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Amerika Deniz bütçesini 500 Milyon 
Dolar Olarak Tesbit Etti. 
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Türkiye Ve Irak arasında 1 Kont Çiyano 

Dün Tiranı vardı. 
ı Türk - lran Dostluğu .. 

iki ~ost memleket arasrndl yspılın rnüza~erede her 
türlü meselelerde tam bir anlaşma hasıl olmuştur. 

• 
ıyı 
• bir anlaşma .. 

A n k a r a d a k i Görüşmelere Dair 
R e s m i B i r Tebliğ Neşredildi .. 
-~------------- - -

Türkiye Ve Irak; Arap Memleket/erile· Olan 
Dostane Teşriki Mesailerine Devam Edecekler. 

A~kara, 29 (A.A.) - Reı- retle iki memleket arasında itimat havası içinde tnktıa · 

fmı görmekle bahtiyarlık 

hiaııetmtılerdlr. 

illi tebll#: doğrudan dofruya mevcut 
Irak hariciye nazın Ekıe münasebetleri alakadar 

lanı B Naci Elaaıl Ankara eden meıelelerfn tetkikine Ekıelanı Doktor Araa ile 
da ikameti eınaaında Ekıe· geçilrntı ve Baıvekll İnönü Ekııelinı Naci Elaaıl görüı-
llnı Türkiye Relaicumhuru Dr. Araa Ekıelanı Na· melerl eınaaında 5 haziran 
tarafından kabul edilmif ve el Elaıııl tki d e v l e t 926 tarihli muahedenin hudut 
Baıvekll lımet lnönü ve Dıı araıında meıut bir surette 
bakanı Dr. Tevfik RüıtO Araa mevcut mQnaaebetlerin tam 
ile mQteaddit gör6ımelerde bir aamlmlyet ve karıılıklt 
bulunmuıla rdır. 

İki doıt ve komıu memleke· 
tin devlet adamları umumiyet 
le memleketlerini alakadar 
eden meseleler üzerinde mu 
fa11al fıklr teatisinde bulun· 
llluılar ve komıularlle lda· 
ille ettirdikleri sulh ve iyi 
•nlaıma ıtyaaetinin miiıte· 
tele ideallerine en iyi 
olarak tevafuk eden ıiyaaet 
0 ldufunu memnuniyetle 
lbGıahede eylemlıttr. 

Bll&hare deha huıuıt ıu 

Amerika 
Deniz ~ü~cesini 500 mil· ·-
yon dolar olarak tesbit etti. 

Nevyork, 29 (AA.~ -
Blrleıık ... Amerika hükumeti 
deniz bütceaini 500 milyon 
dolar olarak:kabul etmlıtir. 
Bunun 130 milyonu harp 
remilerlne sarfedllecektir. 

komisyonuna alt 2 nci k11 
mınıo temdidt hakkında no· 
talar teatisinde bulundular. 

Dünya harbinden ıonra 

eski Oımanh İmparatorluğu· 
odan aynlmıı diğer Arap 
memleketini ile olan mü 
naııebetlerlne gelince bu 
memleketler mllletlerinln 
tam hükümranlık içinde lnkl· 
ıafını görmekle babtlyarhk 
hi11eden Türktye ve Irak 
devlet adamları bu mem· 
leketlerde doatane teırikl 
mesai siyasetini devam et· 
tırmeğl kararlaıtırmıılardır. 

Montrö M a d r i t Dün Şiddetli 
Konferansı yenldeÔmi bış- Top Ateşine Tutuldu .. 

hyacak? ingiltıra Bilbaoda perişanlir halde bulunan İspanyol 
Jrıiil _ Parl•, Ç~~Uk~~~!') him~!.8 8~~~j! ~!~!.!~!tj edemi· 

~ ,... panyada illi kuvvetler top yecek ve General Molaya 

NAHAS PAŞA 

(: Cene.,e, 29 (Radyo) -

"'11•a, Nahu Paıanm Fran 
•ıı 
e>I llıektepleri için vermit 

dutu temınata mütemayil 
t6ra p nrnektedlr. Bu ıebeple 
"'n •ıı murahhası Bay (De-

t~,, ) 
•·t n ın, yarm Montröye .. "' . 9 11 ve konferanıın tek-.. ,,. b 
d aılamuı ihtimali var · .... 

·~";>• · 

Savar ilerimiz 

M&sıbak~aida üçüncü 
geldiler. 

ııe~0ıtıa 29 (Radyo) - Bey· 
"'":llel ıüvarl müıabakala 
l'a.,k halyanlar birinci ve 
-.1 I ~•bitleri üçüncü gel · 

1 erdır. 

cuıu dün gece Madridi ye· teslim olacaktır 
nlden bombardıman etmııttr. Eyhar Duranko hattının 

Havas ajansı ati kuvvet ltııalinden aoora asiler Mar· 
lerin Baık cephesinde ileri tinyayi da tıgal etmiılerdlr . 
hareketlerine devam ettik· Asiler elde ettikleri mev 
lerinl haber veriyor. zilerl tahkimle metguldürler. 

Aıi tayyarelerin Baık Bask cumhurreiııl Akiranın. 

larıo tarihi bir ıehrl Btlbaonun teıılimlni teklif 
olan Güernllayl bombardı ettiğini ve bu talebin red· 
man etmeleri Loodrada in dedildığl söylenmektedir 

fial ve nefret uyandırmııtır . Salamanka, 29 (Radyo) -
Londra, 29 (AA) Brııkay cephesinde Millalerin 

Avam ve Lordlar kama bıraktıkları mühimmat ve 
ra11 azalarından bir gu salrenin teıbıtine baılanmı~ 
rup Bılbostan mümkün ol tır . Bunların arasında 8!J 
duğu kadar büyük mikyasta mitralyöz. 2000 tüfek, 25 
çocukların baıka memleket top ve mühim mıktarda mü· 
lere nakil edilmeleri için himmat vardır. 
hazırladıkları plan lnallte Madrıd, 29 (Radyo) -
re hariciye nazorelince 
de t a 11 v i p edilmek 
te bu çocukların muvak· 

Müdafaa komite-sinin bugü 
nkü resmi tebliğinde, lhli· 
lalcflerin Madridı bombar 

kat bir zaman için lngtlte· dıman etmekte devam etti 
rede, franıada, lıkandinav · ( Sonu üçüncü sayfada ) 
ya memleketlerinde ve dt · -= 

~1:ran~:im~~~~~~~mh~::~~r. ve Cum~uriyet merkez ban~a-
san Sebutien, 29 (Radyo) Sinin dün~ü toplantısı 

- General Mola kuvvetle 
rinin ileri hareketi devem 
etmektedir Milis kuvvetleri, 
terketmeğe mecbur kaldık

lara köy ve tarlaları yak 
maktadırlar. 

Asi tayyarelerin faaliyeti 

büyüktür. Söylendiiine göre 

Ankara, 29 (A. A.) -
Cumhuriyet Merkez Ban · 
kası h i ı s e d a r l a r ı 

alelade umumi heye tinin bu 
günkü toplantıımda beher 
hf111eye 64'i kurut tevzi ed· 
ilmeıini taavlp etmlttlr. 

B KONT CIY ANO 

Tfran, 29 (Radyo) - Ko· 

nl Çiyano maiyeti erkim ve 

gazetecilerle birlikte ha· 

va yollyle dün buraya va11l 

olmuıtur. 

Kont Çtyano b~yük me· 
raılmle ka pıılanmııtır. Kont 

Çtyano, 30 nlıan veya 1 

mı..yııta l<ornaya •dönecek 
Ur. 

Ziyaret programı mucibtn· 

ce sarayda kral tarafından 

htc ziyafet veı tlecek ve be 
lediyede bir balo tertip edi 

lecektir. Kont Çiyano Berat 

veaalr bazı Arnavutluk ıe 

birlerini de ziyaret edecek · 
tir. 

Blum ~abinesi tehlikede 
Belgrad, 29 ı Radyo) -

Vreme gazetesinin iatıhba 
ratına göre, Fransa Mebu· 
aan Meclisinde çıkan ihtıllf · 
lar dolaytılle, Leon Blum 
kal-inesi ciddi tehlıkeler . ge 
çirmek tedir. 

Tahran, 29 (AA) 
Praı ajanaı btldirtyor: 

l ürk heyeti murahhaaaıı· 
nın muvaffakiyetle netice 
lenen vezifeııinin hitamı 
münaaebetıle gazeteler neı· 
rettikleri uzun makalelerde 
iki memleket ·~R'araaındakt 
kardetlik münaııebellerlnln 

aami,mlliğinden dolayl pek 
ziyade meqınuniyet göıter

mektedirler, Küııeı gazeteıl 
diyor ki: 

'
1 8u kadar kısa müzake· 

relerden ıonra on anlaıma 
ve mukavelenin lmza11 iki 
memleket arasındaki müna. 
sebetlerin aamtmtliğl ve kar
ıılıklı anlay•ıı lıpat etmek 
te ve müme11illerln iki me 
mleket arasında mevcut mü· 

naaeben prensiplerini göz 
önünde tuttuklarını gÖlter· 
mektedfr. imza edilen hu· 
dut ve mücrim iadeıl ilih .. 
Mukaveleleri iki memleket 
dostluğunun en yüksek zih· 
niyetine dayandıfmı iıbat 

ediyor. Bu mukavelelerin bü· 
tün uhalarda müsait tesir. 
lerl olacaktır. İran ve Türk 
milletleri yOkıek ıeflerlnln 
ve iradeleri altında milli 
ve beynelmilel bütün ıaha· 
larda ilerlemektedirler. 

İran gazetesi yazıyor: 
"Daha Tiirk delege beye· 

tinin Tahrana muvasalatını 

haber verdliimiz gün heye· 
tin iki memleket menfaat
lerlnln lttlrakl iki memleke· 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Müstakil Ressamlar 
B i r 1 i ğ i n i n Sergisi .. 
Teshir e~ilecak olan 11 O tı~lo içinde inkıllbımızı un-

landırın eserler bilhasıı yır almıktıd1r. 
Müıtakbel re11am •e hey Serıj çok zeoılndtr. Hat· 

keltraılar birliğinin ıehrlmiz ta Ankarada, lıtanbulda açı· 
Halkevlnde yakında bir ırr· lan ıerglden daha fazla 
gi açacaklarmı ve bu ıerıl tablo bulunmaktadır. 

ye alt tabloların da gelmıı Teıhir edılecek tablolar 
olduğunu yazmııtık. arasında Ce•ad ve ErcOmen· 

Daha evel İıtanbulda, Zon 
din "Orduya kavuıan Ça-

auldakta ve Buraada üç 
ıergl açan bu sanatkarların nakkale,, ıl Zekinin •Gece 

ıehrimizde teıhlr edecekleri baskını,. Şerefin 11 Yenl mek· 
eserlerin adedi 1 1 O u bul- tebl,, Alinin "K6m6r ocaiı,. 
maktadır. bılha11a gözü çekecek eıer· 

•Tablolar ara11nda bllhaaaa ler araıındadır. Yurdda her 

lnkılabım&za canlandıranlar cıbetten takdire delen bir 
ekıeriyetl teıkil etmektedir. sanat hareketi uyandırmak 

-==================~==~~==~=========I 
için çalııan sanatkarlarımızı 

Şehir Planına Yakında 
1 Başlanacaktır .. 

Belediyeler İmar Heyetinden 
B i r Mühendis Bu Hususta 

Tetkiklerde Bulundu. 

ŞEHRİMİZDEN BİR GÖRÜNÜŞ 
Şehrimizin hali hazır ha kikatta bulunmuıtur. Mühen· 

ritaıile müatakbel ımar pla dlıin tanzim eltili rapor be 

nı münakasaya konmak üze lediyeler imar heyeti fen 
redir . Bu maksatla belediyeler Ô büroıuna gönderil mittir nü-
imar heyeti fen bürosundan 
mühendiı B Sedat Suverlr ıu müzdekl ay içinde hail h• · 

zır haritası ile müıtakbel rdi mahııuıada ıehrlmfze 

gelerek belediye ile temasa 
girtımtı ve tehrin umumi 
haritası üzerinde fenni tel· 

imar planın münakaıaya 

konacaiı kuvvetle ümit edil 
mektedlr. 

bu gibi hareketlere ön ayak 

olan Halkevlmlzi takdire de· 

aer buluruz. 

Beı mayııa dofru açılacaiı 
tahmin edilen serginin ıehrl 

mizde büyük bir allka ile 
karıılanacafına htç ıOphe 

yoktur. 

Japon 
Tayyaracilarina 8. Musso-
1 ini ltılyın f ı~ri tayyare
cilik sıli~iyetini verdi. 
Roma, 29 (Radyo) - Ja 

pon tayyarecileri, Japonya-

nın Roma ıefiri, deniz ve 

kara ataıemiliterleri ile bir · 
ilkte 8. Mu11ollnlyl ziyaret 
etmfılerdtr. 

B. Muuohni tayyarccile · 
rin büyük muvaffakıyetle · 

rlni tebrik etmiı ve kendi· 

lerine İtalyan fahri tayya· 
recilik ıalihlyetınl vermlıtlr . 

Japon tayyarecileri, Ja
pon milletinin İtalyan mil . 

letine ıelamını bildiren bir 
mektubu Ouçeye vermtı · 

lerdlr . " 
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Kedilerin Parçaladığı Bir in-
~ 

aan Vücudu.. 95 lik ihtiyarın 
Başı Nasıl Parçalandı? .. 

Franaada ufak bir kua
bada, bahçe içinde küçük 
bir kövde ihtiyar bir adam· 
la ihtiyar olan kızı oturma· 
ktadır. Doktor Ceppe 93 
yaıındadır. Kızı da 60 ya
ımda. 

Doktor, vaktiyle Franıa 

mn ~D meıhur doktorların 

dan biri ıaı. Son ıenelere 
kadar da meslefinde çahı· 

makta devam etmtıtt. takat 
fazla yaılanıp tı göremlye 
cek hale ıellnce, bu ıakin 
kasabaya çekllmlf, orada kı· 
zıyle beraber yaıamaia bat· 
lamııtı. 

Llkln, rene taltln btr cll 
vest olarak, ihtiyar doktora 
kızı bakacak yerde, doktor 
kızına bakmata m e c b u r 
oluyor. 

Kendtll her ne kadar bit
kin bir thtlyarıa kızı daha 
fazla hattadır. KatOrOmdGr. 

Bununla beraber bu tbtl · 
yar baba kı7. oldukça me 
ıut bir bayat geçirmektedir 
ler: Sakin ve ıOrültOıOz bir 
hayat. Ahır ömründe lnıan 
bundan batka ne lıter? .. 

Komtuları onları her sa· 
bah bahçelerinde dolatırken 
görOrlerdl. Doktor, kızının 
koluna girer, onu ıürükler· 

ceıine kendisiyle beraber 
gezdirir, yahut arabaıını çe· 
kerdl. Doktorla kızının ba· 
zan güneıll havalarda, bah· 
çede batbaıa uyuya kaldık· 
ları da çok ıCSrOlmüttü .. 

Acmacak bir halde ol· 
malda beraber, onların bu 
ıakln hayatlarına ııbte eden 
birçok ktmıeler vardı ve 
herkeı bu iki ihtiyar baba, 
kıza kartı büyük bir hiir 
met duyardı 

F•kat, bir 1ıün, komıular 

baba kızı bahçelerinde ıö· 

remediler . Hava gazel d i. 
Doktorla kııının bahçede 
olmaları IAzımdı . 

Saatler ıeçiyor, ne bah· 
çede, ne içerideki evde dok· 
terla kızının bir hareketi 
ıör6lmüyordu. 

Bunun üzerine meraka dü 
ıen daha ıonra end lıelerl 
artan komıular polıae haber 
veriyorlar ve poUı memur · 
ları ıelerek eve giriyor. 

Poliı memurları He bera
ber içeri ıiren komıular ev· 
nll doktorun odaıına koıu · 
yorlar Kendiılnl orada bu 
lamıyorlar. Bu sırada bir ıeı 
itftiltyor: 

- Buraya gelin! Buraya! 
Eve giren komıulardan 

biri doktoru bulmuıtur. 

Fakat, o tarafa doğru ko 
ıaoların hepıl, daha ilk adı 
mlarında, yerlerinde donup 
kalıyorlar .• 

Doktor, evin arka tara 
fındakl kOçük bahçede, yer 
de, boylu boyunca yatmak · 
tadır. 

Polil memurları der h a l 
doktoru yerden kal dm yor · 
lar .. 

Baı1nda bir yara vardır 

ve kanlar benQz ıoiuma 

mııhr. İhtiyar adamın nab 
zı da yavaı yavaı atmak 
tadır . 

Kendlılnl hemen haıtaha · 
n•J• kaldarı1orlar . F a kat 

1 herkeıin merakını arlz olan 
1 doktorun kızıdır. 

Herkes bıriblrlne ıoruyor: 
- Kızı nerede?. 
- Üıt katta olacak. 
- Yok .. 
Hakikatten, evin her ta 

rafı arandıtı halde doktorun 
ihtiyar kızı bulunamamııtır. 
Doktorun bir kaza geçirdiği 
veya düterek bayıldıiı bir 
anda kızının ortada olma 
maıı son derece garip gö 
rQnüyordu . 

Herhalde doktor . bahçe 
ye çıkarken kendinden 1ıeç 

mit ve- dOımüt olacaktı. Ba
tındaki yor~ da dütUliü eı 
nada meydana gelmlıtt. 

Fakat kızı nerede? 
Bunu da bulmakta gecik

miyorlar. Fakat o ZRmankl 
hayretleri daha bGyQk olu
yor: 

Evin hiç hatıra ıelmlye 

cek, odasına ıirdlk lert za 
man, doktorun kızanı yerde 
buluyorlllr Fakat, gözlerin 
önüne serilen manzara ıon 
derece korkunç ve deht~tli 
dır. 

Yerde canıız yatan ihtiyar 
kadanın etrafına otuz, otuz 
beı kedi toplanmıı ve zaTal
layı parçalamafa batlamıı · 

lardır 
Y aphkları itin dehtetlnl 

bılmiyen mıuum aç kedıler 

ölen kadının üzerine hlicum 
etmıı ler ve et koku 

ıunun verdığl hırsla ıa· 
Yallı inaanı parçalamıılardır. 

Ru mGthlt sahne kart11ın· 
da bayılmadan veya kaçma 
dan durabilenler hemen ke · 
dılerl ko•uyurlar . O zaman, 
kanlar içinde ve parça par· 
ça olan vücudiyle yerde uz 
anan kadının 1r6ğıünün he· 
nüz atmakta oldufu görülil · 
yor . 

lhttyar kadın, vücudunun 
her tarafını kaplıyan inme 
altında hi11tz kalarak yere 
yuvarlanmıı, burada hare 
ketsiz ka l mııtır. Aç kedilerde 
birer çakal gibi, bu zavaL 
la vücuda hücum etml~ ve 
parçala mıılardır 

lıte b6ylece ihtiyar dok
tor ve kızı aynı günde öl · 
müılerdir 

Hadisenin nasıl meydana 
geldiği de bir türlü anlaıı · 

lamamıthr. 

Türk - iran dostluğu 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
tin tetrikt meıabl ve yük 
ıek ıeflerinin idareıinde bu 
kadar mesut bir ıurette 

mevcut olan hüınü niyet 
aayeıtnde vazifeılnde muvaf · 
fak olacaı}ma kani bulunu 
yorduk 

Muvaffakiyet haaıl olmuı 
tur, Müteakip ıenede hayır 
ki.r tesirleri ıörftlecektir. 

MOzakereler bütü dünyayi 
birbirine sanılmaz doıtlukla 
bağlı bulunan ve terakki 
yolunda birlikte yür6mek 
arzu eden iki memleket 
araaında hiç bir anlaımazlık 
mevcut olmadıfını ıöıter· 

mittir. 

TÜRK.Dili 

- • r . ' - ~ . . - ' . 

• 
1 

Kampla11m bıtiren gençler 
ihtiyat su~ay o~uluna ai· 

rebileceklerdir 
Türkkuıu kamplarına itli· 

rak edecek talebeye asker· 
ilk itlerine çok kolaylık gös· 
terflmeaine karar verilmit · 
tir . Bu ıeneden itibaren llıe 
ve muadili mekteplerde ha · 
vacıhğa ayrılacak talebe. 
den s~neıi içtnde askeri 
denlerlni mekteplerinde ıö· 
recekler, fakat aakerltk ka · 
mplarını kolordu merkezle 
rinde kurulacak olan hava 
kamplarında yapacaklardır. 

Bu kamplara ltıelerln bl 
rlncl, ikinci ve üçüncu ıınıf 
lardaki talebeler devam ede · 

ceklerdır. Üçüncü 11nıf hava 
kampı proırarnı dahil edl· 
len motörUi mektep uçutu 

kamplarını ıkmal edenlere 
C bröveıi verılecek, bunu 
alanlar askerlik müddetin· 
den altı ay kazanacaklar · 
dır . 

Aıkeılik geldıfi zaman 
dofruca Yedek ıubay mek· 
teblne gideceklerdir 
~ 

Eibise 
Kumaşlan va ipe~li ~u

maşlar ucuzluyor . 
Hühumet tarafından ıene · 

lerdenberi gümrükte biriken 

eıyal arın memlekete ithali · 
- ne müsaade edllmeıi üzeri · 

ne piyaaada timdiden bazı 

hareketler baı göllermiılir 

Gümrükte 1931 yılındanbe . 

ri toplanan ecnebi malları 

araamda bi lahıusa ipekli ku· 
matlar, ipekli kadın iç ça· 

ma~ırları ve çorapları var 
dır Bundan baıka bir çok 

moda eıyaaı da bulunmak 
~adır. Bu arada takarplnler, 

el çantaları, eldivenler ha· 
zır elbiıeler, pardeıüler, el ~ 

biıe kumaıları ve saire çok 
tur iki milyon liraya ytıkın 
kıymette olan bu etyanın 

gümrükten çıkmaatle plya. 

sadaki cinılerl üzerinde mü· 
him tesir yApacağı muhak· 

kak görülmektedir. Bunun 
için yerli fabrika ve mües 

ıeae · sahipleri tim diden bu 
mallarla rekabete hazırlan 

maktadırlar. Bu yüzden ya· 
lcında bu çeıtt etyaların fi . 

atlaranda bir ucuzlama gô 
rüleceğl tilpheslzdlr. 

Ayvılı~tı dolu tesiri 
Ayvalıkta Gömeç neıhiyeıi 

ıırtlarındıan baılıyarak Böğ . 

rOlceler mevkileri üzerinden 
Bergama istikametine dofru 
çekilen bir dolu if eti bu 
yerlerdeki mezruata ve zey· 
tin ağaçlarına teılr etmiı, 
ağaçların yapraklarını dök 
müıtür. 

Dolu. ceYlz ve ondan da 
ha bQyükçe idi . 

Diler mıntakalarlla bir 
teJ yoktur. 

Ziraat 
Kombinaf ın bu yıl faali

yete geçirilecek. 
Ziraat Vekiletl köylere 

ve çiftçilerin terfihi Jçin bun· 
lara muhtelif meseleler üz 
erinde ehemmiyetli tetkik· 
ler yaptırmaktadır. 

Bu makıatleı ; tohum üret 

me ve ialah istasyonları teı· 
kili ve çoğaltılma11, nebat 
Te hayvan ha1tahklarıle mü· 

cadele fidanlıklar ve mey 
vacılak n üeueseleri, devlet 
çlftlıklerl, hayvancılık umu · 

mi ziraat faaliyeti ıtbi müs 

takıl ve mühim itlerin her 

biri için ayrı ayrı (937 yılı 

çalııma pro1ıramlara) hazw 
!anmaktadır. 

DJfer taraf tan zirai kom 
binalar tetktll faaliyeti de 

ilerlemtı ve bunun için doi · 
rudan dofruya Bakanlata 
merbut olmak üzere bir 
{Kombina büroıu} kurulmuı· 
tur. 

Yeni büro, kombinalara 
mahıuı traktör ve difer zi 

raat makinelerinin vasıfları· 

nı teıbite baılamııtır . Kom· 

binalar önümüzdekj harman 

mevıimlnden itibaren çahıa · 

caklardır. 

Belediye 
Umumi meclisinin Nisan 

toplantısı sonı erdi. 
Belediye Umumi Meclisi 

dün Beledıye Rebi B. Naci 

Kodan11zın baıkanhğanda 

taplanmııtır . M e c l 1 ı 

ruznameıinde bulunan iıler 

üzerinde uzun görüşme ve 

münakatalardan ıonra Nı · 
san toplantılarma ıon ver 

mittir Bu toplantıya ait ıö · 

rütmeleri yarınki ıayımızda 

vereceflz. 
..:==o.:==:ı...'i)l!ı,._..,, __ 

inhisarlar 
Memurlan da ~azirandan 
iti~aren bareme tabi ola

ca~lardu. 
lnhiıarlar idareıi memur · 

ları için tatbılc ı ka rarlaıtı 
rıleın barem için hazırlıklar ı 
yapılmaktadır. Kanun hazl 
randan evvel Millet Mecli · 
ıinden çıkarsa yeni 
bu sene haziranda 
edilecektir. 

barem 
tatbik 

Projede memurların aaıa· 
ri ve azami maeıları, zam 
ve terfileri eaaılı bir ıekılde 
teıbit edilmftlir Memurlar 
he(.iki senede bir zam gö 
receklerdlr Derece yükıel 

mesi de muayyen prenılp 

ve miiddetlere bağlanmıı 

tır 

İdareye intisap ed~cek 
memurlar için yükıe" tahıil 
ıörmOı olmaları ıart konul 
muıtur. 

ile çı~an bir kavganın 
f aci neticesi 

Konakpınarın Ayvacık 

köyünden Emin oğlu Hüıe 
yfn ile aynı köyden Mehmet 
oğlu Mustafa kırda hayvan 
otlatatken aralarında kavıa 
çıkmııtır. Bu iki köylü araıın
da çıkan kavga feci bir ıekH· 
de netfcelenmltUr. Bunlardan 
Mustafa bir aralık Hüıeynin 
üzerine elindeki hrpaola 
hücum etmı ıtır Tarpanı 

ayakları hizaımdan ıtıllayan 

Muıtafa Hüseyni ıol aya
ğından ağır surette yarala· 
mıthr. Tarpan Hüıeyinin 

bacağım ikiye bölecek ka · 
dar fazla keımlttlr Köy 
heyeti vakadan jandarmayi 
haberdar etmit tahkikata 
baılanmııtır 

Yarın 

Daireler 
Tatil 
Yarın bir Mayıstır. Bu 

gQn kanunen Bahar bayra
mı olarak kabul edildifi 

için reımt. huıuıi büt6n da · 

freler tatil yapacaklarcfır. 

Senenin 
-
ilk 
Garden Partisi 

8 May11 cumarteai aktamı 
Atatürk parkında Yoksulları 
Gazetme Birhii yararına bu 
yılın ilk gard en partııi 

verilecektir. Birlik ıarden 

partinin· güzel ve etlenceli 

geçmesi için ze-ogin bir pro1ı 
ram hazırlamaktadır 

Kaynana galim döimüş 
Sındırgımn İbirler köyün 

den ibrRhim kııı Emine, ka 
in valideılle kocuının karde · 
ıtnln zorla evine girerek ba· 
zı eıya larını aldıklarını ve 
kendlııle anne11 Allmeyi 
döidBklerfnt tiklyet elliğin 
den tahkikata baılanmııtar 

---'!l•!l= 

İlkokul 
Müsamereleri davam ediyor. 

Gece Halkevinde Ali Şu 
üri ilk okulu tarafından bir 
müıamere verilmittlr. Müsa 
merede Menekıe adında 

dört tabloluk piyes ıle Ga 
ip yüzünden kazanç piyegi 
ve diler numaralar talebe 
tarafından muvaffakiyetle 
temsil edilmittir. 

Kuılar, Cici kardeılt r , 
Göl perileri rondu ile çoban 
tarkılı oyun, monoloğlar dın 
leyicf l'er tarafından beae· 
nilmit ve küçOkler çok 
alkı~lanmıılardır . 

Muvaffak yavruları kut 
lularız . 

Bu gece d~ yine Halkevin 
de Haoıılbey okulunun mü· 
ıamereıl vardır. 
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Sıhhat 
Ve~aleti hemsire ve hasta 
bakıcılar için bazı esaslar 

tesbit etti 
Öğrendiğimize göre, Sağ · 

lak ve İçtimai MuaTenet Ve· 
kaleli, hastahanelerimlzdeki 
hemıire ve hasta bakıcıların 
terfU ve iıtikballeri hak· 
kında bazı eıaılar teablt et · 
m ittir Bu mevzu üzerinde 
tetkikler devam etmektedir 
Yakında, bu huıuata kati 
kararlar veri lecektir. 

Haata ba~ıcı ve hemıtre 
ler, hastahanelerde bin bir 
çeılt haataya hakmak, on · 
lara ıefkat göstermek mec
buriyetindedirler. Hu mühim 
vazifeyi yapan Türk kadın 
ve kızları daha ıailam eıH · 
lara da yanan btr tektlde 
meılefe baflanacaklardır. 

Diler taraftan Sıhhiye 

Vekiletl, hazlranduı ltlba • 
ren. hutahanelerde baı he· 
m t 1 r e, mftteha1111 hemtlre 
olarak çalıtmakta olan ec. 
nebi haıta bakıcı kadınla· 
rın vazifelerine nihayet ver· 
mek için hükumete bir tek · 
lıf yapmııtır Bu teklif ka 
bul edilirae . hazirandan iti
baren e c ne b 1 hemılrelere 

yol verilecek, onların yerin• 
müstait Türk hemılreler alı 
nacaktır. 

·~ 1 ~-

Okullarda 
Havıcllı~la ıli~ah ~arıla
ra e~emmiyet varilıcık 
Önümüzdeki den ıenesin · 

den itibaren liıelerln her üç 

sınıfında da bünyeıi heva 

cılığa kabtllyetll olan lale· 

benin havacılık k11mına ay· 
rılacaaı ve bu talebenin ta 
Ulde ukeri k a m p yerfııd 

havacılık kamplarına. ıev · 

k e d 1 1 e c e k t i r . Ma · 
arif vekaleti gençliğe dah• 
geniı mflc:yuta havacılık af 

kını ıı ııla mak için ilk ,,, 

orta mekteplerde de tale 

benin havacılığa ünılyet pe 

yda edP.cek tekilde haıır 

!anmasını muvafık görmOt 
tür . 

Gelecek den. ıeneslnde tllı 
ve orta mektep kitaplar•" 

da muhtelif derslerde ha,,• 
cılıkla alakadar k11ımlar "' 

malumat bulunacaktır. Bu11· 
dan evvel ıımdiden ınual 
llmler talebeye havacıl•I' 
yarar malumat ve fikir ver· 

mele baılam•tlır Bu 111e 
yanda talebeye d6rt köıe•1 

iplerle bir taıa bailansra•f 
mendille paratlt tt crübele'

1 

gösterilmekte bu ıuretle eUf 
lerf denlerinde talebeye t-1' 
yare modelleri yaptmln1a1' 
tadır . Muayyen ' fenni aııCI 

• ıJ 

todlar dahilinde yapılan b 
tayyareler talebe tarafınd•' 
uçurulmaktadır. Bu ıure11' 
de talebe ,planörün baı1•19• 
gıcını ve basit teklini g6' 
milı olmaktadır. 
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Nesir : 

Kendimi 
Yalnız 
Sanırdım .. 

Yıllardır hep ağlıyorum, 

ı&zlerlm ferini kaybetti; hıç· 
kırıklarım ltltllmi yor ... 

Adem otuHarından uzak 
latmak, kendimi klmıeıiz bir 
dtyarda dinlemek lıti yorum. 

İıttyorum ki tnliyen bıç· 
kırıklarımı tıe11lz diyarların . 
b~nlm ıtbl hayatından bık 
roıı çocuklara dinlesin . 

fatıyorum ki hıçkırıkll\rı 
lnın akılnt, don neı• gOlfip 
bu gOn ilttrapla kıvranan, 
dudaklardan duyayım .. 

b 

Suıunuz! . . 
Rtr aönül atlıyor .. 
Dinleyin, içli bir ajlayıı 

u .. 
Cam ve enini kendine 

lbihrap yapıp tapan bir eön. 
lQra hıçkırıklarına benziyor .. : 

Atlıyorum ... 
Sevinerek atlıyorum ,.. 
Benim gibi atlayanlar vu 

diye. 

Atlıyorum ... 
Yıpranan senelerfmle bat 

b,,I\ kalarak .. 

Aa:amak: 
Ktını, keodfni bir Tanrı 

''rııp tapılmadıiı ıçın ağ 
lilr .. . Kıml, tapılacak bir ilah 
bu• d d •ama ıjın ıın .... 
Allıyo .. 

I Kumral, uzun saçhmı gök
I ere kanat açan mor servi 
erın kara gl>lg t>sınde kay
bettiın diye yalnızdım, ken 
dırnı yalnız sanırdım . Al. 
d,nrnl\ıım .. 

Benim gibi ağlı)• an da var · 
l'l'ııı. Ey gönül , ÇOf, gl>z, 
htlarınla kuruyan Ferhatın 
Çtırncsıne su gönder .. 

\' E, 1ıönal, yalnız defllıin . . 
'lruz.lıktan kurtuldun ar 

tık .. 
~Ilı.inin kara perdeıinl 

1'likba l ının pembe ufukları· 
"' ıerlp bikesltkle ağhyan 
~erıç! Oemln ıenin hıçkırık
ı'rırıı ltittlm .. Onlar bir aık 
Çlrı ağlıyorlar . 

~ C6z yatlarının bırakhiı 
•zıl izleri ıördüm .. 

6ldatıldık .. Diyorlar ... 
Yle mi? .. 

.\fta .. . 

t bC&z Yaıların sana latl 
' 1 d b· amla damla lçlrtt-n 
•r kadeh t d ı a : vera n .. . 
ı\tla .. 

b liıçkırıklaranın ufuklarda 
htlct la ıfı tnliyen izler kulak 

.. ,, b 
., lr ıenfonl olarak dal 

da.ı,. aelııfn .. 
ı 1,C6ı Yaılarım bana yalnız 
-~;~ın verdlii doyulrpaz 

.\ tattırıyor . . 
ilıyorum a .. 

dı erıırn gibi aflıyanlar var 
Je: 

Sovyetlerde 

Sinema ve tiyatroculuk 
Sovyetler blrlığinde, sine

mada olduğu rlbt, tiyatroda 
da Garbin büyük ıaheser· 

!erine fazla rağbet ediliyor. 
Sovyetlerin en büyük tiyat· 
roları Shake•pearein "Onı . 

kinci gece,, 11ini, Molierenin 
birçok eserlerini. ":' evilla 
Barberi,. nl d~falarca temıil 
etti. 

Bu arada lnglltzler, Sha 
ke•pearein eıerlerinin sah
neye konuıunda birçok tah
riflerin yapıldıfmı ileri ıür· 
diller Fakat, bilyOk eserle· 
rln tiyatro halkına anlatıl · 

mumda bazı deA'ltlkltklere 
baıvurulmaaı tabii sayılma 

lıdır. 

Sovyet sahnelerinde en 
ıon olarek t e m ı 11 olunan 
f ransız rom ancın 
"Üvey ana,, d1r. 

Bilyük Fran11z 

Ratucın 

muharri 

Türk 
Bulgar 
Dostluğu 

20 nisan tarihli Utro ga
zetesine P~tko Stoyanofun 
yazdığı makaleden ıun l arı 

alıyoruz: 

Bütün iç güçlüklere rağ 

men, haliumız, iki uyın 

Türk müme11iltnin Bulıarls
tanı ziyaretini hakiki kıy

metile takdir etmelidir. 
Türkiye Baıbakanının ve 

dııbakanınm Sofyayi zıya. 

retleri ikincidir; bu da Tilr 
kiye tarafından ıulh politi 
kumda Bulgaristanın ehem· 
miyetl hakklle takdir edil 
diiioe ali.mettir Bu ayna 
zamanda ıuna alametUr ki 
Balkanlarda faal ve mühim 
unıur suretiyle, Türktyenln 
ehemmiyetine, gerek reımi 
Hulıar hükumeti. ıerekıe 
Bulıar kamoyu tarafından 

hakiki kıymeti verılmeltdtr . 

rlnln bu eseri, bu ıuretle, Bugün. milletleraraııı em 
Sovyetler B 1 r l ı ğ i n d e niyet prensıpiyle organize 
ilk defa olarak sahneye ko edılen ıulh devridir Bizim 
nmuı oluyor. için Balkanlarda, bu ıulh, 

Sovyetlerde Balzaca kar mılii iatlkl&llmlze müvazt 
ıı b6yük bir ıev1 ı düıünü· blr seyir almaktadır. 
lürae bu plyeıin ıtmdiye ka· Balkanlar yabancının ile 
dar temıtl olunmama11na ti olmaktan çıkmalı ve ken 
biraz hayret edıllr di mukadderatma hlkim 

Hakikatten , Sovyetler Bir- o l malıdır Şunu da ılave 
lttıode Balzac çok sevilmek- edelim kt yalnız zayıflar 
tedlr Hüyük franıız muha · değıl, kuvvetliler de batka 
rrirlnın eıerlerı Rusçaya ter- larıoa alet olabtllrler. 
cümf' edilerek milyonlarca Balkan mılletlerlnln biri· 
basıln.ııhr. birlerine nazaran ehemmi 

.. Üvey ana.. nın temsili yetlerl ıiiphe götürmez· 
Bu poletikadır, bu iıılik 

hakkında Sovyetlerde yapılan 
tahlillerde eserin ıon derece baldır. Türkiyeoin komıulu· 

ğu, tarıhi mazi ve bizzat 
aslına uygun olarak oyncın 
dağı ve kahramanlartn pek kendi istikbalimiz elbirlıal-
canlı olarak temsil edıldiği mlzi orıanfze etmeyi bize 

emretmektedir. 
ıöyleniyor 

Bulgar Türk dostluğu 
Balzcın sahneye konan bu nun serbestçe t~ıkılatlanmıt 

sinden evvel , aene Sovyet ancüleri Adına bi:z., Türkiye 
ler Birliğinde Vahta ngov tı · baıbakanlyle B. Rüıtü Araıı 
yatroıu Balzacın "insanlık muhabbetle ıelamlarken 
komedya11" sıraaındaki ro· teıkilAtlı ııulh lehinde müf 
mantarının hepsini birer bi terek eserin, iyi komıulu 
rer sahneye koym11k idemi ğun ve dollluğun vereceğı 
fti. Fakat bunlara çok uf· iyi neticelerden emin bulu 
raııldıfı halde muvaff akiyet j nuyoruz. 
pek az oldu. - ---

ge~;or7ütkülit tundan ileri ! 1112 cinslik ~ağ kllıksi-
Balzacın romanlarında esas: Y 0 n U. 

olan ıey yaıattığı kahraman· • 
larm devrine aıt adetler 
falanda. Bunlar eıerlerde 
uzun uzun tasvir edtlmiıtir. 
Halbuki roman tiyatro pi 
yesl hllllne konuldu muydu, 
tabii, tasvir k11mı tamamile , 
atılıyor Yalnız, romancının 
tasvir ettiğine göre aktörler 
aeydiriliyor, onlara roman
da tuvir olunan hareketler 
veriliyor Bütün diğer kısım 
ları lemıil Turgenyev, bu 
nun temııilini görmüf. 

Bu tecrübeden sonra ar 
t ı k Balzacm romanlarına 

Sovyetler Birlilinln bazı 
mıntakaları. ve bu meyan 
da en ön safta Kafyasva. 
bağcılık ve baicılığa mer · 
but diğer sanatlar için bi· 
rinci sınıf arazi teıkil eyle
mektedir. Hununla beraber, 
alakadar Sovyet makamları 
bağcılığın gerek ke yf ıyet ba · 
kımındao daha ziyfl de inki· 
ıa fı için b ü y ü k gayretler 

ıarfetmekten bir dakıka ge 
rl durmamaktadır. 

Bu meyanda "Magaraç,, 
bağcılık ilmi tetkikler istaa· 

~ilıyorunı . 
~ tkırrı için yas tutarak .. 
ilıyorum ... 

~ Z. Meriç 

ın~ırmı su~ hutut 
~ . ~ikimliğinden: 
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' sahneye koymaia çalışn.ak

tanaa doğrudan doğruya ti

yatro eserinin temıil edil 
meıi dütünüldü. Fakat, Bal · 
zacm o büyük ıahıerlerine 

mukabil çok iyi tiyatro pi 
yesleri yoktur. En muvaffak 

eseri ancak bu "Üvey ana" 

yanu, müsmir faaliyeti ile 

en baıta gelmektedir. Kırı · 
mın cenup ıahillerinde kain 
o!an bu bir buçuk hektarlık 
iıtaıyonda 1 172 cinıılık bir 
bağ kolleksiyonu vücuda ge 
llrilmiıtır. Burada, Sovyet 
ler birlijinin muhtelif mın 
takaları ve dünyanın tanın· 

mıt bütün yerlerine eit kü 
tüklerle tanınmıt bağ mü 
teha11111 Miçurln ile talebe 
terinin ialah yoluyle yeniden 
buldukları bir çok cinslf'r 

ı •kı . O, 
20 

uıtıı alanında (35, 
~etli ' 25 ve 30) lıra kıy · 
.\''bal beı parça tarlamn 
--.,, •dere mevkiinde ol 
~) ıp Bandırmanın ( Soğuk · 
~ .. ~ı'"kiinde CJldufu taahl· 

ln olunur. 

dır . 

"Üvey ana,, hakikaten. 
Balzacın tiyatroda bir şah· 
eıeridir. Rus edibi Zurgen 
yev, bunun lt:msilini görmüı 
ve çok beğenerek · tesir al 
tında kalmııtı w Kırlarda bir 
ay,, eserinde bu teıir görü · 
lür. 

mevcut bulunmaktadır 
Bir buçuk ı e n e içinde 

"Maıara,., tlmal ve uıak 
, ıark mıntakaları da dahil 

lngiltere Krahnın Taç 
G e y m e Merasimi .. 

• 
lngiltere 

Ma~en ocaklaum devlet
leştiriyor. İngiltere lcrala altancı Jor· kal bir ahenkle kral ve kra

jun 12 mayısta Veıtmlnister 
killseıiade taç geymeai mü· 
nuebetiyle yapılacak olan 
ve büyük bir k11mı bin yıl· 

lık bir ananeye dayanan tö· 
renlerln c~reyanmı , cihan 
kamoyu, bundan yirmi bet 
yıl evvel kral beıind Corc 
ve kraliçe Marinin taç giy 
meıinde tasavvur bile edil 
mesine imkan olmıyan bir 
ölçüde tak ip edebilecektir. 

O gün , ııeremoninin ilk 
dakikasından itibaren bütün 
teferruatını , yeni kralın yal
nız yüzlerce milyonu bulan 
tebaa11 değil, bütün medeni 
dünya radyo vasıtaalyle ö~ · 

renecek, itilecek ve gözü 
önünde canlandırabllecektlr. 

Bu törenlerin, d i n i bir 
mahiyet taııyan ilk kıımı, 

eıki devirlerle niıbetle biraz 
daha kualtılmıı olduğu için 

iki saatten fazla ııürmiye · 

cektlr 
Bunun için, İngil ı z dilini 

bilenler törenlerin her aaf 
hasını adım adım taldp ede· 
ceklerdir. lnglltzce btlmi 
yenler lıe, k o r o müzlfin 
fevkaladelifl ıayaainde bu 
tarihi törenin büyüklük ve 
haımeti hakkında bir fıkır 

edlnebilecekdir Ancak, Vea 
tminıter kll ııesindt-ki t a ç 
geyme töreni esnasında ce 
reyao edecek ıey lerf anla 

yal:llmek ıçfn , bu törenin 
dini cıh~tlerl hakkında, iyi 
d~n iyi maldmat sahibi ol 
mak gerektir. Ba ıtlbarla, 

Brttanya hilktl.me-tlnln emri 
yle Londradaki müzik müe· 
11eıelerlnden Novello bası 
mevlnin hazırlayıp nepet 
mit olduğu retımi proğrama 
müracaat edilmeıi çok fay 
dalı olacakt.r . 

Dıni tören, daha kral ve 
kraliçe kili11eye gelmeden 
Vestminater dekaniyle koro· 
nun killıeye geldiğine itaret 
olan uzun bir dua ile bat 
lamaktadar. Ve bunun arka 
aından bir müddet sonra, 
Vellminster mektebi talebe · 
sinin korosu kral ve kralı · 

çeıinin vürudunu 11elamlıyan 
bir parçayı terennüm ede 
cek ve bu eınada da kral 
ve kraliçe "tiyatro,, adı ve
rilen ve hükümdarlara mah· 

ıuı olan sahneye doiru Her 
liyeceklerdir Kral Corc ile 
kraliçe Elizabet kendilerine 
ayrılmıı olan ve 11erernoni · 
nin aııl cereyan edec~ii bu 
yere vardıklara zaman, ora 
da hazır bulunanlar, müzl 

olmak üzeret Sovyerler Bir 
lfğinin muhtelif yerlerine 220 
bin aap yoltanmııtır. 

liçeyi " yaıa,, diye alkıılıya 
caklardır 

Bundan ıonra ıııra, yeni 
hükümdarların tanıtılmala 
rına gelecektir . Kenterburi 
peıkopoııu ve yüksek paye 
lıler ~biriblrleri arkuma ve 
ıimal~. cenuba, doğu ve ba. 
tıya d o 1 r u vaziyet almıı 
bulunacaklardır. Tam bu aı · 

rada, kral da tahtının basa · 
malında ve ayakta olduğu 

halde, milletine bu dört lı 

tikametl gösterecektir . 
- SONU VAR 

Londra, 29 (Radyo) 
İngiliz Maİiye Nazırı Avam 
kamarasında beyanatta _bu · 
lunarak: 

İngili7 madenleri ve 
ocakları devletleıtirilecektir. 
İngiliz hükumeti, bütün ma · 
den ocaklarının idaresini 
üzerine alacak ve maden 
ocakları tahlplerine 6 mil
yar 500 milyon İngiliz lira
sı tazminat verecektir. Bu 
mühim para, seneden ıene· 
ye taksitle tediye edilecek
tir . Demittir. 

Madrit O ü n Şiddetli 
Top Ateşine Tutuldu .. 
lnuilıere Bilbaoda perisaihlr-halde buluÖaRlspanyol 

çocu~lanm himaye etmeğe karar ver~i. 
(Baıtarafı birinci uyfeda) 

klerl, Millılertn . muhtelif 
cephelerde mavztlerlnl dQ
zeltmefe muvaffak olduk 
ları ve Zazga hattını yar 
ma~a muvaffak olan düt · 
manan büyük zayiata u~ra · 
_?ıfı bıldlrllmektedlr . 

Valanılye, 29 (A .A) 
Emin bir menbadan alınan 

fakat henüz teeyyüd etml
yen bazı haberlere göre, pa 

zar günü Gırmı.tada mühim 
hadiseler cereyan etmtıtlr. 
Genf'ral f rankoya kartı as 
ke-rl bir iıyan baıladı§ı zan. 
nedılmektedir . Gırnatanın 

birçok mahallelerinde tüfek 

ıe11leri ititilmiı bundan son 
ra uçan 12 tftyftfe fehrio 
bu mahalleıtni bombardı 

man etmlıtlr. 

Londra, ~9 (A.A ) Tail 
askeri ektıperler komıteııl 

dün lıpanyadaki ecnebi gö 
nü llülerinlo geri çağrı lma 

meseleılni tetkik etmlttir . 

Sen Jan Doloz, 29 (Radyo) 

- Bask kuvvetlerinin mağ. 

lublyeti büyük ve mühim· 

dir. Bütün kuvvetler Bı l bao 
önüne çekilmtılerdir . 

Mola kuvvetleri ilerlemek. 
tedirler Dorango mevkii 
henüz sukut etmemittir. Bu. 
rası mühim yolların telikı 

aihıdır. Burada büyük Na 
polyon büyük müıkülata 

tesadüf etmtıti · 

Markinyayı itııal etmtı 
olan asi kuvvetler, komü · 
nistleri takip etn: ektedir. 
Birçok köylüler tevkif edil 
mittir . Elde edilen ganaim 
de çoktur. 

Eller ıyo 

için kamp 
tir. 

ve Vega. esirler 

haline getirilmiı · 

Burgoı, 29 (Radyo) -
Bıakay cephesi taarruzunun 
baıladığı tünden bugüne 
kadıtr asilerin eline düıen 

edilmektedir . 
Valanıl ya, 29 (Radyo) 

Aıt Balear ve Kanarya kro 
vazörlerl Boryanl limanını 

bombardıman et mitler ve ba · 
21 yelkenlileri batırmıılardır . 

S an Sebaatlyen , 29 (Radyo) 
- General Mola kuvvetleri 
Melsaıoyu t11ıal etmlttir. Bu 
raaı mühim bır yerdir Ası 

ferin ellerine birçok mühim 
mat ve 150 kamyan dftt· 
mütUir. 

S•lamanka, 29 (Radyo) -
Sabık parU liderlerinden Ji) 
Roblea, f rankonun bütün 
fırkaların birleıtirllmeal emri 

(izerloe ılyaaetle lttiaıalden 

tamamen vazgeçmiıtir. 
Difer rüesadan Antonya 

Brikotea da Monarıht parti 
ııni feshetmiıtir. ----

londra~a ~alabahk 
Londra, 29 (Radyo) 

Taç g~yme meraııml dola
y11lle Londrada kalabalık 

gittikçe artmaktadır 
Dün kral Jorj, Vtndııor 

ıarayandan motörbot ile bir 
gezinti yapmaı ve halk ta · 
raf andan tlddetle alkıtlan 

mııtır . 

ingilteıenin Paris saf irliliği 
Perls, 29 (Radyo) - B. 

De boı, lnıllterenln yeni Pa 
ris ıefiri ' Sir Erik flpıi ka · 
bul etmiıtir. 

İngi l iz sefiri itimatname 
11inl vermlttir. Yarın ıefir, 

B. Delbos veaair hariciye er 
klnile birlikte B. Lebruna 

itimatnamelerini rermen ve 

recektlr . 

(mniyet mü~ürlüüün~en: 
25 4 937 Pazarteıl günü 

sokakta bir mikdar para bu· 
lunarak dairemize teılim ed
ilmiıtir. 

Sahibinin müdüriyetimlze 
esir mıktarı beı bın tahmın müracaatı i lan olunur 

~--~-~----~·-·········~··· 

Eıaa itibariyle bağcılağm 
yapıldığı mmtakalar haddi
nin timallnde husuıi fidan 
larla yapılan bağcılık tecrü 
heleri mükemmel neticeler 
vermiıtir. Bu ıuretle, bu tec 
rübelerin muvaffakiyetle ne 
tfcelenmeıi üzerine, bu 11ene 
zarfında, Moıkovanın 300 
kilometre ıimali ıarkisinde 
kain lvanova ıehri ctvarm 
da, ilk defa olarak bu ka 
dar ıimalde . ilk dört hek
tarlık bağ dikilecektir. Bu 
bağın verimi üzerine de ge 
lf'cek seneler içinde, bittabi 
buğ mikdarı m6temadi su 
rette arttm1acaktır. 

İAlev a~~~;llarıl 
• • 1 Y RZ 11N: Muammer Gözalan 1 
1 Gazetemizde Tefrika Edilen Bu Eser• 
• Yakında Kitap HaHnde Çıkıyor. ; 

=····~············---·.! 



SAYFA 4 

Band1rma icra Memurluğundan: 
itam daireılne izafetle linin paylaımaaından hariç 

hazineye 1540 lira ve fafz 1 kalırlar. 
ve masraf vermeie borçlu 1 4 -- Göıterllen ıünde 
Edlncikli Mustafa kızı Fal- arttırmaya lttlrak edenler 
ma Ze lıranan itbu borcu arttırma ıartnameıini oku 
teminen kar§ılık göıterdlğj muı ve lüzumlu malumatı 

Ed inciğın tabakhane ma· almıt ve bunları tamamen 
halleıinde 1ağı yol, ıolu kabul etmlt ad ve itibar 
Muıtafa oğlu Halil İbrahim olunur. 
karm imam Ali oğlu ma· 5 - Tayin edilen zaman 
ğaza11 önü yol ile mahdut da gayri menkul üç defa 
ve bu hudut dahilinde bir bajmldıktan ıonra en çok 
evlek mfkdarında bahçe arthran.ı ihale edlUr. Ancak 
ve evin içinde ıu kuyuıunu arthrma bedeli muhammen 
müıtemil ve heyeti umumi kıymetin yOzde yetmlt be
yeai itibarile harap ve 600 tini bulmaz veya ıaht iıtl · 
lira kıymetinde bulunan it . yenin alacaiına ruçhanl 
bu ev, 2280 numaralı ka- olan diğer alacaklar bu 
nunun hiikümlerl dahilinde lunup da . bedel bunlarm o 
aahlıia arzedilmlttir. Arttır· gayri menkul ile temin edil · 

mit alacaklarının mecmuu . 
muı 25 5- 937 günü ıaat ndndan fazlaya çıkmazıa 
on bette yapılacaklar . Bu en çok arttıranıo teahhüd6 
gün de verilen bedel mu- baki kalmak üzere arttırma 
hammen kıymetin yüzde onbeı gün daha temdit ve 
yetmit betini bulmadıtı tak- on beıtncl aOnü aynı ıaatte 
tirde tekayyüdata riayet yapılacak arttırmada bedeli 
ıarttle 10 6 937 perıembe ıahı lıtiyenin alacafıoa rüç· 
giinii aynı aaatte ıatsı icra han olan dtfer alacakların 
kılınacaktır. o gayri menkul ile temin 

1 - İıbu gayri menkulün edilmtı alacaklars mecmu · 
arttırma ıartnameıl 25 4 937 undan fazlaya çıkmak ıar · 
tarihinden i t i b a r e n tile en çok arllırana ihale 
Bandırma icra daireıinln edilir. Böyle bir bedel elde 
muayyen numaraımda her · edilme11e ihale yapılmftz 
keıln görebtlmeıl için açık ve' ıatıı düıer . 
tır. ilanda yazdı olanlardan . 6 - Gayri menkul ken· 
fazla malümat almak iıtl · dlılne ihale olunan klmıe 
yenler itbu ıartnameye ve derhal veya verilen mühlet 
33 171 doıya numaraıtle içinde parayı vermezıe iha-
mernurJyetlmfze milracaat le karan feaholunarak ken-
etmelidlr. diılndf'n evvel en yQkıek 

2 - Arttırmaya ittlrak 
için yukarıda yazılı luyme · 
tin yüzde 7 ,5 nlıbetlnde 

pey veya mtlll bir bankanan 
teminat mektubu tevdi edl· 
lecektlr. 124 

3 - İpotek ıahlbl ala· 
caklalarla diğer alakadarla -
rın ve irtifak hakkı sahip 
!erinin gayrl...1 menkul üze 
rJndeki haklarını huıuıfle 

f alz ve masrafa dair olan 
iddialarım it bu., ilin.,tarihin· 
den itibaren yirmi gün için· 
de e-vrakı müıpltelertle bir
Ukte memurlyeUmlze bıldır. 

meler! icap ed~r. Akıt tak 
tirde hakları tapu ıkilile 

rekllf te bulunan kimıe ar-
arzetmlt olduiu bedelle al 
maia razı olursa ona, razı 
olmaz veva bulunmazıa he 
men on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve 
geçen günler içinde yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet ke.lmakıızın 

memurlyetimiıce alıcıdan 

tahsil olunur. ) 33 
Yukarıda gölterilen ta

rihte B _a n d ı ..... r m a lcra 
m e m u r l u i u odaıında 

tıbu ilin ve göıterilen art
tırma ıartnam·~ıi daireıinde 

l"ORKDILl 

Gönen Belediye 
Riyasetir1den: 

1 - Gönen kaaaba11nın:hall hazır haritaları Nafia Ve
kaletinin matbu fenni ıartnamelerl datreıtnde yaptmla
cakhr. 

2 . Haritalara yaptırılacak ıaha ( 150) hektarı meskiin 
(50) hektan gayri meakun olmak üzere (~00) hektardır. 

3 - Muhammen bedel meakun yerlerin hektarı ( 18) 
ltra gayri meakun yerlerin hektarı ( l 3) liradır . 

4 • Açık münakaıa ile ihale 15 may11 1937 tarihine 
müıadJf Cumarteaf gür.ü aaat 18 de Belediye encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - 1 - 154 

Bahkesir Tapu Sicil 
MuhafıZhğından: 

Köy: mahc.llell 
Dinkciler 

Mevkii Cinıl Hududu 
Mahallede ev Sağı gebeli Ali oi 

lu Halil vereıelerl, 

ıolu ve önü yol ar 
ka11 Bekir oflu ve · 
reıeleri tarla11 

30 NiSAN Y57 

Vila.vet Daimi 
Encümeninden: 

1 • Eketilmeye konulan it Bahkeair vtliyet merkezin· 
de lnta edilecek Doğum Evi inıaıına alt temel hafriyatı ıle 

m ütemadi[beton arme k11mı . 
lntaatın keıif bedeli 10045 lira 34 kuruıtur. 
2 · Bu ite alt tartname ve evre k ıun1ardu: 

A Ekıtltme ıartnameai. 

8- Mukavele projeıi. 
C· Baymdırhk tıleri genel ıartnameat. 
K- Fenni ve huıuıi ıartname . 

F- · Keıtf cetveli, Silıllei ffat cetveli. 
G· Plan, 

İıtiyenler~ bu tartname ve evrakı" viliyet Nafıa mQdQr 
lüi6nde • görebilirler. 

3 · Ekıiltme 30 4 · 937 tarihine teaadüf eden Cuma 
ıünün aaat 15 de Vıllyet Daimi Encümeninde yapılacak· 
hr. 

4- Ekıillme kapalı zarf uıulile" yapılacakhr. 

5 Binanın yalnız bu ıene için l 0045 lira 34 kuruıluk 
k11mı yapılacaktır. 

6 Elulltmeğe girebilmek için 753 lira 40 kuruıluk 
muvakkat teminat vermeai bundan baıka yedinde bulunao 
vekaletten verllnıiı müteahhitlik veılka11nı ibraz etmctl 
lazımdır. 

7 Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazıla 
saatten bir saat. evveline kadar Vilayet Daimi Encümeo 
refıliğlne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Poıta ile gönderilecek ar. ektupların nihayet 6çünc0 
maddede yazıla aaate~ kadar ıelmit olmuı ve dıı zarfıll 

mühür mumu ile) yice kapatılmıı olma11 1lzımd1r . Poıt• 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bulunduiu mahalle ve evsafa yukarıda yazılı ev Dinkçiler 
mahallealnden Keçekülah otlu Çil Alinin tuarruf ve 
miilklyetlnde iken 338 tarilainde ölmeıile karısı Fatma ve 
oflu Mehmet Emine kaldıiından bahiıle namlarına teıctl 
ettirmek ue Tapu almak fıtediklerlnde taaarruf hakları 

tahkik edilmek üzere 12 5-937 g ün ü mahalline memur 

gönderilecektir. itirazı olanların bu m6ddet içinde yazı ',-------------------•-· _ı __ ı 3_4..--# 
ile Balıkeılr Tapu Sicil mubahzhiına veya mahalline gele
cek memura müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahall~sJ Cinai Mevkii 
Martla Ev Mahallede 

Hududu: Safı, kızılca oilu Hnıeyin hiHeJlne bölün 
müı Ev Solu Hatice hl11eılne bölünmüı ev Arka11 kap 
ucu otlu Şükrü ve kısmen tplıkçi Şahin otlu Ethem 
vereıelerl · haneıl, 6nü yol 
Bulunduiu yer ve evıafı yazılı ev, Martlı mahalleatn · 

den Kızılcaoilu lımallln taaarruf ve mOlkiyetlude iken 
310 da ölmeılle karı11 Havva •e evlatları Muıtafa ve 
Hatice ve Ayteye ve bllahara Havvanm da 327 de ölme· 
ılle evlatları yine Muıtaf a ve Hatice ve Ayteye kalmıt 
ve bunlar da kendi aralarmda o tarihte haricen yaptık · 
ları takılmde Hatice ve Ane ht11elerlne Deveçukuru mev
kiinde tarla ve bai verilerek bu teıcilt iıtenllen evde miin 
ha11ran Muıtaf a hı .. ealne terk ve tahılı edilmıı oldufun 
dan bahtıle Muıtafa taraf1ndan namma teıcıl ve ıenede 
ballanmak iıtentldlilnden taaarruf hakkı tahkık edilmek 
üzere 12 5 - 937 ıünü mahalline memur göndertlecekUr. 
itirazı olanların bugünler içinde yazı ile Tapu Sicil Mu
haf ızlaiana veya mahalline gelecek memura müracaat ey
lemeleri lüzumu ilin olunur· 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köy O 
Küpeler 

Cınıl 

Tarla 
Mevkii 
Dağtepe nam 

Fındıcak 

Hududu 

Dofu: Dere, Br 
tm Yol Poyr_.. 
Taılık BaJI'' 
cenuben Ahra• 
kızı Emine 'fi 
k11men dere: 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazıh tarla Küp• 
ler kiyünden Abdurrahman oflu Feyzinin taaarrufundl 
iken 315 de öl mealle evladan Ahmet ve bu Ahmedin dl 
318 de ölmeııle evlatları Ali ve Emine •e Ayte Dudu fi 
Ahmede ve yine bu Abmedln de 327 tarlhtnde ölmeıile et 

latlan İımall ve İbrahim ve AUkeye, kaldıtından bahtı!• 
bu vereıe tarafından namlarına teıctl edilmek Ozere 9 5.931 
pazar aünü mahalline memur g6nderilecektlr. itirazı olef' 
tarın bu günler içinde yazı ile Balakuir Tapu Sicil mubl' 
fızlıi1Da veya mahalline gelecek memura müracaat e1I' 
melerf lOzumu ilin olunur. 

·~~~~~~~~~~~,.,,.. sahlacait ilin olunur. ıabit olmadıkça aatıı bede 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K~~~iL~I ~~ı ~ Har Te~men~ En lüyük Oüait 
Pazarteıınden baıka her 1 SıllS Sürümünü lrllumıkln. 

E~•r ~r.ı'~'J 
ıç ın Lu3 umlu f..,ş_yaLarı 

adan UcuJ ·.7{/m!J 

Biı. köylülerde 
Pullu~ ve f.\ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 

gün çıkar. Slyaıal gazete .. 

Yılhiı: 800 Kurut ~ t.., A K A T 
Altı Ayhilı:400 • 

1 ~:;::::eçmı, 
3

•ayıı:. 25 1 Satışta Birinci Şart: 
~-B~~;~lR TÜRKDlLl,, ı ı "REKLAM,, DIR. 
Dünkü UOH za~ire liıllırı ~ Satacağınız Malınızı 

UNLAR: 1 
Aıgari Azamı Herhalde Reklam Ediniz .. 

55 Randıman 90~ 9~~ 1 Ve ~" n~k!llnı la rınızJ 
~~ : ~~~ !~~ " ( TUR!(DJLI) ııc \ı' criniı 
80 " 750 760 it. 

BUGDA y PİYASASI IJ.... T u,.., R K o ı· L ı· Yerli Sert 5 475 
Yumuıak 5,75 5,25 
Anadolu 7,25 6 25 
Yumuıak 6 6 ,25 ~ 
M111r 4 3,875 it. 
Arpa 4 4 25 ~ 

Çavdar 4 4 it. 

Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur· 

Stıam J4 IS ·~~".JJP,t~~~~~~~~ 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Balda 3 3,5 

Çıkarım Genel Direktörü 

Baıım Yeri ll Baaın evi 
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