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Başvekil Ve Ha riciy 
Vekili Atina Vardıl r. 
8. Celil Bayar ve B. Tevfik Rüştü Ar as At inada bü

yük merasimle istikbal edil~iler. 
Ankara, 27 [A.A l - Baı· 

vekil 8 . Celal Bayar ile 
Hariciye Veldlt B. Tevfik Rür 

tü Araa bugün saat on bir· 

de huıuıi trenle Atlnaya 
muvualat etmııter ve lltaa· 

yon da mera1f mle karıılan 

mıılardır. 

Yunan hududundan iti · 

baren bütün hat güzerga· 

hında Serez ve Sellnlkte 
halk tarafından gösterilen 

hüıoükabul ta1avvurun fev 

kinde, candan, samimi ve 
büyük olmuıtur. 

Atlnada Jlla1yonda ve 
yollarda halk, Baıvekillmlzl 
ve Hariciye Vektlimfzi al 
kıılamıılardır . 

Bütün Yunan gazeteleri, 
Baıvekllimlzln ve Harfclye 
Vekilimizin Yunanlıtana ge· 
lfılerlnl ıelimlamakta, hu. 
duttan Atlnaya kl\dar balkın 
samimi ve hararetli hüsnü· 
kabulünü teberftz ettirmek· 
tedirler . 

Donanmamız Büyük 
Manevralara Çıkıyor .. 
Mayısm il~ haf tasında başhyaca~ olan manevralar ha· 

zirana ~a~ar devam edecek. 

ŞANLI YAVUZUMUZ 

Önümüzdeki ayın ilk haf· 

ta11ndan itibaren donanma· 

mız bü1ük manevralara 

baılıyacakhr Manevralar 

hazirana kadar ıürecektlr . 

icap eden bütün hazırlık 
lar bttlrllmlıttr. ilk yapıla -

cak 

Ereğli 

manevra Sıhvrl ile 

mıntakHı arasıoda 

olacafından burada icap 

eden bütün tertibat alanmıı · 

1 

tı-;:- Manenal;rJ;·-· h-;kikı~ 

top ve torpil atılacağından 

Teklrdai - Silivri hattında 

ltliyen yolcu vapur ve mo· 

törlerinln manevra ıaruıoda 

ihtiyatla bulunmalara için 

acentalara ve huıuıi vapur 

sahiplerine Deniz Ticaret 

müdürlüğü tarafından tlm

dlden bir tamim yapıl

mııtır 

1 

AZIZ BALIKESIRLI · 
1 

! 

ı !! Felaket Gören Yurddaşla
rına Şefkat Elini Uzat .. .1 

=========~~~·========= 
" Yozgad ve Kırıehir köyleri büyük bir zelzele fe · ;: 
,
1 liketlne uğradı Yüzlerce ev göçtü. Binlerce yurddat· ,, 

1 

1 

1 

açıkta kaldı. 

AZIZ BALIK.ESlRLi : 
Her felaket karıısında göıterdlfla derin alaka ve 

11 

hamiyeti Kırıehlr, Yozgad felaketzedelerine de 161 
terecefln füpheaizdlr . 

l !ı 40 JÜRKDILl., 1enln bu Aıtl duyaularının tercümanı 
ı /I olmak için bugünden Hibaren bir yardım liıtesJ aç· ! 
11 ınııtır . " K 1Z1 LA Y ., Şubesi vuıtaıile felaket gören ' 

yurddaılara yapacafın yardımları bekliyoruz. : . 
il 

1 

Başvekil Celal Bayar ve Hariciye Vekili 
Doktor flras Dün !itinaya VardJ/ar. 
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Avrupa 
Güreş şampiyonasında 

Çoban Mehmer hariç ol
mak üzere ~ütün güreşçi
lerimiz tasfiyeye uğra~1. 

Ankara , 27 [A . A.] - Es
tooyada yapılmakta ohm 
Avrupa güreı btrlnctlıkleri 
müıabakaıında Çoban Meh· 
met hariç olmak üzere bü
tüo güreıçtlerlmlz taıfiyeye 

uğramıılardır. 

Muıtafa haatalandıiın· 

dan biç güreımemiı ve Mer· 

alnll Ahmet de sakatla · 
narak güretl bırakmııtır 

Çoban Mehmet 11f ar pu 
vanla tlmdtlik baıta gelmek · 

tedir. Eıtonyah güreıçt 

ikinci, İneçli gürttçl üçün · 

cü, Letonyalı güreıçt de dör 
dünc6 gelmektedtrleır. Aiır 

stkle ıamplyonluiu buolar 
arıuında yapılacaktır 

Şehir ve ka&a
baların plan ve 
harita masraf-

ları 
Dahiliye Vf'kaleU, ıehlr: 

ve ka1abalar1D harita ve müs· 
takbel plan muraflerı hak
kmda alAkadarlara yf'ni bir 
emir göodermlıtır. 

Vekalet bu emirde, bazı 

belediyelerin ıehlr ve kasa 

baların harita ve müstakbel 
ıekıl planlarmm tanziminden 

mütevellit masrafları beledi

ye vergi ve reılmlerl kanu

nunun 18 ncl maddeıl hük· 
müne tevfikan halktan tah

ıil etmekte veya tahsil için 
tertibat almakta olduklarına 
bildfrmtıUr. 

Belediye vergi ve reıtm · 
lerl kanununun 18 nci mad · 

deal münhuıran kadastro 
masraflarının halktan tahıl-

ltne mezuniyet verdiğinden 

bu maddeye lıtlnat ederek 

harita ve müıtakbel plan 

masraflarının halktan clba 

yet edllmeıl kanuni takibatı 
htılum eder mahiyette gö 

rüldüğünden Vekalet bu hu· 
ıuıta alikadarlann nazarı 

dıkkattnln celbedilmeıl ve 
kanunsuz olarak lahııl edil · 
mit para vana 1ahiplertne 
iade edllmeılnl emretmtıttr. -

vatan 
nuz 

* Çocu/\ bir 
clhandtr. * Vatan ço
cuklarzn, ço 
cuk uatamn 
d ı r . Onları 

kadar ıtvgill tutu. 

* Fikrlmh:ct çocuk va 
tandır. Çocuklar ulusun 
en dtğtrll hazinesidir. * Çocuklar için yapı
lan .fedakd.rlıklar oalan 
içindir. 

Vapur Dediğin İşte Böyle Olur: 
.,,,..,._ -

"Saadet,, V apuruBuDefa 
da Karaya Oturdu .. 
Acaba Bu "Saade ,, in Felaketi Ne 

Zaman Sona Erecek? 
Bir Vapur ki Telsizi Yok. Çapası Yok. Dalgalara Tahammülü 
Yok. Tıpkı Nuhun Gemisi Gibi.. Bu Çürük Teknenin Mar-

marada Ne Aradığını Biz de Bilmiyoruz. 

işe yarar bf r uapur lşlemes/ni salnrsı zlıkla bt!kliynı; lz 
mirdtn fllbarcrı bıitün şe/ılr ve kasabalaraı ırnillim ve 

biricik f sk.elesi Bandırmadan görünüş 

Sah günü saat 1aat 20 de 
lstanbuldao, Bandırmaya 
hare ket eden "Saadet,. va· 
puru 1al,aha i<arıı büyük 
bir tehlike atlahnıf, nihayet 
vapur karaya oturtulmak 
ıureUle bir facianın önü 
alınabılml~tlr . 

"Saadet,, vapurunun bir 
buçuk ay kadar evvel yol 
da telrnesioln delinmek ıu · 
retlle yolcu'arın o zaman da 
hayatları baba11na atlattık· 

lara felaketi anlatınış ve bu 
münasebetle Bandırma . lı 
tanbul yolculuğunun acıklı 
balı ne birkaç yazı ile ita· 
ret ederek buna bir nthayet 
verllmeıi zamanınm çoktan 
gelip eeçtlğlnl ilave etmlı 
tik 

Gerçi Almanyada yaph · 
rılan Trak vapurunun bu 
hatta tahıla edtlmeıi karar · 
laımıı bulunuyor. Fakat bu 
yeni vapur gelinclye kadar · 
da çürük ve bakımsız tek· 
nelerin Nuhuo Gemiıl gı bl 
Marmara denızinde blrhay· 
il bucahyacağı ve yolculara 
blrhaylt akla gelmiyen tasav· 
vur bile edllemiyen sahneler 
yaıatacağı da apa1lkArd1r. Ne
tekim iımlnin tenine ol" 
rak her nedense ıkidebır 
"felaket., e uğru yan "Sa. 
adet., vapuru itte bir gün 
önceki ıefertnde de yeni bir 
"felaket,, e uğradı, kayalara 
tosladıktan ıonra kara ya 
oturdu . 

Dün Bandırma·İzmlr trenl 
bu yüzden ıehrlmize yedi 
ıaat kadar tehirle gelmlıtlr. 

Teıadüfen bu vapurda bu
lunan bir arkadaıımız yol · 
culujunu ve vapurun uğra 
dığı 6klbeU ıöylece anlat · 
maktadm 

"Sah günü saat 20 de Is 
lanbuldan hareket ettik . Ha
va çok mihalttl YeıUköy 

atıklarında Y•imur baıladı. 

Deniz karanlıktı fak at tipi 
mevcut deiıldl. Çok uzak 
takf •tıklar bile görünüyor
du . 

Denizin oldukça dalıalı 
olmasına rağmen fırtına var 
denemezdi. Seyahat çok iyi 
eeçmekteydt. Bu vaziyetle 
gece yarısına geçıren yolcu· 
lar, kamaralarına çekildiler 
Derin uykularına dalmııken 
sabahın dördünü on geçe 
tiddetlt bir saraınh ile uyan· 
dılar. Herkeı ne bir muıa 
deme ve ne de bir karaya 
çarpma gibi bir felakete 
biç ihtimal vermediğinden 
ıon zelzelelerfn ha vadillerile 
kulalı lan dolgun oldukların 
dan bu 1ademeyt de zelzele · 
lerde vukuu tabli deniz zel 
zelelerloden beri zannetmtı· 
ler ve hiç telaı göltermemlt 
lerdl . 

Bahusus vapur makloele · 
rfnln tılemeıl ve geminin 
ilerlemul bu hl11e amil 
oluyordu. Onun için yolcu · 
lar hiç heyecan göıtermedi · 
ler . Bar müddet ıonra vapur 
bir yere oturarak durdu. 
Bunun üzerine hidlıe-
yi anlamak için gö 
ferteye fırlayanlar önlerinde 
koca bir dai ve tol gerile 
rinde yüksekte feneri gör. 
düler. 

Geminin ıüvarlıl Şınaal 
kaptan Lüyük bir telaı için 
de vaziyeti tohklk ve çare 
ye tevessül için çırpınmak 
teydı . Hadisenin vukuu eı 
naıında kendisi yahyormuı . 

Geminin ldareıl de ikinci 
kaptan Cıhat ile dümenci 
Şabanın elinde bulunuyor 
mat Geminin karaya otur 
duğu yer. takip edtlme1t la 
zımgelen yol haricinde, ta · 
mamtlf! cenubi ıarklye mü· 
tevecclh bir koy içinde ol 
dufundan da tıttdlll edildi· 
ilne ıöre ikinci ıüvarl ve 
gemiyi idare eden Şaban 

galiba oldukları yerde uyu
yakalmıılar. Bu ıuretle bo· 
Aazın methaltnde ve fenerin 
önündeki kayahklar1n en 
ucundaki kıamın üzerine düı· 
müıler. Burada huıule ıe
len aademeden uyanmıı ola· 
ca.klar kt geminin deltnme1I 
ve batması tebltke1tne kar · 
ft vapuru ıola dofru çevire 
rek kayaların ileulndekl koya 
ıokup öolerlndekl pek büyGk 
bir kaya kütleılne oturt
muılar. ikinci ıilvarl hemen 
kamaruına kaçıp kapandıfı 
ve kendiılnl klmıeye röıter· 
medlğl cihetle taf.lllt alı

namadı. Lakin reminin bu. 
günkü vaziyeti, umumi yo
la nazaran inhirafı ve 1&r· 
ııohdan ıonra yol alma11, 
ve badehu teva k kufunda 
karaya oturmuı bulunmuı 

olması hi.d fıenin ıeklt cere· 
yanında verdiğimiz izahata 
tevaık eder Hidlıe Halinde 
günün, ortalığın afarmHı 

beklendi. 
Bilahare de Hat ıekize ka

dar mütemad6yen tahliye 
ameliyata ile uğratıldı. Ge
mide ne vake.yı haber .. vere· 
cek bJr telılz ve ne de en 
yakın bir yere gidebilecek 
küçük bir motör bulunma· 
dığı gibi arka tarafının zln· 
ctr ve çapuı bile yoktu Bu 
yüzden 1aatlerce vakit zayi 
edilerek ön çapalardan biri 
ıökülüp arkaya nakledildi 
ve öyle kullanıldı . 

.::ıaat ıeklzde teıadüfen 

oradan gt!çen Alaçam mota. 
rü olmaıaydı, yolcular bel· 
kide akıamı edecekler •• 
ertesi sabah da yine orada 
kalacaklar, hadiseden de hiç· 
bir taraf haberdar olmıya· 
caktı . lıml ıeçen motörGn 
lkl ıeferlle Band1rmaya an . 
c.k saat 13 de çıkan yol · 
cular o zamana kadar bek · 
1emiı olan ve 7 ıaat kadar 
tehir eden trenle a•det et · 
ttler ,, 

Telsizi, Çapası O/mı
yan Tıpkı Tekne Gibi 

Bir Vapur. 
Kaza tafılllh burada blt· 

mektedir. 
Arkadaıımıza ve bQtün 

yolculara büyOk ıeçmlt ol· 
ıun derken böyle bir kazanın 
bir muıademe halinde veya 
diğer bir ıektlde vuku bul· 
ma11 tehltkeılne karıı etra 
fı haberdar edebilecek tel· 

(Sonu ikinci .. ,.fada) 
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VE KORUNMA ÇARELERi 
-8-

Fakat su halinde iken üıUl
müze damladı mı elbiıeden, 
ayakkabından bite geçer. 
Damlndığı yerde beı, on 

dakit a sonra bir kaııntı pey
da olur. Bu keııntı yavaı 

yavaı artar. Orada içi sulu 
bir kabarcık hasıl olur. Da 
ha sonra kabarcık ılıer, pat. 
lar, cerabatlamr. Y era glt 
tikçe genlıle,. Etler çürüme
ğe baılar. Ha.ta dehıetli iz· 
tlrap çeker. Eter tedavi edil
mezse ve yara büyük bir kıs· 
mı kaplamııaa lnıanı öldürür. 

Bu yakıcı gazlar bir yer
de günlerce, aylarca kalabi
lir. 

lkt dane 1alucı aaz var · 
dır: 1 - lperlt, 2 - Levl· 
zlt. lklıl de mayidir. lperit 
pek yavaı gaz haline geçer. 
Bu huıuıta hpkı petrola len· 
zer. Damladılı yerden ken· 
dl kendine kaybolup bu 
har haline ıeçmesl ve uçup 
altmetl gayet yavaıtır. ipe· 
rlt damlamıı olmaıından ıüp· 
he ettlilmlz bir yere bir 
parça petrol d6keuek pet
rol kendi kendfne uçup kay 
bolduiu zaman lperlt de 
kalmamıı demektir. 

lperlt tesirini derhal göı· 
termez Slnıi bir zehirdir. 
Gözleri kör etmek için bir 

damla lperlt kafidir Suya 
düıen lperlt bahkları öldü
rür . 13 Derect!I hararette do· 
nar ıulp haline eeçer, har
dal veya ıanm1ak eıbı ko· 
kar Levlztt de lperlle ben · 
zer Baılıca farkı derhal te · 
ıtrlnl göıtermeıldJr. Kokuiu 
serttir. Itır gibi kokar. lperit 
gibi bu da 13 der ecel hara· 
rette ıulp haline geçer. 

lperlttn de Levlzltln de 
panzehiri kireç kaymağıdır. 

Tesiri va te~ıvi çaresi: 
VGcudumuzuo bir yerine 

lperlt damladılı zaman G9 
dakika zarfandan bunu bir 
tarafa bulaıtırmaksızm pa 
mukla veya temiz bir bezle 
ılllp üzerine kireç kaymaiı 
ıüreuek bırıey kalmaz. 

Yirmi dakika ıonra far · 
kına varıuak lperit damla
mıı olan yerde hafif ve ru 
tubetlt bir parlaklık görürüz. 
[On dakika geçtikten sonra 
kireç kaymağı fayda ver
mez. haataya doktora götür
melidir . J 

Otuz dakika ıonra hiçbir 
eıer görülm e: z, İpertt dam· 
lası kaybolmuıtur. 

Kireç kaymağı ıürmek ar 
tık bir fayda vermlyecejl 
için 11aak ubun 
Ju ıu ile yıkamakla beraber 
hastayı tloktora götürmek· 
ten bo§ka çare yoktur. 

Birkaç ıaat sonra damla
nın bulunduğu yer kızarma· 

ğa ba~ler . 

Dokuz snat sonra kabar
cık ve ynra hasıl olur. 

Ejer İperlt teneffüa ta -
rlkile ciğerlere gltmiı ise: 
Ses kısılır, çatlaklaıır, nez· 
le oldum 1&nırsınız Daha 
ııonra büsbütün konuıamaz 
olursunuz. 

Eğer lperlt yutulmuı ise 
vücutta hasıl olsn aynı ya 
ra la r .boğftzda, teneffüs el· 
hazlnde, akciğerlerde de 
peyd olur. 

[lperitll hastaları doktora 

götürürken 
yormamalıdır] 

yürütmemeli, 

Öl~ürucü gazlar 
Bu gazlar ya ılnlrlerl veya 

kanı zehtrliyerek insanı yıl· 

dırım vurmuı gibi öldürür. 
Havadan daha haflftlrler. 
Açık yerlerde dağılıp gider
ler. Bır yerde uzun zaman 
kalmazlar. Ancak kapalı yer· 
lere düıerae tesiri çok bü -
yüktür. 

Karbonmonoksit 
Bu da zehirli ve öldürücü 

bir gazdır. Harp eınatında 
kapalı bir yerde bomba, mer 
mi patlamaıından hasıl olur. 

Sulh zamanında dahi bil· 
dlğlmlz ldl ve maden kö 
mürlerl yanarken Karbon· 
monokıld neırederler. Bu · 
ouo için kapalı bir odada 
lyl yanmamıı bir manıal 

bulunuua oda lçlndekilerf'; 
baı ağr111, baı dön. 
mesl, alırlık, halıizlik, bay 
ıınlık, bulantı, kuıma ve 
nthayel ölüm aetlreblllr. 

Karbonmonoklılde kartı 

ltf alyecller maake kullanır· 
lar. 

Öldürücü gazlarla 
hastalananlara mut
laka suni teneffüs 

yapt1rmahdır. 
Zehirli sazların bır k11mı 

uçucudur. Yükıeklerde kal 
maz. Çukur, düz yerlere 
doğru ııder; rüzıar alır gö
türür: Göz yaıı getiren gaz· 
lar ile bojucu eazlardan 
Foıken uçucudur. Yalmz 
Kloraıetofenon gazı az 
kalıcıdır. Bu ıazlar 

az kalıcıdırlar: Düı 

lüğü açık bir yerde iki, üç 
saat kadar kalır; ıonra uçar 
gider. Kapalı yerlerde ylr· 
mi dört ıaat kadar kalır . 

Boğucu gazlar çok kalıcı · 

dır . Çukur, hava cereyanı ol 
mayan yerlerde fazla güneı 
görmezıe aylarca kalır. Ya· 
kıcı gazlar tıe çok kalıcıdır. 

[Sokaklar, en fazla eıen 
rnzıarlara karıı olmalıdır. 1 

Zehirli gazların hepıl hay· 
vanlara da teılr ederler. 

Gazlar rüzgara tabidir. 
Riizgarın geldiği htlkamet 
teki yerlerde gaz durmaz. 
gider. Bılakta, rüzgarıo gitti · 
ğl letlkametteki yerlere gaz 
toplanır . 

Ekıerl gazlar havadan ha
fif oldukları için düz, çu· 
kur yerlere inerler. Zehirli 
gazların en çok toplanacaiı 
yerler dar geçitler, çukur 
lar, siperler, yıkık binaların 
içi, çıkmaz sokaklar ve ha
rabelerdir. Gaz. ormanların 
önüne ıellnce bir müddet du 
rur, sonra yavaı yavaı ağaç· 

ların aralarından ormanın 
içine girer ve orada kalır . 

Çok 11cak ve çok soğuk 

havalarda, tlddetlt yağmur · 

tarda gaz atılamaz, en teh· 
ilkeli mevsim llk ve sonba 
hardır. 

Zehtrlt gazlar bu mevsim· 
lerde aabahleyln gün doğar 
ken, akıam Qzerl de gün 
battıkdan sonra atılırlarsa 

daha çok tesir eder. 
- SONU VAR -
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SEHİR HABERLERi 
~- . . . -: . .. ~ ··~ ' . . . ) . -

Manyasda Ve Aksakal- Sındırgıda Stadyum 
da Temeli Atllan Binalar Vapllmasına Başlandı. 
Manyas hükômet konağı 1il stat istasyonunun. Ak· 

sıkıldı da okul tamellui atlldı. 
Kazada ''Gençlerbirliği,, Adın· 
da Bir Spor Kulübü Kurulması 

Manyu, 22 ( Huıuıi ) -
Evvelsi gün Manyas hüku· 
met konağı ile sf at lıta1-
yonlarınm temel atma töre
rt Vali B. Ethem Aykut ta· 
rafından yapıldı. 

Merasimde Nafıa, llusuıi 
Muhasebe Müdürleril~, Ban · 
dırma Kaymakamı, kaza 
kaymakamı talebeler me · 
murlar ve kalabalık halk 
bulunuyordu. 

manın bu köyünde de ilk
okul blna11nm temelt yine 
kalabalık bir kütle önünde 

atıldı. Böylece vilayetimizin 
bu köşesinde bir ıünde üç 
güzel eıere baılandı 

İçin Tefebbiise Geçildi. 
Sındırgı, 27 (Huıuıi) - Evin · kütO,haneılne gece· 

Sındırgıda bu yıl açılan Hal· lerl btrçok kimseler ıelerek 
kevlnln bütün ıubelerinde faydalanmaktadırlar. Temıll 
tyl bir çahıma görülmekte kolu da çalıımalarlle bu 

dir- alandaki boıluiu dold.urmak-
!!!"'""'!!!!!!!!1!!!!!!!!!11!!'~:!!!!!!!!!!!!!!''"""!!!!!!9""!!!!!!!!!!!'f!!'!!!!!!!!!!!!!!'~:!!!!!!!!!!!!!ll!!'!!!!'!lll!!!ll!!!! tadır. 

ıssız Bir Adadan Ka-
çın lan Hazine .. 

6. Ethem Aykut, bu mü· 
naıebetle verdlii söylevde 

1 daha yakın zamanda nahl · 
yelikten kazalıfa yGkıelen 

ve saltanat idaresinin elinde 
her itte, her ıeyde geri 
kalan Türkiye ile Cumhu
riyetle birlikte llerllyen, yü 
rüyen Türkiyeyi mukayese 
etmlı ve Cumhuriyet idare• 
ılnl, faydalı tılerlnl anlat· 
mı ıtır. lıte bu eünde Man
yaada da hlik6met konağa 

tle yeni bir eıere daha bat 
lanmıı bulunduğunu, halkın 

da fedakarlıklar aöıtererek 

bundan ıonra birçok eser 
ler vücude getireceklerine 
kani bulundujunu söyledik 
ten ıonra Atatürkü ıayıı ıle 
anarak ıözlerine ıon ver
mtıtlr. 

''Ekinlik,, Adındaki Bir Adadan 
Binlerce Sarı Lira Kaçırılmış 

Haziranda Halkevi tarafın· 
dan teıkll edilecek olan ban
do için ıtmdlden bir 6iret

men tutulmuıtur. Hazırlık 

ve çaltımalara devam edil· 
mektedlr. 

Halkevinln arka11nda, Ba · 
hkeslr Atatürk parkı Uzma
nı B. Ferit Yılmaz tarafın· 

dan hazırlanan plan üzerine 
bir ıtadyum yapılmaktadır. 

Stadyumun teevlyes\ ikmal 
edllmtıtlr. Yakında dıvar ln
ıaatına baılanacak ve aaha 
mayıı nlhayetlertnde bltmlı 
olacaktır. 

Valimiz müteakiben te · 
mele inerek ilk harcı kul· 
landı ve mu•affakıyetler 
temenni etti. 

Buradan ıonra kasabanın 
haricindeki afat lltaayonu · 
nun yapılacajı yere .gidildi. 
B. Ethem Aykut, bura· 
da da bir ıöylev vere· 
rek Türkün eskldenberi 
binicilik, ahcılık, cirit ıalr 

spor kabiliyetlerini ıaydı ve 
Manyasın ötedenberl hayvan 
bakımına verdlil ehemmi 
yeti ve binici yetlıUrmekte· 

ki ıöhretlnl anlatmıı, bunun 
daha ileri gitmesini gozo 
nünde bulunduran hiikume· 
tin dlier kazalara tercihan 
burada bir ıfat lltııayonu 
teılı etmeie karar verdiğini 
ve bu f aydah eserin bugün 
temellnln atılacağını bıldırdt. 
Keza ılk harcı temele alkıı 
lar aruında koydu. 

Buradan yanlarındaki ze. 
vatla birlikte Akaakal kö · 
yüne aıdıldt. Ogün Bandır 

·~ .... 
Hazırlık tahki
katı ve başka 
yerlerdeki şa-

hitler 
Hazırlık tahkikatı ıonun 

da ifadeleri alınacak olan 
şahitler ve ıuçlular hakkın 
da Adltye Vekaleti allka 
darlara gönd .. rdlği bir ta 
mimde ıöyle demektedir: 

Hazırlık tahkikata 11rasın 
da baıka yerlerde bulunan 
suçlu ve ıahitlertn lf adeleri· 
nln alınması veya nüfus kay 
dının veya herhangi bir ci · 

helin tahkiki tçln hazırlık 

, tahkikatı evrakının da ka· 

Erdek, ( Hususi ) -
Marmara nahiyesine bağ

lı "Ekinlik,, köyü adaeına 

evvelce loeboludao yirmi 
kadar aile getirilerek tıkan 

olunmuıtu. 

Bu ada, daha kalabalık 
bulunduiu evvelki ıeneler· 
de Marmara balıkcıhfının 

merkeziydi. 

Buradaki ıermayedar tüc 
carlar doğrudan doğruya 
Avrupa ve hatta Amerika 
ile it yapıyorlardı 

Halen mevcut büyük ev · 
1er adanın o zamanki vazı 

yelini aöstermektedır . 

Geçen gün bu adada bir 
define bulunduğu ıaytaaı 
çıkmııtır. 

Bu ıaylaya göre ada· 
dakl metruk evlerden biri · 
ılnde henüz adı biUnmlyen 

~ " -

Alacak 
Yüziinden 
Çıkan Kavga 

Hasan oğlu Mehmet ile, 
seyyar ıatıcı Ahmet oğlu 

Çolak Oıman bir alacak me
ıeleslnden yekdlğerile kavga 
etmlf, kavgada Mehmedln 
Oımanı ıopa ile yaraladığı 

tiki.yet edildtfınden tahki
kata baılanmııt•r . 

mtlen ahar mahal müddelu 
mumiliklerlne gönderilmekte 
olduğu cari muamel~den an· 
laıılma kta dır. 

Suçlu veya ıahıtlerln tf •· 
delerinin alınması veya her 
bangl bir tahkik mu'1melesl 
fçln tahkikat evrakının bir 
ilkte gönderilmesinde hlçblr 
falde mutasavver olmayıp 

evrakın mahallinde kalmaeı 
lüzumlu bulunduğundan 

hazırlık t a h k i k a t ı 

evrakının birlikte aönde 
rllmeılnde hiç bir fayda 
mutasavver olmayıp evrakın 
mahallinde kalm!UI lüzumlu 
bulunduğundan bundan böy
le hazırlık tahkikatı evrakı 

müddelumumlliklerce alı 

konularak yalnız maka.adı 

tamamıle temine medar ola -
cak surette izahlı iltina be 
varakalarının gönderilmeııle 
iktifa edilmesinin fcap etti· 
ğl alakadarlara bildırtlmlıtlr. 

bir adam tarafından binler· 
ce liralık altın para bulun· 
muıtur. 

Altınları eline geçiren 
adamın blr motör tle Kara. 
denize kaçtıfı ıöylenmelcte 
dtr. 

Yapılan ihbar Qzerlne all • 
kadarlar keyfiyetten bütün 
llmauları ve eümrük mu 
haf aza teıkılatmı haberdar 
ederek böyle bir adama te· 
ıadüf edıldtit taktirde ya· 
kalanmaaı btldlrllmııttr. 

Şimdi "Ekinlik,, adaamm 
ıaktnlerl binlerce altının 

aaklı bulunduğu bu nazlne
yl daha evvel keıfedememfı 
oldukları için acınmaktadır
lar . 

Bakalım ıaaız adadan ka · 
çırıldığı iddia edilen haılne 

ele geçecek mı? 

Stadyumda tenlı, voleybol, 
diık atma, koıu biati, saha· 
larlle birde yüzme havuzu 
yapılacaktır. 

Gayri federe olarak 930 
ıeneıinde teıekkOl eden Sın -
dırdıaı Gençlerblrltilnln fe -
dere olma11 içfn bölgece 
aenel mukeze yazılmııtır. 

Sabıuızlıkla beklenen bu 
haber geldlflode Sındırgı 

ıençliği için ıporda ) epyenl 
bir çalııma baılıyacak ve 
ılmdtye kadar çok ıönük 

bir halde bulunan kazadaki 
gençlik hareketleri artacak, 
Bahkealr ve diğer komıu ka

VapUr dediğin zalarla her türlü ıpor te-

. t ,, " l [ maaları yapılma11 temin edtl
lf e oy e o ur mit olacaktır. 

(Baı tarafı birinci ıayfada) ~ı~----------... 
1

-
ılz veealtloden mahrum olan ISTANIUL RADYOSU 
vapurların kulanılmaaı kadar. 

müteaddtd kazalara sebebi· 28 N' 1938 p b 
yet verdikleri halde mesull • ısın . erşım 8 
yellen korkmıyan, ıüvartler Ôile neırlyatı: 
için de nazarıdikkati celbet- 12.30: Plakla Türk muıl · 
mek bir borç olur. Netektm klal. 12.50: Havadlı 13 05: 
hadlıenin mQnakaıaaı eına · Çocuk bayram ve hafta11 
ıında yolcular yine gemi men münuebetile Çocuk Eılrge· 
ıuplarından bir kaçının bir me Kurumu namına Şehre
muha veresi ne ıahtt olmuı · 
lardır. ikinci kaptanın meıu mini Halkevl göatertt kolu 
lıyetı mevıubahs olurken tarafından bir temıtl. 
lnebolu ıüvııriıioin hali. ma· Akıam neırlyatı: 

aı almakta bulunduju ve 18,30: Çocuk bayramı ve 
Aksu vapurunun geçirtllfl haftası münatebeUle Çocuk 
kazada meaul olan süvarinin Eılrgeme Kurumu namına 
muaheze bile edilmediği ve konferanı: Dr. Alı Şükrü 

Cthat kaptanın da bu tik ha· (M•ma ve oyun çocukları
tuı olmayıp dördüncü de· nın bakım ve terblyeal) 18 

fası oldufu, hatta geçenler- 45: Plakla danı muıtklıl. 
de Bandırma ıeferinl yapar 19 l5.· S h b 1 por muaa a e eri: 
ken yine bofıızın yolunu ıa· Eıref Şefik . l 9,5~: Borsa 
ıırarak Erdek tarafına gt haberleri 20: Sadi Hoııes 
derken sonridan hatasını 
anlayıp yolunu deilıtırdfğt 
anlaıılmaktadır. 

idarenin bu hattı yal 
nız çürlik ve telslz 
vesaire gibi asri teç-
hizattan mfthrum vapurlar 
dan kurtar mumdan bir fay 

da hasıl olnmıyacağı, on
ları idare edenlerin de ehil 
ve mesuliyeti müdrık şahıa 

ve arkadaıları tarafından 

Türk muıtklst ve halk ıar · 

kılan 20 45: llava raporu. 
20.48: Ômer Rıza tarafından 
Arapça söylev. 21: Radife 
ve arkadaı!arı tarafından 

Türk muılklıl ve halk ıar · 

kıları, { aaat ayarı ) 21.45: 
Orkestra 22 15: Ajanı ha · 
berlerl. 22 30: Plakla ıololar 

lardan lntıhep edilmesi lazım opera ve op eret parçaları. 
gel<iiğl noktasında ehemmi· 22 50: Son haberler ve er 
yetle dururuz. teal ıünün proiramı 
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Kultip azalarl lider/erile birlikle 
bahçede çalışıyorlar 

Genrler yttlşlirdlkleri iyi ve fena lavuklan ıeçiyorlar 

Sergiler: 
Ztrai lktfeat, zirai mühen· 

dlıhk. aile bllglıl , ıoıyal teı 

klllt ve aile hayatı, toprak. 
nebatlar, nebatların iıllhı, 
böc~kler ve arılar, çiftlik 
ha1vanları. kümes hayvan 
lar1, meyvacıhk, çiçek, orm
man, aebze yetlıtirmek, ı6t 
çüUUr, hava büroıu, muba 
bere He tedrisat, H.4 ~ulOp· 
lerl. 

yah). ev aydınlatma, mey
vaları dondurmek ve don · 
mut meyvaların gıda kıymet
leri, lhtlyarl.kta sıhhat itleri, 
terbiyenin aile hayatında 
kıymeti, moda ve modaya 
alt göıtermeler. pltlrme me 
ıelelerf , ıJnema, çocufun yl 
dirılmealne ait meııtleler, 
umumi eğlence Hatf, umu· 
mi teıanoi, eakı mezunla 
rın ziyafetleri. 

- SONU VAR ~-- -··-................ _ 
lü1111 bayvınlın sergisinde: ingiltere diJnya 

Yumurtaların kıymet iti {İ Ü -' 
barıle dereceleri, hastalıklar, y .z ncıen 

yumurtada alb6mln muhte · silinecek mi 
vlyah, embrlology. bilgi ya. 
yamı {mecmualar, bültenler), 
gıda bllglıl, clnılerln tılahı. 

Aile kıımmm çarıam~a 
proğram'; 

Şarkı ltderlerlne kon-
f eranı ıöıterme: İyi bir 
mutfak. konferanı ve aöAter 
me: Dıvarlar ve tahta it · 
lerl için boyaları terkip et 
mele, G vitamini hakkın

da ıon tetkikler kitaplar ize 
rinde konutmalar (Bluğ dev· 
rlndekl bir çocuiun atle ha -

Bana af diler gibi baktı 

- Ne ehemmiyeti var! 
Aynı bardakla içer . Madem 
ki baıka11 yoktur . Blzı ma 
zur görıün. dedi. 

Ve bana dolu ellerini 
uzattı 

Tereddat ettim. Bu taka · 
timin haricinde birıeydl: El 
lerlnden ıu içmek, ellerinin 
dudal..larıma dokunduiunu 
aC>rmek! Verileni içmek ba 
JGk bir ceaarete bağlı idi . 

Möıyö Anaatas tereddüdü 
lllÜ ıörerek: 

- Suıuuanız içiniz, dedi 
Yorulacaiından mı korku 
Yortunuz? içinizde bir da
ha bardak almağı unutma
ıın. 

Ne yapmalı? Batımı ei• 
tel& bir yudumda içtim. An 
•ızın bacakl~nm litremeğe 
batladı; ıu defil, 11htrli bir 
lllayı lçmtı gibi heyecana 
dGttüm. Sır tkincl defa iç 
llleie ceaaret edemedim. 

- Tetekk6r ederim, de · 

lıkoçyalı ilim Meykind. 
ıon günlude neırettlğl bir 
makalesinde İngilizler için 
çok can ııkıcı bir kehanette 
bulunmuttur. Alım profuör 
BQyilk Brltanyanan dünya 
yüzünden silineceğini dan 
etmektedir. 

lngtltz jeoloji ilim ve mü
teha1111lannın yaptıklan ted· 
kıkat, elit . ıuırdan beri Brl
tanya adalarıom ıuya bat · 
makta olduklaraoı aöıter· 
mektedlr . 

Profeaör Meyklnde göre 

dım . Su pek ıoğuk. kadeh 
ıüzel, ıakl tlihi, fakat , ben 
ıuıuz değilim .. . 

Şapkasının kırmızı bağını 
boynundan çözerken dediği· 

ni yaptıran bir çocuk yara
mazlıjı ile: 

Geldiğim i z yoldan d~n
mlyelim. o~nlz kenarından 

gidelim, dedı . 

Uzun değil mı? 
- Ne ehemmiyeti var? Siz 

yürümekten korkmezıınız ... 

- fakllt, bu yollara alı
tık olmıyan Möıyö Stefan? 

- Böyle yollara alııık ol· 
mıyahm mı? .. Akıinl iddia 
~ tmek isler gibi yuzume 
baktı V(' ilave etti! Babam 
ılze bir ihtiyar ıözlle bakı · 

yor 

- Müıterih olunuz, de
dim. Deniz kenarından ıi 

delım: Baıka bir yol du glir· 
müı olurum 

Yorulmak bllmlyen ve da 
ima canh yürGyen Amarilis 
bata ıeçmlttl Bır yaban · 

,_ .............................................•... , 
! Görüşler: ! 
• • 
: Erdekte Bahar : • • 

Bahar geldi. Her yıl ıat mızı tatmin etmek vazıfeılle 
maz bir dilzenle vukua ge· mükellef olıaydı ve bunu 
len bu tabti hadlıe biz in- kavnyarak, duyarAk yapınıt 
ıanları layık olduju dert-cede olsaydı bizden ve bı l ha11a 
ı l gHl'ndirmlyor . h " p bahar mevzuu üzerinde 

Cömert tabiat, yeptığı bu duralıhnm ıairle r le pek çok 
harikalardan dolayı hrl<ma a lay e derdi. 
varıp varmadıfı nıızı sormaz, Dalma Jakayd olan tabi 
alakadar olmaz. E~~r a ııcık at insanların bütün yapbk 
merak eheydt hazan lnıan· larına aldmı etmiyor. . Ne 
larla alay eder gibi bir ta· Moıkovanın mahkemelerin 
kım vaziyetler lhdaa etmez· den. ne Çinin Hvaılarından 
di. ve ne de ispanyanın bitmek 

Bilmiyorum, dikkat edili· tükenmek btlmlyen dahili 
yor mu? Havanın ıGzellliln· iğttıaıından haberi yoktur. 
den btltıtıfade bir ıürü mu· Kardet kanı kokan lıpan-
raf yaparak haz1rladığımız yanm koyu yeıil zeytinlıkle 
bir kır ge~zlntlıl, bir toplan· rinde olduğu gtbı Çinin aarı 
tı mutlaka bora ıle kartıla topraklarında top ateıinden 
myor .. Tabiat, acaba bu ha· kurtulup kurumamıı bir ye . 
reketJ bize karıı tHarladığı ıilliğe de dokunacak, onu da 
kötOIOkten mi yapıyor? .. faaliyete getirecek ve çiçek
BJz inaanlar kendimizi bu ıe· lerlnl açtırarak ibda kabili · 
kilde avutuyor ve bazıları . yetini, orada da bu nankör 
mız biraz daha ileriye ıtde· inı~nlara ıöıterecektlr. 
rek ona kızıyoruz bile.. Bahar geldi, l"lltlnl yem· 

Dünyada ftklr kadar do- yetil yamaçlarda othyan 
yurucu l"çbtr teY yokmuf .. • kuzular, birer Jetli yama gl· 
lıte ben de kendi fikrimle bi duran çimenler, denizin 
diyorum ki: Tabiat bu iti ıükünetl Ye baharm muhte 
bize karta beıledlil intikam tem ıurubu mGjdellyor. 

~AltAı 3 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
--~-~--------

Teftiş 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 52 -
Teıfı bulunduğu devlet ve 

vilayet, kaza , nahıye ve 
köy gibi hukuku amme 

cemaatlaunm mürakabe ve 
tefttıı alt1Dda olduiunu az 
yukarıda blldlrmttUm. Bu 
mürakabe ve teftltteki hlk· 
met Jıe müe11lıin tealıl idare 
için intihap ve tayin ettiği 

uzuvların vazifelerini vakı
f 'n arzu ve teaiıln ıayeıine 
uygun bir tarz ve tekilde 
yapıp yapmadıklar1nı tetkik 
ve mürakabe ile teılılo eı-

evvel de arzedtldıii veçhtle 
teılı i n bulunduiu ve gaye
sinin maaruf olduğu mahal
deki Amme camaatlarıdır Ne. 
tekim. bu kanunun 77 net 
maddeetnde ( tealı ıa1eılne 

göre devlet, vill1et, beledi
ye ve köyden hanıtılne taal
ICik edlyoraa onun teftıııne 
tlbldir. Teftlt makamı teılı 
mallarının gayealne muvafık 
ıurette ıarfına nezaret eder. ) 
Deniyor. 

(Tadil ıe teskilitm tebdili) aaıına muhalif hal ve hare· 
ketlerine vakıf olutlana bun. 
1 1 b h 1 Ö 

Bütün kavanlol hlzara za· 
arı meıu ve tca ı a e g • 
re azil edebilmeleri Yelhaaıl manın te•lit elllll lhtlyaçlar 

üzerine tadıl ve tebdil edile 
m4e11lıln arzu ve teelıln ıa· 
yeatni hlmay~ ve muhafaza gelmekte olduiu ıtbl tealı . 
içindir. lerde dahi haaıl olan l&zu-

Hukuku amme cemaatla · mu mübrem ve ihtiyaç ne· 
rından olan devlet veya bu- tlceal tadil Ye teıkllltının teb· 
nun uzuvlarından olan vlli . dlltne gldtİeceilne dair (icra 
yet, kaza , nahiye ve Vekilleri Heyeti teftlt maka. 
köyler tealıte bir yolıuzluk manan tekidi üzerine tetlıln 

ht11lle yapmıyor. Yaphlı ıey 
ıırf bıze ehemmiyet verme

huıule ıeldlilnl bizzat ve idare heyetinin tahriri muta· 
Ne yazık ki baharı kartı ya bJr allkadar veya her· · leHını aldıktan ıonra mal-

lamak~_lçin kullandıiımız va· hangi btr tahtan ihbarı üze · larını muhafaza Yeya ıaye-mesidir. 
Bu kabilden ezeli olan 

lakaydlıile bu yıl yine bize 
baharı gönderdi. Htzler lıe 

bu lutfun ıırf bizim için vü· 
cud bulduğunu düıünüyor ve 
övünüJoruz. Yeni yeDI aç
ma&• batlıyan kır çiçekleri
nin okıayıcı kokulan, bahar 
gurubunun renglrenk ıua 
ları ıevatlimtzln aaçlarım ok 
ıamağa ıeldlklerlnl zanoedi 
yoruz. liılmlyoruz ki, tabiat, 
mani11z, manhk11z arzulan 

bu ıuya batmak bir müddet· 

ten beri hızlanmıı v ! aelece-k 
dört aaır eına11nda lnglltere 
eah ı llerl büyilk deiltlklık 
ıöıterecektir. Hemen bütün 
1ahlllerde ıuyun kaplamadı 
ğı yerler pek az kalacaklar. 

Yapılan tetkikler, loıılte 
renin her altmıı ıenede aat 
hından otuz ıantlm kaybet 
tığlnl ıöstermlttlr. Bu ıuret· 
le Avrupa kıtuından aynı 

ntıbetle uzaklatmaktııd1r İt 
te bunun için Manı denizi 
altında yapılma11 mutaaav· 
ver olan büyük tunelln inıa 

aı da mütkül görGlmekted ı r 

ııtalar pek fa kırdı: Yarın rlne harekete geçerek teftııa ılnl idame için kati ihtiyaç 
pardeauyu atacaiaz ve bu ta baılıyablltr . Teılıtn 81 _ bulua.luiu halde teıktlltıaı 
allıımızla ıaokı: '"Bahar; hoı 81 ıayeıi menafii umumiye tebdil edebilir.) lbreılnt ihtl· 
geldin,, demek Jıtlyeceğtz . elduiu için lllettayln her va eden 78 ncl madde vazo· 
Genç ıevııhler arhk ütilme· tah11 alakadar adtlolunmak- lunmuttur 
den parkın kanapelerlnde la makamı mürakabaye ih . Bu madde üç fıkraya ay· 
mesken arıyacaklar. yazıha· bar hakkını haizdir. Milraka- rılmııtır. Birtncl fıkraya na-
nemlzlo bardafını birkaç be makamı he yJne daha [Lütfen ıayfayı çevirin] gül, biraz çiçekle ıüıllyece· , ______________ ..,;,. _____ , _____ _ 

tan uzaklaıtılar . Bllha11a te diyerek ıunduiu altın ıuala-
ilz. Bntnn bir kıı açamadı 

hlrlerde yaııyanlar tabiatın rını ıerhot oluncıya kadar 
ğımız penceremizin kanatla-
rım açacağız ve belki de de o em1&lıiz lutuflarıodan mah tçemlyenlere ne yazık!... 
rln bir nef ea alabıleceğız . rumdurlar. Blnblr türlü Buna mukabil kutlar, er-

metgalelerl araaıada haya· kinlıklerlnl bize ı6ıtermek Berrak, ma yt bir göle do 
ya doya bakacağız ve o 
kadar özledlilmlz gilneı ba 
badan bol bol tıUfade ede· 
ceğlz. lıte; bahar geldikten 
ıonra bu fakir vaaıtalarla 

karıılıyacağız, fakat buna 
mukabıl çok ıeyler duyaca· 
i•z: Karıılıı yıtımız, fakirce 
dtr. Ne yapahm? ... 

Herkea giydiği tapka ile 
selim verir, değil mi? . . 

lnıanlar, medeniyetin th · 
Hnları ıayeelnde birçok 
ıeyler kazandılar. 

Makine ıayealnde her lh 
tiyaçları tatmin edllmittlr 
Fakat buna mukabil tabiat-

tın uıanç verenç yorucu mu· lıter gibi hava.la aerboı 
adelelertle maddi, manevi 

oluyorlar ve badem 9lçelde· 
meaullyeller altında yaıama 
ğı temin etmek için müte- rint de ıerhot ederek btrhk· 
madtyen çarpıııyorlar ve bu te havada bir nevi eararlı 
çarpıtma yetmiyormut gibi danı oynuyorlar. 

hazan da ıebebll aebebılz Sevgili okuyucular; ben, 
keyfi kaçmıı bir büyülGn burada heplntzhi bildlii ve 

zulmüne de uğruyorlar pek gGzel htıaetttil baharı 
Dağları yararak kendlılne anlatmağa gelmedim. Ben, 

yatak yapan ırmafın lirik 
Erdefln bir lıtlına tetkll 

terennQmüne haaret çeken, 
eden güzel bahartnı ılze ta · 

ıüılü bir geltn gibi yent ye· 
nıtmak, anlatmak için yazıya 

nl açmafa bathyan badem 
ağaçlar1nıa pmldıyan yıldız batlamııtım. Yazım çok uza· 
)arını doya doya ıeyrede- da . Bunun için arkHını bat· 
mlyen, güneıin altın kadeh ka bir yazıya bırakıyorum. 

lere koyup: "Buyurun, için., fili Özden 

canım lıtlyor . 

Türkdilinin Romanı - Zarif bir tekilde sağ 
elinin yumruğunu ıol avu 

- Neye gülQyouunuz? 
Geçen yıl falcının biri ha· 

na, bir ıene ıonra, Yunaniı· 
tanın tenha bir kırında, tim· 
dıkı gibi horozibiil toplı 

yacajımı ıöyleaeydl, hıan· 

maz ve ıülerdlm . Fakat, 
timdi ... 

el [\lf 1\. R İLİS --
Çevlr~n: Zeki Tunaboylu - -
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keçlıi gibi alçaklı yükıekll larla örtülü ldf: Bunlardan 
yerleri seviyordu, üzerinden 
atlıyacafı bir büyükçe kaya 
veya ko§a kota ineceği bir 
yar bulmak üzere patikadan 
ayrıhyordu Çamların kuru 
lineleri üıtünde kaymadan 
y(irümefi öğrenmlıtt. Hal · 

bukt, ben tedbirli yürüdü 
ğüın halde, onun kah"aha· 
ları karvıımda iki, üç defa 
dütmeıne azkalmıth · 

Deniz kenarındaki yol çok 
güzeldı! Dalgalar dağı oy 
mut, dımdlk yarlar meyda
na getlrmltti; toprak kırmı 
zı olduğundan yaralı ve kan 
lı dağın bağırsakları görü 
nüyor zannolunurdu. Zirve· 
ye kadar her taraf lrt çam-

blrçoklarınm kökleri, oyul 
muı, toprakta tutunacak yer 

bulamadığı için ahUyarhyor 
ve ö16mü bekliyordu , nete 
kim birtakım iri gövdelu 
canıız olarak tatlar ve ıa hı 
lfn çakıll~rı üıtüne yuvar · 
lanmııh 

Amarillı glrlntlli çıkmtılı 

aahıle bakarken kıymetli bir
ıey bulmuı gibi aevlnçle 
haykırdı ve hemen topla · 
mak üzere yere eğildi . 

- Horoılbiklerl çiçek 
açmıı! Ne de güzel! Hır ku

cak toplıyacağım . Babası 
ıordu: 

Ne yapacakıın onları? 
- Ne bileyim! lıttyorum; 

cuna vurdu [*] 
Müıtehzi bulduium bir 

ifade ile: 

- Siz Möıyö Stefanla ıu 
kayanın kuytuluiunda otu 
run Ben de ıurada toplarım, 
dedi. 

lıteraenlz ıize yardım ede· 
ytm, dedim 

- Nasıl lıteıem mı! O 
halde geliniz. 

Kızını o ta vılyeal veçhi le 
taı üzerinde oturan Mösyö 
Anaıtaı1 sakın ha gecikme -
yin, derken bizde toplama 
ğa baıladık . Yavaı yavaı 
Möıyö Anaataıın bulunduAu 
yerden uzaklatmıı ve ıöz 
den kaybolmuıtuk. 

O zaman kendi tuhaf va· 
.ıiyetlml dütünerek lltemek · 
ıizln gülmeğe batladım. 

Amarillı merakla ıordu: 

[*1 Rum çocuktan b/rşty 
eldt elmtk lsled/kfrrl za
man bu jtsli yaparlar. 

Bu ıözlertmden ıücendJ, 
bana darıın dargın bakarak 
batını eğdi. 

- Horozibiği toplamak 
ıtze ıülünç geliyor! ... Haklı 
ıınız. Gidelim, babam bizi 
bekler. 

Sözlerimde kendlılnl da · 
rıltacak birteJ olmamaıına 
rağmen yaptığım m6naıe 

behizlikten fena halde içer · 
ledimıe de piımanlıfımı an
latacak bir kelfme bile ıöy 
llyemedım. Topladığım çi
çekleri kendiıJne verdim Ba· 
na ıadece tefekkür ederek 
onları da diğerlerinin yanına 
koydu. Btr, iki adım attıktan 

ıonra da hepıinl denize fır 
lath. 

SÜRÜYOR -



SAYFA: 4 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban~ası 
Bah~esir Şubesi Müdürlüğünden: 

Bankamıza (340) numarala ıenetle borçlu lvrlndl nahı 
yeılnden Osman oğlu Topuzlarla Alinin heı parçadan ıha 
ret tarla11om 26 · 4 938 tarıhtnde icra kılınan müzayedeıl 
netlceıinde konulan pey tarla ların kıymet ve me•kiine gö
re muvafık aörülmedlitnden 26 - 4 938 tarih inden itlba · 
ren bir ay müddetle ve pazarlıkla ıctlıına vi layet idare 
heyetince karar v"rllmtı olduaundao bu m6ddet zarfaoda 
talip lerin bankamıza müracaatları ve 26 . mayıı 938 per 
ıembe günü ıaat on beıte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmaları ilin olunur 

Bahkesir Ticaret ve Sanayi O~asm~an: 
Bahkeılr vfliyell merke . 

sinin An af artalar mahalle · 
ıinde ( 49 ) numaralı e•de 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tebaaııodan olup Baıkım ıo 

katında ( 2 ) numaralı ma
iazayl lkametglhı ticari tt 
rlhaz ederek 931 yıhodanbe 
ri zahire ve unculuk tfcare· 
tile lttlgal ettiğin& beyan eden 
lbrahlm Ocafın ünvam U

caretl bukere ( zahirecilik 
ve umumi mflteahhttlik) ola · 
rak teıçll ed&ldtil gibi bu 
Govamn imza ıekll de Türk· 
çe el yazıılle (1. Ocak) ola· 

zaran teıfıln takip etUil ea· 
aı ve gayenin muhtel oldu
fu anlaıdıraa bu baptaki 
teıkllltın deilttlrtlmeıi za
rureti haad olur. Gerçi vazn 
kanun vakıf ın arzu ve eme· 
lıne bir itinayı tam ile mu· 
hefaza ve infaz ahklmını 

lmlr bulunuyonada halıha
zırdaki teıkHit yflzünden te
ala hakkındaki Hıl maksat 
ve gaye mahvolup gitmekte 
oldufu tahakkuk edince de· 
ilttlrmek zaruretinin hasıl 

olacaiına da ııaret buyurulu· 
yor. 

rak ticaret kanununun 42 
net maddeılne göre ticaret 
ve sanayi odasınca 639 sicil 
ıay11ında taahıhen tesçll edil. 
diil ilin olunur. 

lahkısir sulh huku~ 
~a~imliğin~en: 

Balıkeair Hacıgaybi ma· 
halleılnden müteveffa Hacı 

Emin kerimesi Zeliha Terzi· 
oflu tarafından Ankarada 

devlet bava yolları fen kıs
mı ıerl Fahri Terzloğlu aley· 

hine açhiı nafaka davası 

nın yapılan muhakemeılnde 
müddeaaleyh Fahriye çıkan 
davetiyede kendisinin bulu· 
oamadıfı her nekadar eski 
adreetnde bulunmuıaada ora· 
dan ayrılmıı ve halen nere
de bulundufu belit olmadı 
iı mubaıtr meıruhattle 
eert çevrdmıı oldu· 
ğundan hakkındaki da 
vetlyenln tlanat sureUle teb
llilne karar verilmfı oldu
iuodan muhakemenin bıra· 

kıldığı J 2-5 938 tarih 11aat 
16 Balıkeılr Sulh Hukuk 
muhakemesinde hazır bu · 
lunmaaı müddeaaleyh Fahri 
Terz!oğluna teblıiat maka• 
mına kaim elmak üzere ilan 
olunur. 

TORltDILI 

Balıteıir Ma~~eme Baı~itipliğinden: 
Açk artırma ile paraya 

çevrilecek gayrimenkulün 
ne olduğu ev, bulunduğu 

mevki mahalle ıokağı ve 
numara11 ıaiı Karakız oğlu 

Sabri evi, Solu yol, arkası 
Çantayzade Hasım veresesi 
evlat ları , önü yol ile mah· 
dut Eıklkuyumcul ar ma· 
halleıtode Çankaya sokağın· 
da 16 numaralı ev takdir 
olunan kıymet "800., ıekiz· 

yüz liradır . 

Artırmanın yapılacafı 
yer gün ıaat mahkeme ka-
leminde 9 5·938 pazarteıl 

saat 15 de tıbu gayri men 
kulön arhrma ıartnameıt 

9 4 938 tarihlndrn itibaren 
mahkeme kaleminde berke· 
ıln görebthneal için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan faz 
la malumat iıtlyenler lıbu 
ıartname ve 62 doıya ou
maraatle müracaat etmeli
dir. Arhrmaya ltUrak için 
yukarda yazıla kıymetin 

yüzde 7 ,5 nlıbetlnde pey 
veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu tevdi edl· 
lecektlr. 

ipotek aahibl alacaklılar · 
la dlier alakadarların ve 

irtlf ak hakkı aahıplerinin 
gayrimenkul üzerindeki hak· 
farını huıuılle fatz ve mas
rafa dair olan tddialaraoı 

tıbu ılan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde f vraln 
müıbltelertle birlikte memu· 
riyetlmlze bildlrmelerf icap 
eder akıl halde hakları ta
pu ılcillle sabit olmadıkca 

ıahı bedelinin J.epılma11n 
dan hariç kalırlar. Gösterilen 
günde artırmaya tıtfrak ed · 
enler arhrma ıartnameainl 
okumuı ve lüzumlu malu 
mat almıı ve bunları tama· 
men kabul etmlt ad ve iti · 
bar olunurlar. Tayin edilen 
zamanda 1ıayrlmenkul üç 
defa baiıraldıktan ıonra 

en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mu 
hammen kıymetin yüzde 75 
nı bulmaz veya aatıı lıtl

yenln alacağına rflchanl olan 

dl~er alacaklılar bulunupda 
bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edllmlt ala 
caklannm mecmuundan faz · 
laya çıkmazsa en çok arhra· 
mo teahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beı gün 
daha temdı t •e on beılncl 
günü aym aaatte yapılacak 
artırmada bedeli ıatıı lıtl · 
yenin alacajına rüçhaoi olan 
diğer alacakhl arın o gayri 
menkul ile temin edilmlf 
alacakları mecmuundan faz 
laya ç ıkmak ıutıle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezıe 
ihale yapılmaz ve ıatıı ta 
lebf düıerek gayri menkul 
kendtıtne ihale edilen kim 

ikinci fıkra lıe bu bapta 
yapılacak muameleden mün· 
bahlıUr. O da mQrakabe ma · 
kamı teıklli.tın deilttlrllme· 
ılnl lıler, bu talep Heyeti 
Veklleye arz ve ihbar olu 
nur. Heyeti Vekile dahl ıca · 

beden tahkikata glriıerek 

o teılı hakkındaki idare he
yetinin fikir ve mutalea11nı 
ıorar ve yazılı olarak cevap 
alır. Bu cevap almadan Heyeti 
Vekile hiç bir karar ittihaz 

Ayvahk Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

edemez. · 
Üçlacö fıkra lae tealıln 

mallar1nı muhafaza ve ga· 
yeılnl &dameıi için ihtiyacı 
kati baaıl olduiu takdirde 
teıkllltın tebdıl edileceflnl 
eöstermektedlr. Bu maddeyi 
takip eden 79 ncu maddede 
dahi (teılıtekl gayenin ma -
hlyet ve ıumulfl, tealı ıle te · 
ılı edenin arzuıu araıında · 
ki tevafuku açıktan açığa 
izale edecek derecede tebed
dül etmiı oluna icra Vekil · 
lerf Heyeti teftlı makamının 
teklifi (izerlne tealıln tdare 
heyetinin tahriri mutaleaıım 
aldıktan ıonra aayeılnl tab
dll edebilir. Tealıln gayealnl 
tehlıkeye koyan vazalf ve 
ıeraltln llaa veya tebdili 
dahi ayoa hükümlere tlbldtr.) 
lbareıl ile gayenin tebdilini 
ve tebdili loabettlren ah
val ve eıbabı a~ıterfyor. 

- SONU VAR -

• • Çocdklara fedaklrlıklardan 
korumak her lnıanın vazl · 
feıldlr ." 

Haata çocuğa yardım her 
insanın en kutlu vazlfealdlr. 

Borcu 
Lira Kr. 
192 26 

459 77 

303 10 -955 13 

Heeap No: 

5-6 

5 

243 
yekun 

lımt 

Altınova Çoban oğ· 
lu Mehmet vereıesl 

,, .. .. 

,, ,, ,, 

,, Tüfekçi Hüseyin 
Ağa kerlmeıl Zarife 

.. ,, ,, 

Cfnıi 

11 Dönüm 
tarla 

20 Dönüm 
tarla 

90 Ağaç 
zeytin 

9 Dönüm 
tarla 

4 Dönüm 
tarla 

Hududu 

Şarkan, ılmalen, cenuben 
Oıman vereaeıl, ce
ouben, Dalyan, garben 
Nıkola yani Dalyan tar
laları . 

Şarkan flüıeyfn Kahya, 
garben, Hüıeyln Ağa, ıt-
malen yol, cenuben Dal· 
yan Nlkola, elyevm hazl · 
ne tarlaıı. 
Gün do. Dalyan, batı NI· 
kola Yani, ıtmalen Dal• 
yan, cenuben hazinel 
milliye tarlaları . 
Şimalen Halil Ağa, gar 
ben Hasan Aia ve Alı 
oğlu Dilaver, cenuben 
Rüıtem. 

Şark ve ıtmali Rüstem 
Ağa, garben Şaban, ce . 
ouben Ali usta. 

Şakir kızı Rana Tarla Şark ve cenubu Emin 

oilu vereaeıl , aarben 
Bınnaz, tlmalen maliye 
tarlalara. 

.. .. .. 

Tarla Şark ve ılmall Emin oğ-
lu vereıelerl, ıarben 
Leman tarlaıı, cenuben 
maliye tarlalara. 

Yukarıda clnı ve mtktarı yazalı gayri menkuller 9 4·938 günQndeo 30 4-938 gününe 
kadar 21 gün müddet mnzayedeye çıkarılmııtır . Taliplerin yevml · m~zk6rde Ayvalık 
kaza idare heyetine ve bu hueuıta izahat almak lıtlyenlerln Ayvalık Muhaaebel Huıu · 

t ılye dalreetne müracaatlara tlln olunur. 4 - 1 - 120 
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: Ozger Biçki, Dikiş, ~içe~ Yur~u ! 
• • • T : : alebe Kaydına Başlamıştır. : 
• • • • ı Aı zu edenlerin Yeni Hükumet arkaamda Çantay ıo· • • • : kak (25) numarala Yurd Direktörlüğüne müracaatları. 1 
: Fazla izahat lstlyenlerln de Direktörlüğe baıvur · : 
! malan rica olunur. : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Defterdarlıktan: 
Mevkii Clnıl 

Aygören Ana ve 
iki oda 

Bedeli muhammeni Hududu 
350 lira Ônü yol, arka11 Muıa, 

aaiı A11m evleri, ıolu 
ev. 

Hazineye alt olup yukarıda evaafı yazılı bulunan gay
ri menkulün aatııı 8 4 938 tarihinden 8 5 938 tarihine kadar 
bir ay pazarlıia konulmuıtur. 

Tallplerln pazarlığı yapılacafı 9 5 938 tarihine müaa
dlf pazartesi günü saat J 5 de yüzde yedi buçuk pey ak
çalarile birlikte defterdarlıia ve daha fazla malumat almak 
lstiyenlerln de milli emlak müdürlüiüne müracaatları . 

4-1 - Jlt 

Balya Kaymakamlığından: 
1 - Mevcut plan muclblnce Baha köylerinde 27 par· 

ça göÇmen evl yaptırılacakur . 
2 - 13-4 938 Tıulhlnden itibaren 15 gün müddetle 

münakasaya konulmuıtur . 

3 ~ ihale ~ 8 4 38 perıembe günü ıaat 14 de Balya 
lakin dairesinde yapılecakhr. 

4 - Taltplerhı yevmi meıkurde yüzde 7,5 teminat 
akçelerlle müracaatları 

5 - Şartname ve plan Balya iıkfın dairesinde olup lı· 
tenlldlğl zaman ıörüleblltr . 
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