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En Esas/( Gıda Maddelerinden Olan Ekm~kle 

Et Ve Diğer Maddeler İçin Belediyeler 
Emir Verildi. 

B. Celal Bayara Yugoslavyanın Beyaz Kartal 
Nişanının Bi1yi1k Kordonu Verildi. Prens Pol 

Başvekilimizi Kabul Etti. 

Dahtlly~ VekaleU, alllca
darlara bütün vil J ·etlerede 
hayat ucuzluiunu temin 

makaadile yapılaca•~ ınüca . 

deleler hakkında ıu emri 
göndermlttlr: 

· Belıred, 10 (Radyo) -
Türkiye Baıvektlt 8. Celal 
Bayar ve Hariciye Vektll 
8 Tevfik Rüıtü Araa bugün 
Belırada •asıl olmuı1ardır. 

Mteaffrlerl hamil bu'uotsn 
tren gara girdiği vakit bao 
do Türk lıtlklal martını çal· 
mıttır . tt. Celil Bayara, 
Yugoılav Beıvekllı Milan 
Stoyadlnovlç tarafından na· 

zırlar, ıeoeraller ter. ılılmıt· 
tır. 

Baıvekılımtz iataayonda 
binlerce halkm alkıt tufana 
araıında yürürken bu ııra 

da aakHi kıtalar da ı eılm 
seli.mı ifa edıyordu. 

B Celil Bayar ikametle. 
rlne tahsis edilen §aloya 
ıeltnclye kad6r bütün yol 
larda aynı hararetle alkıı 
lanmıt ve halk: 

Yatasın Türkiye Y aıa · 

ıın Celal Bayar. Dl}e ba · 
ğırmıtlardır . 

Belırad, 1 O (Radyo) -
Türkiye 8aıvektlı ve Huı· 
clye Vekili burün öğleden 
ıonra saraya giderek kral 
def terini imza lamıılardır. 

MGteaklben 8 . Celil Ba 
Yar •e Milin Stoyadino•lç 
araıında ılyui görüımeler 

Yapılmııtır . 

Baıvı•kilimiu Beyaz Kar 
tal nlşam vulld(. 

Belgrad, 1 O (Radyo) -
B Celal Bayar, Kral Naibi 
Prenı Polun huzuruna kabul 

"Belediye kanunu,. bele 
dlyelerlmtze hayat ucuzluiu 
itinde mühim vazlfe lu ver · 
mlı, bu mevzular üzninde 
tevakkuflar yapılarak zeman 
zaman kararlar almmııhr. 

Millet er 
Cemiyeti konseyi toplan~1. 

Cenevre, IO (A. A.) - Mil 
1Jaşvı'klliml:l11 Jwrardle kurştlandc!fı Rel,qrcı llan~bfr göriinü~ letler Cemlyetı Konıeyi dün 

edılmiıttr. Prens Pol '4endi- kıamıodaki mevcut durumu l toplaomaıtır. Yarın (bugün) 
lerine Yugoılavyenın Beyaz müemmen kılmalctadır . " 1 ıçtlmada, Habeıtetan lattla · 
Kartal niıanının büyük kor H. Celal Bayar, Mılan t aının tanınrrıaaı meselesi rö· 
donunu vermfılerciir . Stoyadinoviçfn dostane cuy rütülecektlr. 

Öğleden sonra Prenı Po- gularına ve Yugoslavya top ti a bet tmparatorunun; 
lun rdık len, l~aye n Ba- rak!arın a ayak butağt an Milletler Cemiyeti he)·ett 
yarı kabul etmltlerdtr. dan itibaren samimi nıleaflr ıumumiyeıılni n ınüzak~relerlnl 

Aelgrad. 10 <Radyo} _ perverlığe tetekkür ettnlf ve hııKlp etmek fçfn Cenevre-
Ra~vekll ve Hariciye Vekili güzel Yugoılavyada bulun ye geleceği btldirılmekteJir. 
Mili. Stoyadlnovlç Türkiye malda duydu§u memnuni· 
Batvektlt ıueflne zabitan yetini "nlattıktan sonra; 
kulübünde bu akıam mü · Türklvf'nln doıt ve kar· 
kellef bir ziyafet v«"rmtıtir. dt'f Yuaoslav m llleUnl da-
Ziyafette birçok zevat ha· ima mesut görmek htediğt 

nl, Balkan Antantının ıağ-zır bulunmuştur . 

MıJan Stoyadtnovlç ziya 
fette lrad ettiği nutukta Yu 
goılav milleti namına doıt 

Türkiye Batveklllnl ıelamla 
makla duyduğu bahtlyarlağı 
ve ikl memleket araıındakl 
doıtane mümuebetlerl teba
rüz ettlrmlt ve demfıtir ki: 

" - lkl memleketin güt

tüğü ılyaset Avrupanın bu 

lamlığını, menıupluının ati
ye emniyetle intizar edf'bi 
leceklerlol tıaret ederek ıöz· 
terine ıöylece nihayet ver
mlılerdir: 

" - Yugoılav dostlufunun 
Türk milletinin kalbinde 
ebediyen yafıyacağına emin 
olmanızı rica ederim .,, 

Amerika 
ispanyayı sev~edilmeUe 
olan 29 tayareyi tev~if etti. 

V aılgton. l O ( A.A.) Ame 
rlkR, Franaaya geçirilmek 
üzere bulunan yirmi dokuz 
tayareyl lıprman henbına 
olması dolaylılle tevkif et . 
mittir. 

"====:==========::c========:::z:o=========================== 

HitlerOünfloransadan 
Berline Hareket Etti .. 
Hare~etin~en önce de Hitiif- Mussstini ırasrnda bazı 

Nutuklardan ıonra opera 

sanatkarları tarafından bir 
konser verllmlıttr . Konser 
devam etmektedir. 

Belırad, 10 (Radyo) -
Türkiye Baıvekılı 8. Celal 
Bayarla H6rlciye Vekili B. 
Rüıtü Araa ve refakatlerln · 
dekt heyet, dün gece saat 
22,40 da huıuıi trenle Bel
grada gelmtıler, fevkalade 
parlak te:ıa ~üratla laUkbal 
edilmiılerdlr. Yugoslavya 
Hariciye Nezareti teırlfat 
umum müdürünün riyasetin 
deki heyet ile Türldyenln 
8elgrad elçl81 8. Ali Hay. 
dar Aktay sabahleyin Bul 
gar · Yugoılav hududunda 
Türkiye Baıvekill ile refa 
katlerlndakı zevatı kartıle · 
mıılardır. Nıs umumi vallıt 

Belediye relıl , kumandan ve 
halk istasyonda hazır bulun· 

mut, umumi vali: 

Arşidük Ot to
n un kardeşi 
tevkif edildi • 
Viyana, 10 (Radyo) - Vi

yana harbiye mektebinde 
talebe Arıldük Ottonun 
kardeıi hakkında tevkif 

gizli müzakereler cereyan elti. 
Floransa, 1 Ü( Radyo} - HU· 

ler, Mu11olinl ile btr:lkte 
dün ıaat 14 te buraya gelmif 
•e belediye relıl tarafmdan 
karıılanmııtır. 

İıtaeyonda, yüz bin kiti 
bulunmuıtur . 

Hitler, ~iri ıarayında bir 
müddet lıtirahatten ıoora 

Muııollnl tle birlikte umumi 
harpte ölenlerin mezarlarını 
Ziyaret etmtı ve çelenkler 
lcoymuıtur. 

Httler, bunu müteakip. Yu 
bolu bahçelerloe ıltmlı ve 
Ot'ada tertip olunan feıtlva · 
it ıeyreylemlttlr. 

Führer, rece ıereftne ve · 
rılen büyük baloda bulun· 

muı ve müteakiben havai 
flıekler tenliilnl ıeyretmlı· 

Ur. 

Alakadar mehafılfn temi· 
nalına göre, Hltlerle Mus 
ıollni vilayet konağında tek

rar konuımuılardır. 

Floransa, 10 (Radyo) -
Hitler ve refakatindeki ze · 
•at, gece yarıaından ıonra 

Alman hudutlarana doğru 

hareket etmiı ve lıtaayonda 
büyük bir kalabalık tarafın· 

da11 uğ"11anmııtır . 

Berlln, 1 O ( Radyo ) 
Yüzblnlerce ahali, Hltlerl 
karıılamağa hazırlanıyor 

Münihde rle, llitler için bü · 
yük tezahürat yapılacaktır . 

- Bot aeldıoız . Demlt ve 
B. Celil Bay arın refika sına 
bir buket vermlttlr 

Yugoslavya hükumetince 
büyük miıaflr ıereflne tah 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

müzekkereıi keıilmiıtır. 
·~ 1 ~-

Rusya da Beyaz 
Ayı Vurulmı .. 

yacak .. 
Moıkova, 10 ( AA. ) 

Hükumet memurları, beyaz 
ayı avcılaeını menetmııler
dir . Beyaz ayı itlafına lkl 

halde müsaade edılmııtır: 

Ayının hücumuna maruz 
kalmak, kutup ıeyyahlarınm 
taze ete thttyacı olmaları .. 

Beyaz ayıların kutup ok
yaouıunun cenup kısımlarını 
tedrlel ıurette terkederek 
ılmale doiru muhaceret et 
mekte oldukları görülmüı· 
tür. 

1935 Yılında devlet mer· 
kezinde toplanan hlrfncl 
Uraylar Kurultaya ruzname· 
• inin en mühim maddesini 
teıktl eden bu mevzu üze 
rinde yapılan görüımeler ıo · 

nunda alınan kararlar bütün 
belediyelerimize tebl ı ğ edtl · 
mı ıtt . 

Be!edlvelerin yaıayıı ucuz. 
luiunu temin ltlnde alacak· 
lan müessir tedbirlerin bil 
hassa g ıda maddeleri, mes· 

1 
kenler OJ:erlnde teı:nerküı 
ettiril meıl kararlaıtırılmııtı. 

Baılıca üç ıırupa ayrılan 

eıaalı gıda maddelerinden 
ekmeffo, etin her nevi seb· 
ze ve meyvaoın maliyet ve 
toptan aatıı fıatlarına naza· 
ran perakende nht flatları· 

nın tamamen aıayrl tabii 
olan yükıekhğloe icrayı te
ılr eden Amiller ve buolarıo 
izale çareleri üzerinde eıas· 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Ha 1 k evi Kurslannın 
Sergisi O ü n Açı1dı •• 

Biçki· ~i~iş ve çiçekçffif sergisi muvaffıkiyetli 
çahşmalarm esarlerite ~o1udur. 

Halk evi 

Dün Halkevlnde saat 
17,30 da biçki - dıkit ve 

çiçekçlltk kurslarının ıerglıl 
açılmııtır . 

Açılma eınasında kadın , 
erkek büyük bir kalabalık 
Halkevlnln alt salonunu dol 
durmuıtu . 

Ônce Halkevl Relıi 8 . 
Feyzi Sözener, blçkl·dik l ı ve 
çiçekçilik kurala ·ına devam 
eden bayanların çalııma · 
larım toplu bir halde 
göıteren seraılyl mevzu-
baah ederek bu kura · 
lan da vazife alan ve mu 
va!faluyetle yürüten bayan · 
lara teıekkür etti ve bu ve 
ılle ile bayanların , bılha11a 

eeoç kızların lcuralara karıı 

gösterdiği alakayı anlattı ve 
Balıkeılrln luz enıtltüıüne 
olan ihtiyacının bu kurslarla 
btrkere daha açıklandığını 
ıöyledt . 

Amoz adasmı zorluyorlar. 
Amoz, 10 (A.A.)- Amoz 

limanı bu ıabab Japon 
harp aemtleri tarafından 
bombardıman edtlmff, bunu 
müteakip Japonlar adafa 
aaker çıkarmak teıebbü•üo 
de bulunmuılardır. 

Müteakiben valı vekili, 
Vall Muavini B. Ekrem Yal· 
çıokaya ve HalkeYinln biçki· 
dikit ve çiçekçilik kurslarının 
batarılı faaliyetine lıaret et
li ve kurdeliyı keıerek ter -
glyl açtı . 

Davetlıler ve hazır bulu · 
nanlar Evln yukarıkl salonuna 
çıkarak ıergiyl gezdiler. 

Sergi. gerek llalkevlmlzln, 
aıerekıe kursu idare eden · 
lerle müdnımlerlnln çalıı . 
malarını ortahyan canlı bir 
~eerdlr . 

Elbtıeler, rüzel ve zarif 
yastıklar, tabii çiçeklerden 
hiçte farklı olmıyan ıuni çi
çekler kundan edilen büyük 
lıtif adeyl kendılıklerlnden 

lf ade ediyorlar. 

Balkevl kurslarının ev 
lılerl.ne gettrdlil ye-

niliği ve b'unda 01oadıiı 

rolü anlamak için bu ıerıl 

herkes tarafından muhak· 
kak ıı ö r Q l m e l ı d ı r ki, 
böylece Halkevlerintn iç
timai hayatımızın Jıer cep 
hc!ılndekl ehemmiyeti ve 
baıarısı bu veıtle ile blf
kere daha zevkle seyretmek 
fınah elde edtlmtı olacak. 
lir. 

Sergi bu güod«"n ntbiren 
üç gün açık bulundtirul• • 

caktır. 



:SA 'r tA ı 1 

Hevyor~ta ~atı ~afüli ve 
merhametsiz dil~erler 

aranıyorl 
Amerika zabıtası; ıon zo· 

mantarda ortalığı tedhit 
f!deo çapu:cularla artık ba. 
ıa çıkamıyacak haldedir. 

Nevyork pollı müdürü, 
dütünmüf, taıınmıı ve nlha 
yet çapulcuları kolaylıkla 

yakalıyabilecek bir çare bul 
muıtur. Bu çare ıudur: 

Amerikayı tedhlt içinde 
bırakan çapulcular, en mü -
kellef salonlara devam eder· 
ler. Orada, arlıtokratlarla 
konuıurlar ve parala kimH 
lerln hüviyetini teıbit ettik 
ten ıonra faaliyete geçerler. 

Çapulcular güzel kızlara 

çok mütemayil bulunduk· 
larından, Amerikan dilber· 
lerlnden bir alay luz topla · 
yıp onları gizli zabıta hlz· 
metlerinde kullanmak, mak
sadı temine kaildir. Llktn 
dilberlerin, çapulcularla ta · 
nııtıktan ıonra, onları hü· 
kumete teıllm etmek lıte· 
memeleri hatıra geldiğinden 
gizil zabıta hizmetlerinde 
kullanılacak kızların, behe· 
mehal katı kalblt ve mer• 
hametılz olmaları ıarthr. 

Nevyork pohı müd6rüniln 
gizli zabıta hizmetlerinde 
kullanılmak için aradığı gü 
zel kızlarda, yalnız bu vaa· 
fın bulunmasanı kafi görü 
yor. 

Estantana izdivaç 
lakoçyada zengin bir ıenç 

bir tenezzühte tamdığı bir 
kızla anide sevlımtı ve kıza 
derhal izdivaç teklif etmlı· 
tir Kız , bu teklifi kabul 
edince, lıl<oçyalı: 

- Haydi klltıay .. ! 
Dem it ve iki genç, bir ıa · 

at içinde eTlcnmlıth ! 
SabahleyJn, tenezzüh lçln 

evden çıkan kız, akıam, ıe· 
ltn elbiaelerlle kocaaını ala· 
rak ebeveyninin evine git
tikleri zaman ortalık hay. 
ret içinde kalmıthr. 

İoglllz gazeteleri, buna 
ealantene izdivaç dernekte 
çok haklıd1rlar ! 

2 9 Ayh~ ÇOCU~ ÜÇ iisan 
biliyor, 

Londrada, ( Karlen Rom 
berh) adında 29 ayık bir 
çocuk, İngilizceden baıka, 
mükemmel frannzca, lt
alyanca konuımakta ve oku 
maktadır . 

Londra belediyeıi, bu ço 
cuğa bir mükafat vermeği 
kabul etmlf ve fakat müka · 
f atın ne olması lazım geldi· 
ğlnl henüz tesblt edememtı · 
Ur. 

f ilipin a~alarln~ı çocuk
lara evvela yüzmeği öğre

tirlermiı 
Fllipln adalarınde, doğan 

çocuklara evvela güzmeğl 

ve ıonra yürümeğl öjretlr 
lerrrıtı . O derece ki, bir çocuk 
daha iki yaıında iken mü -
kemmel surette yüzermiı! 

Fillp\n adalarındaki ka · 
danlar, baıka memleketler
de çocuklara evvela yürü 
mcğl öğrettiklerini söyll 
y~~1!erle •lay ederler ve 
bö)fe bir hareketin gayri 
tab ıi olduğunu iddia eder· 
lerınlş . 

Kı~mlır yışlanm sıklar· 
lar, Meksika erke~leri de 

• • 
veıgıyı 

Kadınlar, yaılarını saklar· 
lar. Meksikada bu adet, 
umumiyetle caridir. Mekal · 
kah kadınların hiçbiri haki· 
ki yaıını ıöylemez! Mekılka 
kadınlarının ruhuna ıılemlt 
olan bu adet gibi Mekıikalı 
erkeklerde de, vergi ıle ali · 
kadar itlerde doğru ıöyle. 
memek itiyadı vardır. Ora· 
da her erkek, vergi Jılerln· 

de yalan ıöylemeği, adeta 
bir vazff e telakki eder. 

Oyuna dalmışlar! 
Bir vakit bizde bir Y oyo 

lpUla11 vardı! Şimdi o gün· 

lerl hatırladıkça koca koca 
delikanlıların, ıokakta çarıı· 

da ve pazarda ellerinde 
Y oyo ile oaııl ıezlndıklerlne 

hayret ediyor, kendt keadl· 
mlze gülüyoruz. 

Avrupa gazetelerinde oku· 
duf umuza göre, ıtmdi de 
Londrada bir oyun hastalı· 
ğı baı göıtermtı, hatta ıon 
derece llerlemıı bile! 

Londranın en yüksek ta-
bakaama menıup olanlar, 
her ıılerlnt bırakmıılar, ıl 

nemayı, hatta en zevkli ıu· 
vareleri bir tarafa atmıılar 
ve ıeceleri evlerJnde topla-

narak elektrikten yaptır· 

mıı oldukları tayare lıtaa 
yonlarından kilçük tayare· 

lert havalandırarak, bunlar. 
dan hanılıl diğerine çarpa · 

cak, diye bahıl mütekabile 
glriımekte lmlıler! Nuıl, eğ· 

lenceyl beiendlniz ml? 

T ılthsiz harp 
A vrupanm meıhur münec 

clmleri; ispanyanın yıldızı 

için ıenelerdenberl bedbina
ne mutalealarda bulunuyor· 
lar. 

lıpanya, dünyanın en gü· 
zel ve fevkalade mamur 

memleketlerinden biridir. 

Şiir ve musiki, en çok lı 

panyada yaıar. Servet ve 
refah, lıpanyanın yarım aa 

ra yakın bir zamandanberl 
kana kana içtiği bir ekıır 

olmuıtur. Fakat, bütün bun 
lara rafmen, lıpanya harp 

ve darpta çok talıhılzdır. 

l 898 de Amerika tle harp 
eden lıpanyollar, kahraman 

ca çarpıımıılardı . Ne çare ki 
neticede yeni dünya çocuk· 

larıoa majlup olduklarını 

tarih eöateriyor. Zavallı is . 

panya, bu mağlubf yet yü
zünden. kıymetli muatemle· 

kelerlnln btr kıemını v e 
ezcümle Ftlipln adalarını 

kaybetti . 

İspanyada ıtmdı de harp 
vardır ve 20 aydanberl hü-

küm ıürüyor. Lakin bu ıe · 

ferki harp koca bir vücu· 

du yıkan, bir ağacın gövde. 
ılnl ylyip bitiren mikrop 

gibi dahilidir. İspanya, ma· 
aleaacf bu harpte de mağlup 

olacak. Şu farkla ki, mağ. 

lup İıpanya, yerini galip İı · 
panyaya terkedecektlr. 

Avrupa aatronom\arı, çok· 
tanberi bu n~tlceyl keııf ve 

istihraç ettiklerini iddia edi 

yorlar; ıiz ne dersiniz, öğün· 
müı olmaıınlar? 

1 OllKDILI t 1 MA YlS 1915 ,, -1 SEHİR HABERLERİ 
·'\ 
1 ,, 

Köpeklerin Parçaladı- Teşviki Sanayi Ve 2nci 
ğı Çocuk Ce edi.. Beş Senelik Proğram .. 

--
Bir kadın gizlice doğurduğu ço· Hazulının eııslar~a yeni kuıulın vı ~uıulıcak olan 
cuğu boğmuş ve hendeğe atmış sanıyiin mamOUeri himaye edilecek .. 

Sındırıınıo bir köyilnde 
bir ana, dolurduğu çocuju 
bojarak öldürmüıtür. 

Vaka ıöyle olmuıtur: 
Sındırgıoın Osmanlar kö· 

yünden Hüıeyln karm Ayte 
adında bir kadın köye ya · 

11m aaat kadar meıaf ede 
Kıran adı verilen mev· 

kide hendek içinde blr 
küçOk çocuk cesedi ıörmOt 

tür. Ceset köpekler tarafın· 
dan parçalanmıı, bazı kmm· 

ları da yen mit bir haldedir. 
Vaka derhal ve jandar-

maya bildirilmlf, 
lan tahkikatta 
köyden Ali kızı 

yapı· 

ceıedln, 

Fethiye· 

nln gayrimeıru çocuğuna 

alt bulunduğu anlaıılmııtır. 

Fethiye birkaç gün önce 
köyden 60 yaılarında Fat· 

ma adında bir kadının evin· 
de glzllce doiurmuı; çocu · 

iu, gece herkHln uykuda 
olduğu bir ıırada boğarak 

öldürmüı ve bu hendeğe 

ıötürüp atmııhr. Kadın hak · 

kında adil takibata baıla 

nılmııtır. 

Kültiir Bakan- Havran gençle
lığının okulla- rinin f elaketze 
ra bir tamimi delere yardımı 
Ankara, 1 O ( Huıuıi ) -

Knltür Bakanlıiı, Y ozgad ve 
Karıehlr havaUılndeki zel· 
zele felaketzedelerine okul· 
larm yardımda bulunmaları· 
nı lıaret ederek bir tamim 
ıöndermlıtır. 

Bu tamimde bılhHta ıöy· 
le denilmektedir: 

" - Orta Anadoluda tabi 
atın gece yarııından ıonra 

bir baıkınına uiruyarak çatı
ları l>aılarına yıkılan vatan 
daıların lnlltllerl bütün bir 
milletin yüreğinde akisler 
yaparken iniltilerin geldiğl 
tarafa yardım ellerlmlzi uz 
atmak hepimize borç olmuı· 
tur. 

Azhk, çokluk mevzuubah· 
solmadan elimizden geleni 
yapmak ıuretile fe'aket gö
renlere derd ortağı olduju 
muzu belli etmeliyiz. Tale· 
belerimizin bir çok vatan 
daılarm ac111 karııaında haa 
ıulyetlerlnl imtihan etmeğe 
hacet kalmadan temiz duy· 
gularla bu yardıma koıa· 
caklarını umarak kendileri· 
ni harekete getirmenizi tav 
ıtye ve rica ederim .. 

Valimiz Ankıra~an istan
~ula geçti. 

Vilayet 938 bütceıf ve 1 
diğer vilayet ıılerl hakkın· 
da Vekaletlerle temaa etmek 
üzere Ankara ya giden Vali 
B. Eth"m Aykut, oradaki it· 
lerinl bitirerek lıtanbula 
ıeçmlşllr . B. Ethem Aykut, 
on gün kadar latanbulda 
kaldıktan ıonra ıehrlmlze 
dönecektir. 

izmilte bir gazete 
lzmltte "Körfez,, adında 

haftalık bir gazete çıkmağa 
baılamııtır. 

Arkadaıımızı tebrik eder, 
muvaffakıyetler dileriz . 

Saat çalan ~trsız 
Dumlupınar mahalleıinden 

arzuhalcı Oımanın evine, 
klmıe bulunmadığı 11rada 
hırsız glrdığl ve bir masa 
aaatlnl çaldığı tlkiyet olun· 
dujundan araıtuılmaktadır. 

Havran nablyeıl gençleri 
K.arıeblr ve Y ozgad f eliketı.e · 
deleri menfaatine bir müıa · , 
mere tertip etmltlerdlr. 
Müıamerede altmıı dokuz 

llra ıelir temin edilerek N,;. 
hlye Müdürü B. Fuat tara· 
fından ıehrimlz Kız.tay mer· 
kezine gönderllmtıttr. 

Havran gençlerinin bu gü· 
zel teıebbüılertle f aptıkları 
yardımı tekdirle karıılarız. 

Kız ~açumıs 
Eğe mahalleılndeo Salih 

oğlu J 8 yaılarmdakt Meh· 
met, Lu mahalleden Ahmet 
kızı Sellmeyl kaçumııtır . 

Mehmet yakalanmııtır 

Bir evden çalman para ve 
eşya 

Kurtuluı mahallesinden 
Selim kızı Zebranın evine 
hınız glrmlf ve on lıra ka 
dar para ile bazı etyasını çal · 
mııhr. Hınız aranmat.tadır. 

l ISTANBUL RADYOSU 

il Mayıs 19 3 8 ~ırşam~a 
Öğle neırlyatı: 
12 30: Pl&kla Türk muıi 

klıl. 12 50: Havadis. ll,5: 
Plakla Türk mu11klsl. l 3,30: 
Muhtelif plak oetriyatı. 
Akıam neşriyatı: 

17: inkılap tarihi deni: 
Üniversiteden naklen. ) 8,30: 
Spor ve gençlik bayramı: 

Konferans: Ekrem Özelmas, 
Yüksek İktlut ve Ticaret 
mektebinden 18 45: Plakla 
dans muılkhi 19. 15: Kon 
feraoı: Eminönü Halkevl 
namına Doçent DJı tabibi 
Feyzullah (Dit ve vitamin· 
ler.) 19 55: Boraa haberleri. 
20: Nezihe Uyar ve arka· 
daıları tarafından Turk mu 
ıtkhi ve halk ıarkıları . 
20 45: Hava raporu. 20 48: 
Ömer Rıza tarafından Arap 
ça si:\ylev 2 t: Klastk Türk 
musikisi: Nuri Halli ve "' 
kadaıları taraf andan, [ saat 
Byarı] . 21.45: Ork:eatra . 
22. 15: Ajana haberleri 22 30 
p ;ikla sololar, opera ve ope 
ret parçaları. 22 50: Son 
haberler ve erteıf günün 
proğramı. 

J 927 Seneılnde neırolunan 
ve on beı ıene müddetle 
tatbik etlllmealne baılanılan 
teıvtkl aanayt kanununun 
hülcümler•ne göre, her beı 
ıenede bir yerlt sanayllmlzln 
ihtiyacı olan bam madde · 
lerln aümrük relminden mu
af lyetle ithali kabul edllmlt· 
Ur. Birinci beı senelik müd· 
det için yüzde yüz muafiyet 
•erllmlı ve 156 kalem ham· 
madde 1932 senesine kadar 
resimılz olarak ithal edtl
mlıtır . lkıncl beı ıeneltk 
proğramda lıe, bu muafiyet 
otuz kalem ham maddeye 
tahılı olunmuı ve yüzde el· 
lt niıbetlnde gümrük muafi
yeti tle ithal olunmuıtur. Bu 

devrenin müddeti de bu ha· 
zlranda nihayet bulacaiın -

dan lkUıat Vekaletince yeni 
beı ıenellk devre için bir 

muafiyet llıteıl hazırlanmak· 
tadır. Bu llıtenln muafiyet 

niıbetl daha gentı olaca lı, 
hükiimlerde de geoit ıalihl · 
yeller bulunacakhr. Hasır

lanmakta olan eıaalarda ye· 
nl kurulan ıanayl ile beı 
senelik devre içinde kurula· · 

cak aanayUn de mamullerı
ntn Hb.umu kadar himayesi 

cihetine ııdılecektlr. Bu ıu· 
retle 1937 ıenealnde tnktıafa 
baılıyan aanaylln devamla 
bir ıektlde lnklıafına yar · 

dım edllmlt olacaktır. 

SubayRütbe Ve Zelzele Fela-
İsimlerinde ketzedelerine 
Değişiklık yardım için 

Subay rütbe ve lılmlerln· 
de bazı değltiklıkler yapıl• 
maama dair olan kanun pro· 
jeıi, Kamutay Milli Müda · 
faa Encümeninden geçerek 
ruznamt>ye almmııtır . Hü 
kümet, mucip ıebepler llyt 
haaanda, yanubaylar 86 J, 
277 l, 3278 ıayılı kanun hü · 
kümlerlne göre ıubay rütbe 
haklarım haiz, bun.lan do 
layı ıubay yardımcı11 mana . 
ama gelen yaraubay tabhl 
nin bu rütbe 11hlplerl için 
kullamlmaaı hatalı görülmek 
le o\duğundan, maat ve dl · 
ğer haklarda bir deilılklık 
tazammun etmemek ıartlle 
teğmen tabirinin ihtteğme 

ne, asteğmen tabirinin teğ· 
mene ve yaraubay tabirinin 
de uteğmene tahviliyle bu 
yanlıılığın düzeltılmeılnln 
muvafık olacajını taarth et 
mektedlr. 

Proje aynen ıudur: 

"Madde 1 2771 sayılı 

kanunun 2 ncl maddesi aıa· 
ğıdakl gibi değiıtlrilmtıtır: 

Er: ihtiyaçları devlet ta 
rafından deruhde ve lemin 
olunan rütbeılz askerdır. 

Onbaıı, çavuı, üıtçavuı, 

baıçavuı, baıgediklı bu rüt 

heleri haiz olan askerlerdir. 
Oobaııdan maadasına erbaı 

denir. Bunlardan huıuıi ka· 
nunla mükelleflyetlerlnden 

fazla hizmet deruhde eden· 
lere gedikli denilir . 

Erat: Erden ba11edıkllye 
kadar olan askerlerdir. 

Subay: Hususi kanunlara 
göre orduy" intisap eden 
yarsubaydan maraıala kadar 
aakeri rütbeyi haiz olan u · 
kerlerdır . 

Orduda rütbe sırası aıağt 
da yazılıd1r. 

Erbaılar: 

Onbaır, çavuı , üııtçavuı, 
baeça vuı . baıgedık lt 

Auubaylar: 
Aıtejmen, tejmen, üıtteğ · 

toplantı •. 
Dün akıam Parti kura' 

ğında llçeyönkurul Baıka
nı B. Hilmi Şeremetltnln 
baıkanlığında kamun Te 
ocaklar yönetim kurulları· 
nın ittir akile, Kızılay tda · 
re heyetinin de hazır bulun · 
duğu bir toplantı yapılmıf, 

bu toplantıda Kırıehlr 

ve Y ozgad felaketzedelerine 
yapılan yardımlar üzerinde 
görüıülmGıUlr. 

Partililer kendi ıemtlerln · 
de bu yardım ıılertle met 
gul olarak ba11lah artıra· 
caklardır. 

Açı~ teşek~ür 
Tedavi edilmek üzere yat· 

tığım Dofumevlnde gerek 
Baıhek!m B. Halit 
Üze), ıerek çocuk heki
mi B. Ahmet Akkoyunlu 
gerekse hemılre ve bu· 
tabalncılardan gördüfüm ih
timam ve alakadan dolayı 

kendtl~rlne en derin teıek
kürlerimt ıunarım. 

Terzi Muzaffer Yalıncak 

men, yüzbaıı, 
Üstsubaylar: 
Bınbefı, yarbay, albay. 
Generaller: 
Tuiıeneral, tümgcımeral, 

korgeneral, orıeneral, ma · 
raıal. 

Amiraller: 
Tuğamiral, tümamiral, 

koramiral, oramiral, büyük· 
amiral. 

Huıuıi kanuna ıöre kıde· 
mi ihraz eden y6zbaıılara 

( Önyüzbaıı ) ve bir tugaya 

1 
kumanda eden albaylara da 

I (Tuğbay) denilir. 
1 Aıkeri memur: Uusud 
ı kanuna göre subaylara mu
I adıl ve huıuli bir ıllıtle ve 
i kıyafet taııyan aakerdfr. 
1 Mddde 2 - Bu rütbe blm· 

lerlnln bulunduau kanun· 
larda da tak•m komutanlıiı 
isimleri yukarıda olduju ıı· 
bl deiiıtırtllr.,, 
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Hayat Ucuzluğunda Mü· 
essir T edbil-ler Alınacak .. 

de bizzat kendilerinin men
f aa tlerl lca bındadır. 

Ekmek kadar mühim gı · 
da madde'erlnden olan etin 
ucuzlatılmaaıoda ve flat tı 

lıtıkı armda Büyük tehirler 
de . mütedavil sermayeli ve 
tetkllith mezbahaların rolü 
mühimdir. Nüfuau ve iıtıh 
likl çol: olan yerler et tıtnl 
ıevk mantakalarından ltiba -
ren ele alıp teıkllatlandar 
mak mevki •e mecburiye
tindedirler . Bu ıtbl yerlerde 
kurulacak ıojuk hava depo· 
lartyle, deri, bağırsak ve 
emıah ti.il haaılatın ııleme· 
aine ve kıymetlendırtlmeefne 
mahıuı yerlerin ftat ucuzlu · 
ğunda et ftAtları üzerindeki 
lnlka~tnda ehemmiyetle du· 
rulmak lazım geltr. 

Marlen Ditrih 
~ 

Avrupeya niçin gitti? 
Marlen Oitrlb Amerlkadan 

Avrupaya ıeldı. 

( Battarafı birinci aa1f ada ) 
h surette durulduju halde 

:bu gaye memnuniyeti mu· 
cip olacak derecede temin 
edllememf ttlr. 

Bu •azlyet tedbir ve tat· 
btkata ald noluanlardan do 
lan blr netlcedlr . 

Pızır yırlıri için: 
En basit ve umumi ted· 

birler araaında görüt6len 
pazar yerleri teılıi, pazar· 
ların çofaltılmaaı ıuretlyle 
müıtahıll ve müatehltktn 
karıı karııya ıetlrllmeal ve 
Yaldaıtmlmau, aradaki faz 
la •e fQzulı mutava11ıtlaran 
kaldırılmaaı tedbiri btle çok 
Yerlerde eaaalı ve etraflı ıu 
rette teemmal ve bir plan 
dahıltnde tatbik edilmemlt 
Ur. 

Pazar kurmak için her 
feyden evvel pazara gele
cekleri ve pazarda nhlacak 

IDaddeleri kardan, yafmur· 
dan, ıüneıten •e aıcaktan 
koruyacak Oıtü lcapalı pazar 
yerleri vücude ıetlrmek li· 
zamdır. 

Bu o kadar basit bir ııur 
kı belediye teıkllltı olan 
her yerde ve hatti büyük 
köylerde az masrafla ve ko· 
laylıkla temin edilebılır. Hal· 
kımız, köylerimiz böyle pa 
zarlara ötedenbert alııkın 
derler. 

Yeter ki, bu kebıl tealale 
rln hayat ucuzluğunda ya -
pacaiı tealrler ve temin ede· 
cejl yiikıek menfaatler aöz· 
önünde bulundurularak dal 
ma bu gayeye müteveccih 
eaaıh blr hattı harek~t ta
kip edllmit olıun, m6etahsıl 
le müıtehllkln lcarıılıkh 
lnenfaati korunmuı olıun. 

Bu pazarlar bazı yerlerde 
oldutu ılbt tellil, ılmaar, 
kabzımal veıafre elinde 
kalına pazarlardan latif ade · 
Ye fnaki.n bırakılmamıı olur 
Pazar yerleri taze çeıltlJ, 
ucuz mallarla dalma bealen 
meli ve f latta bir taraf tan 
ciddi ve makOl bir kootrot 
altında bulundurulmalı •e 
lcaJ> ederse qeledlyelerl lıtth 

Her halde Orakçı Kızı tiri de 
bu yatlı komıumundu; fakat, 
tevazuundan gizli tutuyor 
du 

Terceme ıllrler dinlemek 
latemedlilnl bana hiç ıöyle· 

me. Müaaadenl almadan sa 
na bunu okuyacajım: 

Bır çıi taneaı gururla eöz 
yaıın• dedi ki: 

Tanrı ıenf yer yüzüne bo 
f una yollamıt! 

Sen ki. ıöklerln kızı olan 
bana benzemiyorsun. 

Ben rüzgaran hemtlreal, 
çiçeklerin arkadatıyım . 

Göz yaıı cevap verdi: Be· 
nl lzllrap yarattı. 

Aihyan tnaanların gözle· 
rfnden damlaram. 

Sen, gökten yere damla 
damla düıerafn; 

Ben lıe yerden göklere 
yükıellrlm! 

Bu k6çük tllr ıizel detıl 

ıale yardım, ıevklyatı teı· 

vık veyahut doğrudan doğ · 

ruya pazarı malla tenmlye 
auretlle müdahalede bulun 
malı ve muvazeneyi elinde 
tutmalıdır Belediyelerin bu 
huıuıta kanuni ıalihlyetlerl 
T&rdar. lcap eden tahallatı 
da bütcelerlne koyabılırler . 

Ekmek, et, yaı ve kuru 
ıebze, aüt, yoiurt, peynir, 
yat ve kuru mevya böyle 
pazarların emttalarıdır. 

Yol ıe nakil vasıtılın: 
Yalnız pazar yeri hazır 

lamak, pazar açmak mak 
aadı temine kafi aelmez. Cı 
vardakı müatahılllerln paza. 
ra gelmealnl, latthıalatının 
kolayca ve ucuzca nakletti · 
rllmeatni temin edecek ted
birler almak, bilha11a b61ük 
ıehlr ve kuabalarda arz 
h~cmlnl ıenlıletmek için 
komıu latthaal mıntakalarını 
bu yerlere muntazam yol 
larla ballamak icap eder. 
Vıllyet huıual idareleri bu 
ıtbı yolları .ön pllna alırken 
en kıaa bir zamanda lnta 
veya hüınühale lfrai et 
melidirler 

İıtıhaal mıntakalarJyle ih 
raç iskeleleri ve fıtthlak 

merkezleri araaında tıltyen 
nakil vasıtalarının ücret ta 
rlfelerlnl devamla mürakabe 
ye taht tutmak nakliye üc 
retlerini azaltacak tedbirler 
almak aynı makaadm tahak 

kukuna teve11üller meyanın · 
da mutalea edilebilir. 

Kooparatiflar: 
Çok nüfuslu ıehtr ve ka 

sabalara gelen yaı aebze ve 
meyva ıtbl, kıaa zamanda 

müıtehlıke arzı liıım ıelen 
gıda maddelerinin ıüratle 

tevzi ve ıatıtında ve talebin 
artmaaında faydah unsur 
olan merkezi bir hal yap· 
mak ve teıkılleodtrmek, la 
tihlak kooperatıflerl kur 
mak, bunları çofaltmak, ha · 
yat ucuzluğu tedbırlerlnin 
eıularındandır. En rasyonel 
tedbirlerden olan tetktlit
landırma iti t:lzerlnde idare 
lmirlerlmtıln, mahalli te. 

ıekküllerln enılı ıurette 

durmalarını bu me•zuda 
ciddi tedbirler almalarını, 
ehemmiyetle tavılyeye ıayan 

· görürüm. 

Ekmek nırhı ve f ınılır: 
En eaaılı gıda maddele · 

rinden olan ekmek üzerinde 
ötedenberf her yerde durul· 
makta ve narh uaulü tatbik 
edilmektedir Narhın gelir 
flatına yakın olmHı lazım 

dır . 

Ekm t-k lıloe iptidai mad
de olan buğdaydı11n batla 
mak, unlar üzerinde durmak 
ve mhayet iyi cloaten iyi 
ııdalı ekmek haline ıellncf 
ye kadar geçlrdljt safhaları 
takip etmek icap eder. 

Boraa teıktlltı olmayan 
yerlerde belediye retılerlnln 
de•amlı aurette buiday ve 
un plyua1mı takip ederek 
aataı ftatlarını buna ıöre 

tesbtt, ilin ve mürakabe et· 
meleri belediye aıoarı dahi 
lindekl un, değirmen ve 
fabrlkalarlyle yakından all · 
kalanarak belediye kanunu 
nun verdiil hak ve ıalahl 

yetlere ıöre tedbirler alma 
ları muvafık olur 

Mevcut f mnlarıo çoğu 

bu günün teknik tartlarına 
ve ııhhl kaplarına uygun 
deilldir G .da maddelerinin 
batında gelen ve herkeıin 

llhhatiyle ali.kadar olan ek· 
meğln el ve ayakla yufur 
ma ıekllne nihayet verllmul, 
fırınlarda ııhhat ıartlarıoan 
tatbik olunRJa11° t'n kati bir 
zarurdtlr. 

lıtihıalatı , muayyt'n bir 
haddin dununda olan fınn 

larda aaıari aıhhat ıartlarını 
tatbik etmek bile lmlcinıız 
dır. Büyük tehirlerde ek 
mek fabrJkalarmı kurmak, 
kurdurmak; iılemek ve it · 
letmek dütünülmelıdir . 

Ankara, İstanbul ve iz· 
mir belediyelerinin teıebbih 
lerlnln tearllni rica ederim. 

(t.muha~~ık ucuzlatll
mahdu: 

Bu tearl, hem halkın, hem 

Sıbhatı umumiye müeaae· 
aeıi olan mezbahalar aynı 

zamanda ekonomik teaiıler 
den olduğundan fazla fıUh -
aal edtllp çabuk bozulan, 
tedricen plyaıaya arzı liıam 
gelen bftt6n gıda maddeleri · 
nl kıymetlendirir. 

Coğrafi mevkii, tktlaadl 
vazlyeU ve hUhulata elve -

rıılt olan yerlerde belediye . 
lerln bu tealalerl ilk pliı>a 

almaları ve biran evvel 
kurumları ıeltrlertnın çojal 

maıı bakımından aynı za 
manda kendi 111enf aatlerl 

lcabandandar ( Sarf lıtanbul· 
da ahnao tedbirlerle elde 

edilen ucuzluk et tıtıhliklnl 
yüzde 30 artırmııtar. Ucuz 

lujun milli ve ıoıyal fayda 
11 çok miktarda vatandaıın 

kafi et yiyebtlmeatdır Ucuz· 
luğun temin edecell fayda 
bundan ibaret olaa dahi. ) 

Azami f iat konı~ilecık: 
Ete, ekmeie dofrudan 

doğruya diğer havayfcl za · 
ruriyeye idare heyetinin taa
vtbıle azami flat koymak, 
ıhuki.ra mani olmak için 
icabında bu ıibi maddeleri 
alıp ıatmak, stokları yap 
mak, hayata ucuzlatacak 
tedbirler almak ( belediye 
kanunu madde 15, fıkra 43) 
vazlfeılle mükellef tutulan 
beledlyelerlmlzfn hemen her 
tehir ve kasabada teıadOf 

edilen, hatta ıemt ıemt de 
ilıen gayri tabii fiat yQlue 
liılerlne mani olacak eıaılı 

çareler ve tedbirlere derhal 

teve11ül etmelerini, idare 

Arttıtfn bu geltılne büyük 
ehemmiyet veriliyor, çüokQ 
bir daha Amerlkaya ıitme· 
mek ihtimali var 

Evvelce Marlen Dıtrlhln 
Almanyaya çağrtldıiı haber 
'eri mitti! Alman hGk6metl 
Brtıtt Helm, Marlen Dttrih 
ıtbl Alman artJıtlerlnJ mem· 
lekelte çalııtırmak ve bu 
ıuretle kendi ılnema ıanaıyi · 
ini lokltaf ettlremk arzuıun 
da: 

Bunun için, Marlen Dttrı-

hln Almanyada kalacağı 

zannediliyor. 

Fakat, artlıt henüz Al 
manya yolunda değildir. 

Londrada hiç kalmadan Pa
rtıe gelmfftlr. Orada btr fi 
ltm çevirecektir. Bu filim, 
Marlenln Franıada çe•lrece
il tik eaer olacaktır. 

lundan ıonra lavtçreye 
ııdıp biraz dinlenecek. Da. 
ha ıonra da Alman1aya ıtt · 
meal kuvntle muhtemel .. 

Marlen Dıtrthln Amerika · 
dan ıeldlilol haber .eren 
bir lnılllz ıaı:eteıl, onun, 
vapurda tam tici ıaat tuva
let yaptıjını ve ancak on· 
dan ıonra dıtarı çıktıf ını 
yazıyor. 

amirlerinin bu ııı yakın ali. 
ka tle devamlı surette takip 
ederek tahakkukuna alt ve 
mahalli tmkinlara uygun 
tedbirleri hemen tatbik mev 
kllne koydurmaları vaziyet· 
ten çizilecek prolramdan 
vuku bulacak teıebbüıler 
den ve netf celerlndeo mun · 
tazaman Vekaleti haberdar 
etmeleri ehemmiyetle rica 
olunur 

Belediyelerin meıken, bl· 
na, yiyecek ve içecek ıtbf 

hayat ucuzluğunda müe11lr 
vazifeler almHı bunların ta 
hakkukuna alt lmklnların 
temin olunması bük6met 
proğramında yer aldıjından 
belediyelerimizin bu iti ön 
pllna almaları ayrıca kay · 
da tayan ıör<ilmiitlür . ., 

Tamim, bütün ~lllyetlere 

ve umumi müfettltlere ıön 
derllmitUr. 

mı? Hele, ıöylenlrken bir ı-========================== . kitabın saçtığı menekıe ı 
•ııtaeydın ! Türkdilinin Romanı onun ıevdırı koku bu idi -

Kitaplar bizim için fikir kokusunu koklaya koklaya 

mübadelesine yeni bir vaaı .~ ~I AR i Ll S _ uykuya dalıyordum Daha 
ta olmaia baılamııtı. Bır sonraları kendlılne bu çetit -

deh, btr kitapta kendisine Çel1lrtn: Zeki Tunaboylu ten baıka kitaplar da verdim 
tamamtle benzfyen bir ka Bu dılılz konutma, böyle de -
rekter buldufumu ıöylemtı - 2 ı - vem etti . 

tim. dım: Hiç bulunmıyan ku · BütOn bunlara bana Bana ıOzel dakikalar ya · 
Kadanlara bas bir tecea surları kendisine iınad edl ıöyllyeceğlnlzl biliyordum. t•tan bu oyun ıana belkide 

ıüele atıldı: yordum Bundan batka hl · Buöun)a beraber, hiç olmaz- ıülünç ıörOnür. Bu konuı 
- O kitabı veriniz, ben zim hakiki vazlyetlmlze ta sa, karekterlnfze uygun ae· malar hotuma gidiyordu. 

de okuyayım allôk ederı, muh.arrfrln bir · len yerleri öirenıeydtm Çünkü Mösyö Anaataaın bun 
- Bazı pasajlar var ki, kaç parlak fikri ile ıkı, üç lkı gün ıonra , bir akıam lardan haberi yoktu . Bu ıu 

aırf ıfzln için yazılmıt gıbl. hl11i imaya da tıaret koy (lzerl gitmek üzere iken ba · retle, tıe esrarın tatlalağı ka· 
O yerleri bir kurıun dum. na kitabı verdi . Hiçbir or· rıımıı bulunu1ordu; ıonra, 

kalemtle kenarlara tıaret Müteakip ziyaretimde, ta devir tarlhçial herhangi düıüncelerımlzln - klmbi 
ediniz, yaran kitabı bekle Amarllls bana adcta. likayd kıymetli bir el yazıtını bu lir, belkt de duygularımızın -

bir tavırla: kadar dikkatle açıp muaye- ıevlmlt bir tlirln veyahut 
rlm. ıüzel bir hikayenin satırları 

8 h d b 1 M- - - Bana verdt~lnlz kitap ne etrnemtıttr. Bir bütGn sa-a çe e u .unan oayo e araeında karıılaıabtlmeai ho 
A t b 1- d hl berb•t blrıey, dedt: Dün atlml kurtun kalemile ve naa 81 u aonutma an ç "' ' ya ıuma gidiyordu; Te en nl 
btrıey itltmemiıtt . Ertul gün akıam ıonuna kadar oku hazan tırnefıle çizdiği hayet, böylece onun duygu. 
getireceğim kitabı aabıraız · dum. lıaret etmlı oldufunuz prantezleri, lıtlfham •e nida larınıo aaaleti tle ıüratt lntl-
lıkla bekliyordu K~ndl ka · birçok yerlerden blrıey an ııaretlerlnl tedkikle geçiriyor; kaltnlo derecuinl anlamıı 
rekterloe tamamen uyan btr lamadıfım gibi. pek küçük bu tıaretlertn hangi düıünce oluyordum. 
kaç fasıldan maada sırf mu bir. k111m lalıana edilirse ken ve duyguya dayanarak ya Bununla beraber, uzun bir 
zlpllk olıun diye daha bir dtme uygun yerler de bula · pıldıklarmı öfrenmefe çalı · ıüküttan ıonra, bir ıabah 
çoklarının alt taraflaranı çiz· m·adım. tarken, yaatjıımın altındaki bu tarzı hareketin ındl kal· 

Belgratta 
Türkiye lehine ~üyük te-

zahürat yapıld1. 
( Baıtarafı birinci ıayf ada ) 
alı edilen huauat tren, hal
kın ve teıktlAt müme11llle · 
rtnln samimi tezahüratı ara
ıında hareket etmlttfr. Tre · 
nln ıeçtljt her latuyon 
Türk Yugoslav bayraklartle 
aaılenmlttl ve her lıtasyon· 
da toplanan halk, tezahu· 
ratla mtıafırlerl alkıtlamıt· 
tar. 

Huauıl tren aaat 22,40 ta 
Belırad lıtaayonuna gelmit, 
Baıvekıl ve Hariciye Nazırı 
8 Doktor Mtllın Stoyadt
novlç ile h6kumet erkanı, 

ayan ve mebuıan mecltılerl 
azaları, Türkiye· Yugoıla vya 
doıtlak cemiyeti erklnı, 
Balkan Antantı devletleri· 

nln Belırad aeflr lerl, b6y6k 
mlıafırlert karıılamıtlardır. 

B. Celll Ba1ar ve 8 . T ev· 
flk ROıtü Araı, trenden 
inerken askeri bando muzı-

~a T6rk lattkli.l martını çal· 
mıı, lıttkbal merasiminde 

bulunanlar, Türkt1e Baı•e· 
kili ve Hariciye Vekiline 

takdim edtlmlıtlr. 8 . Celll 
Bayar, ihtiram vazffeılnl 

gören bir kıta aıkerln önOn· 
den geç mi ı ve askeri tef Ut 

eylemlttir. B. Celll Bayara, 
müteaddit buketler takdim 

olunmuıtur. B. Celal Bayar 
kendilerine tahılı edilen tka-

metıi.ha ıltmlılerdfr . 8 . 
Rüıtü Araa, Türkiye elçiıl · 

ılnln blnaıın~a ikamet ed• 
cektlr. 

Belırad, 10 (Radyo) -
Belgrad radyo merkezleri, 

B Celil Bayar ve 8. Rüttü 
Ara11n Belgrad ıeyahatları 
münaaebetlyle iki hükümet 
araıındaki mOnaaebetlerl 
bildiren T6rk dlllnde ko'n· 
feranılar netretmektedlrler. 

Belgrad, 10 (RadJo) -
B. Celil Bayar ve B. Rüı· 
Ul Araı, yarın ıaat 1 O da 
Kral sarayına ılderek Kral 
Majeete Ptyer ile Ana Kra· 
lıçe Mart, Kral Naibi Prenı 
Pol ve Altee Prenaet Olıa · 
nın ziyaret defterlerini imza 
edeceklerdir. Sonra iki hü
kumet Baı •• Dıt Bakanla-

(LOtfen sayfayı çe•lrlnlz) 

dığıoı anladım. Amarillı, ken
dlılni rahatlız eden bir dü 
ıünceye dayanamamıt gibi: 

- Bılıyor musunuz, demtı-
U. Kitaplarınızda tıaretlemit 
olduiunuz birçok pasajlar 
bence bir muamma mahiye· 
tlndedlr . Bunları bana izah 
etmenizi istiyorum. 

O oları izah etmek!. .. Bu 
kelimelerin altında aaldanan 
manalara anlamamakla ru 
bumda uyandırdıiı hlılerden 
haberdar deitlmft ıibl ha · 
reket etmek iatlyordu ki, bu· 
na da imkan yoktu. Veyahut 
herteyl anlamıth· Açıkca 

izahat almak arzuıu, beni 
müıkül vaziyette bırakması 

içindi. 

Oodakl ıafvet, yavaı ya · 
vat yerini hileye bırakmııtı . 

Btran, her ne baha11~a ol
ursa olıun kendisine bir 
01un etmek aklıma geldı . 

Llkln, yine kendl kendi· 
me: 

- SÜRÜYOR -



rı Belgrad Hariciye Nazaretl 
blna11nda ilk konferanılarını 
aktedeceklerdır . Bu konfe· 
ranıı müteakip B. Celal Ba
yar ve B, Rüıtü Aras, Kral 
Naibi Prenı Pol tarafıodan 

kabul edilecekler, tereflerlne 
verilecek öğle ziyafetinde bu
lunacaklardır. 

Ôjledeo sonra Güzel San
atlar Akademlıl ziyaret edi
lecek, aktam üzeri 8 Sto 
yadioovlç, Toaçudere zabi
tan mahfelinde misafirler 
ıereftoe büyük bir ziyafet 
verecek ve ziyafeti bir ka
bul reamt takıp eyltyektır. 
Ziyafet eınaaında Belgrad 
opera ıanatklrları bir koo. 
ıer vereceklerdir. 

Çarıamba aünü B. Celal 
Bayar ve B. RüıtO Araa, 
kral Aleluaadrm mezarını 
Ye Avala dafındakl meçhul 
a1ker i.bidealnl ziyaret ede· 
rek çelenkler koyacaktır. 

Mlıafırler öile Qzerl Anla . 
dalında Turlıtlk otelde Yu 
goılavya Batvektll tarafın· 

dan verilecek ziyafette bu 
lunacaklardır . 

Ayni günün aktamı, Tür
klyenln Belgrat elçllık bina · 
11nda bir zlyaf et verilecektir 
Pertembe aünü ıkt hükumet 
Bat ve Dıt Bakanları, ikinci 
konf eraoılarını ak tedecekler, 
Perıembe aünü ana kraliçe 
Meri, bOyük müıdirler ıe 
reflne bir çay ziyafeti, B. 
Milin Stoyadinovlç ikamet· 
bihlarında huıuıi bir ziyafet 
vereceklerdir. 

O gece 8 Celal Bayar 
ve B Rüttü Araa, ~ofyaya 
hareket edeceklerdir. 

Hazırlanan programa gö · 
re Yugoılavya • Mebuaan ve 

Ayan mecllıleri de ziyaret 
edilecektir. 

Belgrad, 10 (Radyo) -
PollUka gazetesi, Türk Yu 

ıoıl~v doıtluğunun ehem
mlyettndep bahıederken bir 

de mlıal zikrediyor ve dl 
yor ki : 

Yugoıla v ordusunda 
aakerllk vazife.ini aören btr 

aeoclo babası Türldyede 
ikamet müddetini artırmak 

için lıtlda tle hOkumete mil· 
racaat etmlftlr. Kanunen hu· 

dut haricine çıkarılmaıı la
zımıelen tatlda aahlblnln, 

oflunun Yugoıla v orduıunda 
vazifesini yapmakta olduğu 

nazarıdikkate alınmıı biz · 
zat Batvekllln reyile Türk•-

yede ikameti temdtd edilmlt 
tir . • 

Gazete, 8. Celil Baya 
rın ıon ıeyahatı ile iki 

memleket arasındaki dostluk 
bailarıoıo ku vvetleneceilnl 
yazmaktadır 

Nevoıtl gazeteıl ile dlier 
gazeteler de bu ziyaretin iki 

memleket araaındak! ıamlmi 
müoaaebatı takviye edece. 

itnt, Türkiye Batveklllntn, 
bütün Yuaoılavyada çok aa 
miml kartılanacağı kaydet -
mektedlrler . 

Bahkesir (mniyet 
Mü~ürlüğün~ın: 

Çarııda lbrahlmbey camU 
yanında btr miktar para bu· 
lun~rak dairemize teılim 
edtlmlıUr . 

Sablblolo müdürlyetlmtze 
mOracaat etmeıl bildirilir . 

Erdek icra 
memurluğundan: 

Erdek hazine! maliyesine 
mamaaraf ve reımi tahsil 
391 lira 21 kurut vermeğe 
borçlu Erdekte küfeci Sü · 
leyman ve karm Bedriye ve 
üvey oğlu Kamil ve bunlar 
dan Süleyman namına ta 
puda kayıtla 22 kaounuıant 
ı 325 tarih ve 83 ııra nu -
maraaında Erdt!ğln Soğuk 

ıu mevk ılnde f &rkan ibra 
htm bağı iken timdi çakıl, 

iarben medt Ahmet Çavut 
bağı iken elyevm Karacaovalı 
timalen KaraL~nakt bağı 

ile timdi Haaan bağı, ce 
nuben çakıl iken ıımdl 

Mehmet budutlarıle mahdut 
bir dönüm atik yerin içinde 
35 adet dut alacı olup 
5 J0.936 da icraeo haciz ed 
tlmtı olan bu yere üç yeminli 
ehlivukuf un 70 )fra kıymet 
koyduğu . 

Yıne ayna mevkide ve Sü 
leyman namına kayıtlı ta 
punun 22 · klnunuıaol 1325 
tarih ve 84 11ra numarasın 
da ıarkan Nuri, garben ar 
pacı Ali, ılmalen Behçet, 
cenuben arabacı Ahmet hu· 
dutlarlle çevrili yer içinde 
970 adet Amerikan üzüm 
çolağı 25 adet dut ağacı ve 
2 adet ceviz ağacı mevcut 
olan bu yere aynı yeminli 
ehlivukufun 200 lira kıymet 
takdir ettiği. 

Borçlu Kamil namına ta 
punun 22-mart 1340 tarih 
ve 8 kayıt numarasında Er
değın Çoğra mevktlode ıar· 
kan Ragıp iken timdi oğlu 
Atıf garben medi Ahmet 
çavut iken elyevm Mehmet, 
ıtmalen Hacı Ahmet oğlu 

Kadir iken flmdt Ahmet, 
cenuben yol ve dentz ıle 

mahdut iki dönüm ıkı 

evlek gayri menkul içinde 
728 üzüm çolağı ve 1 ar· 
mut ağacı mevcut ltbu yere 
ıözü geçen ehlivukufun ZOO 
lira kıymet takdir eylediği. 

Evaafı aalresl yukarıda ya· 
zılı gayri menkuller açık ar
tırmaya konularak 10 6 938 
gününe rastlıyan cuma günG 
aaat 10 dan l 1 e kadar Er 
dek hükumet konağında ic
ra dalreıl oda11nda açık ar 
tırma ile ıahlacaktır. 

Z004 sayılı icra ve lflaı 
kanununun 129 ncu madde 
ıl mucibince gayri menkul · 
lere tahmin edilmit olan kıy 
metin yüzde yetmlf betini 
bulması lizımdır . 

Sataı lıtlyenln alacağına 

rGçhaoi olan diğer alacak· 
lar da bu gayri menkullerle 
temin edllmlt ise artır 

ma bedelinin bu ıuretle rüç
hanı olan alacakların mec 
muundan fazlaya çıkmaıı 
ıarttır. 

Bu miktar elde edtleme 
dlğl takdirde en çok artıra 
mn taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on b~ı gün 
müddetle temdtt edilerek 
25 6 938 gününe raıthyao 
cumarteıt günü ayna yer ve 
aaatte en çok artırana ihale 
edileceği ve akıl takdirde 
ihale yapılmıyarak aatıt ta 
lebl dGıer 

Satıı peılndlr. Tallplerto 
artırmaya girmezden evvel 
muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk pey parasını ver· 
melerl veya mil li bir banka 
nın teminat mektubunun ib
raz etmeleri lazımdır. 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Artırma Ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli aıağıda yazılı Kütahya istasyon bü· 

feli (I0-6·938 den 10-6-941 kadar) üç ıene müddetle 
) 7 5 938 tarjhlne müaadif sah günü ıaat 15 de açık art
tarma uaullle Balı kesirde 3 ncü it \etme binaımda kiraya 
verilecek tir 

lıteklilerio J 1 ,25 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tAytn ettiği veıikalarla 2490 numaralı kanunun 4 

üncü maddeıl mucibince ite glrmeğe kanuni mani bulun 
madığıoa da ir beyanname ile aynı gün ve saate kadar 
komisyon relıl l ğlne müracaatl arı lazımdır . 

~u ite alt ıartname ııletme müdürlüğünde ve Kütahya 
iıtaıyonunda parasız dağıtılmaktadır 

Senelik 
Cınıı 

Kütahya lıtaa 
yon büfeıl 

Muhammen bedelı 
· 50 Lira 

Üç ıenelik 
Muhammen bedeli 

150 Lira 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: Cınıl: Hududu; 
Küpeler na- Değirmen · Tarla Doiu Kala, bahıı bayar, 

hlyeıi batı poyrazı yo1, cenuben 
bark. 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla 285 ta· 
rıh ve 34 numra\ı tapu ıenedt mucibince Küpeler nahiye· 
ıloden Süleyman ~vlitları Ali ve Mehmet ve Hatice ve 
Üaımügülıün ve Emine ve Anenln müıtereken tasarruf 
ve zlraatlarında iken 50 ıeoe evvel aralarında rlzalarlle 
haricen ve gayri reımt ıuretle yaptıkları takılm netlceılo· 
de hıuedarlardan yalnız Ane namına terk ve tahılı edil 
mit olduğundan bahiıle vereıeai tarafından ıenet alınmak 
lıtenlldtğlnden bu cihet mahallinde ta hklk ve teıblt edil 
mek üzere 22 mayıs 938 pazar günü mahalline memur 
gönderilecektir. İt irazı olanların bu müddet içinde yazı ile 
tapu ılcH muhafızlıiına veyahut mahalline gelecek me
mura müracaat eylemeleri ilin olunur. 

,. ...................... .. 
! TÜRKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyaıal gazete •. : • • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhjı:400 • : 
: Sayııı: 3 : • • • 
: Günü aeçmit ıayılar 25 : 
: kurutlur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESiR TÜRKDILI : 
t.a •••••••••• , •••••••••• ~ 

ihaleden mütevellit dellaltye 
veaalr pul masrafları müt· 
lerlye aittir. 

Bu gayri menkuller üze 
re ipotekli alacaklılarla dı -

jer alakadarların haklarını 
ve bilcümle iddialarını ta· 

rthl flAndan itibaren 20 aün 
içinde evrakı müıbitelerile 

birlikte memurlyetlmlze bil 
dirmelerl icap eder. 

Akıl halde hakları tapu 
ıicilllle aablt~ olmadıkça sa· 

ht bedelinin paylaımaaından 
hariç kalacakları ve daha 

fazla malumat lıttyeoleriu 
10 · 5 - 938 tarihinden iti· 

baren herkeıln görebilme · 
ılnl temlnen açık bulundu
rulan artırma tartnaml'alle 
9 .8 8 aayıla icra dosyası
na müracaat eylemeleri in 
zumu ilin olunur. 

--------

talebi düıer. 
Sattı peıtndtr Taliplerin 

artırmaya girmeden evvel 
muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk. pey bedeli ver· 
meııi veya milli bir banka 
nın teminat mektu\-ıunun tb· 
raz etmeleri lazımdır. 

Satııtan a;nütevelllt delli
llye, veıalr pul mauafları 
müıterlye altttr. 

Bu gayrimenkul Ozerlode 
ipotekli alacaklılarla dlfer 
ala\c:adaranın haklarını ve 
bilcümle iddialarını tarihi 
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ilandan itibaren 20 gün içinde 
evrakı müıbltelertle birlikte 
memuriyetımlze bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakla · 
rl tapu ıtctllıle sabit olma · 
dıkça aaht bedelinin paylat· 
ma11ndan hariç kalacaklara 
ve daha fazla malumat al
mak lıttyenlerln 1 O 5 938 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesini teminen açık 
bulundurulan artırma tart · 
na mestle 938 1 O aayılı fcra 
doayaııne mürecaat eyleme · 
lerl lüzumu ilin olunur. 

Sahibi ve Batmuharrlrt : Ralıkeıir Mebuıu H. KARAN 
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