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Vekili B. Aras Dün İstanbula Döndüler. 
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Küçük AntantKonseyi 
Bükreşte Toplanacak 
Çıkoılovı~yı, Yugoslavya ve Romanya hariciye nızu
lın Aıusturyamn llıinya ile birleşmesi üzerine 

BAŞVEKİL 
-····-

Ve Hariciye Vekili dün 
istın~ulı ~öa~ülar. 

hidis olan vaziyeti tadkik edece~ler. 
B&kreı, 2 (A.A.) - Sına · 

lada Çekodovakva, Yugos 
lavya ve Romanya harici · 
nazırlarının lttlraklle topla· 
nacak olan Klçük Aotant 
Konseyi konferansı merkezi 
Avrupa ve btlba11a Tuna 
ha va11 vazlyetlerlle Macar -
lıtan mOnaaebatını tedklk 
edecektir. 

ı...onferanı Küçük Antan· 
tın Cenevrede takip 
edeceil hattı hareke· 
tJ teıblt edecek ve Avuı 

turyanın Almanya ile blr
leımeıl üzerine hadlı olan 
yeni vaziyet kar1111nda Kü-

lzmirde 
Siddıtli yağmurlar olda. 

Ankara, 2 (AA) - Bu ıa
bah lzmlrde tkl aaat ka· 
dar çok tlddetlt devam eden 
yalmurlardan ıonra bazı 

yerleri ıeller baamıııada 
zarar vermeılnln önüne ge · . 
çllmlıtlr. 

Arjantinin nüfusu 
Buenoıalreı, 2 (A A.) -

Reımi lıtatlıtlklere göre, 
Arjantin Cumhuriyetinin nü· 
fuıu, 31 kinunuevvelde 12 
761,61 1 lriıtyl bulmuıtur. 

çük Antant devletlerlnln 
teırlkl mesalılnl gözden ge· 
çlrecekUr. 
---.J'!l·~---

Volga-Mosko
va kanalı 

Moıkova, 2 (A.A.) -- Diin 
Volıa nehri üzerinde ıey· 
rüıef er etmekte olan va-
purlardan bir ftlotılla ilk 
defa olarak Volıa Moıkova 
kanalını geçerek Moıkova 
ya gelmtıtır . Bu gemiler 
araıında motörle tıltyen bü
yük vapurlar da vardır. 

B. Celdl Bayar 

Ankara, 2 (A.A ) -Baı· 
vekil B. Celil Bayar, Hari
ciye Vekili 8. Tevfik ROıtü 
Aras ve ref akatlerlndekt 
zevat bu ıabah Atınadan 

latıobula diinmüılerdlr. 

lngiltere Harp Taya re
lerini Bir Misli Artırıyor 

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

T ıyıis, lnailiz-f ransiz konuşmılınndın sonra inailtara 
hudutlaunm Majinı battma dayınıcığmı y111ror, 
Londra, 2 (Radyo) - İn 

glltere harp tayarelerlnlo 

bir mlıli daha çofaltılmaaı 
için yeni bir kanun hazır

lanmakta dır. 

Bu kanun. yakında Avam 
kamarasına verilecektir. 

Londra, 2 (Radyo) - Son 

İngiliz Franıız müzakerele · 

rlnclen babıeden lnıtllz ga. 

zetelerf, yeni aolaıma ile 

lnglltz hudutlaranın Majtno 

hattına dayandıfını, Taymlı 

ııazetest, eski ve mühim bir 

doıtluiun yeniden teyid edil 

dtflnl, müteha1111ların lkl 
devlet ordularının ldareıt 

için kararlar aldıklarını ya· 

Hatay 
f rınsız dılgesi dün An

kaıaya geldi. 
Ankara, 2 (A .A.) - Ha 

taydaki Franıız müme11lll 
M. Garo hükumetimiz er 
kintle temaalarda bulun· 
mak üzere bu ıabah 
Ankaraya gelmtvttr. 

······················~ ~ ············~··············· • • •• •• • • • • 
iY ozgad Ve Kırşehir Felaket-i 
i zedelerine Yardımlar.. i 
• • • • • • : Y ozgad ve Karıehlr zelzele 

0

feliketzedelerlne dün 1a· İ 
• pılan yardımların llıteıt: • 
: Lira Kuruı : • • 
: 239 96 Evvelki Y ektin : 
: 21 00 Ziraat Bankası memurları : 
: 19 30 lı Bankası memurları : 
: 10 00 Şehir ıinemaaı müdürü Camal Köseoflu 1 

Fi/istinde ! 10 00 Manifaturacı Abdullah Zıya Ölçer ! 
• • T T 1 ıO 00 Manifaturacı Yuıuf Memııoilu : 

v mu mi Grev ; ıo 00 Tüccardan Emin oğlu Ahmet Giivenıen : 
- ., : 10 00 Tüccardan lbrahlm Çavuıoflu 1 

Açhk grevi yıpın meıkuf- i ı; ~~ Tücc:rdan Alı ~•man Şa~akç~.. i 
lırdın dördü ôldl i 5 oo Manifaturacı Hılmı Yırcalı i 

: 5 00 Tüccardan Beypazarlı Sadri Önder : 
Kudüı, 2 [ A .A ] - Akki 

kampında bulunup btr müd - : 5 00 Çıvfcl Hasan Cumalı oğulları 1 
d b 1 6 00 Tüccardan İbrahim izzettin Güneı 1 

etten eri açlık grevi yapan ; 5 OO : 
mevkuflardan dördü dün • Adını vermtyen bir zat • 

•. 4 00 Müftülük dalr•ıl •. akıam ölmüıtür Mevkuflar "" 
: 2 00 Acanta Refik Altan : lehinde baılanan protesto • • 

grevi Fıliıtınln ıtmal ıehlr- . : 2 ÜO fpltkçl Mullaf a Manyaalı : 
l 1 d d B •. 2 00 Elbtıecl Muıa •. er n e evam ediyor u 

1 •• 50 M f d l .• grevin ıon ölüm vakaları aarl afreıt memur arı 
dolayıslle Flllstlnln Araplar· ! 50 Hava Kurumu memurları 5 
la meıktan bütün merktzle . : 389 26 Yekun : • • 
rinde bıı göıtermesl muh · '•••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••-' 
temeldir. 

Fransa 
İtalya arısında konuıma 

Roma, 2 (Radyo) - ltaL 
ya Hariciye Nazıra Kont Cl· 
no, bugün Franıız mümee 
ılll Blondeh kabul etmlıUr 

Blondel Kont Ctaoonun 
gaybubetinde Parite ıttUilnl 
ve hükumetinden müzake
reler hakkında talimat al-
dığını beyan etmtı ve bu 
talimat etrafında izahat ver· 

Pazar, Günkü Maç: 

Yurd, Gücü 1-4 Yendi .. 
Maçtın önce Yurdun güzi~ı ırıcılınnun Rıf ik ıı 

Münibin hituısı ıııl~t. 
' 

Arazi Tahriri Mayıs So-
zıyor. mlıttr . 

n u n d a !itirilecek . • Cin 1i1 e=r =i n=Y e=-n-==i=M=u===-==-
ırızi ıırgisindı ıall sanıdan iti~ıren yani ıı~rir f f . 

•ıy111tlarinin HiS tıtollClğl 1nla11l1yar. Va ak~ et 1 e r 1 •• 
Bütün memlekette ve vı 

liyetlmlz dahilinde geçen 
yıldanberl de'f'am etmekte 
olan arazi tahrir iti netice
lenmek Gzeredlr. Memleke· 
Un birçok yerlerinin tahri
ri blUrllmlıtlr . Maliye Ve 
lclletl bltün memlekette 
tahririn May11 ayı nlhaye· 
tinden evvel behemehal bi 
ttrllmeılnl btldlrdlii için her 
tarafta f aallyete yeni bir 
hız verllmtı ve tahrir kom
hve•ları yeni poatalarla tak-. 
•i,e edllmtıttr . Yalnız bazı 

Jerlerde mahalle ve köy 
lllubtarlarının ta hrlr arazi 
lcomlıyonlarına hıtenllen yar 
dımı göıtermedıklerl ıör· 
llmGı. bu yüzden itler ak · 
••dıiı için alakadarlara ye 
nı •mirler verllmlttfr. 

Yeni emirde tahrir arazi 
komııyonları tarafından ıo· 
rulacak olan suallere veri -
lecek cevabı ve malamatı 
llauhtarların muhakkak ko· 
mtıyonlara bıldirmeie mec 
bur oldukları, launa riayet 
etmlyen muhtarların para 
ceaaaı ile tecziye olunmaları 
latidtrd..1tt1r. 

Maliye Vekaletinin tahrl· 
rln May11 ıooundan evvel 
bittrllmesl hakkındaki iıar-

ından arazi verglılnln önü 
mOzdekl mali ıene baıından 
itibaren yeni tahrir kıymet 

leri esu tutularak tahakkuk 
ve tahıl\ edıleceil anlatıl· 
maktadır. lıtanbulda tahrir 
ıılerlnde müıkülit ıehlr ha 
rlclnden ı.lyade ıehtr dahi 
llnde görülmektedir. 

lıtenen ve zerlyata tahıla 
edllmlı olan araziye kıymet 
takdiri kolay, buna muka· 
bil ıehlr dahilindeki arazi 
ve araalara kı1met tayini 
çok zar olmaktadır. 

Bu arazi ve analar ıehrln 
muhtelif aemtlerlne, bu ıem
tlerln ıehtr lnklıafında al· 
dıkları mevkie ve müstakbel 
imar pllnının bu ıt"mtlere 

vereceği ehemmiyete göre 
kıymetleri değlımektedlr. 

Bunun için tahrirde çok has· 
aaı davranıhııaktadır. 

Yeni tahrir ikmal edildik· 
ten ıonra •ergi nlıbetlerlnln 
dei•ımeıt arazi Ye araalarm 
kıymetleri Ozerlnde de teılr 
yapacaktır. 

Çin ~uıvetlari son i~i gün için~ı altı ıe~ri ~a~ı 
istirdat ıtlilır. 

Hankov, 2 (A,A.} - '"Re 
uter ajanıının muhabiri bıL 
diriyor:,, Çtnlller 24 ıaat 

ıüren ıtddetli bir muhare 
beden ıonra Tanıengl lıtlr

datl ettiklerini baldlrmekte· 
dlrler. 

Tokyo, 2 (A .A.) - Şim

diye kadar Çın ıularındakl 

üçQncQ Japon filosunun baı
kumandanı olan vlaamlral 
Haaegava, deniz lıtaayonu 
kumandanlıfı ile Y okoıuka· 
ya nakledllecekur. 

Amiralin yerine deniz ve 
hava kuvvetleri erklnıhar

biya relıl vfıamlral Koıhlro 

Oıkava, tayin edllecektlr. 
Londra, 2 ·- Lunghay de· 

mlryolu mıntakaıında bir 
haftadanberl cereyan eden 
kanlı çarpıımalar, buglln 
tlddet keıbetmlıttr 

Bu mıntakada mGhlm bir 
sevkulceyt noktaaı o1an 
Tan11en ıehrl, ıou 12 ıaat 
içinde birkaç defa elden e1e 
ıeçmlttlr. 

Japon kuvvetleri timdi 
demlryolunun 20 kilometre 
uzajında bulunmakıadırJu. 

Harp bilyilk bir ıtddetle 
devam etmektedir. 

Hankeu, 2 (A.A) - Reami 
teblli: 

Şımalt ıarklde Taierıvan
ıa Japonların yaptıklara ye
ni bir taarruzu geri püskür · 
ten Çınlıler, düımana mevki. 
)erinden ıert çekllmeğe mec 
bur etmlı ve ıtmale doiru 
pOıkiirtmüılerdlr. Ltnyt -Ylh 
ıienden ıelen haberlere gö 
re, Talerıvanıa iki koldan 
yeni bir hücum Japonlar ta
rafından hazırle.nmııtır Ku · 
ngva'f'atın ve Tautunda ıtd · 

detlt btr muharebe vukua 
ıelmlı Ye Çınlller bir mld 
det fena vaziyete düımlı· 

lene de nihayet imdat kıta 

larının ıelmeal Gzerlne Çtn 
lntaları ııddetlt bir mukabil 
bGcuma ıeçmtıler ve dOı 

man hatlarını tarumar et· 
( Soau lklacl ıa,f ada ) 

ldmanyurllular 

Pazar günü ldmanyurdu- 1üyordu. 
ldmangücü araaında huıusi G6ç1Glere nazaran daha 
bir maç yapıldı . lyl bir anlaıma temin eden 

Maçtan önce; ıeçen yıltar· Yurd takımı bir anda haki · 
da vefat eden Yurdun gü- mlyett ele aldı ve Muıtafa , 
zlde oyuncularından Re Sadi, Celal, Ntyazl komblne
flkle, Mantbln hatıraları- zonu GGç kaleılnl tazyık 
nı anmak makaadile çerçe etmeje baıladı . Bu vaziyet 
veli reılmlerl takımdaki yer· ıemereılnl vermekte ıeclk· 
lerlne kondu. medt . 

Hakemin diidük çalmaıı Haftayımın ortalarına doi· 
Gzerlne iki gencin hitaraıı· ru birbiri arkaaına 
na hürmeten birer dakika denecek ıurelte Nı. 
ayakta ıüküt edildi. Mütea · yazi ve Sadi birer ıol yap · 
klben oyuna baılandı. hlar Bu ıarada Giiç lehine 

Takımlar aahaya fÖyle çık · btr penaltı oldu. Ahmet bu· 
mıılardı : nu çekti, fakat kaleci Huhlıl 

Yurd: Hulüıl, Sami, Nuret· topu yakalamafa muvaffak 
tin, Kemal, Niyazi, Hulkt, oldu Böylece GGçlüler mO 
Haaan. Sadi, Celil, Muıtafa, kemmel bir fınattan fıtlfade 
~atd. edemediler. 

Güç: Şerif, Yahya, Muı Az ıonra Sadt takımına 
lafa, Halil, Sabri, Cevat, üçüncü golG kazandırdı Ye 
Hüıeyln , Muıtaf a, Recep, Ah btrlncl haftayım böylece btt · 
met, Cevat. tı . 

Oyuna aaat 15 de Birlik· lklocl baftayımda GOç ta-
ten Şefikin ld#realnde baı kımıoda daha ı,ı bir çalıı . 
landı. ma ı&rG16yordu. 

Hemen hemen tamamen Yurd muhactmlerl mOte· 
yeni elemanlarla takviye madlyen akınd•.. Takımlar 
edllmlı olarak çıkan takım - tamamen hareket halinde .. 
larda iyi bir çalııma 16rü · ( Sonu lldacl aa,f ada ) 



SAYFA ı 2 1 ORKDILI 

r-----------------------, Romanya ile l HA \1 A TEHLİKESİ 1 Almanya petrol 
1 VE KORUN•Mj\"°ÇARELERI 1 anlaşması 
1 _ l 2 _ 1 Berlinden bildirildiğine gö· 

re, Romanya ile Almanya 

2 - Dlyatomlt: dır . Elbtae geytldlkten ıonra ara11nda yakında, bir pet· 
rol anlaıma11 yapılacaktır . Bunun için ıüz1ıece baılıı:a bir 

madde daha koymak lazım 
aelmtıUr Bu da dlyatomlttlr. 

Dıyatomlt idi ıünger ta· 
ııdır. İçine bazı kalevi mad -
deler emdirilerek zehirh a•z· 
ların bir kıımını daha tut· 
mağa yarar btr bale aıeUrll 
mtıtlr. Tuğla renstndedlr. 

3 - Sellüloz: 

fak at ıüzaece dlra· 
tomlt koymak da kifl 
değildlrSulp halinde olan 
sazlarla Koloraaetofe· 
non, Karbon monokıld, 
dumanlar hem aktif kö 
miirden, hem de dlyato· 
mitten geçeblltr: 

bata ayrıca maıke takılır. 

Diğer zehlrll gazlara kar · 
ıı maske takmakla korun· 

mak mümkün o1abıltue de 
yakıcı gazlara maakenln fay · 

daaı Jalmz yüzllmüzü ko 

rumakla 1.:alır. Üstümüzde · 

ki elbiıeden, ayaklarımızda

ki kunduralardan da yakıcı 

Bunun için bir madde 

daha tlive olunmuıtur: 

Selltlloz. 
Küçük Süzgeçleri Takılan Se

llülozlo Kapak 
Sellftloz ağaç hflerlnden 

yapılmıı bir pamuktur. Lif· 
lerl karmakarıtık oldufu 
için ıulp halindeki gazlar 
bu lifler araıına ııkıııp ora· 
da kalırlar . 

SellGloz hem ıulp laallnde
ki razları, hem Klor .. etof e· 
non, ltem de duman ve zeht rll 
ılılerl aıeçlrmez . 

Şu halde en iyi ıüzreç 
btiyük ıüzgeçtlr. 

Fakat Karbonmonokıld 
(Mangal kömürünün, veaalr 
kömürlerin yanm81andan ha· 
ııl olan ve ln1anı öldüren 
zehirli razJ bu ıüzgeç1erln 
ucundan da geçer. Maıke 
bozuluna ıüıgecl ağıza al -
maluiır. 

Hopkallt: 
Karbonmonokıldi geçir . 

memek için " HopkaUt ,, 
denllen tahlil edici ıüzgeç 
icat edllmlıttr. Buna baıka 
maddeler de ilive olunup 
hem zehirli gazları, hem 
Karbenmonokıldl geçlrml
yen umumi bir ıüzgeç elde 
edllmtı olur. 

Hopkaltt ıiizgecl en Zi· 
yade itfaiyeciler tarafından 

kullanılır. 

- lfl!Jncı Konferans 
Tecril ıdici cihazlar 

Gaz el~isesi, çizmı, eldiven 

lpult elbiıe:-;f 

Gaz t>lbtseslnln en iyisi 
lastikten yapılanıdır. Bir in 
eaoı dört uetten fazla müd· 
det lperJtten mu haf aza eder. 
Çtzmesl, eldiveni de lastik · 
tend!'· Pantalonu göğıe ka 
dardır . Ceketi ayrıdır . Kol · 
tuk altlarında vücudun ha -
v almaıı için delikler var. 

gazlar (lperlt] ıeçebtltr. 

Bunun için gaz elbııeıl, 

çizme, eldiven kulJanmak 

llzımdır. Fakat herkea için 

deill! Bunu hava hücumları 

eınaıında vazife rörmeie 

memur olanlar, ıokaklarda 

ıazlar içinde çalıımağa mec· 
bur bulunanlar kullanır . 

lperit lle k6r olmuş göı 

Mıı~ımetre 
Herke.in baıı aynı biçim 

de ve büyüklükte deilldir. 

Baıa ıöre muke almak Ja · 
zımdır. Bunun için bir maa. 

ke ölçüıü yapılmıttır. Adına 
(Mukometre) denir . 

Maakeler umumiyetle üç 
boy üzerine yapılmııtır . 

Maıke ölçünüzü almak 
için "Maakometre,, · denilen 

ölçü aletini yüzünüze geçi . 
rlnlniz. Alnınızın üetüne ıe · 
len k111mı kaıların üıt kena 

rından ayırmazsınız . Aletin 
kenarından yüzünüze uyun · 

cıya kadar hafıfce çekeni· 
nlz. Yan taraftaki ıeritte 

numaralar yazılıdır. Hu nu
maralardcrn hangisi alın üze 

rindeki parçanın üst kt>na 
rına raıtlı y orııa o numara 

ılzc uygun aıelect-k maske 
nln numarasıdır. 

Maskenin baıa uygun ol 
up olmadığmı anlamak için 

ameli bir usul daha vardır: 

Muk-!yt baımıza tyfce ge· 

çlrdtkten sonra avucunuzla 
maskenin a~ızhk yerindeki 

deliği kapar, nefeı inizf 

kuvvetlice içeriye çekersiniz 

Eier mukentn yanaklıkları 

büzülür, içeriye doiru çöker, 

y~naklarınıza yapııınft maı 

ke baıınıza göredir, yanak 

kenarlarından içeriye hava 
girmiyor demektir. 

Baıa bol gelen bir maske 
yl kullanmak faydasız ve 
tehlikeltdır . 

- SONU VAR -

Bugüne kadar Romanya, 
petrolünü döYlz mukabilinde 
batka memleketlere ıattığı 

için, Almanyaya ıatmağa 

pek ehemmiyet vermiyordu. 
Meıela, Romanya, A vuıtur· 
yaya 1athiı petrolün yarı 
paraaını alhn eıaıından dö 
vlzle alıyordu. Buna muka· 
bil, Almanyaya Romanya 
petrollarının ancak yüzde 
aeklzl satılıyordu. 

Bugün, Almanya, döviz 
tediye etmeden, Romanya
dan petrol almak arzuıun· 

dadır. 

Berlinde, Romanyanın bu 
günkü daha büyGk Alman· 

ya ile olan ticaretinin eh· 
emmlyetl dolayıılle, petrol 
anlaımaıından iyi neticeye 

varılacaiı ümit olunuyor. 
Btlhaua tU elbet lıaret ol 
unmaktadar: 

Buriin, Romanya ihraca· 
tının yüzde 27 ,2 ıinl alan 
memleket, (Avuıturya da da· 
hıl olmak üzere) Almanya· 
dır. Romanya da ithalatının 
yüzde kırkını Almanyadan 
yapmaktadır. 

Almanyanın lktlıadi reımi 

razeteal olan "Vlrtıaftaring,, 
bu huıuıta ıöyle yazıyor: 

"Alman1a, Romanyamn 
harl•i ticaretinde teıkil et· 

tlğl mevldinl A vuıturyanın 
ilhakından sonra daha fazla 
kuvvetlendirecektir. Roman . 
ya ekonomiılnln batında bu · 

lunanların bundan tıamamtle 
memnun olmadıkları görü 
lGyor. Fakat mazide olduiu 
ıtbl, bugün de, hadiselerin 
kuvveti kendini göıtermek· 

tedtr .• _ _,,_ ............... -
Çinlilerin yeni 
Muvaffak iye ti 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 
mıılerdtr. Bu sabah erken 
Çın kıtaları bütGo timal hat· 
tı boyunca Ylhılene · doiru 
umumi bır · ileri hareketi 
yapmıılardır. Llaohılen Hoh· 
ıun ve Hala düt mandnn lı 
Urdat edllmııtır. 

Düımanın bir taburunun 
lmha11 ile neticelenen tld· 
dcıli bir muharebeden ıoo· 
ra Çtnlıler, Ltnfon, Tsiyuan, 

Mengltcn ve V enıieni de bir 
biri aı dına geri almıılardır . 

-~--

Yurt-Güç maçı 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
Oyunun heycanı gıtUkçe ar· 
tıyor . . 

Güçlüler hiç olmazsa be 
raberlıil temin etmek, Yurd 
ise sayılarıoın adedini b iraz 

daha fazlalaıtırmak lçln uğ· 
raııyorlar. Bu ıırada aağiç 

Muıtaf a takımına dördüncü 
golü de kazandırdı. 

Bundan ıonra oyun tekit . 
nl değlıtirmedl. Haftayımın 
ıonlarına doğru Güçlüler ıol· 
açık Hüıeyloln bir ıandali 
lle tik ve ıon sayılarını yap. 
talar az ıonra da maç 1 - 4 
Yurdun ıalıblyetl tle netice· 
lendi. 

ŞEHiR 

Ormanlara ı Yafhaneler 
Kalkmıyor 

Zarar veren hayvanlar hak- Ankara, 2 (Huıuıi) - Ba. 

k d 1 k 1 
lıkealrdekt yaihanelerln ıe 

ID 8 yapı 8C8 muame B hır barıctne naku hakkında 
Orman suçlarından do· 

layı tutulan nakil vasıtala-

rının bllha11a hayvanatı ba. 
karlyenln bazı yerlerde be· 

ledlyelere tevdi edilerek du· 
ruımanın ıonuna kadar aün· 

lerce hanlarda bırakıldığı ve 
bu ıuretle hayvanların telef 

oldukları, hatta bu müddet 
zarfında hayvan bakım mas

rafının hayvanların kıyme

tini geçmekte olduiu Adliye 
Vekaletince teıbit edılmlı · 

tir. 

Tutulan bu nakil va11ta · 
larından bozulacak olanların 

muhafazaaı müıkül olduiun· 
dan mahalli hiklmlerln du· 

ruıma ıonuna kadar em•n· 
eten muhaf azaaını lıtilzam 

eden bu emanetlerin kanun 
bükGmlerlne göre ıattır· 

maıı ve bu ıuretle idare ve 
hayvan aahlplerlnin zarar· 
dan kurtarılma11n1n temini 
lltenmektedlr. 

Mikroplınn muıyenısi ne
reler~& yapılaca~ .. 

Uzak yerlerden Anka · 
ra Hıfzı111hha mQe11eaeılne 

bakteriyolojik muayene için 
hönderilen maddelerin lhtl 
va ettikleri mikroplar nakil 
eına11nda ekseriya öldükle · 
rinden bunların muayenele. 
rinden müıbet bir netJce el
de edilemediği anlaıılmııtır. 

Bundan böyle difteri, ver · 
em, dizanteri gibi sari has
talıkların teıhlslnde kullana 
lan mikrop, muayenelerlnln 
mahalli laboratuvarlarda, bu 
laboratuvarlar yokıa en ya· 
kın memleket laboratuvar
larında yapılması ve Anka· 
raya gönderllmeme.I tamim 
edilmııtır. 

Ankara hıfzı111hha müea· 
eıeılne accak fevkalade ve· 
ıaltl ve ilmi tetkike ihtiyaç 
ıöıteren ve gecikmesinde 
za rar olmıyan maddelerle 
ıerumlar gönderilecektir. 

Belediye encGmenlnce itti 

haz edllmlı olan kararın ka 
nunıuzluiuna binaen Devlet 

Şüraaınca lbtall tekarrür et· 
mittir. 

Sağnak Halin
de Yağmur •• 
Şehrimize ve civarına pa· 

zar receal aağnak halinde 

yağan Y•imur dün de akıa 
ma kadar muhtelif f aıılalar . 

la devam etmtıtlr. 

Yafmur, ekllmlı mah· 

ıulat için zararlı, eklle· 

cek olan mahıuller içinse 

feydalı ıörülmektedlr. 

Ticaret odası
nın intihap ha

zır lıkarı 
Ticaret od81ı ıeçlm hazır· 

lıkları devam etmektedir. 
lntabap heyeti tarafından 

odaya mukayyet tüccar ve 

eınaf m isimlerini göıteren 

cetveller hazırlanmııhr. Oda 

mıntakuına dalat! bulunan 

Sındırgı , ::iuıığurluk, Balya, 
Dursunbey kazaları ile 

Blğadıç , Kepsüt nahi-
yelerindeki kayıtlı azanın 

da reylerini kullanacakları 
runler btldırılm ııttr . 

lntthap 18 çarıamba ıu 
nü baılayacak ve hergün 

9 -12, 14 ] 7 ye kadar devam 

edecek, 20 mayııta netice· 
lenecekttr. 

Taıla baım~an yaralamış 
Akıncılar mahalleıinden 

Mehmet oilu Ahmet, yine 

bu mahalleden Halim oğlu 

AHıl taıla batından yarala 

dağı şikayet olunduğundan 

tahkikata baılanmııtır . 

Bölge Bisiklet Yarış
ı a r ı N e t i c e 1 e n d i.e 

Bisikletçilerden Bazıları Rlr Koşudan Evvel 

iki aydanberf devam eden Bölge blıtklet birincilik mü· 
aabakalarmın ıonuncuıu olan 125 kilometrelik yarıt pazar 
günü Bandırma ıosuında 8 kilometre dahilinde devir ıu 
retlle yap1lmııtır . 

Müsabakalara aaat yedide baılanmıı, Güçten Sabri bu 
meıafeyi be§ saatte gel-erek birinci, Birlikten Mehmet ık
tncl, Birlikten Süleyman üçüncü, Yurttan Ferit dördüncü 
olmuılardır. 

Bölge biıiklet müsabakalarında derec~ alan blı i ldetçl · 
ler An karada yapılacak olan 938 Türkiye biıtklet birinci · 
lık (erine tıttrak edeceklerdir. 

3 MAYIS 1911 

•• 
Oğretmenlerin 

Maaşları .• 
Vilayet ilkokul öğretmen· 

lerlnln mayii maaıları iki 
Teya üç derece aıai111ndaa 
verilmesi mecburi-yeti baaıl 
olmuıtur. Buna ıebep; 937 
yıl bütceılnde Umumi Mec· 
llıce yirmi bin k6sur lira 
nokHn kabul edilmlt bulu•· 
m81ıdır. Keza aynı ıektlde 
bat öiretmenlerln makam 
ücreti de nokıan ftyrılmıı bu· 
lunduğundan may11 makam 
ücretleri maaı f arklarlle bir· 
ilkte dl yuna konulmak ıu · 
retlle 938 bütcealnden ve· 
rllmeıl tekarrür etmtıttr. 

T abıncı ila oyua olur mu 
Dumlupınar mahalleılnden 

IS yaılarında Şaban adında 
biri evde tabanca11nı ka • 
rııtırırken ateı almıı •e dl· 
zinden yaralanmııtır. Yara. 
h Memleket Haıtaahneılne 
kaldmlmııtır. 

KamçıllıK.öyü
nde 23 Nisan 
Kamçılh, (Huıuıt) - Kö· 

yümüıde 23 Nııan bayramı 
cotkunlukla kutlandı. 

Okulun birörnek elblıelt 

yavru1arı ve köylüler aaat 
onda Cumhuriyet alanına 

ıeldıler. İıtlklal marıı ile 
törene baılandı. 

Ôiretmen ve talebe tara· 
fından verilen ıöylevler, 

okunan ıllrlerle büyük gün 
yaıatıldı . 

Gece de bir f enar alayı 
yapıldı. 

Dairelerde mısai saatleri 
Dairelerde diinden ltlba· 

ren yeni meni aaatlerlnln 
tatbikine baılanmııtır. 

Buna ıöre meaal Halleri 
8 12; lJ,30 17,30 za kadar 
devam edecektir. 

l ISTAHIUl RADYOSU 

3 Mayıs 1938 Sıh 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 
12,30: PIAkla Türk muıt · 

kisi, 12,50: Havadlı . 13,05: 
Plakla · Türk muılklıl. t 3,3(l: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRIYA Ti: 
17: inkılap tarihi deni: 

Üniversiteden naklen. 18,30 
Plakla danı muılkisl . 18.45 
Konferans: Eminönü Halke· 
vl neıriyat kolu nemana: 
Nuıret Safa , 19: Plakla danı 
musikisi 19, 15: Konferans: 
Bakırköy flalkevl namına 
Dr. Kudıl (Cumhuriyet Tür· 
ldyeıtnde ıoıyal yardım) 
19,55: Boraa haberleri, 20: 
Vedia Riza ve arkadaıları 

tarafından Türk muılktsl ve 
halk ıarkıları 20,45 Hava 
raporu. 20.48: Ômer Rıza 
tarafından Arapca ıöylev. Zl 
T ahıln Karakuı ve arkadaı· 
ları tarafından Türk muılkl· 
si ve halk ıarkıları, (aaat 
ayarı, 21 45: Orkeatra, 22.15 
Ajans haberleri. 22 30: Plak· 
la sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haber· 
ler ve erteıl sünün proira· 
mı. 
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Çtçeklt Mayıa. 1 zln değerli doktorlarmdan 1 
Ormanları yaprakland1r - 1 B. Faik Toker, lylleterek 1 

dın, gençltie yavaıça, vahıi 11 May11ta ıehrlmlze gel- ı 

TOPLIYAN: Kh'MAL ÖZHR 
-4-

Bir klmıe malını alacakh 
ve mirasçılarının haklarına 

tecavüz ve itfrazlarını mucip 
olmamak ıartı ile bir mek
tep, bir kütüphane, bir hu -
tahane bir doiumevl ibda 
ıı sureti ile teslı ederek o 
male bir tahslyetl maneviye 
iktisap ettirebileceğinden 
babsetmlttik. Bunlardan bat· 
ka aile tesisleri ve ibadete 
müteallik bir hizmetin ıra 
sı için münhasıran deyanl 
olarak da tesiı yapabilir Fa 
kat bundan evvelki cihetle· 
re mahsus teılılerle bu tesfı 
ara11nda fark vardır. Evvel
kiler teftlt ve mürakabaye 
tabi iken kanun bunları bu 

Dııarı çıkdım (gar] 
(76] tozar 

·i - Yasıl dağlar [sılam) 
gorunsun 

maaallar getirdin. I mit Ye hutalar1nı kabule I 
ilkbahar ufuklarında ta· 1 baılamııtır . 1 

2 lkı (gardat I [kabrım] 
[77) (gazar} [78) Doğan ayın onu ol

dumu 
ıılacak ezgder yarattın 1 1 

Açık mavi ıök gülilmsü· iıt.-----------..1 
3 Anam [divana] [79} 

olmuı dağda ıezer 

4 - Ben tu dünyadan 
geçdlm [nlyleylmj 

2 ( Leleler] (90) zun 

rer, günet aletten bJr küre 
halinde, altın ıııklarını ser
piyor ve bütün dünyayı ok· 
ıuyor. 

May11. fllıbaharın çelengi! .. 
Ôyle bir çelenk kt çiçekler· 

den, tarkılardan ve ıevlnç · 
ten örülm6ı! .. 

Mayıs, ilkbahar krallçeıi · 
nio nefes ahtıdır! Cenç kalb· 
lerln titri yen rüyaaıdar!.. .. 

Bu vahıi ay bize ne çok 
sevinçler getirir! ... 

Ve arkasında 11e çok üzün· 
Uller bırakır ! ... 

Mayııl. .. 

Ya ebedi olsaydın, yahut 
hiç gelmeseydin daha iyi ol· 
ınaz mıydı ? ... 

Mayıs . Ne kadar çok ıe 
vinçler, ne kadar çok üzün· 
ti ve iztlraplu getiriyorsun ... 

Çfçeklt May11l ... 

* Hatırlıyor musuo? 

Se11iz ve sözsüz olarak 
ıevlıtlflmiz o saatleri hatır· 
lıyor musun? 

Yalnızca hayallere dal 
dıiımız o tatlı dakikaları 
hatırlıyor musun? 

Kalblerlmfzln ılhtrli roma· 
nını hatırlıyor musun? 

Hayatımızın vahıı masalı 
nı hatırlıyor musun? 

Önümüzde, kelebekler, 
reokll çiçekler halinde uçu 

turken, bir kızan göz yaıı 
kadar temiz, mesut, bir ge 

linin gözleri kadar parlak 
•e bir çocufun gülOmseyltl 

kadar aevlmlt hülyalara dal
dığımız anları hatırla yor mu · 
sun? 

Hatırlıyor muıuo? 
Şimdi kıttır . 

Dıtarıda rüzgar muzaffer 
türküsünü söylüyor. 

Aiıçlar ıerhoılar gibi ıal 

Naaıl döndüğümü bana 
ıorma. Yolumu ıaıırdım, bir 
köylüye raatgelmeıeydlm, 
tüpheslz ki geceyi orman
da geçirecektim. Şatoya gel
diğim zaman ortalık epey 
kararmııta, burada beklemedl
itrn birtey buldum: Möıyö 
Anastasın kartviziti masa 
6zerlndeydl1 geldıflnl, beni 
bulamadığını, yarın sabah 
ktlısede beklediğini btldırl · 
Yordu . 

Kendi kendime: · Pek g6 · 
Zel, dedim. Bu son ziyareti 

de yaptıktan sonra, yaran 
Öfleyt müteakip ormanlara, 

dağlara ve dargın bayana bir 
allahaıamarladık çek~rlm ! .. 

iyice karar vermlttlm .. lı
tahlı bir yemek yedim ve 
kahyaya da yarın öğleden 
•onra gideceğimi ıöyledlm. 

O, küçük gözlerlnt, fylce ttl· 
dernemlt gcbl açh Şehirde 
11hlucamla bir tılm olduğun
dan, hareket mecburiyetinde 
bulunduiumu ıöyledlm. Bit-

lanıyor. 

Ben yine yalnızım. 

Kalbim ateıler ve alevler 

içinde, gençliğimizin gizli 
rüyalarını tahayyGI ediyor. 

Aradan ne çok zaman geç· 
ti! ... 

Heyhat, ılttlkçe daha çok 
yaklaıtıiım ve unutamadı· 

ğım bu •tıkla günlerden ne. 
den bu kadar uzaklaııyo

rum? ... 

Hatırlıyor muıun? 
Bilmiyorum. 

Bilmiyorum ... Senin güzel

lliint terennüm edeyim mi? 

Kalbimi büyültyen ve dü· 
ten bir yaprak gibi titreten, 

ateıll gözlerinin vabıi alev 
lerlnl terennüm edeyim mi? .. 

BJlmiyorum .. Sevlıen ruh- 1 

larımızın derinliklerinde gö 

mülü kalan o menekıe renk 
it aktamları anayım mı? 

Bilmiyorum! .. 
Kalbim lztlrapla burkula

cak! 

Kanlı göz yatları döke 
cek ... 

Bunlar beni .. Ve seni ka 
rartacak! .. 

Şimdi kııhr: 

Binlerce kar parçası dö· 
külüyor. 

Renkli kelebekler halinde, 

rüzgarın önünde danı edl · 
yorlar ... 

Ah bu beyaz kar parça · 
ları! ... 

Benim iztlrabım neden kar 
deitldır ... Açsın .. Danı edip 

parıldasın ... Bundan sonra 
da erisin ve kaybolsun? .. 

Ah bu parıltılı kar tane· 
lert!. .. 

Bilmiyorum ... Seni· hülya 
laramı esir edenl anayım mı? 

Bılmlyoruml ... 

- [Yale) yolunda eöç 
(gatar] [80) gatar 

2 Etinden ayrılmıt bir 
keklık öter 

3 Şu (guzelden) ayrıl 
mak olumdan beter 

4 - Olum olıun ayrılmak 
olmasın 

- Evlerinin onu bir 
topca uzum 

2 - Yalvardım yakardım 

geçmedi sozum 
3 - Uykuya doymadı 

[kor] (81) olasıca [gozum] 
[82) 

4 - Gelmlt aevdlflm ıoz 
yerlini bekllylp durur 

Sarı yıldız dofdu 
dırler lhuceden} 

2 (Şavk) (831 dutdu 
pencereden, bacadan 

3 - Uykusuzmu (galdın) 
[84) lyonaa] l85) dunku ge· 

ceden 
4 - Uyan sevdiğim ıa · 

bahlar oldu. 

1 Gtde gide baı ide· 
medlm ovayı 

2 Ulu [gutlar J ( b6 ] 
[yumıek) [87} yapar yuvayı 

3 - [Arzuladı! [88J deli 
(ıonul} [ıılayı) [89) 

7() - Kar 
77 Kabrim 
78 
79 
80 
81 -
82 
83 
8-~ 

Kazar 
Divdnt 
Katar 
Kör 
Gözüm 
Ziya, aydınlık 
Kaldım 

8f') }1oksa 
86 - Kuşlar 
87 }'tikstk 
88 - lıledl 
89 - Sıla 

buller boynunu eidtmt 
3 Sevdıilm ( yonaa j, 

{gardaıın] dövdümü 1 
4 Bende ıenln lçtn ya· 1 

nar (alerlm\ [91} 1 

1 Atadan beri gelen 
[Kazılar) [92] gibi 

2 Derdi yurellmde 11· 

zılar ıtbl 
3 Etinden ayrılmıt kayıttan azade bırakmıı 

körpe (guzular] (93] gibi 1 tır. Sebebi ise ailevi tesiste· 
4 - Bende senin için ya· ki sır ve huıuslyetln muha-

nar [Alertm) fazaaına müptenl bulunmak 

1 Atadan beri bet emir 
batlı 

Altları araba atlı el· 
leri (guf lu] 

3 - [Tez ele} [94) 7ar· 
danmı ayrıldın [rozlerin) yaılı 1 

' 

2 

4 - Bende senin için ya- ı 
nar [al erim} 

2 

3 

4 

90 
91 
92 
!J.1 
94 
95 

Yaslanırsın deli (eo. 
nul] yaslanır 

Çtymt dütmüı top 
zülüflerin 11laoır 

Bılmem bahar gel· 
mit guauklar seslenir 

[Aleme] [95} ıonul 
gonlum ıen değil. 

ldlder 
Ağlarım 

Gazllu 
Kuzular 
Tez tylt 
Ajlama 
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la vazu kanun bununla dini 
olan tesisleri teftlt ve mür
akabeden vareste tutmuı · 
tur. 

Bir kimse gerek sailıiın· 
da ve bılha11a vefatından 

sonra aile halkının refah 
ve saadetini temin edebilmek 

için bir tesis lhdaaım dOt ü · 
nebihr. Ve bu arzusunu lae 

ancak bu ıuretle kabili hu
sul olabileceği kanaati ile bir 
teılı meydana getirir. Bu da 
o zatın hürriyeti tahıtyesl. 
dtr. Müdahale olunamaz 

Herkes malında iayre 
zarar vermemek ve ehliyeti 
tasarrufiyeyl h iz bulunmak 
tarh ıle dilediği aıbı tasar· 
ruf edebilir. Fakat bunun 
memnu olan bazı cihetleri 
vardır. Mesela, dini bir te-
siı olmak üzere bir cami 
veya bir minare yaptırılır. 

Veya bunlar hakkındaki 
tesiıln ldamesl için btr mal 
teberru edilir . Fakat kanu . 
nun menettlil bir tekke iç· 
in tesis ihdas edilemez. Ed· 
ene f esh olunur. 

Nu arasında çok akli ve 
mantiki bir söz vardır: [Her 
ne yapauan yap vicdanı 
elden bırakma derler), çok 
manidar bir cümledir. Bura· 
da bunun bir benzeri l Her 
ne yaparaan yap kanunu 

tabi, uz.aklaıtıeımı görmekle -----------------------====== 1 klln kudaal ıe11lztfğlnl boz 
mütee11ır olacağını anlatma- I~~~ Türkdilinin Romanı maktan çekinir gibi mırı\ 
ğa batladı. . Rüyasız, güzel dandı: 

bir uyku uyudum. Sabahle- f\ ı\'I AR i LİS Bütün bu etyayı seçen 
yio erkend"n ayakta id im: benim. Şu gümü§ tasvire 
İılerlml ııralıyor, bavulumu z k' 1. b l bakınız . Bu, kilisenin ismini Çı:vlrtn: c ı una oy u 
hazırlıyor, öğleden ıonra ıkt tatıdığı Sen Kterlndir: An-
hayvan bulmasını kahyaya _ 14 - nemin timi de böyleydi. 

emrediyordum ıonra tekrar ayinle meıgul layıp öptükten sonra en so Bu ıon sözleri söylerken 
Klllseye, daha doğrusu o!mağa baılt1dı Bıldığio gibi nuncu olarak çıktı. sesi değltmlıti. Tekrarlad ı : 

Möıyö Aoastaııın ktliaeciğfoe din duyguları bende gevıek- Baoa doğru geldiğini ve - Evet, benim annemin adı 
yayan olarak gllttm: Bu, tir Bu kilisede hilküm ıü elini ıamlmfyetle uzallığn11 Katerlndt. 

bembeyaz, küçük ve iç i çok ren bu ilahi uğultu, bu basil gördüğüm zamanki halimi, Bana sempati ile baktı. 
süslü bir bina idi. Çatısı köylülerin yüzlerinde okunan taıkmlığımı, utancımı göz - Sizin anneniz de öldü, 

üzerinde bir haç ve çan ku· ıamlm1 iman, etrafımı kuıa· önüne getir! Yüzünde hfçb~r değil mi? 
lesi olmasa btr köylü evce· tan tabiat ve belki de kal- kızgınlık, hiçbir soğukluk, Bu sözlerle "siz de anoe

ğlzl denebilirdi . Ktlıse pa - blmln vaziyeti, küçüklüğüm · hiçbir kin izi yoktu: Gözleri sizliğin ne demek olduğunu 
zarlık rubalarını glymlı ka · de papaatan Tevrat sureleri · gök yüzü gibi parlıyordu bilirsiniz! .. " Demek lstemlt 
dınlarla dolu idi Amarllla k gibiydi. ni ezberlediğim zaman 1 gl - Günaydın, dedi. Kü-
aylnl seyre dalmııtı. Erkek hl, bu lyloi zevkle ve ala - çük kilisemi naeıl buluyor - Hadi, flmdt gid ip an 

ler dııarıda toplanmıtlardı, ka ile takip etmeme sebep sunuz? p anı benim eserim· nemin ve hemılremlo me 
çünkü, içeride yer yoktu, oldu Tören bitince liöylüler dtr. içeriye geliniz .. Güanh zarlarını ziyaret edelim! Şu 
Möıyö Anaataa da açık baıla rada kilisenin arkasındadır· 

kudıal ekmelerini alarıık çe karlar gibi neden korkuyor 1 
bir tabura üstünde oturmuı· ar. 
tu Kendlılnl selamladım, kıldiler. Amarilis de bGtün sunuz?... Biraz ötede, birkaç servi· 
birkaç kelime konuıtuk. Se köylülerle konuıtuktan Vt! Elimden tutarak beni ıü nin arkasında, anncıile kızı 
ılmi telden AmarJllı bana tkl gün önceki güvercinleri rükledl, mukaddes resimleri nın mezarı yanyana duru

bir 16z atıp selim verdikten ılbl biltün çocukları kucak · ve kandilleri gösterdi Mev- yordu: Basit bir tarzda ya-

elden bırakma), evet bütüa 
harekatı lnsanlyenln miyarı 
olan vfcdao ve hakkunaha
kkıo mizanı olan kanuna 
tevafuk ettirmek ııureti ile 
yapılına o tı vlcdao1 ve ka· 
nuni olarak yapılmıt demek 
değil mıdır? 

Neteklm 80 ncl madde hu· 
kuku lmme ahkamı mahfuz 
kalmak üzere aile tesisleri 
ve ibadete m6tealllk bir 
hizmetin if aaı için münhaaı· 
ran dlyani olan teıls de tef· 
Ut ve mürakabaye tabi de· 
aıldır. Mezkur tesislerin bu· 
kuku husuelyeye müteallik 
thtlllflarmın mercii hallı 
mahkemedir. Gayeel gayri 
kabllı husul bir hale gelen 
tealı kendlll inden münfesih 
olur. Gayesi kanuna, yahut 
idabı umumlyeye muhalif 
olduğu takdirde teslı hlkim 
tarafmdan fesholunur. 

lıbu iki nevi teılsler her 
ne kadar mürakabe maka· 
mının teftltlne tabi deAlller· 
se de dlierlerl ıtbt tesçll 
mecburiyeti.eri derkardır. Ve 
yine 75 net maddede yazılı 

olduğu veçhtle mirasçıları ve 
alacaklılarının hakkı itiraz. 
tarından yakalarını kurtara
mıyacakları gibi gayeıl ıay
rl kabili husul bir hale gel
meleri yüzünden münfesih 
kanun ve adabı umumlyeye 
muhalefetlnd n dolayı da 
fesholunabllirler. Bu hususta 
alakadar mürakabe maka· 
mından mildahale talep 
eder, mürakabe makamı lıe 
diğerlerinde olduğu ııbı, her 
türlü tedbirleri alabilir. 

-SONU VAR -
.... ••lt4• ••• 

Sairif ilmenıı 
Kopenhagda Mark lımln· 

de bir amele, uyku halinde 
yatalından kalkmıı ve evin 
her tarafını aezdlkten ıonra 
h•vagazmı açmıt ve tekrar 
yatak oda11na dönerek, ge· 
ne uyku halinde yahnııtır. 

Fakat, açık kalan havagazı 
evin her tarafını kaplamıt 

ve zavallı Mark da, tabii ihl· 
reli boylamııtır. Mark aal· 
rllflmenam lmlt·. 

pılmıılardı, Üzerleri çimen 
ve çiçeklerle örtülü idi, süs 
namına bir mermer haçtan 
baıka birfey yoktu. Kız karde· 
tinin haçmm üstünde "Elen,, 
yazılıydı. Haçların her bi
r nden birer horozibiği ıar· 

kıyordu. Gayri ihtiyari he· 
yecanlandım O bet91 dikkat· 
le 1ncelıyordu ve heyecanı · 

mıo sebebini anlamıthi bcr· 
rak gözlerile bana bakarak 
la tlı bir sesle: 

- Mösyö Stefan, horozl· 
blğl toplamak çok gülünç 
birıey olmaaa gerek, değil 
mı? Dedi 

Ne cevap verebilirdim? .. 
Kızeırdım, baıımı eğdim. 

Demek ki, zavallı, anne
ılnln ve kız kardeıtnfn me. 
urları için horozibiği topla 
mııta! Şimdi h kfkatl anlı· 

yarak onun hiddet ve isti· 
rabını mazur görüyordum: 
Kendisini pek fena yarala· 
mııtım. 

SÜRÜYOR -



SAYPA ı 4 

lngiliz- ltalyan Anlaş -
ması Ve Almanya 

Gazeteleri .. 

TOHDILI 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez blrllklerl için [ 10000 J ki lo taze bakla ile 
[ 3000 ] kilo taze ıofan açık ekılltmeye konulmuıtur. lba 
leıl 7·5 938 cumartesi günü eaat 10 da kor aatın alma 
komlıyonu blna11nda yapılacaktır. Şartname herıüo komlı
yonda iÖrülebılır . Taliplerin 57 liralık muvakkat teminat · 
lariyle birlikte muayyen gün ve aaatte komlıyona ıelmelerl. 
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Alman matbuatı , ıon ıü· 
nler içinde, ltalyanwlnglllz 
anlaımuını hazan mOphem, 
hazan da pek umumi bir 
ıektlde taıvJp etttkten ıon· 
ra , ıımdt de Ber· 
ltner BöraenHltunı gazeteıl, 
yarı reamt bir çeınt taııyan 
baımakaleılnde, lnılltz hal· 
yan itttfalnnı müteakip ha-
111 olan yeni vaziyeti ya· 
kından tedklk etmektedir. 

bGUln mazfnln unutuldufu
nu ve umumi bir tıtlkrar 

elde edıldlilnt bılha11a te· 
1----------------------------------

Gazete anlaımayı akhıe · 
Um ve hibnOnlyetln bir ea-

erl olarak memnuniyetle ae· 
limladıktan ıonra , bunua 
ıerek ruh ıerek madde iti· 
barlle •cenevrealz ve Ce· 
ne.reye rafmen,. baıarılmıı 
olmaaından dolayı sevinç ls
laar edt10r ve bu uıuliin bl· 
tin Avrupada tatbtk edil · 
meıtnl btlha11a ıayanı tav· 
ılye buluyor. 

Şurasını da kaydedelim ld, 
Böraenzeltunıun makalesi , 
ltalyan matbuatandald mu• 
talealardan, ufak bir nQaı 
fark ile ayrılmaktadır. 

Maldm olduiu Cl&ere, hal· 
yan ıazetelerf, anlaıma ile 

buQz ettirmektedir. Hal bu · 
ki Alman ıazetelerl, bu nok-

ta üzerinde durmıyarak an · 
laımayı , daha ziyade tat. 

mln edllmemlı devletlerin 
ekıpanılon lhUyacınm bir 

lfadeıl ıeldlnde tehir etmek· 
tedlrler . Maamafıh , Böuenzel· 

tunı, büyftk Alman bükü · 
metl tarafında ileri ıür6len 

metaltbatın, Anıluı tle niha
yete ermtı olduiunu katlyen 

ı6ylememektedlr. Btlaktı, 

makalenin ıatırları araıın· 

dan tamamen alulnl ıezmek 
kabildir. Gazete lnıtllz · ltal · 

yan anlaıma11nı, dlierlerlle 
kabalı mukayeıe olmıJan 
çok huıuıl bir hldlıe tellk· 
ki etmekte ve onun, ancak 
"hayati menfaatleri nazarı 
ltlbare almaaı,, dolay11lyle, 
Alman davaılle birlikte mu· 
talea olunablleceflni ileri 
ıürmektedlr. Gateze diyor 
kt: 

- SONU VAR -

Sarı Nahiyeıi Belediyesinden: 
Belediyenin ıtf alyeıl için 15 beyılr kuvvetinde tahdidi 

bir motopomp alınacaktır. ihale 20 5 -938 tarihine miha· 
dıf cuma ıünü ıaat 14 de Sarı belediyesinde yapılacaktır. 
Şartnameıl belediyeden lıteoebtltr . 
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Balılıeıir Tapu ıicil 
Muhafızlığından: 

Ctnıl: Mevkii: Mtktarı: Hududa: 
Bai yeri Kumbaflar · 1 dönüm Dofuıu Tavıanlı kızı Na-

da Nennlcl ime bafyerl, batm em· 
kuyuıu. vali metrukeden mimar 

Temele eatılan tarla, poy
razı kıımen Şahtnoflu 
Alt ve k11men emvali 
metruke bağı, kıblesi 

Abalıoflu Mehmet Tahir 
tarlaaı 

EvHfı yukarıda yazılı bal yeri validesi Habtbeden yal · 
nız kendlılne intikal eder olduiundan babılle Okçukara 
mahalleılnden 616 Yahya Neft oflu Mehmet Vehbi llolak 
bu kere ıenetılz taaarruf attan aenede rapt ve teıçtllnl lı· 

tedlil Ye tahkikat için mahalllne memur 16ndertlecell cl· 
hetle bu bağ yerinin Mehmet Vehbi namına teıclllne iti · 
raz eden veya mnlklyet hakkında iddiada bulunanlar var
ıa keıtf g6nü olan 12-mayıı-938 perıembe günQne kadar 
yazı ile tapu ılcll muhafızhfma ve keılf ıünil mahalline 
ıelecek memura miiracaatlan IOzumu tlln olunur. 

Bındumı ısliyı hutut hi~imliğindın: 
Bandırmada Oımanlı Ban· 

kaaı ıubeıl tarafından Ban · 

dırmada mukim iken teıa y
yOp eden eıhaatan Atanaı· 

yadlı Arlıtldlıln bankaya 
olan borcuna karıı "ef aleti 

milteıelılle ile kefil olaa 
yine eıha1ı mOteıayylbeden 

telakki olunan Alekıl Mar. 
dlrlı tarafından kefalet kar-. 
ııhiı olarak bankaya tevdi 
ve terhin e1ledlil on adet 
latanbul tramvay ıtrketl hlı · 
ae Hnetlerlnln ticaret ka 
nununun 766 ve 71 O mad· 
deal ıaralaatı •eçhlle ıat111 · 

na karar Yerllmeıl dava11· 
nın yapılmakta olan muba· 
kemHlnde kefil Alekıl Mar · 
dlrlıln ikametgahının meç 
hultyetlne binaen keyfiyetin 
gazete ile Ulnına mahkeme
ce karar verllmlı ve bu ba· 
ptald muhakemeıl de 11 ·5· 
938 çarıamba gOnO eaat 
l O na bırakılmıı olduiun • 
dan ye•mQ mezk4rde Ban -
dırma ultye hukuk hlklm· 
ltfiode ya bizzat bulurıma . 
nız veya bir vekılt kanunt 
ı&ndermenlz teblli maka. 
mına kaim olmak Ozere 
keyfiyet llln olunur. 

BelediyeRiyasetinden: 
B. No: Ctnıı: Mevkii: Mahallesi: 

1 Dükkan Çiviciler fçl Karaoğlao 
3 ,, Balakpazarı ,, 
4 ,, Uncular Sabnlıar 

6 
" 

K . Şadırvan ,. 
9 ,, K. Beztrıan Börekçiler 
ıo ,, M6ftübedeıtan Karaoflan 
11 .. Peynirciler Sahnlıar 
12 

" Sobacılar Karaoflan 
13 .. Peynlrcller Sahnlıar 
J4 .. K. Şadırvan ., 
15· 17 

" 
K. Şadırvan ,. 

16 .. Abacılar Börekçiler 
20 .. Muftiibedeıtan Karaoflan 
21 .. K. Şadınaa ,. 
24 .. Uncular fçl Sahnlıar 
25 .. Sobacılar Karaoilan 
26 29 ,, 8 . Meydam Börekcıler 
27 Ev Şapçı çıkmazı Karaoğlan 

28 Dllkkin Abacılar .. 
JO ,, 
33 .. 
34 Mai aza 

Uncular 
Şadırvan 

Balıkpazarı 

Sobacılar 

Mutaflar 
Btiadıç caddeıl 
Unloncaıı 
Mutaflar 

Sabntıar 
Barekçtler 
Karaoflan 

35 Diikkln 
36 .. 
37 .. 
40 .. 
41 .. 
42 .. 
46 ,, 
~7 .. 
50 .. 
51 .. 
54-55 ,, 
56 .. 

" 
Haffaflar 
Demirciler 
Haffaflar 
v.,1111 
Sandıkcılar 

.. . 

.. 
.. 

Eıklkuyumcular 

Sahnlıar 

,, 
Karaojlan 

.. 
İzmirler 
Kara oğlan 
Sahnlıar 

" .. 
60 Muallim bir · Hükilmet konalı Martlı 

itil Ye bahçe 
61 

62 
65 
66 
67 68 
69 
79 
87 

128 
143 
148 
149 
150 
151 
154 
ıss 

156 
157 
151 

159 
160 
161 
162·163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

Eıkl TOrk 
ocatı 

Ev 

Gazi ca.ldeaı 

Cami ıokak 
,, Şapcı çıkmazı 
,. Bahkpazarı 

Şeyhl6tfullah 

Karaoilan 
,, 
.. 

Dnkkln Şadınan ıekaiı BCSrekçller 
,, Camlkeblr .. 

Depo Kelektarla Ka1aplar 
ldmanyurdu lıtaeyon Şeyhlutfullah 

Dakkin Y eılllı Saholıar 
.. Şeyblutfullah ŞeyhlutfulJab 
.. Keçeciler Sahnlıar 

• " ,. ., 
,, Demirciler 

1' Sandıkcılar 
Mat aza Hal Janı 

" ,. 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

" Batıraakhaoe Dere kenarı 
Mafaza Hal yanı 

,, 
" ,, 
" 

" il 

" il 

" " , , ,, 

" " 

.. 
,, 

lzmtrler 
Sabnlıar 

Salibattln 
,, 

" 
" 

,, 
Hamitli ye 
Salih attın 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, . ' ,, '. 

172 Ev HGkdmet caddeal Martlı 
Yukarıda clnı ve mevkileri yazılı Belediyeye ait ikarat, 

artırma ve elutltme kanununun 41 ncl maddeılne tev
fikan 9J8 yılı icara verilmek iizere J 5 ı&n mtıddetle ar· 
tırmaya konulmuıtur. Tallplerln yQzde 7,5 pey akçalarını 
artırmadan evvel leledlye vezneılne yatsrmaları llzımdır. 

1 - Numaradan 50 numaraya kadar olan lkarıatın 
tbaleıt 18 5 938 çarıamba ıiinü ıaat 15 de olup 51 nu 
maradan 172 numaraya kadar olan &karatın artırma g6· 
nii de 20·5 938 cuma gOnO ıaat 15 de yapılacatından ta
liplerin tayin edilen ıOn ve ıaatlerde belediye enclmenln· 
de hazır bulunmaları illa olunur. 
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3 MAYIS ıaa 

r. ~~~~~~~~~~~~~ 

MÜHiMDiR! 1 
İSTIFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 1 

Böyle, g6-
sel bir ev· 
de rahat 
ömür ıe· 

çlrmek lı · 

ter miıiolz? 

Beklediit· 
nlz mevıtm 

~ ıeldı. Mat. 
it. zemen 1 n 
~ ucuzlufunu 
11. fıraa t btlfp 
~ nıretlo ı z 
it. olan t ı e 

baılama . 
dan evvel 
tlcaretha · 
nemlze •i· 
rama n ız 
ılze mu
hakkak 
klr temin 
edecektir. 
Bu, tecrübe ile ıablttlr . 

1 
1 

- .... ~ 1 
ı 1 
P ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Her clnıdemlr, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 
bilumum malzemel lnıatyeyt ıayet ehven flatla sat1 
mıktaytz. Bırkere deneyiniz . 

Her renk yailı ve badıtna boyalarlle boya yaiları 
ve malzemeıl de bulunur. 

Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her tirle 
düzen de majazamızda ucuz bir flatla ıahlmakladır. 

1 Masa, kollu terazilerle, kantar, litre, kilo ve metre 
gibi ölçil ve tarh düzenlerlnln pazarı da mağazamız· 
dır . 

Tütiin fidan ve tarlalartle, meyva aiaçları ve her C 

1 türlQ hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı it 
arttıran •KiMYEVi RUS GÜBRELERi .. nl ılz de tec- ıJ 
rilbe ediniz, memnun kalacalkaınız . ~ 

ı Saraçlar Başında Haıan Cumalıojjulları ı 
1 Mehmet, lsmail, Abdullah 1 
~~~~~~~~~~~~~· 

············································••e•lf .................................................. 
• • • • 
~ Ozaır Biçki, Dikiı, Çiçek Yurdu 1 
• • i Talebe Kaydına Başlamıştır. ! 
• • • • • Arzu edenlerin Yeni Hükilmet arkaeında Çantay ıo· • • • : kak (25) numaralı Yurd Dtrekt6rlüi0ne mQracaatları. 1 
: Fazla izahat lıtlyenlerln de Dlrektarlüfe baıvur· 1 
: malan rica olunur. 1 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••&e•••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Balıkeair Vilayet Daimi 
Encameninden: 

1 - Vahidi flyet üzerinden açık eksiltmeye konulan 
ıı Ayvalık kazaıı merkezinde yeniden lnıa edilecek Mu· 
hasebel Huıuılye dalreıl blnuı olup tahıtıat miktarı 4000 
Ura, muvakkat teminatı 300 liradır. 

2 Bu tıe alt keıtfname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekılltme ıartnameal 

B - Fenol ıartname 
C - Mukavele örnefl 
D - Bayındırlık tılerl genel ıartnameıl 
Vahidi ftyet cetveli 
lıttyenler bu evrakı Balıkeılr VıJlyet Daimi encümen 

kaleminde veya Nafta m«idürliiiGnde görebilirler. 
3 - ihale 5 · Mayıa · 938 tarlbtoe raıtlayan perıembe 

ıiinü ıaat 14 de hükGmet btnaaıoda miiteıekkıl Daimi En 
cftmen odaıında yapılacaktır. 

4 - lıte,ltler üçüncQ maddede yazılı g«in ve Hatte 
muvakkat teminatlarını mal ıandıfına yatırdıklarına dair 
makbuz veya Banka mektuplartyle Vilayet Daimi En
cimentne müracaat edebilirler. 

5 - Ekıtltmeye girebilmek için bu itlerle ufraıtıiına 
dair Naf la miidürliliündeo ekılltme ıünQnden 8 gQn ev· 
vel veıika almak ıarttır . 
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Sahibi ve Baımuharrlrl: Bahkeıtr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

Baıımyerl: Vtllyet Matbaa11 - Balıkeılr 


