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Ankara, 15 (A.A.) - Ha
taydakt Alevi cemaatandan 
Relıicumhur Atatürke aıa · 
iıdakl telıraf g&nderllmtıttr: 

'" Biz Sanca&itakt Alevi ce· 
ınaatlnlD ileri ıelenlerı . 

Sancak Alevlleri üze;inde 
htUcümetln tıtıraklle tatbik 

edilen tazyik ve tetbft ha 
rekettnl ttcldetle proteıto 

eder ve tamemen ihlal 
edtlmıı olan intihap ıer · 
beıtlmlzln yüksek müda 
ha l .. lerlntzle teminini lıtlr 

ham eyleriz. 
8eyrut, 14 (A.A.) - Ana

dolu Ajan11nın huıuıi mu 
habtrl btldtrlyor: 

ketleri Son Haddini Buldu .• 

HcılayJ.lar Bir Nıimaylş Esnasındtı 
Mevlüdmünaıebetile Bey halk tarafından "Yaıa· 

rutta her ıene yapılması ıın AtatGrk, Yaıa11n Tür · 
mutad meraılme giderken kiye ,. n idalarile emıalıiz 
baıkonıoloıumuz caddeler · coıkun tezahüratla ıelim-
de toplanan b ı n 1 e r c e ( Sonu ikinci sayfada ) 

Başvekilimiz Dün· Sabah 

İstanbula Geldi .. 
Ba,vekilimiz Sof yada BiJyiJ.k Bir Hüsnii
kabul Gördü. Kral Majeıte Boris Celal 

Bayarla Uzun MlJddet Görüştü .. 

İngiltere 
-ımlekıtimizdın külliyet· 
li mi~ıırda tOtün ve mı

den ılıcak, 
Londra, 14 (Radyo) - Tür 

kiye bankacılarıle Londra 

mali müe11eıelerl ara11nda 

baılıyan kredi müzekerelerl 

sona ermek üzeredir . 

Londra ıhracat btrltil 

Türktyeye ayrıca aekiz mil 

yon loglliz llruı kredi ve 

recek ve lnıiltere. Türkiye 

den külliyetli miktarda tü 

tün, maden ve daha bazı 

mahıuller ıdhal edec~ktlr. 

T6rkiye mali müeHeıeler 

dir•ktörlerl ile Loodra mü

eHeıeleri aruında aktedile· 

cek olan mukavelede mühim 

daha bazı huıueat vardar. 

Bu mukavele , Türk · lnılltz 

ikt11adi müouebatmın tn

ktıaf etmesine hizmet ede· 

cektlr. 

Vergisi Bulunan Gayri
menkUllerin Satışı .. 

Kral Borlı 

lıtanbul, J 4 ( Huıuai ) 
Belıraddan dönmekte olan 
Baıvektl B. Celll Bayar ve 
Hariciye Vekili B. Tevfik 
Rüıtil Araa buıün ıaat 7 ,30 

da lıtanbula ıelmtıler, Vail 
Muhittin Üıt6ndai, general· 
ler , Balkan devletleri ıefa
ret erkinı, Yugoılavya ıeoe· 
ral konıoloıu tarafından kar· 
ıılanmıılar, aeker ve pollı 

lutaları ıellmrumlol lf a et 
1Dl9ttr. Baıveklltmfz, vaktin 
erken olma11na raf men çok 
lcalabahk halk kOtluı tara
fından ııddetle alkıılanmıılar 
ve dofruca Parapalaa oteli · 
ne lnmtılerdlr . 

lıtanbul, 141 (AA) Bat · 
•ekti C~lll Bayar ve Hart· 
ctye Vekt1ımıııo dan Snfya· 
dakt k11a ikametleri eıa&110 · 

Ctlôl Bayar 
da haklarında ıöıterllmit 

olan .amlmi kabul tkt kom· 
ıu memleket aruında mev· 
cut iyi münaeebetleri teyld 
eder bir mahiyet almııhr. 

iki devlet adamımız öi· 
le yemejlnl kralın davetllıl 
olarak y e d 1 k t e n ıoora 

Kral Mejeıte Borls Baıvekl 
ltmlzle uzun ıüren htr ıörüt· 
mede bulunmuıtur. 

Celil Bayarın ve Hariciye 
Vekilimizin bu ziyaretinden 
bahıed~n Slovo gazetul 
ıöyle demektedir. 

.. TGrktyeJe karı• hlaaedtlen 
doetlu" h lulyatı maziyi te · 
mlzlemlı olduiundan yeni 
bir poletlka yolunu çlzmlı 

bulunuyoruz. Bu poleti 
ka karııhklı duıtluk ve hilr · 

1 

met poletlkaeıdır . " 

Bundan sanrı ııyriıübıdliiif a tıhıis e~ilın mıllınn 
vırgilıri sıtısdı nızınitibırı ıhm111yıcık. 

Gayrimübadillere tahılı 

edilen mallar1n vergilerine 
dair olan kanun bu ayw iki· 
ılnden itibaren merlyete ılr · 
mlf bulunmaktadır . 

Bu kanunla teraküm eden 
vergilerin tediye edtlmeme 
ıinden dolayı müıterilerl na-
mına teıçll edllemlyen gayrt 
menkullerin tahakkuk eden 
verıllerlnin terkini ile teaçll 
muamelel•rlnln hemen yap
tmlma11 mümkün olabilecek
tir. 

Kaputaj 
isleri için hü~Omıt bir kı· 

nun hız1rrı~ı. 
Ankara, 14 (Huıuıi)-HO· 

kumet, bir kaputaj kanunu 
hazırladı . Bu kanuna ıöre, 
büUin kaputaj deniz iılert 

•Oratle tanzim edılecek· 
Ur . Yeni kanun, va
pur acentelerinin ecnebi ol 
ma11Da mChıade etmekle ve 

Kanunu ehemmiyetine bt . 
naen aynen neırediyoruz: 

Madde 1 - Gayrlmüba
dtllerln lıtıhkakına karıılık 

tutulan aayrimenkullerin ıa 
talarak teıç i l ve müıterllerl 
ne teıllm o!unduklan tarihe 
kadar tahakkuk etmlı ve 
tahaı l edtlmemlf, olan verıt 
lerl ve belediyeye alt reetm· 
lerl terkin olunur. 

Madde 2 - Birinci mad · 
dede ıöıtertlen ıa1rtmenkul 

( Sonu tldncl ıayfada ) 

1 Haile Selasi~e 
Londraya 
Döniiyor .• 

Parlı, 14 (Radyo) - Ce. 
neneden d6omekte olan 
Halle Sel&ıiye buıOn Parlıe 
ıelmlı ve Londraya ıltmek 
Qzere hareket etmtıUr. 

fakat bu acentelerde çahıa· 
cak olanların . tamamen 
Ttlrk olmaum lmlr bulun· 
maktadar. 

~ .J.u • ,, il s [lı ı iiifK: 

Zelzelelerden Biri Yedr Saniye Kadar 
Sürdü. Kırşehlrde Bazı Binalar Yeni· 

den Hasara Uğradı . 
Ankara , 14 (A.A )- Bu sabah saat 6 47 ve 6 ·56 ara• 

11ada olmak 6zere Ankarada üç yer deprenmeıl ol· 
muıtur. Bunların tlkt yedi aanl1e kadar ıQrmGı 'fe 
oldukça ıtddetlt olmuıtur . 

Saat 6 50 de Eıktıehlr ve Ka7ıerldede yer depren· 
meal olmuıtur . 

ICırıehlrden verilen bir habere ı6re de, bu ıal>ah 
saat 7 ve 7 30 da olmak üzere Kırıehlr ve bavahıtnde 
iktıer aanlye ıüren iki yer deprenmeel olmuıtur. Bazı 
blnal~r yeniden hasara ujramııtır . 

Japon Kıtalar1 Yeni 
Hazırhklar Y a p ı yor .. 
Jıpoolar; Pekin-Hıntoı va Tiınçin bıııliıindı ;in tı

ınuzunı kırıı te~birlır ıhyorlır .. 

Japon Askultri 
Şı&nghay, 14 (A.A )- Ja. Hankov, 14 (AA) - Can-

pon büyük elçlıl bu ıabah tungun cenubunda muharebe 
b6tün ecnebi deYlet müme. ıtddetlt btr ıurette clevam 
ılllerlne müıtacel bir tamim etmektedir. Buna rejmen ılıt 
telgrafı göndererek Btangıu , haftadeobNI nzlyette hiç 
Anı•el ve Honan v ll lyet· bir deiltlklik olmamııtar. 
lerlndekl tebalarını derhal 
geri çekmelerini rica etm tı 
ve önümüzdeki birkaç gün 
içinde Pekin Haakov, Pu·· 
kon, Tienhln demlryollarile 
Tungat üzerindeki toprakla · 
rın tehlikeye maruz kalaca 
aını blldirmlıttr . 

Btlha11a Lunaal mıntaka · 
ıı genlı aıkeri hareki.ta 1ah 
ne olacak ve belki de har
bin baıındanberl yapılmı t 
olan muharebenin en tld. 
detlfıl vukubulacakhr. 

Tancena mıntalca1ında mu· 
harebe ha11alen tlddetlldlr. 
Müteaddit mütekabıl hücum· 
lardan ıonra Çinliler Taacen· 
ıln ıtmılt ıarblıinde Cıcu 
anı F anıceayo bölıeılnde 
Japonlara muhaaara altına 
almıılardır. 

Cenubi aarbtde ÇınlUer 
Hanclayuyu ıerl almıılar ve 
Pıhılenln ıtmalinde Secu· 
cenge varmıılardır . Doıman 

mühim za1lata uirablmııhr. 
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Lik Maçları Başlarken .. 
Bir haft" sonra bölgemiz çevresinde federe kulüpler 

arasında 938 senesi Ltk lert batlamıı bulunacaktır. 
Kulüpler, Marmara, Eğe ve merkez ırupları olmak 

(iz ere üç ıümeye ayrılmııtır. Bu maçlara yeni llıanılarla 
lttlrak edileceğinden her kulüp, yetııtlrdlil elemanlara 
yer verecektir . 

Merkez kultipltrl kupa maçlarındaki kadrolarlle.: 
Çoktanbert ıöoülleriml 

zln de lıteği bu idi. Çünkü, 
bir kulüp mevcut oyuncula · 
rlle ça lııır ve hazırlanar, tam 
maç yapılacağı gün, kartı ta. 
raf hlleh ltaanılar kullana· 
rak topladığı oyuncuları .a-
baya dlziverlrdl. 

Halbuki buıün, bu gibi 
yolıuzluklara mahal verll-
mlyecektlr. Her kulüp ekti 
jlni biçecek ve elde edece 
il randımana ıöre kendi 
hattıhareketlnl tayin edecek. 
Ur. 

Bu münuebetle, kupa maç 
larında oyunlaranı seyrettl-
ğlnıtz kulüplerin Lik maçla -
rında naaıl bir kadro ile 
çıkacaklarını ve takımlar 

hakkında k11aca bir muka-

yetile ta kuruluıundan 

bu ina kadar birçok muvaf
faktyet\er kazanan enerjik 
bir takımdır. Son zamanlar
da oyuncularının dıtanya 

gltmiı olmaaı takımı birhaylt 
sarsmııtır. 

Bunlarm da yerini doldur
mak bittabi kolay bir tı de
lildir. Son mağlClblyetl 

bunlara dayanır. Dahası da, 
yabancı oyunculara fazlasile 
meyletmelerldlr .. 

BlRLIK: Son senelerde esas

la ve muntazam bir ıektlde 
çalıııp ıamplyonluğu kazana
rak, grup blrlnclltklerlnde 
de Türkiye üçüncülGğünü ve 
938 ıenesl Bölge kupaıını 

almaia muvaffak oldu .. 
Takım heyeti umumi 

YURTLULAR 

yeıe yapalım: 

Merkezdeki üç kulüp he
men hemen aynı kuvvette 
olmakla beraber bazı sebep 
lerle btrblrlerlnden ayrılır-

ve 

yesl lttbarlle iyidir. 

** Eğe gümeılnin en batın-
da gelen, kup~ flnalında 

da oyunlarını gördüğümüz 

Ayvalık ldmanyurdu, mer
kez kuluplerlofn rakibidir. 

BlRLIKLfLER 
?,-1 neticeler beklenir. ' lüp olmakla beraber büyük 

GÜÇ: Atletik kabılt - muvaffaklyetler elde 
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Hataydaki 
Cemaatin 
Atatürke 
Müracaatı 
( Baıtarafı birinci aayfada } 
laomııtır. Kendlılne ayyıl· 

dızh müteaddit buketler ve · 
rllmlıtır. 

lıkenderun, 14 (A.A) -
Anadolu Ajanıının huıusi 

muhabiri bildiriyor: 

Hükumet memur_ları ara -
11nda yapılacajını bildirdljlm 
deiltlklıklerin tatbikine baı· 
lanıp baılanmadıiını ölren· 
mek buaün mümkün olma
dı. 

Reyhanlyeden baıka mm
takalarda teıçil muameleıl 

normal bir ıekilde devam 
etmektedir. Suriyeden ıelen 
tahrtkatçılar Reybanlye •• 
çim itlerine m6dahale ede 
rek Türkleri rey vermekten 
mene çalııtıklarından Türk 
müme11lllerl teıçtl büroıunu 

terketmlılerdlr. 

Bunu• üzerine deleıe Ga 
ro ile k111m komlıyon azala· 
ra Reybanlyeye ıttttler. Bu 
mıntakada b6tün karıııklık 
lardan meıul olanlaran ber· 
taraf edtlmeıi bekleniyor. 

Batkonsoloıluk meıeleyl 

ehemmiyetle tak•p etmekte
dir. Beynelmilel komlıyon 
genel ıekreterl Türklerin 
ıımdiye kadar ıöıtermit ol· 
duklan soiukkaolılık sükun, 
ve vekar ve inzibatın hay
ranı oldujunu ve bundan 
dolayı TOrklerln tebrtke ıa · 
yan bulunduklarını ıöyle. 
mittir. 

Antakya, (A.~ ) -Anado. 
lu Ajanıının huıuıf muha
biri bildiriyor. 

Buıüne kadar yapılın ka
yıtta Türkler buıün gayri 
müaalt ıartlara rağmen di

ğer cemaatların aldıkları 

reylerin yekunundan fazla 
rey kazanmıılardır. Henüı 

teaçll ııraaı daha büyük ek . 
scrlycU 1 ürklerle meskun 
olan mıntakalara gelmemlt 
olduiuna göre, nlhd ve 
umumi netice huzur ile der· 
pif edilmektedir. 

Dedikodu yapma, 
spor yap! .. 

ran kulüplerinin ıon durum· 
!arını bılmedlfimlz için btr
ıey dtyemtyeceğiz. 

** Marmara gümeıf nin en 
eıkl ve değerli kulübü 
Bandırma fdmanyurdudur. 
Ôtedenbcrl 

Gönen, Bandırma 
ıpor ve Aydıncık kulüpleri 
diğer ıcnelere nazaran biraz 

- - Ü ' &gır yur yor ar. 
Fıküıtüre göre maçlar 21 

Mayaada baılıyacal<tır Şlm 

diden kulüplerimize rnuvaf
f aklyetlerle, temiz oyunlar 
dileriz 

* 

~l===========================================I~ 

l HA B 15 RiL ER i 
l@~============================================i111 

Bugün Hava Şehitleri 
İhtifali V a p ı I a c a k .. 
Saat 11 de Stadyumda Topla
nılarak Aziz Şehitler Anılacak. 
BuıGn saat l l de ıtad

yumda hava ıehltlerl ihtifa
li yapılacaktır. 

Meraalme tıttrak edecek 
olan aıker, jandarma kıtaları, 
okullar, ıubaylar, memurlar 
Ye halk ıaat on bire çeyrek 
kala . ıtadyumda yerlerini 
almıı bulunacaklardır. 

Saat on birde çalacak olan 
ıehir düdüiü ile meruime 
batlaoacak, bu ıırada ıehtr 
de çekili bulunan bütün 
bayraklar yarıya kadar in 

dirilecektir. 
lıtıklil martım müteakip 

bir manga aıker havaya 
ateı edeceklerdir Daha ıon 
ra verilen söylevlerle hava 
ıehttlerlnln büyük vatanıe 
verliğl ve ulusun kendılerJ · 

ne kartı bealedtğl aevıı ve 
aaygı teberrüz etUrtlecektir. 
Geçllresmtni müteakip ih
tifale son verilecektir. -Sporcu; çirkinin, 
kirlinin ve kötünün 
düşmanıdır. 

rf'enezzüh 
ri Kaldı .. 

Ge-

Savaıtepeye bugQn yapıl. 
maaı tekerrür eden gezinti 
havanın kapalı olma11ndan 
dolayı 22 may11a bırakıl
mııtır. 

Hal~evi bir ~oparlör dıhı 
ilave ıtti. 

Halkevi tarafından mevcut 
hoparlörlere t l i v e t e n 
Anafartalar mahalleıine bir 
hoparlör konmut, dünden 
itibaren bu mahalle halka da 
Halkevi neırlyatından fayda 
lanmağa b1ıılamııtır. 

Sağlam vücut, sağ
lam kafa = güzel . 
ınsan. 

Sergi 
Kapandı. 

Halkevtnde açalan biçki. 
dikit ve çiçekçilik ıerglsl 

dOn 11at 16 da kapanmıı 
tır. 

1 Kepsütte Bu Vll 25 Bin 
Fidan Dikildi .. 

Doğum 

Hahi~e merkezinde vı bütün ~öylerde ağaçlın~nma 
işine ~üyük ~ir ehemmiyet veriliyor.. 

K.epıüt lohl11rlar memuru 
B Fazılın bir erkek çocufu 
dünyaya ıelmltllr. 

Yavruya uzun ömürler 
diler, ebeveynini kutlarız. 

Kepsüt, 14( Huıusi}-Kep· 

ıüt köylerinde iyi bir çalıt
ma vardır . 

Bütün köylerde yeni fidan · 
lıklar ve dutluklar teılı edil· 
mtı, yol kenarlarına, tarla 

Köy Ve Nahiye Okullar1 
Dün Kapand1.. 

Bu okulların son sınıf imtihan
ları bir hafta içinde bitirilecek. 

·! r 

Edremit Zeylilıli Köyü ilkokulu 
Vilayet dahilindeki bütün tir. Bu okullar.la pazartesi 

köy ve nahiye ilkokulların· günü soa ıınıfların imtihan 
da dünden ltıbaren 937 Y38 larına batlanacak ve ayın 
deu yılına nihayet verllmlı· 21 rioe kadar bltlrllmıı -En büyük serveti-
m iz vücudu muzdur. 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Ev kadınlan. : , . 
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İ ue.kkell alalurrnıtz •1kHu i 
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olacaktır. 

Difer kaza ve merkez ılk 
okullan da ayın 28 zinde 
deulere ıon vereceklerdir . 

Keza orta okullarda da 
aynı tarihte dersler kesllmıı 
bulunacaktıf. 

., . . . ...·:_ i • :. . • ·'. - :. 

Güzel insan iyi in
sandır· 

ı' 

ve bajlara yeniden bfrçolr 
ağaçlar dlkilmtı, k6ylerde 
köy koruları vücude aetlril
meie baılanmııtır. 

Dik ilen her türlü ajaç 
adedi büyük bfr yel&!ln tut· 
maktadır. Bu ağaçların mu 
hafazuı ve yetıımesl Jçln 
bilha11a köy heyetleri büyük 
emek sarf etmektedirler . 

Kepıütte belediye ve halk, 
nahiyenin aüzelllğlnl bir kat 
daha artıracak olan ağaç 

lama itine büyük önem 
vermektedir. Çay boylaranı, 
bahçelere, yol ve caddele 
re, evlere ve tarlalara diki
len ağaç yalmı: bu ıene içinde 
belediye tarafından 2500 
ıervi V4e kavak, 600 çınar, 
500 tellikavak, 3500 söjQt, 
1200 dut ve muhtelif clnı 

ağaç fidanı . 
Halk tarafından bu yıl 

ı içinde 6JOO ıervi ve kavak, 
200 çınar, 250 telllkavak, 
1500 ıöğüt, 8000 dut ve 
muhtelif cloı ağaç fUanı 
dıktlmtıttr. Yalnız Kepıülle; 
iki ay gibi çok kısa bir za· 

man içinde muhtelıf ıeklller 

de temin edilmek ıurettle 

dıklleo fidan miktarı 25 bı 
ot bulmaktadır. ---•w---
Gayrimenkul -

lerin satışı 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
lerlo henüz satılmamıı olan 
tarından dahi uttlıp müıte · 
rderlne teıl imi tarihine ka · 
dar tahakkuk edecek olan 
bu vergi ve reılmler aran 
maz 

Madde 3 Gerek birin 
el, gerek ikinci maddelerde 
gösterilen gayrimenkullu n 
tahsil edılmit olan verrl ve 
reatmled ıerı verilmez. 

Madde 4 Bu kanuo 
neırl tarihinden muteberdir. 

Madde 5 ~ Bu kanunun 
hükümlerinin lcraaına Dahi
liye ve Maliye veklllerl me· 
murdur 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
------- --

Evvelki Evlenme- Alelitlak Ze-. 
vali rıin /abalı .• 

YAZAN: 
Avukal Kasım Sami Paylı 
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Kanunu medeninin taht1n 

hukuki, hakiki tahıılar t•h 
•IJete dair olan f aıal ve me· 
•addının mltalea11nda izaha 
h llzlme •erllmlt •e takt 
ben ıelen h6kmi tab11lara 
alt keza fa11l •• mevaddı 
üzerinde de fikir •• kanaat· 
la,.mı arzetmlttlm. Şimdi de 
tertibatı kanunlJeye binaen 
Jlne hakiki tahıılara nakli· 
kelim ediyorum: 

E•et, hakiki 1ah11lara da 
lr olan kanunu medeninin 93 
ne O maddeaınde (Tekrar e• · 
lenmek lıllJen klmee •efat 
••Ja botanma ile yahut 
butlln hakmü ıle e•lillftnln 
zail olduiunu llbata m~c

burdur.) lbareat evlt olupta 
tekrar e•lenmek lıtiyen kim
ıelere alt olup hiç e•lenme 
mit olanlar bu ıtbt uıul ve 
turuta riayeti mevzuubahı 
olamaz. Kanunun tekrar e• 
lenmek lıtlJeD klmıe kay
dından makıat ite ılctlll n6 
fuıta e•ll olarak mukayyet 
bulunan klmıe bu evlıllfln 

vefat •eya botanma yahut 
butlln hOlrmO ile zail oldu-
lunu lıbat etmedikçe ikinci 
hır defa daha evlenmeılne 

lmaklnı kanuni olmadıfını 
ılhterlyor. 

Kanunu medenlmlzde (iki, 
Gç evlenmek memnudur ) 
Yqlunda bir ibaret kanuniye 
yoktur Ancak bu maddede· 
lct taahhGd6 ze•catı b6t6n 
Hrahah ile menecftyor. 
Ve bayata l\·llmalyemlze 
t.ır yentlık •• tahılyetlerln 

hukukuna daha ziyade r a 
yetklrhk 16aterlyor. Kadın 

•e erkek medeni hakla 
ran lıllmaltnde müıa•ldlr. 

Bu m6eavat haricinde 
olarak bir erkek, iki •• üç 
kadını ntklh altmda, hayar 
ben buna ntkih altında dl· 
yemlyeceltm, ancak zevk 
ve ejlenceılnl temin iç n 
z•ılGm ve iıtlptadı altında 
bulundurmasında, medent 
haklarda müın•at kaidesine 
rla yet eıHtm t H yıla \.ıflır mi 
idi? Hukuken aynı t•hslyetl 
haiz olan bir kıza isteyip 
aldıktan ve bir nlkih zlncl 

* Btr salı ıabahı \Görüyor 
musuo, y ıne ıalı) amucaman 
kihyaaı He· haktki bir bay 
ram yeri olan harmanlara 
ılttlm, biz ıehlrlılerln hazır 
ca bulduiumuz ekmeğin ne 

kadar zahmetlerle elde edil 
dlilnl ilk defa olarak görü 
yordum Tam bu 11rada bı 

rl haf ifce omuzuma dokun 
du D6nünce karıımda Möı 
y6 Anuta11 buldum. • 

Gillerek: 

- Sız, hakikaten bir çift· 
lık adamı oldunuz Amuca 
nız ıöne pek ıevlnlr, dedi 

- Herıeyl ılze borçlu· 
yum, dedim Hocasına göre 
talebe ŞOpheılz kt hen6z 
aeeml ıayılmm . • ilkin, ôi 
reameie çok heveelm •ar 

- O .. Şimdiye kadaı fe · 
na tlerlemedlnl ı . . Temel 
tabtah ıe•melcUr 

- Mu &Jle bir fen ki, far 
kında olmadan beni eanYer
dt... Gidip ıatoda ,Wurahm. 

ri ile, öyle bir zincir kl ancak 
koparap atmak yine erkek· 
ler elinde bulunmak tartı 

ile bailıyarak bir müddet 
etlenip tatmini ezvak ettik· 
ten ıonra bir ikinci ve hattl 
üçftncüyü de böyle birer zlo 
ctr ile dalrel zevkine bal 
lamak •e lcllbında, hadi 
eenl boıadım, diye ko 
lundan tutup atmak çok 
hak11zhk ve pek acıklı bir 

"ıe1 detti miydi? Kanunu me
denlmlz buna bir ıeddt ahe
nln·çekmek ıuretl ile kadın 
ların hakkına tahtı temJne 
almıthr. Binaenaleyh evli 
olan bir klmıenln karı ve 
ya koca11nın 6ldüi6nü ot 
kah memuruna kartı nüfuı 
kaydı tle lıbat etmeıl lazım· 
dır. Berhayat olupta bu ka 
nunun boıanma faslında ya
zılı eebeplerden btrt ile bot 
anmıf •eya J 12 ncl madde 
mucibince butlln ıebebl ile 
ayrılmıt ite bu baptaki 111 
mı keza evlenme memuruna 
g6ıtererek evvelki evllltilnln 
zeval bulduiunu lıbat etme· 
ıt lizımdar . Hoıanma ve bul· 
l&na dair ıl&mların keıbl ka· 

' tlyet etmeel, botanma dava 
larında taraflar hakkında 
hakimin, tekrar evlenebilme· 
lerlne dair tayin ettiği mem
nuiyet müddetlerinin dahi 
ıeçmtı bulunma11 tartlır . 

Bu kaideye kadın ve er

kekten her ıldıi de riayete 
mecburdur. fazla olarak ka· 
dınlaun boıanma veya but 
lan hilkümden itibaren 300 
gQn geçmedikçe tekrar evlene· 
mlyeceklerl •e doiurmakla 
bu müddetin bUecttll gibi, 
kadınan gebe kalmuı müm· 
kon olmadılı veya boıenmıt 
kara veya koca tekrar bır 
biri ile evlenmek lı~edıklerl 
takdırde hlktmln bu mOdde· 
ti lusaltabilrceilnı ıclecek 

95 nci maddt>de görecf i iz 
Kadın 1 er ha~ kınd11ki himil 
müddetleri ılc ve hakimin 
tekrar evlenme için tay n et· 
t ·il memnuiyet müdd<-tlerl 
ayrı o 1 mayıp biri diğeıindt> 

dahildir . 

- SONU VAR -

Ha yır, ha yır! Ben de 
harmenların dütkünü~ üm 
dGr 

Öküzlerin keıgin demir · 
lerle do1u atar düveni bat 

larını eierek yavat yavat 
çellitlerl ve ayaklarıle aa· 

manı ezltleri çok hoıuma 

ııder. Şu genç köylü kızana 

bakınız Ayakta duruıu gü 
zel defli mi . Ö•enderHlnl ne 
kadar zarif tutuyor! . Ade· 
ta eski btr heyke.! . Hay 
akıl ıeytan, kızcalıza nazar 
deidirdtm, a\•ağı kaydı ... 
Geliniz, tU gölgede saman · 
lar (btünde olurahm. 

Bır kay:ü koıup bize yas 

tık aetlrdlatde; iki buğday 
demetini tercih ettik Şura 

dan buradan konuıtuktan 

ıonra kızını ıordum. 

- Artık e•de durmuyor, 
cevabını verdi Tıpkı bir ço 
cuk gibi, bQtOn ıünil hftr· 
manlarda seçırlyor. Sabah 
tan örı&ıftnG alıyor, örme

l• ıicll,or••· dıre Ç11uror, 

T'1KKOIL1 

Fransız-ltalyan Görüş 
me 1 eri V e R u s y a .. 

lzveıtla ıazetesinln Roma 
dalı huıuıl muhabiri Fr · 
anıız - İtalyan ıörütmelert 
hukkanda ezc6mle ıö,,le 
btr mutalea yürütmektedir: 

" .. . f ranaız hülulmell her 
teyden ziyade logıltereden 
~ayrı kalmak,, dan korktu· 
iundandır kt, Franıa için 
ha yatl ve gayet mühim olao 
bir takım meıatlde loıtllz 
ler ılbl müıamahada bulun 
mala lmade bulundufunu 
imza etmekte lltlcal göıter 
mltllr. Müzakerelere baıla

mayı balyaya teklıf eden 
Parlıln bu lıtlcallni batka 
türlü tehir etmek aOç oldu
fu gibi, Blandelln Ctyanoya 
takdim ettlil m(bakere 
profram1na da batk• bir 
ıurette kıymet biçmek müm· 
kün değılcilr 

Mefhumu matbuatta ıenlt 
yer almıt bulunan bu proğ 
remıo eaae unıurunu, Akde 
ntzde ıtat6konuo ıarantl al 
tana alanmaaı, mOıtemleke · 
lerde haemane propağanda · 
ya nihayet verilmeıl, lıpan 
,a hakkında ve Habetlıtan 

lıtıll11nan tanınmaıına dair 
lnıtllz - ltalyan müzake 
relerinde •arılan neticelere 
vanlmaaı l~tkH etmektedir 

Kartılık olarak hiçbir ıey 
vermekaızin demokratak Fr 
ansadan bu gibi laahhüdlerl 
elde etmek Mu11oltot için 
çok kirla btr tı olduğu pek 
tabiidır. Halbuki tnnıa için 
lıpanyada Frankooun ve fa 
tlzmln lıt ı kraı ı oldukça müt 
hlt bir tehlıkedlr . Vaziyet 

Habetlıtan meıeleainde de 
aynıdır. Parıa bu huıuıta 

lnglltere gibi hareket ermek· 
le, Mılletler Cemiyetinin 
önümüzdeki mayıı konıeyın 

de Hab~tlıtan lıtiliaını 

hakikati h a 1 d e 1 e g a l ı 
ze"" eden bir karar lehinde 
rey vermek arzuıunda bu· 
lunduğunu bır a vana olarak 
ltalyaya bl l dirmıt oldu. 

Paııııo ltalya için bu ka 
dar kiri& bir proğramla Ro 
maya aı zı ubudiyet etmeye 
gelit!nden, Fransız - ltal 
vn n müzakerelcrır.ın ıüratle 

batlamuı ve aynı ıüratle 

t~kemmü l f'.lnıul l i1ım ge 

leceğl zannolunuyordu. Bun
dan maada, böyle bir müza
kereye karar vertldliinla er· 
teıl günlerinde, Romada 
Franıa ile böyle bir anlaı
mayı tezi kle imzalamak ve 
fatizm ıçln fevkalade mü
him olan problemlerin hal· 
llnde franaanın yardımı bl. 
la bedel temin etmek arzu
ıu da gizlenmemekte idi. 
BltOn bunlara rağmen fa · 
ıtıt matbuatı. Romanın Ber· 
lınde olan bloka ıadık bul 
unduiunu, ne Londra tle ne 
de Parlı ile yapalacak an 
latmaların ltalyan - Alman 
münaaebetlerlne hiçbir te 
ılr ıöıteremiyeceflnl alenen 
itiraf etmitllr. Maamafıh bu 
beyanat Parlıl durduramadı· 
I• gibi, vakttyle Chamberla 
lntde levalilrnf etthememittlr. 

Mu11oliolnin Franıa lle tez 
ilkle anlatmak ve bu anlat
mayı imza etmek aızuıu 

dlier fevkallde miihım bir 
ıebepten ileri gelmektedir. 
Likın bu huıuıta ıerek mat· 
buat, ıerek reıml mehafıl 

ıükutu tercih etmftlerdlr 
ltalya ıon zamanlara ka 

dar tamamtle · harici ıiyaaet 
lzelaıyonunda bulunmut ol 
duğundan bütün mevcudlye 
ttle Hıtlere tabi bulunuyor 
ve harici ılyaıetteld her adı· 
mını ılıtematlk ıurette onun 
la kararlaıtırmak mecburi 
yetinde idi f aılat Almanya 
bittabi bu vazıyetten lıltfa 

deden geri kalmıyordu Za 
yıf düten ve kendiılne tibt 
bulunan lta lya tarafından 
herhangi bir mukavemetin 
lmkanıazlığını aöz6nQoe alan 
Hıtler, Avuıturya yı zap 

tediverdi. 

Bılha11a bu deraten ıon 

radar ki ltalya, ltalyan- in 
ııltz anlatmaaınsn bir an ev· 
vel lmzalanma11na var kuv 
veliyle çalıımıthr . 

Hu ıuretle Mu11ollnl, ltal· 
yanın harici ıiyaıet lzc:laayo· 
nun bertaraf edıldığlni, Ro · 
manm Londra ve Parlıle 

doılane milnaaebah iade et 
tıjtnı. ltalyftnm bundan böy · 
!e İtalyan - Alman blokunda 
tabi bır vaziyette değil Al· 
manya ıle a ym derecede 

Türkdilinin Romanı 
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hslbukl hemen bütün vak · 
tını günetle geçıriyor. Ya 
ramaz, hasta oluncaya kadar 
beıbelll böyle gidecek Bu 
ıon cümleyi, daha ziyade 
okfama lf ade eden hir tek· 
dir ta vrlle ıöyledl. Uzun bir 
sükuttan ıonra devam etti 

Mademki bllhlı buradan açal 
dı ve biz de yalnızız, sizden 
blrteY sormak isterim, açak 
cevap vermenizi rica ede 

rlm. 
l lenüz neden b~hıedıle · 

ceğlnl anlamamakla bera 

ber: 
- Bundan ıüphe mi edl· 

yoraunuı.? Dedim. 
- Sualimi fena manada 

tel&kkl etme1lnlz. Doıtluiu 

nuza inandığım ve karekte 
rlnlze karıı hi11ettillm aay 
gıdır ki. ılze bu ıual& ıor 

mam lç ı n bana cesaret ve 
rtyor. Yokıa, baıka tOrlü 
o!aaydı, bu tarzda hareket 
etmezdim 

Bu öo ıözlerde-n endiıe 

etmeğe baıladım . 

Biraz t•ıırarak: 
- Hakkımdaki teveccüh· 

lerlnlze çok tetek ı.. ürler eder 
ve ıizln için faydalı olma 
mı dilerim. dedim . 

- Ktzmı herkeıden daha 
iyi tanırsınız Kar hayahnıo 
lcabah olarak etıketıfz gÖ · 

rüı .ünib, k_arekterlerlnlzln 
yekdlierlne pek uygun ol
dujunu da biliyorum. Kı· 

SATPAı 3 

Şehir KulQbünden: 
Bugün yapılacak olan Savattepe tenezzühü havanın 

müaaadeılzllilnden dolayı 22 Mayaı pazara bırakılmıtbr . 
Bılet utaıına ayna ıeraltle devam olunmaktadır . 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahalleıl: Cınıı : 

Cumhuriyet Ev 
Hududu: 
Satı .\1ıboian 
ojlu Alı ça•uı 
kahveıl •e k11-
meo hel•acı Muı· 
tafa e•I, ıolu kir· 
lı oflu Abdullah 
vereaeıt evi, arka-
11 Madanof lu Sa
lth evi, la6 yol. 

V atıfları 1ukarıda yazıl& ev eıaeen ıenetılz maliki HalJI luzı 
Fatmadan 310da haricen ıatın almak ıureUle maliki çoban Ali 
oğlu lımailln iken 313 harekeUarzında yıkılarak kendist ta· 
rafından yeniden mevcut halihazır evi inta ederek btlinlsa 
ve malik ıafattle temellükünüde iken 936 da ölilmlle mah
kemeden alman 12 · 5 - 938 tarihli veraHt ıllmı mucl· 
bince verueti karııı Feride ve evlitları Fahriye •e Kad
riye ve Hatice ve Arife milnhaııra olup ztlllyette bulunduk 
larından ıenetıız tasarruftan olan bu e•I namlarına tee· 
çlllnl lıtedıklerlnden bunlardan batka mülktyet iddiasında 
bulunanlar vana 10 giln zarfında müıblt veealktle ve ya
za ıle tapu ıtcıl muhafızlıfına •eyahut 23 - 5 · 938 pa
zarteıl gOnO mahalline ıtdecek memura mGracaatlara 
lüzumu llln o1uour. 

aörülmeal llzım ıeldlitnl 

Hnlere ı6ıtermek lıtlyordu . 

Maamafth ileride Londra 
ile •uku bulacak anlatma 
için kirh bir etap addettlli 
ltalJa - lnatlız anl•tmuını 
taıvfp eden Hitlerln Franıa 
ile böyle bir anlatma akdet · 
m.al huıuıunda Ramaya 
müıaadede bulunmak arzuıu 
yoklu. Romadakl Alman ee · 
f iri Makenzentn Mu11ollnı1ı 
z\yaretinden ıonra, İtalyan
lar Parııle müz.kerelerlnden 
birdenbire ve açıktan açıla 
kendi menf aatlerl billfına 

olarak ıofumaia kaılamıt• 

lardar. ltalya · Franıız anlat· 
manmın fiillerin Romaya 
muvaaalatına dek akdine, 
anlatmanın g may11a kadar 
lmzalamaeana dair artak hiç · 
bir ıeıe çıkmamaktadar. 

fatlıt ltalya Berllnde m6 
nakataya ceearet edemiyor 
ve milnakata etmek lıteml 
yor . Her ne kadar Parla ga · 
yet karlı bir anlatma teklıf 
etmekte lıe de, lakin Hıtler 
tı mdıltk bu teklifi kabul et · 
meye müaaade etmiyor. 

Mu11oltnlnln, Roma Lon 
dra ve Parlıle anlatmaaa 
f ranıayı dörtler paktına 

zımla olan münaaebetinfz 
pek samimidir, dejtl mı? 

- Şiıphealz , diye mırı l

dandım 

Zıhnlm biraz lnrıtmııtı, 
neticenin nereye çıkacaiını 

bilmiyordum. 

- Baba aevglıl benim 
gözlerimi kör edebilir ... Pek 
tabii ki, kızım benim naza . 
rsmda her türlü kuıurlardan 

aallmdır. Biraz hobbalıiı 
vanada yaıı ilerledikçe bun

lardan da eser kalmıyacak 
tır. Lakin, ılz onda btrıey· 
ler buldunuz mu? .. Meıeli., 
koketlık veyahut bir kuıur, 
hayatını birlettirmek latedl-
11 erkefln saadetini tehlı 
keye koyacak m6hlm bir 
kuıu, gözünüze llttti mi? 

Se11lz duruyordum 
J~deta mfhtehzl bir g6lilm 

aeytıle ilave etti: 
Tereddüt etn1eyinlz; 

me•kllnizin nezaketini anlı

yorum. Rica ederim, biran 
için tu ldi komplimanlara 

celp için lenı&p edilen 
etap olduiuna Hıtlerl 
edip edemlyecellnl de 
miyoruz.,, 

bir 
ikna 

bil-

lzveatla gazeteılnde "Fel
dmaratal Kutuzuf.. batlılı 
altında ve halkta patriyoa
luk hl11lnl kabartmak ve 
takviye etmek makıadiyle 

uzun bir makale neıredllmlt
Ur Makalenin ortaaıoada 

feldmaratal Kutuzufun ree
aam R. Volkof tarafındaa 

yapılmıt portre.inden lkUbaa 
edtlen ve F eldmaratalın bO-

tüo beybetlle ıöıtereo bir 
f otolraf ı da konmuıtur. 

Maklenln birinci k11mında 
Napolyonun Avuılurya •e 

Ruıya ile l 805 de yapmıı oldu 
iu muharebe eafbalarıodan, 

F eldmaraıal Kutuzuf bu mu· 
harebede göıterdlil yararhk 

ve aevkCUcenl tedbirlerden, 
A vuıturyahlarıo ve dıter 

Ruı generallerlnln tealrt al · 
tında Çar Alekıandrsn ba. 
yük ku•vetlere malik Fran 
11z orduıuna karıı kati bar 
hücumda bulunmaya karar 
vermeıi Qzerlne Kutuzuf un 
böyle bir barekelln doiN 

- SONU VAR -

barakınız, düıünürıüz ki, 606· 
nftzde kızı hakkındaki mu· 
talcanızı ıilkuoetle dınleme

ie hazır bir baba var. Si· 
zln düıüncelerlnfz onun lçın 

kıymetlidir . ÇünkQ, kızımın 
lıtlkballle benim ıon ıene· 

lerlmln saadetine taallök 
eder. Mademki, tereddüt 

ediyorsunuz, ılze meıeleyl 
açabilirim . . Çok ıamlml bir 
doıt olduğunuz için ılze bu 
ııztt iti ı&yliyebtllrlm : lkı 

seneden beridir, kızımı bl· 
rlne vadetmlt bulunuyorum. 

Bu ıözün bende bomba 
t e ı 1 r ı patıfını taaav· 
vur et! Bununla beraber, o, 
bu ani haberin yGzGmO ne 
hale koydufunu g6rmlyor· 
mut ıtbl dalma g01ilmılye· 
rek ve halli mOıtehzl bir 
neıe de devam etti: 

- Benim müıtakbel da · 
madım her clbetce mGkem· 
meldir, lıtedlilm ılbtdlr, 
k ı z ı m ı ıever, - fakat, 

- SÜRÜYOR -
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Balıkesir sulh hukuk 
hakimliğinden: 

BahkPafr hazfneıf namına 
vektll avukat Tevfik Zerde· 
cfnln Martlı maballeıf nden 
OıkOplü Oıman otlu topal 
ffaHn ale1hıne açhiı ecrJ · 
mlıll dava11nda Bal.keılr 

ıulh hukuk mahkemeıfnde 
ı~hOlmekte olan mubake 

meıf ıonunda mOddelaleJh 
topal HaHna çıkarılan da· 

yetlyenfn lkimetaibı meç. 
hul olduiundan kendiılnfn 

bulunamadıtı mubaılr meı · 
ruhaUle ı•rl çenllmtı ol• 

clufundao bakkındald dave• 
tlJenln llln ıuretlle tebllit· 

ne karar verilip 9·nfıan 938 
tarihli TGrkdllt ıazeteatnde 

TÜRKDILI 

Ayvahk Mal Müdürlüğünden: . 
Mevkii: 
A1valık Hayrettin 
Paıa MahaUeaı 

" " 

MOıtemtlltıı 

Mahalleaı: 
Sabılboyu 

Caddesi 

,. 

NeYI: 
Çeımell Celil zeytin 
yalı fabrlkaıı 

.J 

Yal depoıu 

' 

Fabrika ve depo lçlode~t allt ve edevat Borç miktarı 

makine kaıao veıatre . Ltra K . 
13,675 00 

Kapı No: 
·23 

21.1 

Hududu: 
c~pheıl safı 
yol, ıolu 21 -1 
depo, arka11 
münazaalı ana, 
cepbeıl yol, 
ıaiı 23 ıayıh 
f abrlka, ıolu 

yol, arkası mü · 
nazaah ana. 

1 - Yukarıda yazıh aayrl menkul emval 20 5·938 tarıhfııden ltıbalfn 70 gün a Od· 
detle temlik bedellndea olan borca mukabil tabıllt emval kanununa tevfikan ve 2490 
11yılı arhrma ve ekılltme kanununa ve ıartnameılne göre mGu yedeye yazedttmtı• 
tir. İhalel evveltyeal 10 6 938 tarihtnde cuma ıünO aaat 15 de icra edilecektir. 

2 - Taliplerin AJvalık Milli Emllk ldarealndelıl ıartnameyl 16rerelı yOzde 7,5 
peyle tarihi ihalede hazar bulunmalara ilin olunur. 
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15 MAYIS 1938 

' ~~M'M'M~~~~~Mı 

1 zel bir ev· 1 
~ de rahat 1 
it ömür ıe· 
~ çlrmek lı-
lt termiılntz? 1 Beklediği· 
g nlzmeyıfm 

it. ıeldı . Mal· 
~ zemen l n 
it. ucuzlufunu 
.: fıra at bilip 
~ nlyettn ı z 
il. olan t ı e 

1 
baılama -
dan eYvel 
Ucaretha· yapılan illnen tebllf at Oze· 

rlne dahi mahkemeye ıel-

memıı oldufundan bu aef er 
hakkında gıyap karara ve· 

nemize ur. 

• •• ~ rama nı z r•••••• ! •• ............ film.Jmıeı 11 rmmımımırmmıl!lmımımı rmmum mıl!Jeı mımumrm mı it. 
rl!mlt ve bununla yine ili
nen tebllil kararalr olmuı bu· 

: TURKDILI : mi l!I rrı:: ılze mu· 

! Pazarte•tnden baıka her! 1 Balya Panayırı mJ ~ ~:r~:;1~ 
lunduiuadan muhakemenin 
baraluldıiı 23 6 938 tarih ve 

i ıiln çıkar. Styaıal ıazete •• ! 151 ffiJ 1 edecektir. 

i !;~~ı~: lıiı:=~~ K~uı ! ~ Balya Belediye Riyasetinden: ~ 1 Bu, tecrübe ile abttttr. 
ıaat 11 de Balakeıfr ıulh 
hukuk mahkemeılnde hazır 
balunma11 mtıddelaleyh to . 
pal Haıana ııyap kararı 
makamına kaim olmak üze· 
re ll&n olunur. 

: S Y • 1!J ınJ 1 Her clnı demir, çimento, cam, çiyi, hırdavat ve 
• aym: 3 • : 'ii' Panayır 27-Mayıs-938 de açılacak ve 29 ,;. bilumum malzemet ın1aıyeyı 1a1et t>hven fıatla ıat· 
• GünO ıeçmlt ıayılar 25 • l!!I 3 ·ı · k d d d k · 1::1 : k : mı mavıs 9 8 ıarı ııne a ar evan1 e ece ur. m:ı maktayız. Dır kere deneyiniz. : u;.ı;;~~S· : ını İ>anav1rda her ne\'i emtina ve hayvan mı Her renk yallı ve badana boyalarlle boya yatları 
: · : mJ ~ mJ ~ ve malzemeıl de bulunur. 
: BALIKESIR TORKDILt : 1§1 alım satınıı vapılacaktır. mı il K 1- b 1 11 k h - ı-

•••••••••••• .......... a:::ı Bozırk kara sıcrır ha,r varılar'Je 'l'"rk' .s. .. .. 
l:'I • r.:t 1 ay u ve renç er erimiz için pu u ve er tur u 

l5J ' ' ::, • 1 ll 1- mJ dbzen de maiazamızda ucuz bir fiatla aatılmaktadar. 
---------------- [!) yenin her tarafında tanınmış olan Balya pa- ınJ .: Maaa, kollu teraziler, kantar, litre. kılo ve metre 

Balıkesir Tapu Sicil ~ nayırı ı,:eçen sene çok rağbet görmiiştiir. ~ ~ fbı ö
1
çü •• tartı dGzenlerınıo pazarı da mafazamız 

mı Görülen bu rağbet üzerine bu sene daha mı it. ar. Tütün fidan ve tarlalartle, meyva ağaçları ve her 

Muhafızlığından: ~ ziyade ehemmiyet verilerek tıer türıü itıti- ~ 1 türlü hububat tarıaıarında kullanılan ve randımanı 1 
mJ yaç temin edilmiştir. @'f ~ arttaran "KiMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec- » Mahalleıl: Cınıl: Hududu: 

Vtcdanl1e Ev Şarkan kebapçı Mümin evi, 
garben pomakların İbrahim 
evi, tlmaleo yol, cenuben Arı
lanların Ali evi, 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı evin yerini 
1313 de Çenıel ojullaruıcİan haricen aahn alan Ruıçulılu 
Mehmet oilu Eyubun üzerine ev yapmak ıuretUe ıeaet 
ıfz malt lllen 929 da ölümlle kendinden evvel ölen btrfo. 
et kar1t1 Ayteden olma evlatları Cevri ye ye Zeynebe ve 
ikinci karm Emine ile Emlneden olma eYlltları Hamdi 
•• Hamdl1e1e kaldığından bahlıle namlarına tesçll edil · 
meal lıtenlldlilnden tahkikat yapmak için 25 5. 938 de 
mahalhoe memur ıöoderllecektlr . Bu yer hakkınd• bun · 
lardan baıka bir bak tddlaıında bulunanlar vana bu gün 
ler içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlafına veyahut ma
halline gelecek memura mQracaatları lüzumu ilan olunur. 

mJ 11 t" 1 J t · ı liiJ it. rübe ediniz, memnun kalacak11nız . ~ mı er uccar ve ıayvan a 11u sa . ınıı e ıu~ş- liİI ~ 

1 mJ gul olanlara Balya panayırını hır defa gor- mı il Saraçlar Baş111da f/asan Cumalwfjulları : 
mı nwleri tavsive olunur. mi .r: 
mı . mı ~ 1 . 
1fiı 8 - ı - 140 mı rtı: Mehmet, smaıt Abdullah 1 
~ ~~ 
-~~~mı~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Artırma Ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 

~ Kapital: 100,000,000 Türk Lirası : 
~ Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans rlt 
: Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler :: 

I
JIJ Her türlü zirai ikrazlar- dıaer ba1cümle banka mu· ~ 

Muhammen bedeli aıaiıda yazılı Kütah1a lıtaayon bü- l/J 1 1 bü "k b ı · d ki ı ı. k 1 'fit eme er yu ıu e erın e ra ı" aıa ar. ,,.,. 
feıl (10-6·938 den 10-6-941 kadar) üç ıene müddetle I~ lbb t f ı. b h ı d ik ,... .,,.; araız aıarıu ve 11um ara eHp arın a ra· wA. 
17.s 938 tarihine müıadif salı giinü ıaat 15 de açık art· ı ""' 

1 1 ,.,. 

Balıkesı•T 'rapU St.Ct•l tırma uıullle Balıkealrde 3 ncü ıı1etme blna1ında kiraya = /m 1e er. : 
ı ~ verilecektir. /.fJ kramlyt: Miklari: ikramiyenin tutarı : fit 

Muhafızlığından: lıteklılerln 11,25 lira muvakkat teminat vermeleri ve llJ ADEDi LiRA ı LlRA rlt 

Vlli1et1: MevkU: Ctnıt : 
Balıkeılr Şehtr civarı na Sebze bah· 

mı dtier Uyaı dede çeal 

kanunun tayin ettiği vesikalarla 2490 numaralı kanunun 4 j.fJ 1000 1000 r* 
Hududu: üncü maddeıl mucibince tıe ılrmeğe kanuni mani bulun · ı: ;~g ~~g = 

madıiıoa dair beyanname ile ayna ıün ve eaate kadar .,,.; 1 ,,.,. 
Dolu Abdullah bah· ""' ıo ıoo ıooo ,... 
çeaf, batı kıımen komlıyon relıllilne müracaatları lazımdır. llJ 

25 50 1250 
~ 

Gökköylü Ahmet Bu ite alt ıartname tıletme müdürlüiünde ve Kütahya JIJ 30 40 1200 ~* 
iıtaıyonunda parasız dağıtılmaktadır . 2' 'fit ve kıımen Muıtaf a 

kızı V ealle ve kıı · 
men Gökköylü Veh· 
bl ve kıımen Bay 
ram oilu Muharrem 
ve k11men Alt Oı-

man evleri, poyrazı 
Recep kızı Münev
ver ve k11men Ha 
111 lbrablm kar111 
Ferdane ve kıımen 
bahçıvan Abdullah 
bahçe ve arsalara, 
kıbleıf Mehmet kı-
zı Havva ve k11-
men Abdullah oflu 
Mehmet eyleri. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı ıebze bahçe
ılnl teırlnevvel 306 tarihli mabeyin ıenedlle ıemercl Muı· 
tafa kar111 Fertdeden 900 kuruı madeni para mukabilin· 
de ıatıD almak ıuretlle Mehmet ollu bahçıvan Abdullabın 
ıenehtz mali oldufundan bahtıle namına teıçll edllmeıf 
lıtentldtitnden tahkikat yapmak için 22 5 938 pazar ailnü 
mahalline memur alndertlecektfr. Bu yer hakkında bun · 
dan baıka hak ıddtaıında bulunanlar var1a llu ıünler tçlo · 
de ,a~ı de tapu ılcll muhafırhlına veyahut mahalline ıe· 
l•c•k m•mura maracaıtları IOıurou ı1to olunur. 

Senelik Üç ıenelik ~ 40 20 8UO I* 
Muhammen bedeli Muhammen bedeli 2' 108 6000 ~* Ctnıt 

Kütahya fıtaı · 
JOD büfeıl 

50 Lira 150 Lira ~ Bu lkramlyeltr /zer liç ayda bir olmak üzere se· rlt 
)\ ntdt dört defa bu miktar uztrinden kura ilt dağlfı · = 

4 - 1- 129 )\ lacaktır. '* 
)\ ilk keşide 1 Eglıil 9.18 dedir. "t* 

------······~~···~··~----~----~· Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Pazarlıkla alınacak olan Bal.keılr · Bandırma ve 
Bahkeatr Sındıraı yollarına alt [5000) liralık parke tııının 
ıartnameıl mucibince alınmak ve 18 May11 938 tarihine 
raatlayan çarıamba ıünü aaat 1-4 de thaleıl yapılmak üze· 
re 15 gün müddetle pazarlıkla ahnma11 ekıtltmeye konul· 
muıtur. 

Muvakkat temln&b [375] lira olup bu babdald emir · 
nameye tevftkan pazarlığı müteakip ~al11ndılına yatırı· 
lacak veyahut banka mektubu ıettrılecektlr. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - l'enn1 ve huııuıi ıartname 
B - Umumi ıartname 
C - Mukavele örneil 
3 - Pazarlıkla ihale muayyen vaktinde hOkömet ko

oatıpda teıekkftl edecek Vlllyet Daimi !.oc6mea oda11n · 

Balya iskan Dairesinden: 
1 - 15,000Ktlo tohumluk ~ - S.938 den 16 5 938 tari

hine kadar m6nakaaaya konulmuıtur. • 

2 - İhale 18.5 938 pazartesi ıünü Hat 16 da Baı,. 
lıki.n datre~lnde yapılacaktır· 

3 - Talipler yüzde yedi buçuk teminatla o gün mü · 
racaat etmelidirler. 
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da yapılacaktar. 
4 - Buna alt evrakı görmek lıtlyenler her aon lçlo 

vtliyet nafta daire.ine veyahut encümen kalemine mGra· 
caatla ıörebtltrler . 

4 - 1 . 131 

Sahibi Ye Baımuharrlrl : Bahkealr Mebuıu 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AI.. 
Öaaım1erı : VITiyet M:lbaa11 - B*alali' .. ır 

H. KARAN 


