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Giridde İsynan Çıktı, Hanyada Yüz

lerce Müsellah Asi Ayaklandı. 
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Yunan Hükumeti isyana Karşı Şiddetli Tedbir
ler Aldı. Asilerden Beş Yüz Kişi Tevkif Edildi. 

Allna, 30 (Radyo) - Dün nan donanması, derhal ka· 
ıabah gelen haberlere göre; 
Hanyada müıellih olarak 
ıehre hOcum eden yüzlerce 
kııı, evvela telıi'l latuyonu 
ou zaptetmlıler ve oradan 
hükumete giderek vahyi hap 
ıeylemıılerdtr. 

lıyan haberi buraya ak 

raya asker çıkarmııtır . As 
ker ıehri kuıattıktan ıon ra 
aaılere bir ültlmatum veril 
mit ve teıllm olmaları itile 
nllmlıtır. 

Asiler, lld ıaat lçlnde teı· 

ltm olmuılardır. 
Aıker, hükumet devatrlnt 

•eder etmez Baıvekll Gene- ve valiyi asilerin elinden 
kurtardıktan sonra aailerl 
tevkıf etm~~e baılamııtır . 

Ak tama kadar tevkif olu · 
nanlar. beı yüz kııtden faz· 
fadır . 

Venlzeloıun veient, eıltl 

belcdlye reisi ve maruf 
daha birçok k mıeler de tev
kif edllmlıtır . 

Atına, 30 (Radyo) Han 
ya fırkası erkanıharbiycsi 

ile vali tarafmdan geç va· 
kıt Batvekil General Me
taksau gelen telıraflarda, 

Gtrltte aaayltln haleldar ol· 
madığı ve aaılerden üç kiti 
yaralandıktan ıonra müte
baklıinln, ıilihlarlyle teslim 
oldukları btldıril mf ıtır. 

Hükumet, her ihtimale 
kartı ll anyada örfi idare 
ılAn eylemlıttr. 

ral Metakıu; Korfoda bulu · 
nan Krala malumat vermiı 
ve müteakiben kabineyi top 
hyarak uzun müzakereler 
den sonra donanmanın bir 
k111111 ile bir tayare fıloıu· 
nun df!rhal Hanyaya hareket 
etrneılnl emreylemtıttr . 

Atına, 30 (kadyo) - İı 
Yan hareketi yalnız Hanya
Ja ınünhaaır kalmııtır. Ada
oun diğer ıehtrlerinde aaa 
Jlt haleldar olmamııtır 

Türkiyenin Silahlanması .. 
------

The Sphaıe gazetesi; ingilterenin. Türkiyenin silih-
lanmasmı yardım ettiğini yazıyor. 

Atina, 30 (Radyo) -- Han · 
Yada ba11öıteren tayanın 
•ebeplerl henüz anlaıılama 
••uıtır. 

Gelen haberler; asilerin, 
•ılcerl kuvvetlerle yaptıkları 
lcııa btr çarpıtmadarı ıonra 
leılıın oldukları btldirllmek
tedır 

"The Sphere" mecmua 
sından: 

Bu m ecmua latanbul ve 
Ankara manzaralarlyle Tür · 

1 
klyede mektep ve gençlik 

1 

faaliyetine dair bir çok re 
. simlerle süıledlil bu yazıda 

1 
Loodra anlaımalarlyle lngll. 

Roma, 30 ( Radyo ) - 1 

Uanyada çıkan lıyan üzeri ' 
!_e S6da ltmanına giden Yu 

terenin Türklyeye açtığı kre 
dllerden, Türklyenln umumi 
kalkınma hareketlerinden ve 
Cumhuriyet devrinde lstan -

NevyorkSergisini60 Milyon 
1 

Kişi Ziyaret Edecek. 
-------

Esas pavyonumuz rejim eserlerine 
tahsis Edilecek. 

30 Nıaan 1939 açılacak 
ve 6 ay sürecek olan Nev· 
York dünya ıerglsl ve 1 ür· 
kı1entn bu ıerıtye ı fftlrak 
lıaıırlıkları hakkında malumat 
•errııııtık . Ekonomi Bakanlığı 
•ergı hazırlıklara etrafından 
Tıcaret ve sanayi odalarlylc 
91lliyetlere direk Uf lt-r ver · 
"-ittir. 

Ballanlık bu direktiflerinde 
60 milyon ziyaretçinin ziya· 
~tl tdecefi tahmin olune n 

U ıergldekl pavyonumuzla 
YUrduaıuzu, tarihimizi ıanat 
\te kü ltürümüzü ve di ğer 
@terlerhnlzl ecnebıl~re tanıt 
faale ve çok güzel bir pro 
l>•hada va11la11 olmasından 
••t1f d 
1 a e etmek içen vilayet· 
terıb de dikkat ve alaka ıöı· 
''ltlelerl iıtenmektedlr. 

8•kanhk; ılyaai, içtimai 
;

10P•ianda her bakımdan 
Grkfyedekı yeniliği ve ihen 

., lf d 
• ' e, ticari propağanda 
tırnı 

l le •ye bakımından mem 
~ etteki lıUkrarı ıfade et -•k .. 
illi uıere ıerrlye tıttrakl-

aı d6rt eıaaa ıöre ayır 

Esas pavyonumuz rf'jlm 
eserlerine tahılı edilecek ve 
bu pavyonda, devlet köteal 
bulunacak, bu kötede milli 
tarih, milli ktlltür ve tarihi 
nefiı sanatımıza tahılı edi
lecek bir tarih kısmı mem 
lekelln tılTi h l a bidelerini ve 
tab ii güzelliklerini tanıtacak 
turfzlm k11mı, ttkonomik fo 

klıafımızı, zirai endüstrimizi 
ve münalıilAtını muhtelif 
cephclerdtn toplu bir halde 
göıterecck ve ;hracat mad 
delerlmlzln numünelerini ı h 
liva edecek bir ticari kıımı 
bulunacaklar. 

Bundao baıka Türk ıltcsl 

adiyle Türk mimari üılubuo 
da loıa edilmlt bir pavyon 
da yapılacaktır Türk ılteıl 
aynı zamanda hıırf inkılabın· 
dan ıonra baaılmıı Türkçe 
eıerler ile Türkiye hakkında 
basılmıı ecnebi eserleri thtl· 
va edecek bir kütüphaneyi 
Türk yly~cek ve içeceklerin 
bulunacağı bir gazinoyu, de 
nlzclltk kıammı ve maden · 
cihjlmlı:ın propaianduına 

bulda ve Ankarada görülen 

değlıtklıklerden bahıettlkten 

ıonra sanayi faaliyetine ge 

çerek ıöyle ~lyor : 

"Ankara, Atatürkün kur

mak kararını verdiği Türk 

endüstri binaaıom e.aasıdır . 

EndüıtrJ işinde hiç yoktan 

baılıyan T ürkler sadece Bal· 

kanlarda adet alduğu üzere 

geoit mikyasta lat ı kra zlara 

kapılmaktan lrnrtulınut ol 

makla kalmamıtlar, memle· 

ket içine yatırılmıı olan ec 

nebi ıermayeılnln büyük bir 

k11mını da ıatın olmak kud 

re tini göaterebtlmltlerdlr. 

Türktyenln sanayllf ıme pro 

ğramı tevenü eden pazarla · 

rı latiımar etmeyi ve Türkı . 

yeyl hiç bir kazanç temin 

etmeden bütün varını ver 

mek korkusuna kapılmakıı 

zın Avrupa ml lletlerl cıım1 a

sına girmek üzere teçhiz et· 
meyi istihdaf ediyor Çünkü 

Türklyede kaplUilaıyonlar 

devri ve onlardan alınan 

dersler unutu 1 ma mıttır. 

Türkler kendi baılarına 

kafi derecede bilgı ve tec -

rübe edlninclye kadar tim 

d llık rcnebl nıütehut11lar 

angaje ediyorlar, ecnebilerin 

fikirlerini ahyorlar ve çok 
ihtiyatlı bir ıurette ecnebi 

kredlıi kullanıyorlar; fakat 
bütün bunlar muvakkat bir 

zaman içindir. Türklyenln 

her türlü harici yardımdan 

müıtağni olarak kendi kendi
ni idare edeceği zamanlar 
ergeç gelecek tir 

Senelik ıınai lıllhıal kıy-

Londra, 30 (Radyo) 
Avam Ka mara11, dün top
lanmıı ve harici alyasel et. 
rAfında uzun müzakerelerde 
bulunduktan ve yaz tatıltne 
karar ve rdikten ıonra cel ıe· 
ye ıon verilmittlr 

Avam Kamarası, ikinci· 
teırlnde kralın nutkile tek 
rar açılacakllr, 

Loodra, 30 (Radyo) 
Avam Kamaraaınan dün 
kü loplantmoda muhalıf uy· 
lavlardan 8. Henderaon bir 
lstlza takriri ver mit ve f ran 
kiıtlerln, Seta ile Elcezlreyl 
tahkim ettiklerini, bu yüz 
den, Cebelütlarık boğazmm 
tehlikede bulunduğunu ileri 
sürerek hükumetten lza hat 
istemtıtır 

Hariciye nazaretl müıte 
tarı Butler, bu huıuıta ceva p · 
vermıı ve hükumetin t ımdl 
hk Fraoko hükumetinin le 

raatına karıımamafa karar 
verdiğini ıöylemlttır. 

Müsteıar, Frarıklatlerln son 
ıüolcrde fogillz vapurlarına 
yeptıkları hücumların kaıdi 

olup olmadığı hakkında tah· 
k ı kat yapmak üzere bir ko 
mtıyon tt§ktl edıldtilni tla 
ve eylemlt, lnglltz vapurla
rının ancak açık denizlerde 
himaye olunabileceAinl be 
yan etm ııtır. 

Saylavlardan Noel Beker 
hükumetin, Franko nezdin 
de ııddctll protelloda bu 

lunmaaını ve icap ederae 
Burgoı müme11tl lnl ge ı 1 al· 
muını latem tıtır 

Butler, Noei Bekerln ıöz 
lerioe cevap vermlt ve hü
kumetin böyle bırıey yap 
mak lüzumunu hl11etmedi 
ğlnl ıöylem lıtır . 

N01!l Beker. bu ıozlerden 
dolayı ıtddet ll tenkfdlerde 
bulunmuı ve ezcümle tun· 
lan ıöylemlıtır : 

- O halde f ranko hü 
kümeli iıted ığı g ıbi h areket 
edecek. İngflfz vapurlarını 
batnıp mcnafltmlzl baltalı 
yacak ve hiç bir karııılık 

germlyecekllr Ô yle mı? 
Bu ıözlere, Butler tekrar 

cevap verm lı ve hükumetin, 
lspanya li manlarında vuku 
bulan had lıe l ere fazla ka 
rıımak fikrinde olmadığına, 
çünkü bu cihetin, ademi 
müda h ale komitea nlo veza· 
ifı cümlesinden bu\unduğunu 

beyan eylemfıtlr. 

Meksika 
ingiltıre ile uzlaşma is

temiyor. 
Mekılko, 30 cRedyo) 

Relılcumhur General Kar· 
dona bugün mühim bır ıöy 
lev vermlf ve hükumetin, 
lnglltere ile uzlaımayı dü 
ıOnmedlfinl ıöJlemlttir 

Malta 
Adasmm i~are seHinde ta

dilat yapıhyor. 
Londra, 30 ( Radyo ) 

Malta için yeni bir temel 
ycıuı hazırlaomııtır . Bu ya 
ıaya göre, a k l ı ! hükumetten 
ve onu halktan olmak üze 
re on ıki kltillk bir aaamb· 
le bulunacaktır. Bu asamb· 
leye, bat papaslardan ktm· 
ıe glrmiyecektlr. 

Asambl~nin , dıl ve 
niyet hakkıoda bir 
ittihaz etmeğe hakkı 
yacaktır. 

em· 
karar 
ol mı· 

Suriyeliler 
Mısu~a bir kongre mi top

hyaca~lar. 
lstanbul , 30 (Buıuıl) 

Halepteo gelen bir habere 
göre, Surlyede Hatay anlaı· 
mumdan mütevellıd ademi 
memnuniyet devam etmek
tedir 

Suriye itler, Mmrda topla· 
mağa çalaıacak ları bir kon 
greye Hatay itini aluettlr
mek ıçln uğraıacaklardır . 

• .-0- .. ~· 

Romanyadaki 
Azlıklar 
Meselesi. 
Bükreı , 30 ( Radyo ) 

Alman sefiri . düo Baıve· 

kil Miroo Krlıteayı ziyaret 
etm iş ve Romanyadakt Al· 
man azlık ları hakkında bir 
muhtıra vermııttr. 

Alman 5eflrJnden sonra, 
Macar ıef ıri de Baıveklil zl 

ya ret etmit ve aynı ıekilde 
bir nota vermlıttr. 

-..:~ ..... 
Nevyorkta 
Zelzele. 

Otuz f lr~adan müteşekkil bir ~in kuwvetile Japonlar 
arasm~a çetin ~ir ~oğusma ~aşlad1. 

Nevyork. 30 (Radyo) -
Mavl nehirde batlayan muha ·. Dün burada ş iddetli bir zel
rebe çok kanlı bir aafhaya ; zele olmuı ve panik huıule 
glrmlttir Çın orduıu Japon · getlrmtıtir. 

HanMoY, 30 ( Radyo) -
Japon 1arla Çinliler arasında 
Kökin havahılnde t iddetll 
muharebeler baılamııtır. 

Çtnlllerin, Mavi n ehirde 

•tuz fırka tahı td etmlt o \ 
dukları ve Japonların külli 
kuvvetlerde temasa gelerek 
harp ettıklerl bıldiril'tliftlr 

Oıoogdakl Çtn batarya -
ları, Japon gemilerini bom· 
bardıman etmlıler ve bun· 
lardan birini batarmıılardır . 

Londra, 30 ( Radyo ) -
Şanghaydan alınan haber 
lere aröre , Çınhler, bir mil 
yona yakın bir kuvvetle Ja 
ponlara karıı mukabıl bir 
taarruz hazırlanmağa baıla· 
mıılardır. 

Allkadar mehafıl Çinlile 
rln Japon kuvvetlerini maf. 
lüp ve imha etmek ,için et 
raflı ve muhtelif tertibat 
aldıklaraoı, Japon kıtaahnın 
bundan ıonr" Çını mağlup 

edemlyeceflnt iddia ediyor · 
lar 

lara §lddet le hücum etmek ! 
k -ı ı· 11 1 

t Zelzele müthtı bir ar6rültü le ve u ıyet zay a ver 
dlrmektedlr He bcr~ber hl11edılmlt ve 

Hamza Paşa 

Dün istanbul~an Mısua 
hareket etti. 

lıtanbul. 30 ( Huıusi } 
Mııır Den iz Kumandam Ham· 
za Pat" · buııüo Elmahruaa 1 
yatty le lıkeoderlyeye hare· 
kd etmlıttr. 

Dost ve kardet memleket 
adamı , memlekettmiır:den 
ayrılırken gazetecilere tu 
beyanatta bulunmuttur: 

11 -GördGjüm terakklyat, 
beni hayran bırakmııtır. Kı 

tam on saniye ıürmüıtür . 

Halk açıklara hücum et · 
mittir . insanca zalyat olma · 
mı ıtır . 

Oanimarkamn son celli~ı 
Danlmarkanın en son cel

ladı Herman 67 yaıında öl 
müıtür . Bu fakir adam hiç· 
te cellada benzemediği bel 
de maltet derdi yüzünden 
bu vazifeyi kabul dmlıttr. 
1908 Seneıtndeoberl bu va
zifede olan cellat bütün öm. 
rü müddetince istirahat et
mittir. Çünkü Danimarka· 
dakl kanunlara göre idam 
cezuına çarpacak hiç bir 

aa zamanda vücude getiri 
len bu eıerler, Türkiye tle 
Mııır aruında cari doıtluk 
ve kardeıltk münıuebetıle 

bizim için ırncak iftiharla 

1 ıuç tılenmedlfl için Herm•n 
da hiç bir tek kı1ı1ı idam 

celllt ol.,ak 



SAYFA : 2 TORKDILI 31 TEMMUZ 1938 

Türkiyenin 
ilahlanması 

(Baı tarafı b rfncl s yf d8) 
metlf"rl 1932 d~n'>ni her se-

ne devemlı bir terakki göıı 

termfotfr. 1933 de hükumet 

20 mllyon Tü k lira1ik ser 
maye fle Sümerb nkı kur· 

l a 
alk 

Ve 
r. 

"Gre1t Br t in end tbe 

Eut mecmu sırd n: 
"Ş mdlye k d r bu sütun-

larda b r 1 ç d f bahset· 

t ğ mlz v çh Aimllnya Av 
rupanı cenubi garkl ·indeld 

emleketlerln garp demok • 
1 

•• o 
• z • • 

iŞ o a-
•• 

1 e • r .. du. ME"mucat, m nera1, sellu
loz, cam ve kimyevi mad · 
deler ht hsall için tanzim 

edilmtı olan beı senel k pla 
nı ffoansc etmek üz re bu 
miktar o zemandan beri 
65,500,000 çıkanld1 

r serine doğru temayül gös· 

termekte oldu arının tama 
miyle f rkındadır. A mantar, 
Balkan! ra yapılan lrgı iz 

yardımlarıodan hoşnud kal 

mamıılar ve Türk yeye açı 

lan lnglltz kredılerl mesele· 
si ha\(kında ne düşündükle 
rint halen Berllnde bulunnn 

Türk deleg yonuna açıkça 

•o 

Olü ektep için Bir ina Haün Sıtma apı Dı"ye içt · e rta 
ri Hapl r an Old ğ Anlaşıldı. zırlıya . " . ly 

de 
lılaT Diğer Ek
mamlıyorlar. 

Memleketin muhtelif yer· 
iP.rinde bılhıuııa Keyı rlde 

ve Nazillide kurulan mensu 
cat f brlkal rı ile lzmitteki 

kağıt ve kimyevi maddeler 

fabrlkalars elde edilen te· 

rakkllerln canlı mtsdl ri· 
dır. 

Bu proğramın en mühim 
kısımlarından birini teıkıl 

eden Karabük çelik fobrıkn· 

aı lnouının mukavelesi kru
pa rekabet eden Brassert in 

gllız firması tarafınd"n te. 

mln edllmfıUr. Bu mukave· 

lenin kredi muBmelelerl her 
fkf tarafm büyük hüıınüniye 
ti ile baı rılmı ve 1937 se· 

neıl b harmda fnıaata baı

lanmı§hr. Son zamanlarda 

ln~llterc ile Türkiye r sın
da yapılmıı olan kredi an· 
leomaları bu muvaffakıyetli 

teşebbüsden doğmuştur. Sa
na lleşmeyl dığer istihsal s -

hal rına teşmıl fçln bir ikin
ci beı senelik planın tatbi. 
kine gfrlştlmek üzeredir.,, 

YAZAN: B ıll Davidıon. 

Nevyor 
Sergis · 
(Başarofı birinci sayfada) 

ayrılacak bir kısmı ihtlv 

edecektir. Vilayetler, müzn 

lerlndekl eserlerin fotoğraf 
larmı müze, kütüphane, lca

pal_ı türbe ve camllerdeld 

eıerlerln fotoğraf! rıoı thra 

cat el ve ev s nat arı ma 
mulatını büyük t rihi abide 

ve h rabelerfn restmlerfnl 

z rai, iktisadi ve d ğer s h 
1 rdaki faaltyet ve numüne· 

lerl sergi komlserllğıne P'Ön· 

dereceklerdlr. 

Ticaret ve s nayl odaları· 

na verilen direktifle l.1e ıh 
rllcat maddeleri el ve ev 

san tları ve b r k ıım san 

yl nümune rl ve satılmağa 

eıverlıll mahsul ve mamüll,. 

rlm zln büyüt mıkyasta sa 

tııı için stokl r huırlıyacak 

1 rdır. Ticaret v sanayi 

b ldlrmıolerdlr. 
Me mafth Berllndeki Türk 

delegasyonunun relıl bulunan 
kıymetli Türk devlet ada
mı Numan Menemencloğ 

lu her halde Almanlara ve· 
receğl cevaba h zırlamıotır. 

Türkiye, Avrupanm cenubi 
ıarklslndekl diğer memleket· 

ler gibi, mütekabil f rtlara 
istlnad ettiği taktirde h r
hangt memleketle tıcarete 

glrıomeğe hazırdır Türkiye 
ve Balkon komıuları hiçbir 

gruba ılt hak etmek niyetini 

teıımı}orlar Balkan tlcare 
tinde Almanyanın büyük bir 
hine olması pek tabiidir, 

faknt bugünkü hakimiyetini 

tesis fçln kull&ndığı metodlar 

tabii değl dtr Pu metodlarm 

normal hır ekle ıol ulması 
tamamlyle Alma.nyanııı elin 

dedir ., 

ıkı mı on inoiliz lirası is
ten n ılyon r. 

Meohur Roçild milyoner 
ailes ndeo Avusturyalı baron 
Lut Rlçlldin Alman hüku 

meli tar f odan tevkıf edil 
dığ nl ve s rbeıt buakılmn 
sı için 2 mil) on lngi iz lira 

sı l11tend ğlnl bezı Avrupa 

gazeteleri y zmıutı 
"Devli Herald,,ın btldirdl

ğloe gör , B ron Lul Roçild 

bugün ııerb<"sl bırıılnlmıo bu 

lunmaktndır v yakında 

Paılse geılecektir. ronun 

Par st dığer iki ml yoner 

iard t v rdır 
Haran Roçtdle tevkif dil 

dlği zaman, Alman hülu! 
metl kendisini, 1931 de mü

dürü bulunduğu bankanın 

iflasından dolayı suçlu bu· 
luyor ve ceza olarak 2 
milyon lng lız ırası f t yor

du. 
~ugün h ber veri dığıne 

gore, bu p r yr: mukabil 

b ronuo A vusturyadakl mah· 

mü ku u de e ed• mtıtır. 

•• o •••••• 

Merkeze bağlı Gökkö 

yüde iki kiti feci bir ıektlde 

zehirlenerek ö1 müılerdlr. 
Köyden Süleyman oğlu 

20 yaolarında Ali ıle Meh 
met karı ı 25 yoolerında 

Gülsüm adında bir kadın 

sıtma ll cı diye birer hap 

yutmuıl rdır. 

Fakat biraz sonra ikisin· 

de de zehirlenme alametleri 

görülmüş ve çok geçmeden 
öl müılerdlr. 

Cesetler Memleket Haata 

hanesine getirllmtı, yapılan 

otopside ıklllnln de zeh t 

lenerek öldüklerı teıb\t edil· 

mittir. 
Cesetlerin azat dahiliye 

lerl ile bunluın vuttukları !i 
yah renkli haplardan da üç 

t neıl tıbbı adliyeye gönde 

rllmiıUr ·H plarm içinde af 
yon bulunduğu zannedilmek

tedir. 
Eczahant"de satıla bilecek 

tliiçlardım olmadığı ve la-

Yahu ilev 
e tal a. 

Almanyadn olduğu gibi, 

ltalyada ırkçılık cereyanının 

açıldığı. Roma gazet,.lerln· 

den bıri d çıkan bir yazı 

üzerine, bildirilmişti. Fran

sızca "Tan,, gazetesinin ge· 

çen gün verdiği bir h bere 

göre de, bu cereyanın ilk 

eseri olarak bir Yahudi ga 

zetccl hudut harici edllmit 

tir. Eduar Klfıynlerer ısm in

deki bu gazetecı aslen Ya 

hudldlr. f Bk t Lth tabıty 

tındedlr ve on beş seneden· 
berl bir İngıllz, bir de Ame 

rıkan istihbarat teıkllatınm 

Roma muhabırllğını yapmak 

t dır. Muhabire dört gun 

kadar Romayı terk etmesi 

btldırllmlgtir. 

Oığer taraftan, İtalyan ga 

zctcled ırkçııık hakkında 

yazıların devam etmekte 
dlr. tlu arado .. 1 rıbun ,. ga 

z t si ıuo rı yaz aktadır: 

~ Y ahudıler ltalyaıı ırkına 

menaup değıld rler Çünkü 
od ları bu hazırhklarınd TUR KOi • 
üzüm, incir, afyon, tütün, 1 : Avrupau degıller. Ari ruhu 
inhlsnr fçktlerı, tuz, aden- Pazartesinden baık her : es aıodo. k hranıandır, aıtl-
ler, d nfz m hsullerl tle meı· , gün çı ar. Styaı l gazete •• i d r; Yahudi ruhu ise lrnr 

gul olmıy caklardır. Bunlar : Yıllığı: 800 K.uruı : kaktır ve lıc ret zıhntyetl 

ala alı daireler tar!lfınd n : Altı Ayhğı:400 • : ıle hart!ket eder. Y ahudıler 
• • hazırlanacaktır. : Sayısı: 3 • : 

Henüz tetkik sııfh ıod • Güni.i ı çmlt 1 yıl r '5 : 

ohm ve ihr ç m ddeıi o mı • kuruıtur • 
y n ınai m u t tçln de • AD ES 
şlmdılık l tr h zırhk yapıl 0 BALIKESiR Ü 
mıvaca tı r t k m hi e ,.. •• e• 

tinde olmıyan t ,,.e ev şle eşy fç n bir 1 ste 

rl mamıl1atı ııtokl n çln de lnr 1'e ı l 'e 

henüz esaslı bir karar veril- tını ve mi tarını 

m ml~tlr komiser IB n 
Tıc ret ve 11 oııyl odal rı ve birde adres k t 

bakanlığın dırelcttftnde iş r t c klardır Bu k t&p om . 

edlleo l§lerin b şarılmıuıı çln 
birer m h ili ko ite t şk l 

edeceklere' r. o'!llteler s r 

giye gönderecek eri es r ve 

bu tabi tler ol denızl r ve 

!! rı h r yerde ı u 

trol~ e d r Muh 

m et er ç d en büyük 

leh tkeyl teşkıl tmekt d r 

Yahud ler tarihte eö ül üş 

en "ırkçı,, lns n ol r k lrcn-

dılerlnl göat r t"kt dı lt""r 

O ar, k 
ç n d e n ırkçı ı 

ğın k rıı h re el d rler " 

lettayln bir § hıs tarafından s er nı 
yapılmış bir halde olan bu 
hıpların ölenlere kimin ta. 

rafından verildiği t hkik 
olunmaktadır. 

-=-===-r.·· w--=---

erfı· Eden 
• • • • 
ıyecı erımız 

B. Hilmi Çlloğlu 

Adhye Vekaleti hakimler 

ve müddelumumıler arasın 

da yeniden terf l ve nakiller 

ynpmııtır. Bu arada şeb· 

rlmfz adliye k drosunda da 
bazı dei{l~iklıkler olmuştur. 

Müddeiumumi Mu vlni 
B Hı imi Çil oğlu ter fıao 

55 lira m 8§ a Bürh niy 

Ağır Ceza Müddeiumumlhği 

ne, Sulh Ceza Hakimi B. 
Nuri yerinde bir derece 

terfi lle maaıı 55 lı 
raya çıkan mıı. Ağar Ceza 

Azosı t3. Alı Rıza l>aloğlu 

da, mnaıı bir derece 

arttırılarak terf ı n Ye-

oışehlr Hukuk liaklmlığıne, 

icra Hakimi 8 Fehmi de 
za bır derece terfi ve 40 

lira maaıla Bozcaada Ha 
kimlığıne tayın cdılmııler 

dır. 

Terf ı eden hiilumler mızı 
ve ekız seoeye yökan uzuo

c bır zamundanberı şehri 

mlz adııyeeınde çıslıfıın ve 
nıuhıte kendısını sevdırt.'n lj, 

Bılmı Çıloğluuu da tebrık 

der ve .. t: odı rıne yeoı 

vaz felerınde de ınuv ffakt 

yeller d erız 

h 

he le 

ın 

tı. 
loğul u~ ol a ev'nde 

bu unan rzuh lcı M h.net 

F lcın kimle t rafın n öl 

durülduğune d tr o n tah 

ki t rf vnm et t dır. 

Dün d Meh et Fa kı ta 

n ynn, onun yakınlı§ı bu· 

lun n birço kim e r n ıf a 

delerine ınüraca t edılm ~ 

tir. 

T hktk ttan şimdiye ka 

dn t de dıl n nt:.l cc v~ 

v '< n n sebepleri h lckmda 

Balya, (Hususi) Balya 

kazasında ortaokul bulun· 
madığından, ilkokul· 

latdan her sene çıkan yüz -

lerce talebtnln orla tahııtlden 
1J1ahrum kalmnkta olduğunu 

gören Balyalıların teıebbOıı 
leri üzerine Balya Karany 

dın maden ıtrkettne aid ha . 

vadar bir mahalde ve orta 
okul için bütün ihtiyaçları 

cami otuz · kırk bin llr11 
kıymetinde bir binayı alma· 
ğa muvaffak olmuşlar ve 

hatta okulun mefruşatını da 

hazırlamağı flmdıden karar· 

laıtırmı§lardır. 
Halkın teıebbüıü ve Hal

ya Karaaydın maden ıirke · 
tinin fedai<Arhğı .. ıle temin 
edılen, muhit için pek elzem 

ve nafi bulunan bu okula 
öğretmen gönderilmesi için 
büyükler nezdinde de te 

ıebbüı ve temennlyatta bu 

lunu\maktadır Çalııkan ve 
kültüraeven Balya halkı, pek 

verinde olan dileklerinin ka
bulünü Kültür Bakanlığın · 

dan rica etmektedirler. 

Sekiz Vılô:yet Bursa öğret -
Gü eşçıleri ar menleri Dün 
ş aşacaklar. Geldiler. 
Türkiye grekoromen güreş 

birıncthklerl 10 11 eylülde 
yapılac ktır . 

Bütün Türkiye vilayetleri 

güreı bırıncilerlnl Ankarada 

topll'.mak bazı müokılatı mu
c p olacnğı düıl:nülerei: yek
dığerlne civar vilayetlerden 

birınln merkez tttıhaz edil
mesi, burada seçilecek bırin 
etlerin Ankaraya gönderil 

mest kararlaşmııtır. 

Bu sebeple lialıkeslr, Bur 
ıa, Bılecık, Çanokkale, Edlr 
ne, Kır lareli, J cklrdağ ve 

lzmıt giireşcilerl Burs do 

kartılat cakl rdır 

Güreş takımımızın bu 
müıallakulard n sıl bir 

derece· elacağını ke&tırmek 
güçtür. 

Dıaer vilayet güreıçilerlnln 
kuvveti hakkında sarıh bir 
f ıi<ır olmamak! beraber ta 

kımımızda kuvvetU ve ye 
tıgkın elemanlar mevcuddur 

Güreıçılerımız ıu bir ay 

lıtanbul yolıle Trakya se 
yahatına çıkan Bursa ı\kokul 

öğretmenlerinden on bir ki· 
tlllk bir kaf ıle dün Ç nak· 
kaleden ıehrlmlze gelmJıler · 
dir. 
Öğretmenler dün ilkokul 

öğrelmenlerl ve baıöğret· 
menleri tarafından knrııleo 

mıf, ıereflerlne park gazi· 
noıunda bir çay ziyafeti ve 

rilmittlr. 
Mlsaftr öğretmenler bu 

gün Bursaya hareket edecek 

lerdfr. 

Emniyett eni nakil lis· 
teleri hazulamyor. 

Emniyet itleri genel dl · 
rektörlüğü polts direktörleri 
ve emniyet ·mirleri arasında 

yeni nskıl ve tayinler yapı
la caktır . Bu husuıtaki ka 
rarname projesinin hazırlı 
ğın baılanmıo bulunmakta· 

dır 

dan faza zamon içinde ~ 
muntaznman çalı~tırıııı sa böl IST N 
gemiz n ıyt bır derece ima-

OL RADYOSU 1 
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Parkta 
··sab ar 

e 

pıL C k. 
Bugün Atatürk paı kı h 

vuzunda yüzn e., müs baka 
J rı yapıl ccıkhr. 

Müs bak 1 ra oehrtmız 
uıuplerlodt:n bu sporlara 

hevee ı geoç\ede spor bölge 
Gine bağlı M rmara ve Eğe 

kuluplcrl su sporl rı men· 
suplafı lştlral ed cold rdir 

Mü b kalar s at 17 ye 
doğru b şlanocakhr 

Köy lrntipl ri ıç · 
kurs. 

ılac • 

Yarın hüku net kon ğın. 

d ki umunıi eclla a lonun 
da köy katıplerl ıçın bir 

kurıı aç lacalctır. 
K rs 'şllrok edec klerln 

knyıd müddeti dün bttmlşt r 

Kur on gün d v m decek 

tir. 

Ôğlc neorlyatı: 
12 30: Pıakl Türk musl· 

kısı. 12 50: Ha vad s. ı J.05 

PUU<la Türk musıktsf. 13 JO: 
Muhtelıf p uk ne§rıyatı. 

Ak am neorlyatı: 
18 30: Hafif müzık: Tt pe' 

başı Belediye b h\esındeCJ· 

naklen 18,50: Konferan : f 3 • 

tıh Hnlkevl namına Sırrı 

~nver LoZRn), 19.20: Neıl· 
he Uyar ve arkadaglorı ttl ' 

rafından Tnrk musikisi (Üf 
şak, Hüzza m ve halk liif· 

küsü). 20: Grenvlç rasad' 

h nesinden naklen ırı"t 
ayan. Keman konserı: Ko" 
servntuor profeıörlertnde" 
Ali Sezın vlyolonht . 21: Sıııtt 
nyorı. Orl< ıtra: 21.30: 1<16' 

1.1~· 
sik Türk musikisi: Nuri P 

iti ve arkııdnolan tarafındn~: 
rah r buselılt faslı 22 1 . 
Müzık, varyet~: Tepeb"f' 

Bı•I diye bahçesinden pnkltf1 
r· 

22 50: Son ha beri er vt' t,1 '}J! 
günün proğra mı · 
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Akisler: 

Flid Yağı Ne
ye Yarar? 

Flid yağı alıyordum 

Bakkal dostum bsna 
du. 

- Fltd yağı ne için 
lanılır bayım? Yüzüne 
tun: 

sor 

kul

bok-

- Ne için 
lerl ö dürmek 
lır. Cevabımı 

olacak, sinek· 
için kullanı. 

tam bulmadı: 
Baıka? 

- Tahtakurularını, hata 
rata öldürür. 

Bakkal güldü: 
- Daha bııyım? 

- Daha ne olacak pire· 
lerı, güveleri ö 1dürür. 

- Dahil var bayım, hem 
de bunlardan çok daha 
nıühım. 

Düıündüm. Ne o1abılirdı? 
Bulam11dım. 

S.lemedinlz mı? 
Hayır. 

- O halde beşka bir su 
daha ıorayım. 

- Flıd yağını en çok 
kirnler alır? 

- Kimler olacak evlerin 
de sinek, tahtalrnrusu fazla 
olanlar-

Bunu da bilemediniz 
bf\yım. Fiıd yağını en çok 

evinde ılnek tahtakurusu 
olanlar almazlar ve en çok 
onlar kullanmazlar. 

Ya kimler alır? 
Köylüler. 

Şaoırdım: 
Nasıl, anlıyamadım 

-- Köylüler alır dedim 
Anlatayım, ıehlrliler bilmez· 
ler, fakat biz fltd yağını en 
çok pazar kurulduğu günler 
fehre inen köylülere sata· 
rız. 

- Peki bu kadar yağı ne 
için sarf ederler oradtı? Bak 
kal dostuıo güldü: 

işte oımdı en çok ni 
tin kullandıld&rını söyllyece 

~im: Köylüler bu )'ağı keh
lelerı öldürmek için kutlanır· 
lar. Hıç bir z ren yoktur, 

leke yapmaz. Yağan latif 
kokusu onluın hoıunu gl 
der Ve tıpkı kolonya gibi 

baılarını bu yağla ugarlar. 
elb aelerine bu yağı sürerler 

l eaırı Kayet fozla v katidir 
Bütün kehlclerl derha öldü 
rür ve yumurtalarmı telef 
ed r. Köylülerin buldukları 
bu uıul on 1ar için çok, 
hem de pek çok fniddi ol
nıuıtur 

Y. Ülken 

Acenı Aşkı 
B r Türk, btr Arap, bir 

~cem oturnıuı konuşuyor 
bardı. Acem, gençlıklerlnde 

11tlarından g~çmlı birer 
ateılı aık macerası anl11tıl
nıasıru teklıf elti Evvela 

~Grk, sonra Arap anlattılar. 
1
'" Aceme geldf, o da 

anlattı: 

I - G nçltğimde oldu. Mem
tkette idim, komıumuz çok 
~üzel btr kızla sevf~lyordum. 
lrbırimfzl çı'gın gibi se

\'lryorduk. Bir gün ık 1 tı v 
•Ci rccek bir seyahat yap 
•ltıya kar r verdim ve yola 
Çıktı h lll. Fakat sevgllımln 
llsretıne dayanamıya 

r-k Ylrnıl 

1 
1 

Bay- Bayan 
13ayan Sl'dire yatmış 
Durmadan söyleniyor, 
Bayw kızması artmış 
Genç bayana dönuyor 

* "' .. 
Bıktım senden daman 
Sussana arlık bayan, 
Nasıl söyleniyorsun 
Hilmemkl yorulmadan 

* * • 
Uayan sanki bıilbıildıi 
Şakrak bir sesle g11Ldli, 
Pembe dudaklarından, 
Şu cümle Ler dökuldü: 

• 
"'* 

"Kabalwl sende bayım 
Soyle nasıl susayım, 

l:.Lbel söyleneceğlm 
l:foş kaldıkça dudağım.,, 

Ülken 
FIKRALAR: 

KotJserde 
Sanatkar Hakkı Arasın af· 

nemadıı konser verdiği ak 

tam, Lu güzel fırsatı kaçır 
ınak htemlyen bir bay bilet 

klıeslne yakleıtı: 

- Bısyım, dedı bana ya
rım bır bilet lütf edu miat 
nlzr Kışıadelcf memur hay
retle bnktı: 

- Nıçın efendim, talebe 

misiniz? 

Bay, h yır, der gibi batını 
kaldırdı ve: 

Değilim lrnlağımın bı 

ri duymazda! . 

göremedım. Onu göreme 

dem o geceyi geçirmem im· 

kansızdı Muhakkalt görmem 
lazımdı 

Gece yansı duvsrdan on 
farın bahçesine at adım.Onuo 

alt knttold odada yattığını 

bıliyordum Yavaşca pence 

reye yaklaıtım ve hofıfce 

cama vurdun Btrıız ıonra 
onuo gfızel vücudu camın 

ark eır1da belirdi. Beni gö~ 

rünce gülümsedi ve ehle 

odanın ortasını göstererek 
parrr gını duJağrna götürdü 
Dikkat e bal<lım, ye de biria 
yatıy< rdu ller halde anne

si olacaktı. 

Camı k ldırmnl imbnn

sızdı Gürültü olacak, belki 

de kadıu uy nacaktı 

lçlm, yirmi gündenberl 

süren bir hasretle yanıp 

tutu~uyoıdu. Onun da ben 
den farkı yoktu. 

Onu bır. kıp gtdemezdtm. 
Ah bu cam o mnıınydı onu 

yirmi günün h sretıle kim 

bilir kollarımın arasında 

nasıl sıkacnltlım. 

Nıhayet sevgilim dudelc. 

larmı c ma d yadı, benim de 
vücudumun bütün atf'ş! du· 

da ki ar ım'1 toplenmıotı, du 
ramıyordum. Ben de yonrın 
durfaldarımı camın üzerinden 

onun dudakları üzerine ya 

pııtırdım Ve birbirine ye· 

pıomıı iki dudak 
cam buz gl 

KüçüLHikaye: 

Komşunun 
Radyosu. 

Naciye ö~le U) kus una yat 
mıya hl'IZırlanıyordu. Radyo 

ıeslni iııtır işitmez yerinden 
sıçradı: 

Yine başladılar bı:ııla. 
maz olasılar, bunlnrda dü· 

ıünce denen ıeyden eser 
>ok mu? Komaular bu öğle 
s cağında radyo dınlemek 
ıster mi bakalım, ı..una kefa 

derler canım. Sabah ayrı, 
öğle ayrı, gece yarılarına 

kad r ayrı. yalnız bu mahal 
lede kendılerl mt var. 

Yanında ö~l ısıceğıoın 
verdıği uyuıuklukla kanepe· 
ye uzenmıı koca11nı dürttü: 

Bugün gtdlp ıöyllye 
ceksfn bu saygmz insanlara, 

bıraz komıulorını düıfinııün 
fer. 

Cemil, knrısını tef kine ça
lıttı: 

Hakkın ver kaııcığırr.:, bu 
gün gıdlp göı üıecf'ğlm. On 
ler bu kadar sayıgsız ık gös 

terdlkten ıonra biz mi uta 
oacPığız onlardan· 

"' * • 
Bu evi tutalı bir ay krı· 

dar olmuıt~. Eve diyecek 

yol,tu. güzeldi. Fakat karşı 
komşularının radyosu onlftrı 
fena halde rnh hız ediyor 
du Gece yarı'arına kadar 

çalıyorlardı, çekilecek dert 
değildi doğrusu Ar sıra ol 
sa, yn\·eı çnlsalor neyse, ku· 
sura bakmazlardı, fakat bun-

lar her allahın günü, her sa· 
at çalıyorlar. 

* * ... 
Kapıyı bir hlzmclçl" kız 

açmııtı 

Beyef ndl evdeler mi 
kızım? 

Evet evdeler, ke rııdn 

oturuyonunuz dcğıl mt efen 
dlm, buyurun 

Hizmetçi kız bay Cnmıli 
bir od ya almıı ve haber 
verro k için ç ı.ı ip gltmitıU 

Hay Cemil söyllyel"cğl 

şeyler! zihninde tekrarlıyor. 
du. 

liıraz sonra. ev ııah bı bay 
içeri gırınlş\i 

Bay Cem l llcnd nl t k 
dım ettı: 

Bendeniz lrnr~ı kom· 
§U UZ Ct' il 

- Mü~ rref olduk ef n 

dlm henüz ziyaret ed .. mf" 
dık. m zur görün Ma umya 

çoluk çocuk gal esi, it güç 
bir türlü Vöklt olrı dı, 

hem be kl dah'.1 yerltsm~ 
mfvler diye de ç k n )'orduk 

Oradan buradan konuı
mıya baılamı~lsrdı 

Cemil sırasını getirip r d 
yo meeeleelnl söylen l"k s 
Uyor, f kot bir türlü sıra 
tıını getir mıyordu daha 

doğru u 1 endlıılne sıra gel
miyordu. nıhayet bir ar lık: 

- Bır radyonuz var, ~fen 
dim dlvebildl 

- Radyo kellm<'slul lgıtır 
işitmez ev ırnhabt bay: 

E\'et efendim yeni 
aldık, iki ay l<adar oluyor, 
otuz sekiz modeli, dokuz 
lambalı mükemmel btrşey 

ne )Opalım vakit geç 
mlyor. ço1uk çocuk eğ 

ı~nstnler. bundan evvel bir 

SA1FAı3 

f •••• •••• •• ••••••o • glrmf"ğl Jmkanııız kılar ." 
• • • • • • 
:G-OR. UŞLER.: !I Y zılı imtihanlar her· sı 

nıfta iki derııten ynpılır. 
Buol rı baş r mıyanlar dl 

ğ r lmllh nl ra lrnmazlar. 

sUe olurken, Hukuk fakül· 

teslnde de devam mecburi· 

yetf konulmuıtu Feknltede 
kayıdlı her gencin ders sa· 

atlerinde mektepte bulun· 
: Diğer i 
• • 

·ki Sebep i 
• Müıktlat açıktır. 

ması esastır. Dışard çalı 

ıılsa, herhangi bfr memu· 
rlyet veya işte bulunulaa bl· 

le, bu lııln ders se tlerJ ha· 
reme ra tlnmesı ger ktlr. 
Neteklm bu ıekıl halen de 
vaıdır F ket bazı talebeler 

tarafından·bilmecburlye·suls· 

tlmal edilmektedir. Dıoarda 

ç lııan bir genç ne kadar 
gayret ederse etsin. denle· 

rln mühtm bir kısmını lh· 
mel etmekten kendialnl ala· 
mez. Devem etmeden ken· 

dini mektebe devam etmlt 

göstermenin kolayınan nasıl 

bu'unduğunu ve bu devam 
m cburlyetlnln ıekilden iba

ret olduğunu · dek n da 
dahli - herkes bilir . 

•• •
09tt Nt!tal Pencap 

Dünkü yazımızda, üni 
ven te l lukuk fokültes nde 
sınıf dönen tol belerin ne 
den d ğer f ekültelerden çok 

oldu~unu izah çalışmış ve 
mektebe glrlotekl, meslek 

ıeç şteld yanlış düıfincelerfn 
üzerinde durmuvtuk Bugün 

de bu netıceye sebep ola -
rak lteri sürdüğümüz üasü 
mizan ve dıvarda çalıama 
üzerinde durocaeız. -Üssümlzan nedir? Hukuk 
fakültesi, lisans tedrl at ve 
lmt han talimatnamesinin 
otuz beş'ncl maddesi §Öyle 
der: .. Sınıf geçebilmek fçln 
yazılı ve sözln bütün lmtl 

han numaralarının vasatisi 
1 den aşağı olmamak ve 

herhangi bir dersten 5 ten 
llf&ğı numara olmamış bu 

lunmak lazımdır. Yoz dev· 
resinde bu vuatıyl doldura· 

mıynnlar veya bır veyahut 
birkaç dersten 5 ten ıışeğı 

numara almış bulunanlar, 
ıkmale kalırlar ve ikmalde 
sözlü lmtıhan1 aran hepsine 

birden girerler .. ,, Aynı ta 
limııtnamenln yirminci mnd 
deai de aynen şudur: "l'az 

ve güz devreleri imtihanları 
yazılı ve sözlü olmak üzere 

iki çe,ıtt r Ve bunların her bl· 

ri parça anmaz birer bütün 

' dür Bu bütünlerden her 
hang birine girmemek d -
ha önce glrllenlerl hüküm· 

süz ve ondan sonrakilere 

fllilah oy batın rndyoya 
birde pikap terttbntı ilave 
edeceğim, O zaman rtık 
hem plak çalacniız, hem 
nlplyat dınlfycc ğlz, o za 
man mahallemiz d ha n şe 
leoecek. Acaba ae s ze iyi 

geliyor mu? istifade edebil 
meniz fçln radyoyu b1rez da-
ha eç ~ orum t<ndyo bizim 
değil s zlerln komoulıı11mızın. 

İnıa lah pikap tertibatı yap· 
hrdıkten sonra radyoyu da 
pencerenin öaüne naklede
riz, d ha iyi istifade eder· 
siniz. 

Komıulıuın ız, dostlarımız 
f t fadc etmedıkten sonra 
neye yorar o rndyo. 

Bay Cemil bir fev söyliyeml 
yor, y lnı2 dtnll~ordu O. ne 

söylemek iç n gelml tı, k1tr· 
ıııınd lci nell r ani tıyo du. 
O, rad) o h r zaman çalın 
dığı için rahatsız olduldan 

nı ıöyllyec k H' biraz deha 
yavno çalmal rı ç n ı cad 

bulu:ıacnkh flalhukt komşuı;u 
radyomnun seıınln gürlü 

ündf n ve bir de p k p t . 
tlbatı yaptırıp p ak d çe 

lacaklnrından behsedh ordu 
Ne söylly b llrclı. 

Bıraz dah oturdu <ten 
tıonra evine döndü. 

• * 
Bay Cemli b oln b r eve 

nakletmlşt 

Blrgii 1 yo da es~ 1 le §U 

suna rast g idi 
O, b y C m görunce 

ynnm koomuşıu: 

Ooo fı s ef t'ndl ne 
al rr d siniz l3 d nb rr kay 
boldunuz. O, ho unuz. gıtme 
dl ga llb . Ne iyi bir kon 
şu kazandık, h ley fendi 

çıkmasaydınız ne fyl ol cal< 

tı Hem ştn d r dv~nıe gra · 

ınofon tertibat da y ptırd m 

Birçok yeni plaklar aldım, 

çalor çalar <>ğlcnirdil . 

y. Olken 

Beı dersli bfr sınıf f erıe· 
delim Eunun ikt dersi ya

zılıdır. Evvela • un 1ara gf. 

rerslnfz Bunlör en mühim 

derslerdir K zanam zsanız 
d ığerlerıne · maalesef · gire 
mezslntz. Kez n-Iı~ınızı far· 

zed~llm S ra sözlülere gelir. 
Sözlülerde de vas t numa 

ralu alınanız geçm ntz la 
zım gelmez mt? Sız öyle 

z nnedcrslnlz, lakın t lı

matnameye göre lazım gel 

mez Girdiğiniz be dersin 

vasattelnln 7 yl, yani mec 

muunun 35 f doldurması la 
zamdır. Sizin dört dersten 7 

ıer ve bir dersten de 6 al 

dığınızı farzedelım. ıO Üze 

rinden 7 ve 6 · be§ numara 
ile başka falcültelcrde sımf 

ıeçıldiğlne göre - hiçte fena 
değıldır. Fakat maalesef ye. 

, lninunuz 35 l doldurmadığı 

için ikmale kolmıosınızdır. 

İkmalde verec ğlntz imtihan 

yalnız 6 aldığınız den olııa 

gene halinize şfikredeceksl 

ntz. Lakin talim tname ya-

kanızı bırakmoz Bütün söz

tü imtihanları tekrarlamımız 

lazım gelir. Halbuki diğer 

fakült 'eıde lktl t harfç -

bu yoktur. Onlard istedi. 
ğlntz dene girer, ietemedt 

ğln&zl eylüle bıralmııınız. Ve 

herhangi bir derst n 10 

üzerinden 5 alırsanız o der· 
si baıarmı§ ıayılırs nız. 

Aradaki f:lukuk talebesi 
al yhfne • büyuk fark mey· 

da odadır. F zla izah lüzum 

görmü} oruz. 

• Mülga darülfunuo ünlver 

Üniversite tahsilinin ne 

güç ıartlar içinde ba§arıldı

ğını, bir övün yemekle tah
sJle devam eden talebeler 

bulunduğunu bildiğimiz için 

talebenin dııarda çalıımaaı 
nın aleyhinde bulunmağı 

aklımızdan bile geçlrmlyo · 
ruz. Buna en samimi delil, 
dııarda çalıomayı meneden 
herhangi bir hareketin bu 
yazıyı yazanın do tahsili bı
rakmasına sebep olabileceği 
haklkatıdır. 

Yaranın illetini gösterme· 
ğe çahııyoruz. Bu illeti açık
lıımak leyhimizde de olsa, 
ıahai menfaatlerimizi halel

dar da etse bundan çekin
miyoruz. 

Unutmamalıdır ki, iddia

larımız nlhay t ıahııi bir gö 
rü~t n, bu mevzu etrafın 

da 1 dü§Üncelerden ibaret
tir Yan hı olm ları ihtimali 

her zaman mevcuttur. 

Hüsnüniyetle karıı!anaca

ğı~ızdao mlnlz. 

lıkesi Vilaye Daimi 
ncüme inden: 

Balıkesir merkez okulları için müb yaa edilecek 
105 ton 250 do odun 1 l ağustos 938 tDrlhlne rastlayan 
pertemLe günü ı~at l O da ihale ·edilmek üzere 15 gün 

mfiddetle açılı eksıltmey konu muştur. 

2 Odunun beher klloaunurı mubanımen bedeli bir 
kuruştur. 

3 - İhale yuk rıdn birıncl maddede yazılı gün ve 

sa lle vılayet m lrnmmd müteşekkil D imi Encümen hu· 

zurund yapılacı::ıktır. İstckltlerln muvakkat teminatlarını 
malsendığına yahrdıldarına dair makbuz veya banka mek
tup rlle mu ay yen vakitte Daimi Encümene müracaatları 

i an olunur 4 1- 246 

iyasetin 
Sc edlye itf aiyeıl için alınacııık motopompun 29.7 938 

t rıhinde y pıl o münak sasınd t iplerin teldıflcrl ve 
im cak motopompun vsafına göre ela itme müddeti on 

gün t mdld edilmiştir 

ihalesi 10·8 938 ç rıamba gunu sa t 16 da belediye 

d Ta ipi r n müraca tları ilan olunur. 

icıl fızlığından: 
Mevktı: Cinsi: Hududu: 
Tırenltk Tarla Doğusu Mecidiye mehall'81nden kc

bab\;ı Rafit bağı, poyrazı Vıcd niye 

mahalleıılnden Aşık Ömer vereseıl 
bağı ile llıc lı HalJI t rlası, batısı Ka 

b k o~lu Muıtaf , kıblesi Yörük oi
lu ınrtmaç M~hmet Alı. 

Yukarıd evs fı s lrnl nzıh bir luted iki dönüm iki 
f'Vle.( bağı 28 ıene evvelt B yram oğlu Mu tafadan adi· 
Vt.:n atın almak ıuretlle ely vm malik ve ~ılhyetl Vidinli 

Mehmet .bu ere ırnııede rapt etmek talebinde bulundu

ğundao ve esasen ııenelllz t s rruf olunan bu yer hakkm· 
da m h ilinde 9 8 938 tar hıne teeedüf eden salı günü ma
hallinde tahkikat y pılcc ğındnn bu ber h l<kınd mülkt· 
yet tıJdıasında bulu ıani ın bu güne l<edar tapu aleti ~ 
hafız ığı a v k tlf günü keılf memuruna mür caatları Uan 
olunur 



SAYFA : 4 TÜRKDILI 

Devlet Demiryolları Üçii.ncü işletme Müdil.rlüğünden: 
Muhammen bedelleri ile ıntkdar, ev1af ve mahalleri at•iıda yazılı depolara bir ıene zarfında gelecek kömür

lerin tahmil ve tabliye itleri 16-8-938 ıalı günü hlzalaranda yazılı saatlerde açık ekıtltme usulü ile Bahkeaırde 3 ün· 
el ltletme binasında lbaleıl yapılacaktır 

Bu lıe girmek fltiyenlerlo hlzalarmda göıterllen muvakkat temlnatt vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika· 
lar ve kanunun 4 ncll maddeıi mucibince lfe ıtrmeğe manli kanuni halleri bulunmad ıtına dair beyannamelerlle 
aynı gün ve aaatlerde komiıyon relıllilne müracaatları lazımdır. 

Bu ite aıd tartnameler komlıyon merkezi ile Bandırma, Kütahya ve Tavıanh depolarında görülebilir . 

Depoıu: 

Balakeılr 

Bandırma 
Tavıanlı 
Kütahya 

Tahmil ve tahliye edl · 
lecek kömür 
mtkdarı: 

4000 Ton 

4000 " 
3500 " 
1000 .. 

Beher ton tahmil 
için muhammen 
bedel: 

18 
17,5 
13 
16 

Kurut 

" 

" 
• 

Beher ton tahliye 
için muhammen 
bedel: 

14 Kurut 
12,5 

" 10 
" 

14 
" 

Muvakkat 
Tutarı teminat İhale 

lıra: lira: ıaatl: 

1280 96 15 
1200 90 15,30 
805 60,38 16 
300 22,50 16,30 

4 1 - 250 
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=~ KA Ri UZKUR ~ı 
Kırtasiye ağazası · 

ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ 

ADR uz UR 
~'§3 
~ 
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K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı i_.= 
~ Eski Hükumet caddesinin açdması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk- ~s= 
~ hanı all!ndaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. r-

.• · flradığınız her çeşit k1ttasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- t=== •4 kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. ~6 
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31 TEMMUZ 1938 

" 
37 50 

112 50 
ıs oo 
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Devlet Demiryollari Üçii.nciJ. 
İşletme MO.dürlüğünden: 

Muhammen bedeli ıle bulunduğu yer, mıktar ve vaıfı 
aıağıda yazıla balaat 15 8 938 pazarteat ıünü saat 10 da 
lrapalı zarf uıulü lle Balıkeatrde 3 ocü ltletme binatıod• 
ıatın alınacaktır . 

Bu tıe girmek iıtlyenlerln 930 lira mu•akkat temtnal 
vermeleri ve 2490 oumarah kanunun tayin ettlil vu·k• 
lara ve resmi ga zeteotn l · 7 937. gün ve 3645 numaralı 
nüıhuında intııar etmlt olan tallanatname dabeılnde alıo 
mıt veılka ve tekltflerlnl aynı gün aaat 9 za kadar komi• · 
yon r;tıltiine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkealrde 3 ncü ııletme müdürlOjünde 
ve Manlıa tıtaayonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balaatın bu Muhammen 
lunduğu yer: Ktlometreıl: Ctnıl: Miktarı: bedeli: 

Menemen -- 41 - 50 Top· m . 3 Lira 
Manisa lı lama 10,000 12400 
tuyonlara kırma 

aruında . 4 - ı - 243 
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