankarada Bulun
makta Olan Misafirimiz Altes Emir • 
Abdullah Dün lstanbula Hareket etti. 
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Görünen Harp Tehlikesini Berta· A!.tes Emir Abd u 11 ah 
raf Etmek için Faaliyet Başladı.· Dun Ankaradan Aynldı. 

Mjsaf ıritniz isıasyonda Bııvı~il, Hariciye ıa~lli, İngi-

Atatürk 
Yeni Sovyet Elçisini 

kabul etli. 
Ankara, 2 (A.A.) - Yeni 

So•yet elçlıl d ü n Relıl
cuınhur Atatürke ltlmatna· 
ll\eıtni n:rmlttir. 

n wıcıı---

Hariciye 
~ 

Moııesın f stan~ula geliyor 

Almanya ve İtalya teminat istiyor. Almanya ileride çı
kacak herhangi bir Hidisı kırıısmda el~irliği . ile ha

reket edilmesini ileri sürüyor. 
Berlln, 2 (A.A .) ·- Havas 

Ajan11nın muhabiri bildirf· 
yor: 

General Von Blombergln 
yarın Romaya hareket et 
meıi, Seriinin vaziyeti na -
zik addetmedtğine bir delil 
tetkil etmektedir Bununla 
beraber Almanya ile İtal 
yanın tekrar serbeıt kalma 
!arandan istifade ederek 
Frankoya açıkca yardım 

edip etmlyerekleri sorul · 
maktadır. 

hükdmetlere bildirilerek va· 
zlyet hakkında fikirleri so 
rulacektır . 

2 - Franıız ve lngtliz 
ıemllerl taplantıaı eınaaında 

tall addedlleceklerdlr. 

Fran11z murabhaat, Alman· 
yanan mukabelefbilmlıil ha 
rekett hakkında tee11üflerfnl 
b&ldirmlf, Bılbao mıntaka

sıoda bir Frenıız tayyaresi · 
nlni ve f ranaada Cer bere 
arazisinin aai tayyareleri ta 
rafından bombardıman edil· 
dıii halde Fraoıanın kanuni 
yoldan aynlmadıtım hatnlat · 
mıttar , 

Londra, 2 (Radyo) 
( Sonu üçünçü ıayf ada ) 

Kamutay 
Telsiz ~ınununu görüşmı

ğe başlad1. 
Ankara,2(AA) - Kamutay 

bugilo Hilmi Uranın bıııt 

kanlafında toplanarak ruz 
namesinde bulunan madde· 
leri müzakere etmlı, birinci 
müzakereleri yapalan ka 
nunlar araaanda telılz kanu · 
nile Ankarada bir Tıp Fa · 
külteıi kurulması •e yeni 
den bıııtkaca tetkill bak -
kandaki kanun liyabaları bu 
lunmaktadır 

Poliı teıkilit kanununun 
encümene git mit ol an iki 
maddeai hariç olmak üzere 
dlter maddelerin de mOza. 
kerrleri yıııpılmııtır 

Kamutay cumarteıl gü· 
nü toplanacaktır. 

Yau reımi mehafUler, Al
manya tarafından ittihaz 
edilen tarzı hareketin se

bebi, kontrolü temin eden 
gemilerin emniyetine karıı 
yeniden vukubulacak taar 
ruzlara mani olmak için 
Londra komıteaioden lazım· 
gelen teminatı almak oldu 
iunu iddia etmektedirler. 

Cenup Hududumuza Yakın Bir flşiret arasında 

Bu mehafiller , bütün dün 
ya)'i istıla eden heyecanın 

İıpaoyol meıeleıinm bir an 

Sa 1 g ı .n Bir Hastalık 
Başgösterdi. 

liz ve irık sefaret ve elçilik ertam va diğer zeıat 
tarıf mdın uğurlandılar. 

Ankara, 2 {A.A.) - Al
teı Emir Abdullah buıün 

ölleden evvel Harbiyeyi 
ıezmltler ve ıaat on üçte 
Batbakan ismet lnönü tara 
fından Anadolu kulübünde 
tereflerlne bir öyle yemeli 
ziyafeti verllmtıUr. 

Alteı Emir Abdullah · ıaat 
on ıekizde Jnılliz sefaret 
ticaret maalabatg(lzarı tara· 
fından verilen çayda bulun
muı ve aktam ekıpreıe balla
nan husuıi vaionla latanbula 

Hamid.iye 

hareket etmittlr. 

M•aafJrlmlz lıta17onda Baı 
.ekli lımet İnön(i, HarlclJ• 

Vekıl•, Ankara Vahıl Y e 
belediye relıl, H. U. K&ttbl, 

Riyaseti Cumhur bat ya •eri 

Protokol dalreıl Relll bl-

rlncl D R . Batvekllet H. 
Kalem müdOrG, lnıtllz maa· 

lahatıQzarı •e ıefaret er· 
klnı Irak elçlıl •e elçlllll 

erklna tarafından uiurlan
mıtlardır. 

Vindsor 
Yugoslavya liıanlarmı uğra- Oütü ~ugün sevdiği ~ıdm-
ma~ üzarı hareket ediyor. la ni~ihlımyor. 

Belırad, 2 (Radyo) - Belırad, 2 (Radyo) 

Türklyenio Hamid ye mek- Eıki lnalltere krala Dak d6 

k d O b Vindıorla Madam Simpıo-tep ıemtsi Y.a ıo a u rov-
nun nikahları yarın (buıün) 

nlka gelip dört ıün kula öfleıfen sonra ıaat 11,30 
cakbr. da yapılacaktır . 

Vtndsor düka11 ile kar111 
Dalmaçya k17ılarına ıtdip 

bir ay kalacakbr. 8. STOYADlNAViÇ •vvel halline yardım ede Sıhiye Vı~ileti hastalı~ mahalline Mr hayal gönderdi. 
k Belgrat, 2 (Radyo) - Tür ceilnf ümit etmektedirler. kk k p l 
N'h Huıc1ye Mü.teıar• e. Londra, 2 \AA. ) - s. Dicle f irat nehirleri arasmdaki kısım mu va atan apatıldı Rırlimonlo reisi Pır isle o on ya 

.. ........... . 
lltnan Menemencioflu Yu· lihtyettar bir menbadan öğ Ankara, 2 (A A) Urfa ~ l • 

•oıla"ya Baıvekilı tarafın renildlğine göre, dün akıam· vıliyetine tabi Reıulayın - - - T7rlno, 2 ı Radyo) - Çin aya re eri 
dan kabul edilmfttlr. ki toplantııı eına11nda talı kaaabasına yakın ve cenup mec lıl mebuıanı ikinci ret A fİna -'a 

1 
Dnn rece Türktye elçili- adem• mübadele komlleıt kududumuzun öte tarafmda ıi ve Çın bahriye nazırı Ro· a~ 

c:llde B. Numan Menemen aıağıdakl kararları ittihaz et yaııyııın bir aıiret efradı ar · madan buraya gelmıılerdlr . Atina, 2 (A.A) Dört 
0 11u tereflne hır kabul mittir: asında zatürree teklinde ve· Çın ricali, ltalyanın bazı tayareden m6rekep bir Po-

t••aıı Yapılmııtır . ] - ltalya ile Almanya ba huıuıah zuhur ettiği ha · aıkeri fabrikalarını gezmit· lonya hava ftloıu TRtoy ta · 
Yarın latanbula hareket tarafından verilen karar, ko ber alınma11 üze-rine Sıhhat terdir. yare meydanına lnmittlr . 

..!!.!;,ekttr. mitede temıll edılen bütün Vekildince Reıulayında Parlı, 2 (Radye) - Çın Tayarelerde Vartova A · - lc•p ed•n tedbir ler derhal Parlimenloıu ikinci reisi ile havacı mektebi talebeleri 

1 rn an H ar biye N az 1 rl ~;:1:·~,:; ra I ::~~:ı:~ 0:.:n !~~:~~~r _Nazm bura ya gel ;:~d;o~~loç:::~:~::;nbula do-

l ayare ile Romaya gitti ~~==~:·:~~~::::~~::;.~ İngiltereAlmanyayıTes 
ı\fı - lmtı ve ayru:a mt"rkndt>n 

araşal Blomberg B. Mııs.>o- Profuör Dokt or sener Ka kine ÇalışlyOr. 
lirıi rrarafıından Varşılandı. mıl Tokgözün rıyueti 

ı ~ 1'..1 a 1 tınoa bır serom aıısı ve B. Refik Saydam 
"'

8
erltn, 2 (~ .A . ) - Al gelmiı ve Muuollni tarafın · ıaır malzeme tle R1J1u 1 ayın bir ithaz etmek üzere çalıııl· Eden Avam Kamarasında Son 

"'~· h:~ı':!:.:ıı~~ .. ,. dün Ro =d=a=n=k=a=r='=ı=l a=n=m=ı=şt=ır=·-==-====d=a=tt"=t=~=i k=a=t=v=a=p=m=ak=\=·e=t f'=t==m=a=k=tıı=d=ır=.======-- Had; se ler Etrafın da izahat Verdi 
&()ltrı~aıa, 2 <Radyo) Muı ~ Londre, 2 ( .\ .A) - lnıl fnıiltere ve Franıa vazı . 
I~ tarafından davet edi· ltz barıclye nazarı Avam ka- yetin •ehamellnl tahfife ça· ,,:e;e ~talyt1 n orduıunu ıi ' maraaında Alman ve ltal lıımaktadırlar. 
h,tbı e ecek olan Alman ' ' ya om kati grantiler alma- Almanyanın Londra Sefi . 
l\ıo te Nazırı Mareıal :s\) ----.......... dıkça kontrol itine çalııma . rlnln Londra ademi müda· 
k1tld: ergin ıey l\ batı hak· ;f' ~ mak yolundaki kararlarına hale komitHine verdifl 00 ~,._t R•zeteler yazılar yaz. 7 teeıiüf ederek vaziyetin da- l 

" a ' - \ tada A manyanın Almey . 
"li01 G ~e büyük harflerle ha vahim bır tekal alma· radan baıka bir yere muka· 
~.ı,_. deeldin ız .. " Haıl ıklı ya ~ \ . 1!1HI için loeilterenln difer belei btlmıallde bulunmı•a -

Lı rç~tmektedlrler . ~ 1 ' ... , hükumet erle daimi tem1tıta catını temin etmtıttr . 
~,f teı•I; evveli I< ra l ta buluoduiunu ıo-•lemiıttr. Al l 11lda b , manya ile tal yanın ko · 
~l t,,.~· d ilahara Muuoll · Paris, 2 (Radyo) - Doy· mlteden çekllmeıi üzerine 
c~kdı 0 

an kabul edile y N B l çland krovazörünün bomba bir ispanya Almanya har 
~-·- r~eF:n Blomberr kara Bu Romanı arın eşre aş ıyoruz. lanma11 ve Alman harp ıe- binin simdllik önüne geçll-
~ru, ed eniz kuvvetlerini --~- -~--~---~---- finelerlntn Afmf'yrayı yak ı p mittir Bununla beraber, ıü 
.,t tGnaecdek 1 cuma ve pa- Seve seve ve merakla takip edeceğiniz bu romanın işte yıkmalara üzerine ılyui ha kan laenGz tee11(ll etmlt de · 
~'" e talya Veliahtı 1. · .. 1 h"f • d b" k t it "''••f ge ışı guze sa 1 esın en ır aç sa ır: va çok karıtık idi. ğildtr . Almanyanın ve İ!al · 
d• •rt olararak Nıııpo -
8 teçtrecektir. (( r~ğer bu romamn bir gıin yazılması mııkadders~ adının .. Bi R K !iDiN B Eden, Londra ademi yanan Londra Ademi mü· 

~'''lt~~ · 2 (Radyo) - Ma GÜLÜYORDU! . .. Diye konmasını isterdim . Çünki bıı istek yine zavallı bir kadı . müdahale komttest buhranı dahale k o m 1te•1 n d en 
C\a~. O«nbero tayyare ile ll idi c• 1 S H .1 l L il l k d k k d nı ciddiyetle karıılamıthr beklemeıl birinci derecede .. ~--v h 0 nrn soıı eme ı · aıwl . on a ıra ar 11azan son em~ er o a ar yı ar, o a ar 

b 
11 ııreket etmtıtlr . Bu aebep1e gerek Parlate ve ehemmiyeti olan bir bidlıe· 

"oaı• 2 soldurur ki ... Artık Zeyntp suçumuw bağışlasrn . " 
._,._ u ' <Radyo) -· Al- · /N GO ıerek Londrada birçok ıl · dır . 

Qarbı Hakiki saf ve t~miz bir mRce-rayi olduğu gibi ak11ettlren " 8/ R K f1D ~ ''' Rl Je Nazırı Mare - yad müllkat ve temaalar Londra Ademi ' modahale 
oınberg buraya bugün LÜYQRDU /, ,, Yarm TÜRKDlLI Sahifelertode Baılıyor .. yapılmııtar . ( Sonu Üçüncü Sayfada ) 



~zümü?e lllıenler: 

imtihan 
Meselesi 
Numarayı Ezberlediği . « 

• 1 Kahve 
İçinDeğil, ~n/adığı için 

Vermelisiniz. 
En iyi hoca çok döndü· 

ren deflldlr, ~o çok geçiren 
de delil, en çok yetitllren. 
olıanlaıhrandar lyl hoca ne 
ok'Utucu '"okutan.,. ne de 
&lretlcl .. öfTetmen,.dir; iyi 
hoca yettıttricl, tekamül et · 
tlrlci •evrlmmen. olandır 
Ôyle iM iyi bir imtihanın 

da ıayeal talebenin nekadar 
eaberledlJlnl ölçmekde deftl
dir; hattl bu gaye talebe· 
nln nekadar 6frendlğlni ölç 
mek de olamaz. lyı bir im 
tihanın gayesi talebenin ka 
faca, duya.uca, iradece ne 
derece ıellttlilnl, ıerpllip 
bGyüdOIGnü ölçmek olabilir. 

Albert H a l 1 O n kızlı 
e r k e k l 1 imparatorluk 
rehçlertyle dolu olan Areu· 

8iıb1ri ardınca ,athyın tıbancılarla dükkan harp ıı
hasma döndO. Bir bakkal 1ğ1r yarılınd1. 

YüzOndın mahtııılit 
oldulır. 

Darbala otelinde kahveci 
Mehmet oflu Aslzln kah•• 
içmek meeeleli Jlzilnd•D 
otel klracm Fehmi Aralan• 
hakarette bulundutu iddia 
ve tiklyet olundutuadaa bak· 
kındcı tahkikata baılanmııtJr. 

aımda bir nutuk •öy\iyen da ıarııldı . 
B. Baldvln bu nutku ile bütün B Baldvln gençlere "heye Şehrimize b11 aaat meaa 

fede bulunan K6ıeler k6yün 
de kanlı bir vaka olmuı 

lerinden yaralamııtır. 
reımi hayatına veda etmiı can ıevk ve kuvvet,. kar
veda nutkunu ıöylemit oldu. 1111nda tecrübenin ııördiiiG 

Blr biri ardınca patlıyan 
ve bir harp aabasına d6nen 

dClkkinın içersin de buluna · 
nlann hepel evvel& birer ta · - ..... ·-·-Kendisi , ııeçmeler ine ve vazifeleri anlatan denler ve 

mebuı arkadaılarına veda rdikten ıonra dedl ki: 
etmltti Fakat bir milletin - Büyük bir kal abalık Gar -'enpartı• rafa ıinmiıler, sonra da fır- (11 

meıaleıtni elinde tutan thtt- karımnda bu memleketin , köylG Qç masada ayrı ayrı ••t buldukları ıibt kendile 
yar bir adamın imparator - baıvekili ııfatiyle ıon nut- 1 kliıt oyoamala baılamııtır rint d11arıya f1rlatm11lardır. Tehir 
]uğun her taraf andan' gelmtı kumu söylerken bir imanı. Oyun devam ederken bir Bakkal Mehmet aldılı ya· 
gençlere hitap etmesi gibi yalnız benim defli, ırkımızı . masa batında bakkal Meh Edildi. 
bir lıldıseye tulhlmizde pek teıktl eden milyonların blr metle Hacı Ahmet otlu Ra 1 ralaran teılri ile yara ölG bir Yokıulları G6zetme Birli 
nadir tesadüf olunur imanını tebarOz ettirecetim ıtt araıında rıkan kavra halde yere ıerilmiıttr Va-

7 ı tının bu ayın beılne te1a 

Geçen haf tadaki yazımda 
ezberci ttplert ele alm11tım. 
Y'aida1an ımtthanlarda ho· 
calak ldaYe ve hfilcQmet 
adamı vaztfemlat hakkiyle 
yapmıı olmak için her ıey 
den önce imtihanlarda ez 
berctlere numara vermekten 
ıakınmal.yız. Bır de talebeyi 
bir talum adları, tarihleri, 
rakkamları, yerleri ezberle· 
medtflnclen dol•yi kabahatli 
ıörmemellylz . 

B 'Baldvln nutkunda ıu Bu memleket artık bir ada o'ıttı· kç• büyümüttilr. Nıha· 1 ka hakkında yapılan tahkl· d k • "' düf eden 6n6mlz e 1 cu · 
ıözlerl ıöyledl: olmalctao çıkmııhr; her ıek · yet dilkkinan içi birdenbire kata ıöre dükklnda oyun marteıl ılDG AtatGrk par · 

- Şimdi elimde taııdığım liyle bir imparatorluk olmut- karıımıf, Raıit tabancasını çe· oynayanlardan Çakır Raılt, kında bir ıar.denpartl vere· 
meıaleyi tize veriyorum ve tur. kerek bakkalın üzerine ıal . Teflk, Beytullab, Muıtafa cellnl Jazmııtık . 
ıizden elden ele ıeçirmeni:d, Sırrımız nedır? Hürriyet, 

1 dırmıt ve ateı etmtıllr. Ta l ve Ali oflu Ahmedfn Raıl- Kurum ha•anın ıerln ıtt· 
bOtün imparatorluğu dolat . kanun hudutları içinde ni b d k k 1 \ d k ki b d meıinl nazarı itibar• ala_-., anca an çı an urıun ar 1 tet•I etti eri, u yilz en ...-
tırmsnızı fıtıyorum . "•anla bir hürriyet. Biz, fer · 1 ! 6 

ld b ... " bakkal Mehmehdf baca ın bakkal Mekmedt: h6cum et· ıardenpartlyl haziranın 2 
Benim ıaatlm ge i; en din serbestçe tnklıah için or- d L dan, gırlağandan, omuzun an 1 tlll anlaıalmaktadır . cumarteal akıamana te .. ır 

arhk gölgeye çekiliyorum aanize edilmiıizd ır, Biz, ne h 1 f 1 1 Havat ılzln 6nQnOzdedir. • ve vücudunun mu te 1 yer· Suçlular yakalanerak ad· etmele mecbur ka mııtıu 

d devlete, ne de onun batında ltJeye verilmit'•rdir. yaralı ıardenpartl o tarlbl• 
B. Baldvln, bura a taç bu"'-nanlara meydan okuma· dutu kadar demokraıly~ de 

d b b t f ıu tla memleket haıtahaneılne h• halde v•tlm"" '71•· ıeyme törenin er a ıe m 1 lazımdır . Demokraılnin de ·• 
ve demokraıtnln her tarafa yizK.rallann . illhi birer hak herhangi bir dıktat6rl6k ka· ıetlrllmııtır. -------•c•a•k•tı·r·----
ılrlımtı oldulu mOcarteleyi dar lidere ıhtiyacı vardır. B d K •ı • 

ikinci nokta btıUln dik 
katlmlzl talebenin deni an
la:.Jlp aalamadıiına Yerme · 
llyJz Bukadar da detti, ta
lebe Mil aalaıılmuı ıere· 

k• noktaları iyice anlamıı 
mıdır, anlamamıı mıchr, bu 
iN aramalı1•• · Burada ve · 
reııceltm bir kaç mJıal mak · 
eadımın ne oldatunu açıkca 
ılze 161terecektlr. 

Soıyo1ojlyi ele alahm. Bu 
dı ral bir yıl mOtemadlyen 
okutmaktan ı• ye ne idi? 
Bence ıu: Soıyal Malite, za 
ruret Ye ıoıyal zarurel ve 
ıoıyal tekimGI zekl11n1 ver 
mek Şimdi boca, mOmey· 
yiz 11fatiyle imtihan aalo· 
nuada bulunuyorum Yapa 

cafım ıey kitaptaki ibare 
lerln, mlıallerln ezberlenme 
ılni lıtemek olamaz. Fakat 
ıöyle bir ıuall ıorabilirlm: 

Burada ben, •en, biz de 
mGmey ylz bdlanuyoruz, biz 
ayrı ayrı fertler mlyi'Z? .. . 
Farzedtn ki talebe: Evet biz 
tlçOmüz burada bir ıoıyete 
teıkil ediyoruz, dedi Dotru 
amm• kanmam, ezberlemtı 
otsbttir, tekrar ıorarım: Bu 
ıo•J•le ne cinı bir ıoıyete 
dır ? .. . Farzedln ki ıu ce 
vabı verdi: Mektep bir ter
biye kurumudur, imtihan 
onun fonkılyonlarından bi
ridir 1 dedi. Tekrar ıu suali 
ıoruyorum : 1 y 1 a m m a 
bu imtihanın ı o ı y a l 
bir kurum oldufunu nere 
den biliyorsunuz? Talebem 
bana ıu cevabı veriyor: Bili · 
yorum , ç6nlcü ben fert ye 
rinde bu lmtlhaoı hiçe ıa 
yamam, eler onu tanımaz 
ıam, d6nerim, •ınıf geçe
mem Bu d6ndGrme bülGn 
ıoıyal bir realrılyondur, onu 
yapan hoca mlmeyyiz, 
mektep lclareıl bile cleill, 1 

ıoıyetedu .• .. Bu talebe 1 O 
numara almab. 

Rl1aslye lmtJhamadayıs, 

bir hendeıe da Yası QzerJn · 
cleJIS. Talebe ba cla•anın 
naıtl hallecldeailal unut-

ka sahip oldukları hakkıo .... a 1 an esı mış hatırlatm ıtır. daki dokterin artık ortadan Fakat bu, ukaıı.anda zor ve og z n 
Bu nutukta öyle cümle

1
er kuvvet bulunan bir tıderin 

kalkmııtar. Fakat bizim on· 
vardır ki yepyeni bir "9'u 1 un yerine devletlerin ilibt delil. arka11nda iman •• ka· s·ır Ceset Bulundu. 
dan çıkan bir ses gibi genç rakter bulunan bir liderlik-
leri heyecandan heyecana 1 haklar• ait6p elduklarr dok· " 

d 
.. 

0 
a d a.ııı il terinlnl de Akame etmek ni- Ur. 

1 l k d till ~ yetinde deiilta. Uf ruyor u meıe : Sizin bOyük harpte ölmtı 1 
nıan aran ar ~ı 1 1 1 I b ..ı 1 ı ye baba-i 

1 
Ali h b b • Oev et, bıt adamt0 ona o an a a e,..er n z 

ç n yaıayanız; adın a a - ' tapınmaıı dejerlnde ""•iildir. larıoız tiu dilnJaJı içinde \ 
lalı da bunun tçtn e mün -r,: d h d b ı -"Bızim imparatorhltltakl a a iyi •e a a tat ı yaıa 
demlçtlr . l b 1 k b h it .. 

1 
vataadaılılımızın kökü inıan na ı ece lr ,., a ne 

Onun butün meı ek ha1a b l •- d l ld .. .. ruhunun vekar ve dlvıyehni getire i mea Gmi iye ö O· 
tında, bu cumleleri ıoylediii d 8 b 1 ı 
zamanki kadar heyecanlı ve tanımaya ayanır. u iz n· er. k 

gtlizlffıo 11rrımızdır. Milletler Cemiyetinin u-
beltğ oldufunu görruemiı M h 

1 

Sıze biraz tuhaf. plecek- rulduiunu, Veretay ua e· 
Um. tır amma bir dakika dütilnGp deılnlo lmzanlandıiını ıiiren 

Ne ıeai titredi; ne gözleri 6yle hükmünüzü verinız . Sız gOnler, daha güzel ıonuçla 
yaıardı. Fakat ıt'zlerindt:kı ? politika hayatına ıtrmemit ı ra yol açacak mı idi 
vekar ve ıon zamanlarda iç· 
inde bulunduğu hadiıelertn olabihrainlz. Fakat her tür- 1 Bundan

1 
ylrkml ıene ince 

10 hükdmetler, ferdin ha,a- i buna veri ece cevap: 
ifadeıi bütOn imparatorluk ti Qzerinde mubtehf veıllelerle ı - Evt t! dt; bugOn veri 
çocuklar1nı heyecan içinde mile11lr olurlar, olmata ça- i lecek cevap ile ıGphelic!lt. 
bırakıyordu. htırlar . ferdin olup biten it- Bunlar, beıerlyetin 6midle . 

Gençler kendlıini o kadar lerı bilmeli bayati bir zaru· rinin kmlmaıana ve bayat 

muı. ne yapalım ? Döndür~- rettir. inklıarlarına ıebep oldular. 

lim mt ? Henüz hayır. Ben Hu ıeceden itibaren bit· Bazıları bir parti, baz111 
olsam o talebe ile me11ul üa hayatınız middetlace ev birkaç bangerl, bazdan bir· 
olurum Derim kı: Zarar veli vazifenizi yapınız; on· 1 kaç dıplomatı ıuçlu buldular 
yok, unutmuı olehıltuin, hal· dan ıonra haklarınızt dütü Bazıları da Avrupanın ya 
ti hocan olan ben de bazan nOnQz rım dilzQne ıiyaset ıııdammı 
bazı ıeyler unuturum Fakat Bütüo hayUnız boyunca, itham ettiler. Hakikat ise ıu· 
bukadar zaman hendese memleketinizd~n. yahud ko· dur: Bugünkü Avrupa ne ıulh I 
tabıil eltin. bir çalıı baka- mıularmızdan iyi veya kötü hrı.linde, ne de harp halinde 
lsm, kendtne göre bir hal tesirlere maruz kalacakımız. dır . Silihlanmıı bir halde 
çareıi bulabilecek misin ? Biz g~çlp ıtdiJoruz. lıtik müteyakkız durmaktadır. 
Dikkat ediyorum, çabalıyor . balde it batına ıelecek olan· Cephede 6len her askerin 
davanın hallı yolunda iler· j lar ıızlersinlz. Sizden, mazi yerini bir baılcaıı alıyor. Her 
lemelerl var. Seziyorum ki mlzdekl faydalı ve hayırla batan geminin yerine blr ye 
bu çocukta rıyaziye kafa11 l ıeylerl, ananelerimizi. milli nisi dalgaların ara11nda yak-
teıekkül yolundadır, en bü- j miraslarımızı korumamzı selmekte, dlıen her tayya 
yük makıat hasıl olmuıtur, isteı iz. renin yerine bir 1mlılni bu-
geçer övleyıe Siz bızim ıereflmizi mu lutlar arasına çıkmaktadır. 

Bütün dersleri bu miıal hafaza ve ümidlerımızl pr 86tün bunlar, sulhu ı•r 
lere ı6re düıüoellm Tale çekleıllrme vazlfeaiıle karı• çekten ıevenlerin büUin ıa . 
benın nekadar ezberlediii karııya bulunuyorsunuz yretlerine kartt verilmlı me 
nl de§il, nekadar anladıiını imparatorluğun haugi par· lankoltk bir cevap oluyor. 
araıtırahm imtihanlardan çaaında yefarlllnız Y"fayınız, Fakat bundan daha k6t0 
makıat bu oldufunu onlara vazln~ftz demokrasiyi koru- ıü \i ar: 06nyanın bazı taraf 
da öğretelim. Artık imtihan mak olmalıdır. larmda ıulb ıayet kötl, harp 
ıuallerinl bir piyango keıl Olabilir ki demoluaılyl iıe insan aklanın erlıeceil ıe · 
deıl hahnden çıkaralım , pal· kendlıhıden de kurtarmak refli bir hal diye tanir edil· 
kolojik ve Adil bir kontrol ılze düıecektlr O zaman onu mektedır. lnılltz lmparator· 
haline ıellrellm B6ylece çeklngenlllinden, p11mkhiın· lulu payıdar oldukça biz, 
lat•rap çeken btr çocukluk dan kurt•rıp buhranla bir biltün kuvvetimizle bu yal 
ve ıençlik kttleılni felaket- halde bulunan dünyaya ıch ancı teılrlere kuıı ıeaimiz 
ten kurtaralım. terecekılnlz. çıktılı kadar baltracalız.,, 

leni Adam Ceaaret dlılplln, kıyafet YAZAN: Villlam Barkley 
/.H. 8altac1oğlu 1 herbanıı bir dtktatörlOI• ol · Deqll Ekıpr11ltn 

Cinayeti İf liyen Belli Def il•• 
Tahkikat Derinleftiriliyor. 

Sındırrının lııklar k6y0n· 
den Karft Ahmet oiulların 
dan Hasan otlu Rulm kö 
ye yarım saatlik metafede 
botazından bıçakla keıllmlt 
bir halde bulunmuıtur. 

Katilin heniz kim oldutu 
belli delildir. Vaka mahal 

Bir Araba 
Çocuğu 
Ezdi. 

Kaya bey maballeılnden 

arabacı Klzım Karalıa ma· 

halleıtnden ıeçmekte iken 

bu mahalleden kasap Nuret 

Unla blrbuçuk yaıındakl Ca· 

nan adındaki çoculuna ·ara 1 

batını çarphrmııtır. 

Çocuk bir haftadan ıonra j 
tekrar muayeneıl i~ap ede-

c~k ıekilde ayaklarmdan 1 

yaralanmııtır . 

Dikkatıız arabacı adliye 

ye verilmtıUr. 

line ıtden Sındırıı mOddelO 
mumlıl, h6k6met doktoru fi 
jandarma kumandanı ilk ~ 
ktkatı yapmıılardır. 

Cinayetin kimin tara(I# 
dan ve ne sebeple yapılcbl 
hakkındaki tahkikat der,.. 
leıttr ilmektedir. 

Vı nbtıılırdın ıhnıa il" 
ıiılırdı tıdi it yıpıllfl' 

Vekiller Heyeti lktıaa '/# 
klletlnln teklifi lzerin• bl' 
ledlye ve buıuıl ıdarel .... 
elinde buluna• lıkel.- fi 
rıbtam~ardan alınan du....., 
ye relim ve ücretlerinin M 
llıtlrilmeılne karar verraW 
tir. 

Bu kararnameye gör• 11 

rlfede yazıla ücretlerdi' 

mada mahalli idare "'" 

bunların memurlara ta~ 
dan müruriye tıleri iç.IO ,ti 
bir namla baıka par• 

1 R. A D Y O namıyacaktır 
Tarifede ücr~tler •ili~ 

3 Haziran 937 parıııbı ıere ıöre detıımekte •• .,. 

Ô 
ki tarifeye nlıbetle hallt ı.t 

ğl~ neırlyatı : bin• tadtllt rapılmakt•.,... 
Saat 12 30 Plilcla Tlrk __,/, 

mueikiıl, ıı,so Havadıı, 13,os·
1
------------

Muhtelif pllk neıriyata. 14 00 ,,ıT 
S 

Rıza tarafından Arapç• ~I' 
on. O 5 •P 
Akıam neıriyaLı: lev. 2 ' 4 Safiye •• k,; 

daıları tarafından TOr Vfl 
Saat 18,30 Amert6rler danı ılklıl ve halk ıarkılafl 

ork~ıtra.11. 19,30 Pllkla danı at ayarı) 2 l, 15 ork.,lf*l.,_r 
muıikiei, 19.30 ~por mlıa Saat 22,15 AJaaa .e :,J1 
babelerl Eıref Şefik 20,00 ıa haberleri ve erte .. ~ 
Sadi ve arlcadaıları tarafın protramı, 22,30 Pi~ 
dan Türk muıiklıl ve halk lolar, opera ve operet 
ıarlnları, 20,30 ela O..., luı, 23,00 S... 



' 

Sergilerde 
Ben .. 

Lbe orta kınm önünden 
geçerken merdivenlerden 
inen çıkan kalabalık gözle 
rlme ilfttl yammdakl uf ak 
çocuğa ı bebinl ıordum . 
Serıi varda ondan .. içimde 
bir ıevgl uyandı. Yaranın 

büy(lklerlnln bugünkü kud
rettnt ıörmek zevkiyle ben 
de o merdivenlerden çıktım. 
Sağa ıaphm Dar bir korl 
dor ıolumda yanyana iki 
büyük oda .. BirJnclsfne gir 
dım . 

Gözleri kendine çeken 
bir ıüıe\\iil vardı bin çeıtt 
renklerle donanmıı bebek 
lere alt kmmdakı. . Uf acık 
kombinezonlar.. Jileler, 
6rgü itleri. Bebeklere can 
Vermtı bhlzlerJ seyretmekten 

bıkmadım. 
Gelen giden zlyaretçlle 

tini güler yüzle karııhyan 
Yarının münevver analarının 
kudretleri yettiği kadar ver 
dikleri taf gilata dikkatle din 
lıyorum. Gayretlerine değer 
hır varlık lçiriyordu. 

O kadar güzeldi ki müm 
kün olsaydı her yavruya 
Yarının baıarıcı annlarına 

•:rra, ayrı telırikler ıunacak· 
t11n 

Orta okulun az yukarı 
kıırnında hemen 200 metre 
tneıafede bir ilk oku dayım. 
l\rtak o günümü ııcr gileri 
leımeğe hasreden oJmuı 

lum. Bugünüm okllarmdı 
0 reda da.. Temiz geylomiı 
Yavrucuklar z •> aretçllerlnln 
etrafında fırıldak gibi dönü· 
Yorlar .. 

Bir ıenelık gayretlerinin 
••oıerialni peltek dillerinin 

d6ndütü ftkh lerinin iıledlğt 
kldar tarife çalıııyorlar . · 
I Ne güzel ~eyler .. Hebek 
er. Resimler, haritalıtr, her 
derıın mevzuunu lçlren ken
d· 1 ~ilerinden çıkmıı tablo· 
ı .. , ... 

Bnuın kudrelimle seyret· 
tbedeyim. Yurdun çaltı· 
~•n Ya\ rularının içtikleri 

azdan ben bile bir yudum 
deııı bardak bardak lçmit 
ttnı. Gayretleri boşa gitme· 
itli,, kalplerini aüldürmüıtü . 

D ** 

Ge c bir , 
ölü icin , 

"Görmedim hi9' kamı dün 

Y olmadım hiç ıadmıan [ *] 
Olmadı bu fani dünya ru 

hum için aıiyan 
Ağlasın erbabı lneaf bitte

essüf mevtfme 
Genç yıııımda bais oldu 

refref ı hal< mevtime ... ,, 

Ş.H.O 
Ölüm lafımn yanımda 

konuıulmasını hiç istemem 
' Onun içindir ki bana ölüm· 

den korkar derler Halbuki, 
ben kendi kendime sordu· 
ğum zaman böyle bir kor· 
kunun lçlmlı.de yer ettiğinin 
farkında bile olmıyorum. 

Demek ki korkmıyormuıum . 
Yaıamayl istemek, yaıamak 
için gelenlerin en büyük 

I hakları değil mi? 
Elbette evet . Lakin ölüm 

önüne geçilmesi mümkün 
. olmıyan bir akibet olduğu 
na göre, ondan korkmak da 
guflet olmaz mı? .. 

O halde yaıamak istlyen 
ferin hayatm bu son darb~ 
afnden ürkmemeleri lazım .. 
lıte ben ölümden korkma· 
dığımdan dıağtl, genç ölen 
lere acıdığımdandır ki bu 
sozun yanımda tekrarını 

istemem. Çünkl: 
O bana; dört arkadaı 

ve lrnrdet fçfn döktüğüm 
göz yaşlarının kalbimde bı 

r ktığı yarnların kabuklarını 
aç n bir cımbız gibi "eUr. 
Rence; genç bir ölü kadar 
r.ıcı bir tablo, gençlikteki 
ölüm kadar zehirlı bir m11· 
ra olamaz. Onlarda bütün 
bir ümidin ııızlanııı, zorla 
t;apatılen gözlcrın canlı bir 

bakı§ı vardır. 

Derin bakışla ebedi yafı 
yan gözler ancak genç ölü 
lerde bulunur. En sıcak ya~ 
damJaıı yine o gözlerin kir· 
piklerl ara ına gizlennıi~tir. 

. Onlardaki 11caklıfı donan 
bir vücudun, bütün ıoğu'k 

luau, soğutmağa kafi gelmez. 
O kirpililerdeki tftreyift hiç 

bir kitarm telleri terennüm 
edemez. O dudaklardan dö 
külen bir bardak su iıteylıe 
cana doymadan gidiyorum 
deyife, hangi kalp taham· 
mül etmı;;k taılığını gösterir. 
Hiçbir canlı, ha) atı o göz 

lcrdeki derin bakış kadar 
ne anlar, ne anlatabilir. 
Ôlüm hele aençliktekt 
ölüm.. Ka1anl rın çoğu için l" ahe ııonra kendimi .. Bü. 

bun ılk okulların serglıinde 
lıluyorum. Bıkmadan, usan• 

~adan herblrinin saçtığı ne 
eden zevk içerek dolaııyo

Yorducn . 

geçici, göçenler için bera · 
berlerinde götürdükleri ıon· 
suz, uçtiuz bucakıız bir acı . 

İşte sen de bu acıyi be 
raberinde götürenlerden bi 
risin .. Y almz senin di ğerle 

rinden farkın; bırislni tanı 

yanlar yaıadıkça. gözlerin· 
den kalplerine indirmit ol 
dıığun anıatılmaz istlraphr. 
Seni ebedi hasretin kefenine 
sardık Bağrımıza istlrabın 

bir ıemboli olarak bastık . 

<>k O kadar ki g ittiğim her 
l\ Ulda muhakkak yarım sa· 
d· kalıyor, doya do:fa ıeyre 

'Yordum. 
in~, 

ttı ar edil mi yen birça1 ıı · 
ıır' · lnkar edılmiyecek bir 
''Yret h k epslnde, hepsinin 
o:ndıne aöre do~urduğu 
·~te ' l o ~ 1ifndc beliriyordu. 

'ttı Ufündüm Düne bir göz 
da tn. Bizler bu hakil<atlar
tı1 '1 Çok uzakta kal mı§ ye
h~lıtık Bugün. Yurdun un 
l •tıın b ·· .. w" 1 d Q(lY• k uyugune aıı a ığı 
b,ı k bir hakikat var . O 

"' at c t"tt ~ umhurıvetin ya 
1 '•• L"" "k 'rıtıd uyu güneıin ziya 
k"t .. e.rı h Yat hulan haki 

lrn~n 
d\lıtı b ettım ki yarm yur · 
t>rı Ug(hıünden daha bet 

'lllı1i Q tn 
'''•cı 1 ~n olacak . Ba · 
l'Qlc ellerde k lacakhr 

enrnez l•Yretlerlyle yav 

Ha Ro. 
( * ) Bu kıta kurtul 

mıyacak bir hastalığa tutul 
mu§ genç bir arkadnşm ölü· 
münden birgün evvel, ölü· 
münü sezmiı gibi yazdığı 

bir y zıdır. 

------------------------rularınn hayat ve kudret atılı· 
yan yurd ımun mürebbllerlne 
içimden ılz ya§ayı'n. Y aıadık
ça gillün diye fer) at ettim .. 
Etmek de, duyduğum neoenin 
heveslerinden kopan bir vazl · 
feydl 

Mclımel Ali Kayman 

TORKDILI SAYPAı J 

Fransa -Al a ya Ti- Vilay t Daimi 
ca et A 1 a ş m a ı .. Encümeninden: 

--- ----
ltalya matbuatı ~u anlaşmavi siyasi münasebetlerde 
bir değişikli~ yapmıyacağı şe~lin~e tefsir diyor 
Pariı, 2 tA.A.) - Al· ret nazırı B. Butld fran11:ı 

man iktisat nazırı Parlsten 
ayrılırken hMeketinden ev
vel Fransız ba~vehilile bir 
saat görüımüttür 

Fran11z ticaret nazırı Franıız· 
Alman iktisadi anlaomaeının 
katı bir tlc ret muehedeal 
ne müncer olacağından ve 
bunda ikt memleket uaaında· 
ki ticari münasebetler üzeri· 
nde müsait bir netice veri 
lece,ğlnden emin olduğunu 
ıö ylemf§tlr. 

İtalyan gazeteleri Fransız· 
Alman anlaomaııının ehem
miyetini ka }'<.!etmekle be 
rnber iki devlet aruındaki 

ıtyasl münaııebetlerde bir 
değfflklik olmadıiı noktuı 
oda i rar etmektedirler 

Paris, 2 (A .A.) - Tica 

Alman ticaret anlatma11 
hakkında tebltiattan sonra 
matbuata beyanatta buluna· 
rak B Şabtm B Blum 
Ticaret ve flnanı Bakanla· 
rlle ticaret görO,melerlnde 
buluııduğunu, bunun tabii 
olduğunu ıöylemlı ve bu gö· 
rüfmelerin büyük bir ı nıl 

milik içinde cereyan eJerek 
anlaima ile netlcelenmeıln· 
den dolayı memnuniyetini 

bıldirmiıttr. 

Nazır bu an!aımanın ka 
ti bir ticaret muahedesine 
müncer olacağından ve bu 
nun da iki memleket ara 
ıındaki tıcnri münasebetler 
üzerinde müıaid bir netice 
vereceğinden emin bulun 
duğunu IİA ve etnUtllr . 

Görünen Harp Tehlikesini Ber
taraf Etmek için Faaliyet 

Başladı. 
( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
Royterin bıldirdiaine göre 
dün Londrada Doyçland ha 

diseei etrafında büyük dıp 

lomasi faaliyeti ıarfedilmtı 
Ur 

İtalya ve Alm nya için 
teminat aranmakta devam 
edilmektedir. 

Almaoya ileride çıkacak 

herhangı bir hadise karıısm· 
da hep birlikte hareket 
edilmeılnl lstemekteöfr. 

Belgrat, 2 (Radyo) Prnv 
danın iıltthbaralma eöre 
Valinelyanın ve Almerianın 
bombardımanlarımn Fransa 

da uy ndırdıaı heyecan de 

vam etmektedir. 
Fransız eiyaai adamları 

hadisenin tevsi etmemeıi 

için ichbeden tcıebbüılere 

giriımtılerdir 

Bu hadise ile vaziyet çok 
mütküldür. 

Almanyn Ademi müd 

hale komitesi nizamname· 
sinde esaslı tadilat yapılma
ımı istemektedir 

Londra, 2 (Radyo) -
İtalya ve Almanyanın ade· 
mi müdaha 'e komitesine it 
tiraki için çalııılıyor . 

Valensia, 2 ( A A. ) -
Royter ajansının muhabiri 
bildiriyor: 

Bombardımana ıahıt olan 
bir zatın söylediklerlsıe gö
re, deh§el içinde bulunan 
Almerfa ahalisi tehri terk et 
mektedlr. 

Şehirde ha va gazı ve 
elektrik itlemedlif için Al
mt!rfa geceyi karanlıkta ge 
çlrmiştlr . Su ve telefon ser 
viıleri de durmuıtur 

Aradan birkaç gün geç 
meden evvel bombardıman 

kurbanlarının adedini tesbit 
etmeğe imkan yoktur. 

Ortadan kaybolanlara en· 
kaz altında bulmak ümtdiy 
le kurtarma a meltratı de 
vnm etmektedir 
Bombardıman baıladığı 

zaman tehir halkının büyük 
bir kıımı yataklarında idi 

Katedraln ile San Seheı· 
tien ktliseıi harcıp olmuıtur 

Almcrla, 2 (A.A.) - Al· 

merianm hemen bütün bl 
naları harap olmuıtur. Ka· 

tedral hasara uğramıohr Me 
kalka kon,olashan• si bir en 
ka7. )' lğlm haline g~lmift&r. 

Araplar ve piyadeler ka 
file halmde enkaz arasından 
geçerek ıehrJ terketmekte· 
diri er 

Askeri hıistahane yaralı 
larla dolmu§tUI' Birçok im 
dat istasyonları obüslerle 
\ahrip edllmittir. 

Yıldızların 

Grevi .. · 
Hollivut, 2 (Radyo) - Ar· 

tiıtlerin arevl devam etmek

tedir. 
Eı--=-

/ n g il tere 
Almanyayi 
Teskine 
Çalışıyor 
( Bavtarafı birinci ıayf ada ) 

komitesinin diier azftları bu 
gündt>n itibaren denizlerin 
emniyeti için yeni tedbirler 
ıramak mecburiyetinde ka 
lacaldardır Ayni zamandA 

İtalya ve Almanyanın komi 
teye avdeti çareleri de ara. 
nacalctır. 

Bugün Fransız meclisi 
mebusanı hariciye encüme· 
nl reisi 8. Mlstler mühim 
bir be;-anatta bulunarak 
gaz tecilere: 

M lbtza hadlııesi, vRziyeti 
n mühlik bir· eofhııya gir 

mittir, o kadar ki sulhu 
bozmaması da mümkün ıdl 

Bu vaziyeti ıslah edecek ye· 
gane teıekkül Londra ade· 
mi mOdahale l<om il< ıicln 

Fakat Almanyanın lsrarı 
takdirinde vaziyet ne o· a 

cakttr? Bu henüz meçhuldür 
lııtikbftlde bl' gibi hidlıele 
rln hueulilne mani olmak 
IAzımdır. Akif takdirde bir 
harp muhakkaktır. Dtier 
devletlerin tttlhad ve ittlfa 
kı da sulhun mu haf azasına 
klfi ıelecektlr . Demlttlr. 

Azami Rayiç Muvakkat 
Ctnıi mikdarı bedeli teminatı 

Kilo IC:uruı Kurut 
Şehrlye 300 kilo • 30 675 
Mercımek 500 " 12,50 470 
Kuru soAan 2000 ,, 1,25 l 90 
Kepek, irmik 1500 ,, 3 338 
Beyaz peynir 225 ,, 30 510 
Odun 50000 ,, 0,80 3000 
Şeker 2500 ,. 27 5062 
Bulgur 500 ,, ıo 375 
Kuru faaulya 600 ,. 12 540 
Yumurta adet 20000 adedl 1 1500 
Arpa kilo 1300 klloıu 4,50 405 
ince tuz 800 ,, 6 360 
Zeytin yağı 300 ,, 45 1Oı3 
Un 400 ,, 12,50 375 
Gaz yağı teneke 143 teneke 335 3600 

1 31 Mayıs· 937 tarihinde thale edilmek (lzere on bet 
giin milddetle açık ekılltmede bulunan yukarıda clnıl, ra
yiç bedeli ve azami mikdarı yazıh Memleket Haatahaneıi 
erzak ve levazlme talip çıkmadığından dolayl 10 Haziran 
937 tarihine raat 1 ıyan Perıembe günü· ıaat ) 5 de ihaleleri 
yapılmak üzere on gün müddetle lemdld edilmlotlr. 

2 ihale muayyen gün ve saatte Vi layet 0Almi En 
cümenlnde yapılacaktır . latelcUler Şeraiti öğrenm~k üze-re 
Daimi Encürnene müracaat edebilir. 

3 - lıteklilerln muvakkat teminatlarını Mal sandığına 
bırakuklorınn dair nıakbuz ilmühaberlerl ve Banka mek
muplarile Encümene müracaatları ilin olunur. 

1 - 1 

Bah~esir Mah~eme Baştatipliğin~en: 
Açık arttırma açık arttırma 

ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu ıki tar· 
la gayri menlrnlün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi. ıoka 

ği ve numllt'ası Paıaalanı 
namı diAer çengel mevkiınde 
ıarkan hacı Emin, oğlu tar 
laları, ıtmalen malikeme 
bntkatıbi Alt, garben camcı 
kerimeıi Emine, camcı Ha 
lil ile mahdut tula ile de 
deler tımarı mevkiinde ııar· 

ken Camcı Halil garben 
sarı oğlu lsmail, Şimalen 
kara lsmail cenuben kahve 
ci Emin tarlaıı Paıa alanı 

Dt!deler tımarı takdir olu 

nan kıymet "60,, liradır. 
Arttırmanın yapılacaiı 

yer, gün, ıaat 17 - 6 • 9;-s7 
perşembe günü saat 14 
mahkeme kaleminde. 

1 - lıbu gayrimenkulün 
artırma ıartnamesi 17 ·5 937 
tarihinden itibaren 52 No: ile 
mahheme kaleminde herke· 
sin görebilmesi için açıktır 
1 1 a n d a yazılı olan 
!ardım fazla malumat almak 
lsttyenler, itbu vartnameye 
ve 52 dosya numeraıı le me· 

muriyetlmize müracaat et 
melidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yukerıda yazılı kıymetin 

yüzde 7,5 nlsbetinde pey 
va ya mılli bir bankanın te 

minat mektubu tevdi edile 
cektır. (124) 

3 - ipotek ıahibi a lacak· 

lalarla dlier alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklımnı hususile faiz vo 
masrafa dair olan ıddiala 
rını iıbu ilan tarihinden iti· 

baren yfrmi gün içinde ev 
rakı müııbltelerile birlikte 
memuriyetlmfı.e bildirmeleri 
kap eder. Aksi halde hak· 
ları tapu tticili1e ıabit olma 
dıkça satıı bedelinin pay 
laomasından hariç kalırlar . 

4 Gösterilen ffÜnde ar 
hrmaya iştirak edenler ar · 
hrma ıartnameslnl okumuı 

ve IGzumlu mal<imat almıı 

ve bunları tamamen kabul 
etmtı ad ve itıbar olunur 

5 - Tayin edilen zaman 
da gayr& menkul üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edılfr. Ancak 
artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde yetmff be· 
ıtni bulmaz veya aahf is· 

Uyenln alacağnıa rüchanl 
olan dlier alacaklılar bulu-

nup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil· 

mlı alacaklcuanın m~cmuun· 

dan fazlaya çılcmazıa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arbrrna OD 

bet gün daha temdit ve on 

beılncl günü ayni saatte 
yapılacak artırmada, bedeli 
aatıı iatiyenfnln alııcağına 

rüchani olan diğer alacaklı. 
larm o gayri menkul ıle te· 

mln edilmlı alacakları mec · 
muundan fazlaya çıkmak 

ıarlile, en çok artırana ihale 
edil r. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. 

Ve sahı talebi düter 

6 -- Gayri menkul ken· 
diıine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühle t 

içinde parayl vermene ihale 
lrnrarı fesholunarak kendi· 
sinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimse arzet· 
mff olduğu bedelle ftlmafa 
razı oluna ona, razı olmaz 
veya buluomazaa hemen 
on beı ıOn mGddetle arttır 
maya çıkarılıp en çok artı· 
rana ihale edilir. iki ıhale 
araeındakl fark ve geçen 
gGnler için }'tizde 5 ten he
sap olunacak falı ve diler 
zararlar ayrıca hOkme ha 
cet kolmak11zın memurlyetl
mlzce alıcıdan tahııil olunur. 
Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 17-6 
937 tarihinde mahkeme 
kalemi oda11nda iıbu 

tlln ve gösterilen artarma 
ıarnameıi daireılnde !!ahle
cajı ilin olunur. 



SAYFA 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kazaaı 
Bahkellr 

Mahalleıl 
Vıcdaoiye 

Cinai Hududu 
Ev Saiı: Babadailı oğulları Muı 

taf a ve lama ti evi solu: Ser· 
tici Salih ve kıımen maran· 
ıoz Ômer uıta ve lnımen 
Mutuı evleri Arka11.· Nal -
bant Muıtafa ve k11men Şev· 
ket ve luımen Mutuı evleri. 
Ônü yol . 

Evsafı aalreıl yukarda yazıla hanenin yeri a1lan ta'rla 
olarak çeniel zade çerkea Davudun tarla halinde arıaaı 
iken ve yeri olarak muhacirlere ıattıiı ıırada bu yerlde 
1293 tarihinde muhacır Hasan otlu Halile bet madeni li
raya .atarak o da kendi paruile üzerine ev inıaaı ile ta. 
ıarrufunda iken l 3ı9 yılında ölOmile yalınız Gç kısı Sid· 
<l ika, Rahime, Habibeye terk ettlii ve Hablbede dtier kar 
deılerlnd~n hane hl11le-rlne olarak satın aldığı 1929 sene 
ıindeo beri Habibenln tasarruf ve zilltyetinde olduiundan 

TORKDILI 

Mayıı 938 ıayeıtne kadar muteber olmak üzere Ban· 
dırma tehir dahili ve Bandırma Manyas ve Bandırma . 
Gönen ara11nda yapılacak idare nakliyata ıartnameılne 
tevfikan 1 6 937 den iUbaren 20 g6n mQddetle açık ek 
ıiltmlye konulmuıtur. Taltplerin ıartnameyl görmek Qzere 
Baımüdürlüiümüze ve Bandırma müdürlüfüne ve ekııltmlye 
JıUrak edeceklerinde yftzde 7,5 teminatı muvakkatelerlle 
birlikte 27 6-937 gününe müaadif pazarteal günü saat 1 S 
te Bandırma lnhtıarlar MüdurlüfGnde müteıekktl komisyo-
na müracaatları tlan olunur. 3 - f - 198 

bu suretle Habibe namına Tapuya teıctll iıtenldtilnden bu 
yerin mOlkiyyeU bakk1nda bir hak lddta11nda bulunanlar 
vana 13 6 1937 tarihine m6aad6f pazar ıGnG mahalline 
memur gönderlleceflnden ilan gQnünden evvel Balıkeıir 
Tapu Stctl Muhafızlığına veyahut keılf ıününde mahalline 
gelecek tahkik memuruna müracaatları ilin olunur. 

TÜRKDİLI 
Pazarteıinden baıka her 
ıün çıkar Sjyaaal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 
Altı Aylıfı:400 .. 
Sayısı: 3 .. 

3 HAZiRAN 137 
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BUGDA Y PİYASASI it. 11 

Santim.. tft ( 
Yerli Sert 3 75 4 75 i-1 -J 
Yumuıak: 4 75 5 ~ Balıkesirin Biricık Gazetesıdir '9 

Yumuıak Sert it i 
Oııardan 5 75 6 75 t; Her Ye.rdf• Okunur· ~ 

Santim Santim it .. ~1 
Mısır 3 3 25 ·~~~~~:ı.,.~~~~~~~r-
.L\rpa 2 50 2 75 :.:.___/ 
Çavdar 4 4 

Siıam J 4 15 
lyeıt ve BatyaZml\nt : Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Afyon 1 l 5 12 
Nohut 4 5 5 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Kumdarı 2 2 5 Basım Yeri il Baaın evi 


