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İngiltere,Südetler işini 
Tedkik Ediyor .. 

8. Hıynlıyn Bırlin~en Prığa döndü ~ekoslovakya, ıe
rilıcek haklan ya km da Südetler liderine bildirecek .. 

Londra, J 7 (Radyo) -
lnıtltere Hariciye Nazarell: 

yapmak iatedlklerl miliı tef· 
kllatına mani olmuıtur . Bu 

nun ıebebf, bu teıktlat re
lıfnin "Südet Almanları Er 

kinıharp reltl ., ürıvanıpı a l · 
ma11dır. 

ÇekoıloYakya Harlcf ye Na. 
t:ara Kroftanın, Südet Al 
ınaoları haklunda lnaıltere
nln Pral ıeflrlne vardlil 
notaya tedklk etmei• batla. 
~ .. Praf, 17 (Radyo) - Çe 

koılovakya hükumeti; Sü 
Allkadar mehaftl, Doktor 

det Almanlarma verilecek 
Haynlaynın, ınfiıtemleke · 

ler Nazırı Malkom Makdo· 
naldla konuıtufunu tekzip 
etmekte ve SGdet Alman 
lara ltderlnln, yalnız Sır Ro· 
ber Vanıltarle konuıtuiunu 
kaydeylemektedtrler. 

Praf, 17 (Radyo) - Hü 
k6met; SOdet Almanlarının 

Bütce 
Mazıkeralıriıı bugün bıı

lımyor. 
Ankara, 17 ( Huıuei ) 

BüyOk Mtllet Mecllıioın ya· 
r1talıl (buıOn) lçtfmaında büt· 
ce mOzakHelerlne baılana · 
cakhr Bütceoın Meclisten 
acele çıkaralma11 için Meclı 
ıln, ıünde iki defa toplan
ması kal'arlaıtırılmııtır. 

ılyHI hakları aöıteren il· 

yibayı, buıünlerde Dr. Haya· 
layna vermek üzeredir. 

SOdet Almanları ltderl, 
dün Berlfnden dönmtıtür. 

Haynlaynm ıeyahatı hak· 
kında reami btr tebliğ çı

kacağı ıövleniyor. 

Hamidiye 
Burgar ve Romen limanla

rını ziyaret edecek .. 
Ankara, 17 (A.A ) - Ha 

midiye krovezörümüz Bulgar 

ve Romen limanlarını zıyaret 

etmek üzere dün latanbul 

dan Karadenize hareket et· 

mııtlr. 

Ticaret Odası Seçimi 
Bugün Baş il yor .. 

-------- -- -- --
Sıciı üç gün davam edecı~~ o~ı meclisini ayıracak 

i~inci münte~ipler aynlıcak. 

Ticartl Odaız 

Ticaret oda11 idare mecll· 

ıl intihaba buıün saat do· 
kuzda baılıyacaktır 

Buıünden itibaren üç gün 

saat 9 dan 12 ye, 14 den 

17 ye kadar devam edecek 
olan ıeçlrue odaya kayıtlı 

aza lttlralc edecek ve mQn 
tehtp ıanllerl a1ıracaldar 

dır. 

Ayan yirmi birinde de mün . 

tehlp ıaniler ldue meclfltnl 

ıeçeceklerdir . Mukayyet azanın 
iç ıün lçtode reylerini kul. 

lanmak ııuretilfl ıeçfme kar
tı ıöıtereceklerl alaka oda 

f aallyetl balmnından biç ıOp 
heıtz çok faydalı olacaktır . 

r 
Dün Ba/Jkesire yakın mesafede bir kişi
nin ölümü, on kişinin de yaralanmasile 

neticelenen feci bir otomobil kazası oldu. 

GUNDELİX. SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL I~ Yt: 3884 

r·K;;:;;h~·~·;;;·1 Dün Gece Feci Bir Oto-. ~····-- . • • 
: Türk listesine yazılmak is- : b ) K Q ) d 
~ uyanb~~·oıu• E mo i azası u .. 
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i i:.'.::;:~!l;~~'.~'.'.'.~~ B i R ÖL O, ON O YARA L 1 VAR. 
liıteılne yazılmak lıtlyen 

bir baba oful iki Arap, 
çartı ortaımda, jandarma· 
ların gözü öoünde döfül· 
müı ve zorla İttihada Anaur 
Kuhibüne götürülmüıUlr. Bu 
hareket karımnda yapılan 

Bir Fen Heyeti Vaha Yerinde Tedkikat Yapa• 
rak Bir Rapor Hazırladı. Şöf erin Serhof 

Olduğu Tesbit Edildi .. 
teıebbOılere aerek hOkümet Dan gece tehire bir ıaat 
ve ıerek komlıyon ademi kadar meaafede Kanhkavak 
aallblyet beyan etmlıttr. ada verilen mevkide çok fe . 
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Memlekette Pamuk 
Ve Zeytinyağı Vaziyeti 
Eğe Mıntakasında Bu Yıl Zey
tinyağ Rekolteai 22 - 26 Ton 
· Arasında Bulunmaktadır. 

Ayvalık Zeytinyağ Fabrikaları 

Eğe ve Çukurova mınta
kalarıodakı pamuk rekoltesi 
hakkmdakl tahminlerle, Eğe 
bölıeılndeki zeytinyağı mah
ıulünün vaziyeti ferah veri
ci bir saldedlr. 

Pımu~: 
1938 Ekim vaziyeti : 
Eie mıntakaaında martın 

ıon ıünlerlnde baılayan ye· 
nl ekim faaliyeti niıan ayı · 

nın ıonuna kadar devam et· 
miı ve pamuk zerlyat ıaha

ımıo vüzde 90 nından faz . 
lası jkmal edil mittir . 

Çukurova mıotakHında 

da niaan ayında pamuk eki · 
mine devam o\unmuıtur. 

1937 Ma~sul vaziyeti: 
Eğe mıntakasımn pamuk 

rekolteıl 40 bin balyeıt yer· 
il ve 20 bin balyeıt Akala 
olmak üzere 60 bin balye 
olarak teıbit edılmlıtlr . 

Menim baıı olan 1. 1 O. 
937 den nlaao nihayetine 
kadar lzmlr borİaaında ha · 
zır ve vadeli olarak mua· 
mele görmüt olan pamuk 
miktarı ıu suretle kaydedil 
mittir: 

Hal ye 
İhracatçılar ) 9239 
Fabrikacılar 16319 
Mutava11ıtt üccar J 5894 
Ye kün 5 1452 

Zerıyatan Brka1t a lıomak 

1 üzeredir. ( Sonu ikinci sayfada ) 
Bu mlktarm 38519 bal 

==============·=====-====="'==== 
1 Bankacılarımızın Londrada-
ki Müzakereleri Sona Erdi. 

• 
~.-..... ....... ~· il il·~~~~ 

Elda adilen iti lif nımere göre Londra mıli müessa-
ıeleri 8 milyon sterlin kredi varmeği taahhüt etti. 

lıtanbul, 17 (Huıusl) -
Londrada bulunmakta olan 
baokacılarımızla lnıılız ma · 
li müeueaelerl aruında de· 
vam eden müzakereler ıo · 
na ermlıttr . Bu buıuata im · 
zalanau ltlllfaameye ıöre 
logiliz mali m6eueıelerl; bi 
ze, 8 milyon ıterUn kredi 
vermeğl ve mukabilinde 
Uitüo, maden •e daha bazı 
mahıuller almaiı taahhüt 
eylemtılerdlr . 

lnıtltz müe11eaeleri, ttun· 

dan baıka, Ereğli maden 
kömürünü kanaltze etmek 
huıuıundaki teıebbüıümüz 

üzerine Ereilide büyük bir 
liman yapmafı kabul etmft 
lerdlr. 

lnılltz malt müesseıel,.rı, 
Çakalafzı meYkilnde kömlr 

yGkletme iti için büyük te 
ıllat vücude getlrmefl •e 
aynı zamanda , Merafn lima · 
mm laıa ~tmeil de · deruhte 
eylemlılerdlr. · 

el bir otomobil kazası ol
muı. bu yOzden bir kiti öl. 
mOı. on kiti de yaralanmıı
tır . 

Bu fect kaza ıöyle ol 
muıtur: 

Şöf er Hilıeylnin idareıln· 

deki 34 numarala kamyon 
mmr, arpa, buiday ııbt bu · 
bubat yükleomı11 on kadar 
da yolcu aldıktan ıonra sa· 
at 22 ye dojru lvrindlden 
ıebrimfze hareket etmlıtır. 
Kamyon Karagedlil ıeçmı;, 
vasat bir ıüratle yoluna de
vam ederken ön tekerlekle 
rindeo ıol tarafındakinin 

laıtlğl patlamııtar 

Bu littlk patlama hidt 
sesini müteakip otomobil 
birdenbire ıGratlnt arhrmıı 

ve yokut afftğı ıoo ıüratle 

alabıldlitne lnmeie baı1amıf 

hr. Bu aüratlt inlt otuz met · 
re kadar devam etmlı, oto· 

mobil, içi ndekllerln haykmt 
ları arasında bir takla attık· 
tan ıonra denllmııttr. 

Kamyonun de•rlleceilnf 
ht11eden ve llıttil patlayan 
tekerlek tarafında töferln 
yananda oturmakta olan yol-

culardan lvrlndlnln lıllm 
maballeılnden Mehmet oflu 
Abdullah kurtulmak için 
arabadan kendini yere atmıı
hr. Fakat, tam bu ıırada 
araba o tarafa d~vrlldlif 

lçla za •allı, otomobi\tn altın
da kalarak derhal ölmüıtür. 

Dıter yolcular ve tlifer 
iki bın kl 1o kadar tahmin 
edilen hububat \'Uvallarınıa 

altında kalmıtlardır. 

Şöf erin ıai tarafında otu· 
ran ve nasılıa boılukta ka 
lan yolculardan Bürlaanlyelt 
Ala Ca.-ıt , camı kırHak çıkma 

ğa muvaffak olmuı Ye 16fe· 
( Sonu ikinci ıayfada ) 

Japon Harekatı Muvaf
fakıyetle Devam Ediyor .. 
Tivençin - Pekin Civarında Çin 

Tazyiki Gittikçe Artıyor .. 
Pekin, 17 (A.A) - Japon 

karargahı umumisi: Bütün cep 
helerdekl Japon kıtaatmın 

yapmakta oldukları harekatın 
tayam memnuniyet bir ıurct

te lnklıaf etmekte olduiu 
bildirilmek tedlr 

Japonlar Şantuıun ceou· 
bunda iki haftadanberl de· 

vam eden y ı pratıcı mubare 
beler netıc~ıinde Çın muka · J 

vem etini kıramı yacaklarını 

andıklarından bu taraftan 

bit' türlü ümidi keserek Şan 

tungun garbında . Tıloin mın-

tak&1ına tekrar ehemmiyet 
vermeğe baı lamıılardır . 

Diğer tllfaftan Japonlar , 
Tıtnpu cenubunda taarruza 

geçehdenbnl muharebe de
Yam etmektedir. 

Muharebf' bilhaıH Ha · 
vay nehri vadisinde çok ııd· 

detlidir . 

Cenupta Çınlıler Şonılye· 

ne kuıı mukabil taarruza 
geçerek Japonların Anbve· 
yln merkezinde Hofelye kar 
fi yaptıiı tehdidi önlemtıtlr. 

Çin hava kuYvetlerl Ja · 
ponların ıerılerlne h6cum 
ederek Pekin civarındaki 

tehirler (berinde mile11lr 
uçuflar yapmaktadır. 

Yugoslav 
Harbiyı naznı dün iıtın

bulı aıldi 
lıtanbul, 17 (A.A.) - Yu 

goılavya Harbiye ve Bah . 
rıye Nazıra General Mariç 
bu aabah latanbula gelmlt 
ve akıam Ankaraya hare 
ket etmlttir . 

Mısır-Irak 
Ticaret muzıkırılıri bitti. 

Kahire , 17 [A A }- M11ar 
tle Irak araeında yapılmakta 
olan ticaret müzakereleri 
netlcelenmlttlr Ticaret mu · 
ka veleaı en ziyade m6Made 
ıören millet eaHJDa dayaa· 
maktadır. 

Lord Ha lif akı 

Dün Londrıya dindO. 
Londra, 17 (A.A.)- Lorcl 

• Halifakı don aaat I& da 
Cenevden avdet etmtı ve be· 
yanatta bulunmaktan lmtl· 

•• eylemlttlr. 
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· Dün G ce Feci Bir Otomobil 
Kazası Oldu. 
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19 ayıs Bayramımızı Va andasların Haya ı-
Yarın Kutluyacağız.. na Kıyan Söferler .. 

Balıkesir Stadı; Yartn, Gençli
ğin Büyük Spor Gösterilerıne 

Sahne Olacak .. 
Yarın Atatürkün Samsu 

na ayak bastığının yıldö 

nümüdür. 

Spor ve ıençlık bayramı 
olarak kabul edilen 19 Ma · 
y11, her yerde olduğu gibi 
ıehrlmlzde de ulusal bir 
bayram neıesi ile birlikte 
hareket ve spor aünü ola 
rak kutlanacaktır. 

Bayramı kutlama komlı 

yoou bu münaıebetle bir 
proğram hazırlamııtır. Ya 
rıo büUln ıehlr bayraklarla 
donatılacak, gece binalar 
bol ıııkla aydınlatılacaktır. 

Saat l 3,30 da törene iı 

tlrak edecek olan Liıe ve 
Ôfretmen okulu talebesi ile 
bütün ıporcular Cumhuriyet 
alanına aelecekler ve yerle 
rlnl alacaklardır Memurlar, 

Halkevimizin 
Gazetemizi 
Tebriki. 

Halkevlmlz , Baıkanlıfı; 
dün aönderdlil bir mektup 
la ıaztemlzln on üçüncü 
neıir hayatına glrmlt bulun 
muını kutlamak nezaket ve 
yalunlıjını göetermtıtlr . 

Halkevlmizln bu eamtmi 
duyıularına teıekkür ederiz. 

Mart aymm ~ırici tica
ret vaziyeti .. 

Baı vekil et lıtatlıtik um 
um müdlirlüiü mart ayına 
alt harici ticaret lıtatlıtfilnl 
neıretmtıtlr lıtatlıtlğe na· 
2aran, J 938 ıeneıl üçüncü 
ayı ıonunda ihracatımız 

32.622.626, ithalatımız ıee 
33.429 124 llrahktır Bu ıu 
retle ihracat ithalata naza 
ran 806.498 Hra nokıandır 

halk ve bütün teıekküller de 
keza Cumhuriyet alanında 

toplanacaktır. 

Burada Atatürk büıtüne 

çelenk konacak ve ıtadyu -

ma gidilerek lstıklal marıı 
ile merasime baılanacaktır. 

Bu mutlu aünün değerini 

anlatan ıövlevlerden ıonra ge 

çltresml yapılacak, buou kız 
ve erkek talebenin jlmnaıuk 

'hareketleri, ıporcuların 
teri ve maçlara takip 
cektlr 

göı 

ede· 

Jlmnaatik bayramına Lise 
ve Ôğretmen okulundan bin 

k~ıur talebe iıttrak edecek 
tir. Her iki okul talebeıl 

bug(in ıtadyumda bir ara- , 
da son provayı yapacaklar· 
dır . 

Savaştepede 

Haıktn tenezzüh için yap
tı~lan haznhklar. 

Savaıtepe, ( Huıuai ) 
Ayın 22 ıinde nahlyemlzl 

ıereflendlrecek olan sayın 

Balıkeslrli mlaafirlerlmlzl, el

den geldiği kadar iyi karııla· 

mak, memnun bırakmak için, 
baıta nahiye müdürü 8. Bilal 

Y alçınka ya olmak üzere bü · 
tin Savaıtepe halkı canla 

baıla çalıımaktadır . Yeniden 
temizlenen ıenlı çamlıjımız 

bir kat daha aüzelleımlıttr. 
Halkapınar dereel, korunun 

içinden geçlrlldiil gibi, ıuyu 
tçdtr gür bir çeıme de ha 

zırlanmıı bulunmaktadır. 
Saygı değer konuklarımızın 

hoıca vakit geçirebilmeleri 

için, ıeel çamlığın her tara 

fından duyulabilecek kuv
vette bir de radyo kurul 
muıtur. 

- --- -~ 

Dahiliye Vekaleti, Kazalar 
Hakkında Alakadarların 
Nazarıdikkatini Celbetti .. 

MahaUt be\edlye amtrlert· 
nln mıntakalarındakl seyrü
aef er ıılerinl bentmıememe· 
lerl yüzüDden 11rf para ka
zanmak gayeetyle şöferlerln , 

belediye nizamlarına riayet 
etmlyerek idare etuklerl 
otomobillerine, normalden 
fazla yolcu almak ve ıehtr 

dııındakl yerlerde ıüratleri · 
nl artırmak ıuretlyle çok 

zaman birçok vatandaıların 

hayatına mal olan müe11lf 

vakalara ıebep oldukları 

görülmüıtür. lç Bakanlık bu 

huıuıun önlenmeel için ıı 

kı tedbirler alınmasını, İfe 

layık olduğu ehemlyetln ve · 

rılmeeinl ve alakalıların dik

kat nazarlarının çekilmeelnl 
valiliklere btldirmlıtlr. 

Yeni On Lirahklc:ir Dün 
Tedavüle Çıkarıldı .. -
Eski on lirahklar da da~ı beş sene 

bulundurulacaktır. 
tedavülde 

Yeni on llralıklar dünden eai ve sol taraflarında siyah 
itibaren tedavüle çıkmııtır . 1 

renkte ıeri ve 11ra numara-

Tedavülde bulunan on lira· 
!ıklar daha beı sene teda 

1 
vülde bulundurulacaktır. 

Yeni on lırahkların ebad vel 
ve evsafı ıöyledtr: 

lan •e ıeri ııra numarala 
rının altında da banka umum 
müdür ve banka umum mü· 
dür mua vininln imzaları bu · 
lunmaktadır . imzaların bu-

Ebadı 7 ,5 X 16,5 ıanti -
metredir . 

Eveafı: 

Ôo yüzü: Kiremit reoıı 
olup orla zemin a-çık mavt 

dtr. Ortasında pembe, yeııl, 

mor renklerden mürekkep 

bir rozet vardır. Kenar çer· 
çevealnlo üıt orta11nda "Tür

kiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankaaı,, ibareıi; iki üıt kö 

ıeılnde madalyonlar lçerlıln· 
de iki ıatırda "On Trük 

liraıı., rakam ve yazıları; alt 
iki köıeatnde iki murabba 
içerisinde yalnız " 1 O,, rakam · 
lan vardır . 

Orta zeminin aağ tarafın
da '"Atat<ir.k.ün resimleri, 
rozetin ora11nda "On Türk 

lunduiu orta alt kısmın f o 
nunu küçük yazılarla yazıl 

mıı "Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankaıı 1 O on Türk 
lirası,, ibareleri teıkil etmek· 
tedir. 

Arka yüzü: 
Ôo yüz renalnin aynıdır. 

Tezyinat çerçevesinin üet or 
tasında ve iki satırda .. Tür 

' kiye Cumhuriyet Merkez 
Banka11,, ibaresi ve üıt iki 
köıeslnde madalyon içerisin 
de iki satırda " 1 O Türk li · 
raıı,, rakam ve yazıları var
dır. Çerçevenin ortaıında An
kara kale.inin reıml ve bu. 
ouo sağ tarafında da be1a 
za yakın mavı renkte bir 
daire vardır . tiankoot ziya
ya tutulduğu zaman bu da-

ltraıı,. rakam ve yazıları ve trenin içer11inde "Atatürk,, 
bunların altında iki satırda ün flltgram ıekllnde bat re
.. 11 Haziran 1930 tarıh ve simleri görülmektedir. Çer -
1915 numaralı kanuna aö · çevenln alt iki köıeeinde tki 

Geçen ıene aynı üç aylık 

devre zarfında 1 h r a c a t 
36 652.696 ve ithalat da 
20 89 J .422 liralıktı. Bu ıu · 
retle ihracat miktarı ıthala 
ta nazaran 15 761.274 lira 
lık fazlaydı. 

Tenezzüh günü halkın gı
da ihtiyaçları da tamamlyle 

l çıkarılmııtır" lbareıi vardır. ufak rozet içerisinde "lü,. 
i Rozetin alt ve üstünde rakamları vardır . 

Bu ıene ilk üç aylık dev 
renin ıhracahnda bir geri 
leyıı görülüıü ve buna mu 
kabH ithalatın fazla olmaaı 

muhtelif ıebeplerden doğ 
maktadır. Geçen mahıul ıe
neılne alt ihraç masldelerl 
geçen ıene ıürütle eatıldı 

ğından bu ıeneye pek az 
ıtok devredilmtıti. Bunun 
netıceıl olarak bu eene mar· 
tında ihraç olunacak pek az 
mahıul kalmııhr . ihracatta 
ki azalmanın baılıca sebebi 
budur. 

İthalattaki fazlalaıma tıe 
hükumetin ıenel ithalat re 
jiml tle verdiği müsaadeler 
ve btlhaua bizimle ticaret 
anlaımaaı olan memleketle
rin dokuz aylık devreden 
istifade ederek yaptıkları 
fazla· ithalattır. Bu ıthalatın 
yalnız gümrük resmi mart · 
ayında altı milyon lira tut 
muıtur. 

temın olunacak. ik i fmn 
faaliyete geçeceği gibi, et 
v ı yenecek ve içecek bü 

tün maddelere narh kona 
c a k bu gibi hallerde 

p e k mümkün olan ih 
ttkira aala meydan verilmi· 

yecektir. lıtaayonla çamlığı · 
mızın araaı on dak ikadır. 

Bu meaafe için de otomobil, 

öküz arabaaı ve eıeklf'r bol, 
hol hazırlanmı§hr Bu vaaı 

talar en ehveo bi r faatla 

t'nezzühcülerln emirlerine 
amade bu lundurulacaktır 

Kıuca, hAlkımız ve çam 
lığımız sayın mlıafirlerinl 

dört gözle beklemektedir. 

'-': ... ~ ·: ... );_') ,:·: 

Vücudu güzel tut
mamak ayıp işle
mektir. 

~·"'t', . 

Altın alırlarken :·····;:··;:;;~;;;~;··u~ 
• • 

yakaJandı/a r • ~ Hskl kiler anaru 111izi : 

Galip t : buyıinün ~urllarrnu uydu- : 
oğlu zzet ile 

aarraflık . yapan Ahme ! ralım . ffoyıiıwn kileri, : 
din , Naipler köyünden Ra- : reçel, ~urup ve lur§LJ ki : 
mnzan kızı Rahlmedcn ka : feridir. : 
çak olarak yirmıllk bir z iJ · : Uluaal Ekonomi ve : 

• • • net altını eatın aldıkları ıd- : Arttırma Kurumu : 

diaılle yakalanmışlardır Suç· .. ••••r•••• •••••• •• •••••••: 
luların bugün aıltyc cna 
mahkemeıinde duruımaları 
yapılacaktır . 

Hakaretten mahkôm olan 
~ir genç. 

Börekçiler ma haltestnden 
22 yaılarıoda Turhan, Sü 
at adında bir kadını san· 
dalya ıle yaraladığı v e ha· 
karet ettığl iddlaslle meı
liutcürümler mahkemesine 
verilmif, yapılan duruıma 
ıonunda 25 lira para ce· 
zaaına mahküm edilmlıtir. 

Sıhhatını sevecek
sin, vatanını seve-
ceksin, işini seve
ceksin, tabiatı seve
ceksin. 

Spor, gençliğin tı- ! 
llsımıdır. ı 

•-1."' ""'' ~·· -"'1' • r, .·~· ' •·'• 
' ~ ' I \ • .. 

r' ·. . 
l .,.:,.' • ~ .. 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 
rl de dııarı çekerek kurla -
rabilmtıtfr. Bundan ıonra 
çuvallar bıçakla yarılarak 

ıöfer muavini Davut ve yük 
altında kalan dı§er bütün 
yolcular kurtarılmıılardır. 
Ali Cavit hemen ıehre ko 
ıarak çarıı karalıcolunu fe. 
ci kazadan haberdar et · 
mittir. 
Hidtıeyo adliye el koy

muı ve Müddeiumumi Mua · 
violerlnden B. Azmi Altan, 
gece ıaat bire dojru Hü
kumet Doktoru B. Zıya ve 
Poltı K11mıadll Komiıert B. 
Hikmetle birlikte kaza ma
halline giderek üç saat ka 
dar ıüren tlk tahklkah yap. 
mııtır 

Yaralılar ıehre getirilerek 
tedavi altına alınmıılnrdır, 

sıhhi vaziyetleri iyidir. 

B Azmi Altan ve kaza 
eebeblnl tesblt etmek üzere 
teıkıl edilen bir fen heyeti 
dün vaka yerine tekrar alt 
mtıler, otomobili ve yolun 
vaziyetini tedkık ederek ka-

zanın ne yüzden vukua ael. 
dijini araıtırmıılardır. 

Muayene neticesinde fÖ· 

ferin ıerhoı olduğu anlaııl· 
mııtır . Diğer taraftan yolun 
meyilli luımında otomobilin 
listlfloln patlamıı bulunma· 
sının kazaya ıebep olduiu 
zan edilmektedir. Fen heye
ti raporunu bugün adliye
ye verecektir. 

Otomobilin altında kalmak 
ıuretıle kazaya kurban giden 
Abdullahın kafa tası parça
laomıı •e vücudu ezllmtıttr 

Otomobilin bir kıımı da 
harap olmuıtur. 

Ôlen Abdullahdan, ıöfer 
· A lloğlu Hnıeylnden ve mu· 
avını lvrindlll Cemil oğlu 
Davuddan baıka otomobilde 
ıu yolcular bulunuyordu: 

lvrlndiden Halil oğlu Mus
tafa , lbrahlm oil• Muıtafa, 
Bürhanlyeden Ali Ca vlt, 
Korucudan Veli oğlu Y akup, 
Manyasın Şevketi ye nahiye · 
ılnln Attk mahalleılnden 

Mehmet oğlu Bekir ve dıfer 
iki kadın yolcudur. 

Memlekette Pamuk Ve Ze'Y
tinyağı Vaziyeti 

( Baıtarafı birinci eayfada ) 
yeal yerli ve 12933 balyesl 

Akaladır Nazilli f abrt.kaeı · 
nın mubayaa ettiği 6000 
balye Akala nevi bu yekuna 
dahli değildir. 

Eğe mıntaka11ndan mev 
ıim baılaogıcı olan 1 birin 

et teırin 937 den nisan ni · 
hayetlne kadar dıı illkelere 

15312 balye pamuk ihraç 
edilmlıtir. Bu miktardan 

12544 balye hal yaya, 1307 
balye Almanyaya, 925 bal-

ye Romanya ya, 531 balye 
Polonyaya ve 5 ba1ye de 
Finlindiyaya atddır. 

Bu mıntıkadaki llok mik 
tarı 12000 balye tahmin edl 

llyor. Bunun 4 -5 bın bal
yest yeni mahsule kadar da

hi İ i ihtiyaca kıfayet edebi
lecektir. 

Çukurova mıntıkaıına ge 
lince: 

Nisan ayı içinde Çekoslo 
vakyaya birkaç pa rti ıatıı 

yapıla ı§tır . l?ıatta r eski se · 
viyeslnl muhaf & Zil etmekte ve 

stoklar ledr ı cen erimekted ır . 

Iğdır pa ı.nuk la rı da fiOn za 

mani rda müsaıd f iRtlarln 
satılmağn ba§lamııtır . 

Züytinyağı: 
Eğe mınhka11nda nisan 

ayında taelr itleri sona erdi· 

rilmlıtlr. Randımanın azlı 

ğma mukabil iyi kalitede 
l-ulunan yağların rekoltesi 

25 2ô bin ton arasındadır. 

Nıean ayı içinde ist ı hııııl 

mahallerinden lzmir piyasa · 

sına gelen mahsul 5500 6000 
ton tahmin ediliyor Gene 

nisan ayı zarfında İzmir 11· 
mıınından 611 tonu halyaya, 

195 tonu ltal Y" 

transiti , 22 tonu Marsllya 
transiti ve 21 tonu Port Sa· 
it tran11tl olmak üzere 849 

1 

ton zeytinyai ihraç olun 
muıtur . TranıU ıuretıyle gi

den yaflar cenubi Amerl
kaya (Arjantin, Brezilya ve 

Uruğuvaya) vukubulan ih · 
racattır . 

86yük bir kıamı Ayvalık 
v~ civarında toplaomıı bu 

lunan mıntaka stokları JlOOO 
ton etrafındadır. 

Gerek halyft ve ıerek 
cenubi Amerika ıılerloln 

müıalt ıartlar da htltnde de · 
vamı plyaaayı aağlam bu
lundurmal.:tadır. 

Nisan ayının üçüncü haf 
tasında halya kotuyonla -

rındakl düıüklük piyasa fi
atlarıoın 31 kuruıa kadar 

inmesine amıl olmuı lıe de 
vaziyet birkaç gün içinde 
zail olarak cif ltalya fiatları 
beher ton için 60 lterline 
ve lzmlr piyasaaında ııra 
malları da 32 kurut 75 ean

tlme çıkmııtır. 

·························\ 
Dikkatlar: : • • 
Bandırmaya: 

• 
Mektup kaç i 

.Günde gider?~ 
GazeteoJlzin Bandırma be

lediyeılne: 5. l Ü 938 larlh ınde 

gönderdiği taahhütiü bir 
m~ktubun ancak dün, yant 
tam yedi güo ıonra vara· 
bıldığlnl öğrendik. 

Bandırma, binlerce kilo
metrelık uzaklıkta blr kil · 
saba değildır Mevcut ve 

aaitle Balıkesirln nihayet 
bir maha le8i eayılacak ka
dar yakındadır 

Bandırmaya bir mektubun 
yedi günde varm .. ına biz 
bir türlü akıl erdiremedik. 

Muhakkak olan blrıey 

varsa Posta idaresi bizim 
mektupla bir ıürat rekoru 
nu kırmıı bulunuyor. 
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Hul<uk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
. 

Müddetler: (Kadın için) 
YAZAN: 

Avukal Kasım Sami PaylL 
- 57 -

Boıanma, vefat, evlıhfln 

butlanı gibi 1ebeplerden bi
ri ile evlilik beiı çizülüp 
dul kalan kadının tekrar ev · 
lenmeel için kanun 300 gOn 
mOddet vazediyor. Bu mGd 
det boıanma, vefat butllna 

' hükOm tarihinden itibaren 
cereyan eder. Buna ahklan 
aabıkada (ıddet} tlblrl kul 
lanılırdı Bu da boıanmada 
6ç hayız g6rmek, vefatta ise 
dört ay on giin geçmlt bu
lunmak ıart idi. 

Bir de boıanan kadın ya 
yaıının lcüçftklüiü doleylaly 
le henüz bayız ı~rmemlt 

veya ihtiyarladığı mtlnaae
betlyle hayızdan keetlmlt IH 

lddet müddeti Oç hayız ol
mayıp üç ay olarak kabul 
edtlmtıtt. Üç hayız ile üç 
ay araaındakl fark malam· 
dur. Yine ahkamı sabıkada 

erkeklerin de birçok yerlerde 
lddete tabi. oldufunu ıöyler· 
sem b.lkt de hayretlnlzlmu · 
cip olur. Her ne ile bunlar 
dan ikisini arzedeylm: Dört 
karaaı olupta bu dörtten bl· 
rtılnl boııyarak beıtncl bir 
karayı almak laUyen erkek 
ile, ölen karııınm kız kar 
deıt yani baldızı ıle evlen
IDek arzusunu izhar eden 
ktmH dahi lddetle mukay 

Ahkamı 1abıka ve llhtka 
mızın bu huıuıtaki makıat 

ve ıayeıi tekrar evlenmek 
lıtlyen bir kadını ikinci ev 
lenme zamanında birinci ko· 
ca11ndan hlmlle olup olma
dıiı anleıılmak, bimtle iıe 

,bu müddet zarfında dofur · 
maıı lbımgelecellnden do
lan çocuf un neıebl ıek ve 
füpheden vareıta olarak tay · 
yOn etmJı bulunmaaıdı~. 
Neıebln bu ıuretle tayyün 
ve tahakkuku hem o çocu 
ğun meıkiir bir nazar altın 
da kalmama11 ve hem de 
mlrea veaalr birçok huıuaata 
müe11ir olan ahvalden 
bulunmakla vazıa kanun 
ikinci defa olarak evlenmek 
lıtiy~n bir kadını böyle bir 
mOddet ıle bağlamııtır. 95 
net madde (kocasının vefatı 
veya boıanma ıebebl ile dul 
kalan veyahut evllllfinln 
butlanına hükmedilen kadın, 
•efattan boıanmadan veya 
butlln hOkmünden itibaren 
300 gün ıeçmedlkçe tekrar 
evlenemez. 

Doturmakla müddet biter. 
Kadının gebe kalma11 müm 

kün olmadığı veya boıaoma 
ile ayrılmıı olan karı ve ko 

ca tekrar birbirleri ile ev 
lenmek lıtedtklerl takdirde 

yet idi. TeaddüdG zevcah hiklm bu müddeti kualta · 
kabul etmlyen kanunu mede· 
nl pek tabii ki erkeğin tdde 

Un6 kabul etmemlıttr. Yine 
llea kar111nın luz kardeıt 
ile evlenmek bizde caiz lıe 
de kanunu medenlmlzin me· 
hazı ol•n lavtçre kanununda 
buaa ce•az olmamalı ki bu 
ıuretle de erkelin fddet 
beklem~ıine lüzum ıörme · 
llllttlr. 

Kanunu medeni talik ile 
610m araaıoda btr fark gö · 
zetmlyerek her tici halde 
iç yüz gün mOddetle talc · 
'it ediyor Bu d" evlllllin 
boıanma veya vefat veya 

hutlln ile ayrılıia lnkı ip 
etuıı tarihten itibaren ka -
dınlar için tam bir vazıha-
1111 müddetinin ıeçmlt bu 
l'lnma11na intizardır 

·":!!:: 

- Atfneda size iyi eğlen
celer dılerim! .. 

Onun son cümlesi tıte böy
le aade ve ıoğuk bırıey 
oldu 

Möıyö Anaatu ya r ın sa
bah beni uğurlamağa eele
cetını söyledi, ona tlmdlden 
•Hahaıamarladık demek lü· 
ıunuuzdu. 

Hayvanıma bınerek ıato 
nun yolunu tuttum Lakin, 
•rkamdan lcapı ıürültü ile 
kapanınca - benim için 
haktkl ıaedet kap111! - bü· 
l6n ceaaretlm kırıldı . Nere· 
deyıe dönüp tekrar kapıyı 
•uracaktım . Ev aahıblnin 

•Yaklarına kapanacak. lftade· 
tlrntn bu binada oldufunu, 
kızından gayri ... Güzel! La 
kın, kızı acaba beni ıevl 
Yor rnu?. Bunu, aldırıı etme · 
lllezlilt ıöıtermemltmiydi? . . 
Se•en bir kadın böyle mi 
hareket ederdi?. O, bir baı 
ka11nı . Meeut yabancıyı .. 
MGıtakbel kocasını ıevlyor! 
ban ea bab baba11 bana bu 

bilir). Bu madde üç fıkrayı 
ihtiva etmektedir. Birinci 

fıkra arzedıldiği veçhtle ve· 
fat, boıanma, butlin ıebep 
terinden biri ı ' e dul kalan 
kadının tekrar evlenmeel 
için üç yüz gün geçmedikçe 
evlenemiyeceğlni ve yalnız 

mezkur üç yüz gün zarfın 
da doiurmuı olursa müte 
baki müddetin beklemeıine 

lü:ıum kalmadığını yani ilk 
evliliğin zevali tarihinden tkt 
veya üç ay sonra kadın do 
ğuruna geri kalan müdde
tin ikmali rart olmadığını 

ve bu baptaki müddetın 

mutlak ol mı yarak dotur · 
makla mukayyet oldufunu 
btldırmektedır 

İbaret kanunlyede ( do 
turmakla müddet biter) de-

nu harmanlarda açıkca söy 
lemedl mı? Ha yır, onu 
ıevmı)or! . Lakin, baora 
kuıı nasıl bu tekilde hare 
ket edebılmiıtı ? . . ŞüphHtz , 

hayır! O, hareket l erınde sa 
mımi değıl dt. . Sır baıka er 
keği ıeven hır kadın bana 
aacak koketce görünehilır 
dt . Evet, o birinci ıınıf bir 

koketten baıka btrıey değtl
dı! . . 

Lakin, kafamın bu hü · 

kümlerine rağmen lcalbım 

o derece tayan ediyordu kt, 
ıatoya yakleıttğım halde, 
kalbıme ıtaat ederek geriye 
döndüm, onun kapalı pen 
cerelerl altından bir defa 
daha geçmek iıtlyordum . • 

içimden bir ıea: 
Onu aevlyorum, diye 

haykırıyordu . Ve mademki 
seviyordum bütün görünüı 

lPre ratmen o benim aşkı 

ma liyllctı! 

Hayvanımın ıırtı ve kı:t
gınlıiı içinde geriye dön-

dim 

rUatK»ILf 

nlyor. Çocuk dOıQrmekle de 
nıakut hasıl olmakla müd 
del bıter Binaenaleyh (~o 
ğurmak veya dütürmekle 
müdd et biter.) Yolunda ya 
zılmıı olıa daha fyf ve da· 
ha ıumullü olurdu, zannede
rim. 

Üç yüz günl6k mOddetten 
makaet lee ikinci defa evi~ 
necek kadının rabminde ço· 
çuk bulunmamasıdır Bu da 
dojmak veya düımekle ta
hakkuk eder. Ahkamı 111.bı 

kanın Oç hayız görmekle 
rahmin çocuktan salim bu 
lunacaiını beyan etmeıi gl· 
bt buna (tuhur) da denirdi . 
Maddenin ikinci fıkrası ise 
müddetin k11altılabileceflnl 

ve bu da ancak kadının 

aebe kalması mümkün 
olmadıiı yani k a d ı n ı n 
J aıı tlerlemekle ha yı:ıdan 
kesllmtı veya rahimde hamle 
mani bir haatahğın tahakkuk 
etmlt bulunmuını kaıtedl 

yor. Üçüncü fıkrası dahi bo 
ıanmaaıle yekdiferlndeo 
ayrılmıı olan karı ve koc• 
boıanmadan nedamet ede 
rek tekrar birbiri tle evlen· 
mek iıtediklerl takdirde yl\le 
müddetin k11a ltılaca ğını göı 
teri yor 

Ooncü fıkraya aöre pek 
tabiidir kı kadının btnitala 
kata •eya muayyen müd
det zııı rf ında hamile olduğu 

tahakkuk etıe btle bu çocuk 
aynı kocadan olmakla nete· 
bine ihtilaf hasıl olamaz Am 
ma müddeti mezküre olan 
300 gün zarfında her nasılıa 
ba11a bir erkekle evlenmlt 
ve ondanda vefat veya talik 
veyahut butlan ıebepleri ile 
ayrıldıktan sonra tekrar ilk 
kocası ile evlenmek latene 
yeni baıtan 300 gOn mOd
dete tabidir. Kayıplık dola -
yıaile nikahao zevaline dair 
veriİen hüküm · üzerine ka

dının müddet beklemeılne 

lüzum yoktur Meıtur kal · 
mamak için ıu noktayı da 
arzedeylm: 

llakaı:ı. olarak boıanmaya 
ıebebtyet vermesinden dola
yı tekrar e vlenebtlmek için 
hakimin ceztten tayin ettığt 

müddet içınde bu üç yüz 
günlük müddet dahtldı~ 

Meıela. hakim bir sene 
evl.-nmemealne karar ve rmiı 

he müddeti himıl olan 300 
gün de bu müddet içindedir, 
hem bir ıene ve hem de üç 

Yunanistanda 
Dil Meselesi 

Katiner ini gezc teti rı de B 
N. Moalıopuloı - Yunan 

dilini Yunan laıtırma" aavıı 

ıına devam ederek ıunlan 
yazmaktadır: 

'"Meıhur milli kahrama 
nımız Reiaı Fercoıa (Rlğaa 
Velensttnlis) demek cfoğru 

mudur? Rtr çoklarımız hali 
soy adlarında lli, ita) ekle
rini muhafaza etmektedir 
ler Bu ekler eaaret devrini 
hatırlatmakta ve bize mede 
niyetlerınl , velev kelimelerle 
olsun, aııladıklarını lıbat 
etmektedir Herhalde Yu -
nan iıtlkllllotn ilk ıehldl 

yabancı adla anılmamalıdar. 
Şimdiye kadar Ulah. Ar· 

navut ve Slav oldufu iddia 
edilen milli kahramanımızın 
Türkçe isimle aoıldığanın ıd· 
dia edllmealnl lıter mtılniı ? 

Baylar, ayıptır. (ita, lıa. lua) 
ıtbl yabancı ekleri dılfmize 
aokmıyalun. Yabancıların, 

yabancı ıoydan olduğumuz 

ıddialanna meydan verme· 
mek için, bu (ltı, ela v. ı) 
gibi ekleri dilimizden atalım . 
Ya hancı ltelımeler kullan· 
mak bizde iptila baltne gel· 
mittir . ( Emantçls, nazltı, 
amanetl v. ı ) gıbı kehme
ler herkesin dilınciedır. Bir 
komedide ( çamuza ) gibi 
manda vari bır kelimeden 
boılananlar oldu. 

lstanulda çalııan bazı Yu
nan tiyatro kumpanyalarının 
• 
oradaki ıoydaılarımıza bu 
ayarda kelimeler arezetme
melerl için ba11n mOııteıarı 

B. Ntkoludi11 telefonla emir
ler vermtıttr. 

Dddeki liubaliliklerin ha· 
rice ihracı daha feci olur. 
Bundan bir kaç yıl evvel 
( Baaın itleri daaktörü) aıf a 
tiyle Türk basın kurumunun 
relıml miıafır ettiğim 11ra 
larda btr tiyatroya girmtı 

uk. liütün fırka llderlerıyle 

alay edlldijini gören arka
daıım fazla oturamadı . Nef
retle ayrtldık .. 

N. Moabopuloı 

yüz gün bekhyemez Müd 
detin ne kadar ve ne dere 
ceye kadar lusaltılacajına 

dair ibaret kanuntyede bir 
tıaret mevcut dt!ğıldır. Va ı 

zn l<nnun bu ciheti hildmın 
takdır ve tenııbıne barak 

mıthr . 

SONU VAR -
son ---

Türkdilinin Romanı 
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27 
Yak l"ııyor, yak la ııyordunı ; 

bu güzel yıldızlı gec ede za 
rif beyaz evi gördüm: ilkin 
geldtğım zamanki gibi du 
ruyordu. .. İyice yaklaıınca 
tekrar dönmenin müoaeeLet 
11zllğiui ve beni görünce ne 

düıüneceklerini aıözönüne 

getırdım .. Lakin, ben ar

tık kendıme hakim deitl-

dım . Yol tarafındaki kapı 

nın yanana, p~· ncerelerln al 
tına gtttlm. Amarılısın oda 

aında ııık vardı, pancurlar 
kapalı jdı Yaptığım 

b u d a l eı 1 ı ğ ı düıüome-

dE-tı tam pencerelerin al 

tında durarak yukarıya bak · 
mai• baıladam . . fitrden· 
bire pancurlar açıldı, Ama· 

r ilıı göründü .. Saçları da · 
ğıoıkh, yüzünü göremiyor 
dum, laktn harekl'tlerinden, 
endııe ve heyecan içinde 
bulunduğu anlaıılıvordu Bu 
lunduğum yerden biraz uzak
laflr uze k leımaz; yere ine
rek b lrıeyler a ra ~tı rma ğa 

baıladım . Gölgede bulundu 
ğuma ıevlnlyordum 

Amarllıa ıaıırmıı bir va· 
zlyette haykırdı: 

- Kimdir o? 

Ancak mmldanabtldlm: 
- Benim . 

Sız mı? 

Sız mi? Diyiı ı ni sana ta 
rif edemlyeceğ ım! 

Evet! 
Az kaldı , herıeyl ıöyle1ive· 

SAYPAı3 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

1 - Balıkeılr vıliyetlnln Duraunbey kaza11nıa Sajır
lar köyü civarında vaki faklr•lan devlet ormanında (1) 
numrıııdan ( 182) numraya kadar numralanmıı ve damga· 
11'nmıı 267,458 metremlkip gayri mamule muadil ya
hr çam ağacı yirmi gün müddetle açık ahrmaya çıkarıl

mııtır . 

2 Artırma 6 6.938 tarih pazarteıl ıünQ saat (15) 
de 8alıkeılr orman mühendtsllfl binasında yapı lacakhr. 

3 - Beher metremtklbın muhammen fiatı (S 10) ku
ruı 0/07,5 muvakkat teminat ( 102) lira (30) lcuruıtur. 

4 Şartname ve muk.nelename projeleri Bal.keelr •e 
Dursunbey orman idarelerinde göriilebJlır. 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevktı ve mahallesi: 
0Jnkçller 

Ctnal: 
Ev 

Hududu: 
Safı Ramazan kar111 Ha-
tice, ıolu elbııecl Cemal, 
arka11 Bayram oflu Muı
taf a , önü yol. 

Hududu ve mahalleıl yukarıda yazıla ev Dinkçiler ma
hallealnden Yörük Kara Ah oflu Kadirden lntlkalen e•
litları Alt ve Sultana ve bunlardan Sultanın da 315 ta
rihinde bu evdeki hi11eılni haricen kardeıt Aliye aatmak 
suretıle tamamı Aliye ve ondan da teaelıOılen vartalerlne 
kaldaiındao bablıle namlarına teıcll etUrmek lıtedtklerln 
den tasarruf sebebi tahkik edilmek Ozere 29·ma111 938 
pazar güoü mahalline memur ıöndertlecekttr . itirazı olan· 
ların bu müddet içinde yazı ile Tapu Sıcıl Mubafızhiına 
veya mahalline gelecek memura müracaat eylemeleri 10· 
zumu tlin olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: ve Mahalleıl: Cinai: Hududu: 
Dinkçiler Ev Sajı: Karakız oğlu Ha

kkı evi, ıolu TGylü ol· 
lu Mehmet evi, arlıa11 

ve önti 101. 

Yukarıda hudut ve evaaf ı yazılı ev 323 tarihinde Dtnk
çil~r mahallesinden Şeremetli oğlu Hüıeyln ~ızı Ganlme
ntn, mezkur mahalleden Tüylü oğlu Haeandan haricen ıa

tın almak auretile ıtmdiye kadar aenehlz ve nlzaıız ta

sarruf ve mülklyetınde bulunduğundan bahlıle namına te
çil ettirmek iıtedtğlnden bu elbet mahallen tahkik ve teı
bit edilmek Ozere 29 may11·938 pazar ıtinü mahalline 
memur gönderilecektir. itirazı olanların bu m6ddet içinde 
yazı ile Tapu Sicil muhafızlığına veya mahalline gelecek 
memura mftracaat eylemeleri lüzumu llln olunur. 

Gençlikten ihtiyar
lığa sağhk saklama
hdır. 

recektim .. Lakim, ıaye t gü· 
lene, benim itirafıma ce vap 
olarak sadece ıül erse diye 
korktum . Çünkü, bir ba1ka11 
nı seviyordu!. . 

Bu dütünce bana soğuk 
kan l alığımı iade ett ı : 

Tabakamı kaybetmitim 
dedim. ( O anda ancak bu 
ıebebl bulabtldfm ). Burada 
düıürdüğümü zannettim .. .. 
Hayvana binerken dütmüı 

tür, dedim de. Ve döndüm .. 
Aramağa geldim... Lakin, 
timdi farkında oldum ki, 
cebimde lmi1 ... 

Bütün bu izahatı verirken 
dilim fena halde do1a~ıyor 
du . Cevap olarak Amarlllı 
tiddetle pencereyi kapadı. 

hayırlı geceler bile demedi. 
lıttfyoraun değil mi? . . Hayır 
lı geceler bile demefe lü 
zum görmedi 

Büıbütün çileden çıktım, 
ıeçeo defa olduiu g ibi kız· 
gınlığımı hayvandan çıkar · 

dım Beı dakikadan dah a 
az bir zamanda ıatoJa ye 

... ,..:{. 

Genç bir baş an
cak dinÇ omuzlar 
üzerinde durabilir. 

ttıtım . karanlıkta bir çama 
çarparak parça parça olma· 
yııım bir mucizedir . 

O gece iyi bir uyku uyu · 
dum! Sabahleyin ellneı do
ğarken yo la çıktım . Möay6 
Anaataa, çtfthğlnln 11oırları· 

larına kadar gelip beni uiur
lad ı , a yrılırken kendiılnl 
kucaklamama m6ıaade et-
medı. Elimi 11karken: 

- Eminim ki pek yakın
da yine 16r01eceftz. 

içimden: 

- Tekrar sıcaklar baah · 
tı zaman bir daha ıörOtOı 
rQzl Baldıran ıerheU ancak 
bir defa içilir, dedım . 

Bütün yolculuk eınaıınde 
kalbımden taıan büzün 
ve ümltılzltklerl aolatmaia 
bilmem IQzum var mı? Çok 
tükür kı deniz bütQn 
lztlrabımı yatııhrdı. takat. 
ıımdt, ıtmdı bunları anlatır 

ken henüz kapanmıyan ya 
rayı tekrar deımtı oldum ... 
Ne denin? .. Bu aıkın beni 

- SOROYOR -
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Balıkesir Askeri Satın Alma rmmımım.ımJmımımımımımımmımımımıcınlilmJl!ll!leH!Dlill!!lliJ · •~~~~~~~~~~~~~ 

Batıkeıırdekı bırlıklerı~:.:~~7,.~~ç:~~~~~ 1 Bal~~ P~nayırı İ 1 MÜHiMDiR! i 
kllo 11fır veya koyun veya keçi eU kapalı zarfla ekıılt- mı Balya Beledıye Rırısetınden: mı 1 ISTİFADENIZi DÜŞÜNÜNÜZ· 1 
meye konmuıtur. Hanglıt ucuz oluna o ctnı etin ibaleıl [!I li!J ı 
yapılacaktır. Bu üç cloı eUn bir talip tarafından btr zarf '!il Panayır 27-Mayıs-938 de açılacak. ve 29 .:. 

a::ı 1::1 Bayle, gü· 
içinde olmak üzere her üçüne de ayrı ayrı fıat teklif ede- ~ mayıs 938 tarihine ka~ar d~vanı ede~ektir. [5) ~ zel bir ev· ı 
bıleceıı 1ıbı ık ıııne veyahut yalanız bır cını ete de fiat ~ Panayırda her nevı emtına ve hayvan ~ 1 it. de rahat 1 
teklif edilebtltr. 1::1 1:1 fEJ alım satımı yapılacaktır. mı ömür ıe· 

ihale 3 6·938 cuma günü ıaat 16 da Balıkealrde aı· IS) Bozırk kara sı~ır havvanlarile Tiirki- il ~ çlrmek lı· ~ 
keri satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. Sığır 151 • ' .__, • l!J it. termfılnlz? ~ 
etinin muhammen bedeli 22500, koyunun 36000 ve keçi mı yenın her tarafında tanınmış olan Balya pa- ~ 1 Beklediği · 1 
nın 27000 liradır . ~ nayırı ~eçen sene çok rağbet görmüştür. ~ ~ nızmenim 1 

Muvakkat teminat: Sığır etinin 1688; koyunun 2700 Göriilen bu ragrbet üzeri ne bu sene daha l:'I it geldi.Mal· 
Ye keçinin 2025 liradır. ~ 11:1 ~ ı ıf 

Şartname Bahkeılrde aıkerl aatın alma komisyonunda ~ ziyade ehemmiyet verilerek her türlü ihti- = « ::u:~niu:u ~ 
Ye Ankara ve lıtanbul Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilin mı yaç temin ediJnıiştir. 111 faraat btltp 
tılerl lhuted ıırketl bürolarında görülebtllr. Talipler teklıf: im 
:ıarflarına menıup oldukları •erin ticaret odaıında mukay· 'ii' liJ ) ı ı 1::1 l 1 J B J b' d r •. o an f e 
yet olduklarına dair veılkalarını da koyacaklardır . mi gu o an ara a ya panayırın 1 ır eıa gor ... mı .c baılama ~ 

Teklif mektuplar1nın ihaleden bir saat evvvellne kadar ; meleri tavsiye olunur. = ft dan eyvel 
makb\I~ mukabilinde komta1ona teydt edilmeıl ilin olu ffiJ 8 - 1 - 140 111 W: ttcaretba · ~ 
nur. mJ IJ it.. nemize ua . ~ 

4 1- 142 IJ@JmJ[§J mJl§JmlliJ I! l!Jl!!HSJ•l!Jl!JmJmlmJmJl!IHiJl!JIJl!Jl!I 1 rama nı • 
-----------·----------------- ılıe mu~ 

Er~ık icrı 
· lımuıluğun~ın: 

OakOdarda lımall Hakin. 
1a 368 lira 45 kuruı verme· 
le borçlu Erdelln Tatl11u 
klyGnde oturan mtıtekalt 

Muıtaf a Kadrinin o k6J bu · 
dudu içinde beı hl11e itlba · 
rile bir hl11eılne mutaıarrıf 
tapuda kayıtlı Kavaklı derilr· 
men mevkUnde ıarkan Salih, 
garben 12, ıımalen bayır, 

cenuben 6 numaralı hudut
larlle mahdul 1150 metre 
murabbalı mahcuz yerin üç 
yemlnlt ehlivukuf hl11eılne 
3 lira ve yine aynı me•kl· 
de, ıarkan 35, garben yol, 
tlmalen 20, cunuben 32 nu· 
maralarlle çevirili 9660 M. 
Mü. it zeytinlik yerin beıde 
bir hl11eılne J 6 lira Ye K.G· 
çikbakraç mevkUnde ıar
kaa deniz, garben hali, ıt 

malen 75, cenuben Küçük
bakraç budutlartle mahdut 
4600 M. mil. it zeytinlik ye· 
rhlin kezaltk hl11ealne 
aynı ebllYukuf 6 lıra 

Ye yine o mevkide ıarkan 

deniz, garben balı, ılmalen 

75, cenuben KGçükbakraç 
deresi etraflle çevrili 2420 
M. mü il yerin beıte bir hlı· 
aealne 6 lira ve Tanaıula 

mevkUnde, ıarkan ve gar· 
ben Ye cunuben hendek, ti· 
malen Aıım Hoca hudutları· 
le çe•rtla zeyttnlliln beıte 
btr ht11eılne ıöıü geçen eh· 
ltvukuf 4 lira Ye yine o 
meYklde ıarkan ve ıımalen 

ve cenuben hendek, gar 
ben metrftke hudutlarlle çe 
vrtli 920 M. mü lı ve beıte 
bir hl11eıl yerine kezalik 4 
lira olarak kıymet takdir 
eylemıılerdlr . 

Evsafı yukarıda yazılı gay 
rlmenkô.lıer açık artırmaya 

konularak 20 5·938 gününe 

raıtlıyaa cuma günü ıaat 

10 dan 11 e kadar Erdek 
b6kQmet konafında icra 
clalreal odasında açık arttır· 
ma tle ıatılacaktır. 

2004 Sayılı tcra ve lfllı 
kanununun 12' ncu mad · 

deıl mucibince gayrlmen· 
ktıllere tahmin edtlmlı olan 
kıymetin yüzde yetmlf beti 
bulmaaı lazımdır. 

Satıf lıtlyeoln alacalına 

~ücbaol olan dlier alacak
lar o gayrimenkd1lerle te
min edllmlııe artırma be· 
delinin bu ıuretle rGchaDI 
elan alacakların mecmu· 

hakkak 

Bahkesir Vilayet Daimi ı ~::::::::~. 
E •• • d 1 Bu, tecrGbe ile abtttlr. 

nur. 

Azami miktarı: 

Kilo 
600 

2000 
50 ton 

25000 
4000 
5000 

:LOO 
600 

3000 
800 

2000 
300 

350 
350 
500 
500 
600 
300 

50 ton 

1000 
350 

15000 
3500 
1300 

400 
5000 
8000 

10000 
4'000 

120 

Ctnıl: 

Nohut 
Kuru ıoğan 
Odun 
Ekmek 
Koyun ett 
Kuzu eti 
Beyaz peynir 
Un 
yek er 
Kepek 
Sabun 

ncumenın en: 1 Her clnı demtr. çimento, cam, çlyt, hırdavat ve 
bdamum malzemel ln1al1eyl ıayet ehven ftatla aat· 

B. Kıloıunun Tutar M. Teminatı: maktayız. Bir kere deneJlnlz. 
rayiç bedeli: bedell: Her renk yallı ve badana boyalarlle boya 1aiları 
Lira K . Lira L K. 1 ve malzemeıl de bulunur. 
O 10 60 4 50 K6ylil ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 1 
O 05.5 110 8 25 db:ıen de maiazamızda ucuz bir flatla ıatılmaktadır . 
~ 01 O 500 37 50 1 Masa, kollu teraztler, kantar, litre, kilo Te metre 

O ~~· 1 Z. 5 ~~~~ · 25 ~ ~~ 85 ~ ::~.I ölçü ve tarta dtızenlerlnfD pazarı da maiazamız .

1 O 40 20ÔO t50 « Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva aiaçları ve her 
O 41,25 82,50 6 · 07 1 türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 
~ ~~·50 8~J 6~ ;~,5 f1ı: arttıran .,KiMYEVi RUS GÜBRELERi. ol ıtz de tec· lf 

it. rübe ediniz, memnun kalacakıınız . ~ 

~ 3~,25 6
2
6
4
5 49

1 
s
8
s
0 c 1 it. Saraçlar Baştnda Hasan Cumalw!Jullafl 

Kırmızı mer O 14,50 45,50 3 05 1 1 
etmek ~ Mehmet, lsmail. Abdullah 1 
Pirinç unu O 22,50 78,75 5 90 it. 
Şehriye O 24 84 6 30 1 ~~~~~~~~~~~~~"-
Faaulye ~ 13 65 4 90 • t_ ı:l:l 'l 'f. ·l:l 'l ı:l ~.:f:l:l:l:l l. f:l 'l:l 'f:l• 
~:::;na 0 ~!'75 .1!•75 1~ :g ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
Çekırdekıı:r. o 22,50 67,50 s 10 ~ Kapital: JOO/J00,000 Türk Lirası ~ 
kuru üzüm .,.. fP9 

Detırmı ıaz 9 tonu 450 33 75 llJ. Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans 't* 
maden k6m6r0 50 .= Dünyanın Her Tarafında Muhabirler : 
Arpa 
Salça 
Yumurta 
Patateı 

Sızdırılmıı 
tereyağ 

Zeytin J•iı o 
Buna pirinci o 
Yoiurt o 
Süt o 
Dana eti o 
Teneke ~ 

gaz yafı 
Tuz 

4, 45 3 40 JIJ Her türlü zirai tkrazlar-dljer balcümle banka mu· 't* 
22,50 78,75 5 90 'IJ. ameleri büyük ıube1erinde kiralık kasalar . ~ 
1,37,5 adet 206,25 14 70 ·= lhbaraız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· ; 

9,50 332,50 · 24 90 ''IJ mı,eler. 't* 
00 1300 97 50 1 ~ ,JIJ. lkramiyt: Miktari: ikramiyenin tutarı: ~ 

42 168 
25 1250 
15 1200 
ıo 1000 
35 1400 

70 tenekeal 324 

12 
93 
90 
75 

105 
24 

60 
75 

35 
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·= ADEDi LiRA LlRA '* 
l'IJ t 1000 1000 't* 
1 JIJ 1 500 500 ,. 
JIJ 1 250 250 ,. 
,,;. 1 o ı oo ı 000 1* 
JIJ 25 50 1250 ,. 
"" 30 40 1200 .,. ~ ,. 
~ . 40 20 800 .,. 

~ ıM ~oo ~ 
~ Bu ikramiyeltr her üç ayda bir olmak üurt se· f* 
~ nede dört defa bu miktar tızerinden kura ilt dağılı · = 
)' lacaktır r* 
)\ ilk k t şidt 1 Egliı.l 938 dedir. 'ft 

-~~~~-~~---~~·~-·--~~-~·~· 
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Nahiyesi: Me•kll: Clnıt: Hududu: 
Bığadıç . SötGtlü Tarla Dolu Muıte.fa oflu Ahmet. undan fazla ya çıkmaıı ıart muhammen kıymettn yQzde murlyetimlze bildirmeleri 

tır. 

Bu miktar elde edileme· 
dlil takdirde en çok artıra · 

nın taahhüde baki kalmak 

üzere artırma on beı gün 

milddetle temdit edilerek 
6 6 938 pazartesi ıaat 1 O 
dan t 1 e en çok artırana 

ihale edllecefi ve akıl tak 
tirde ihale yapılmıyarak 

aatıf talebi dGıer 

Satıı peıladır. Taliplerin 
artırmaya girmezden eYTel 

7 ,50 buçuk pey parası ver· 

meıi veya mili! bir banka-

nın temtnat mektubunu tb 
raı etmeleri lazımdır . 

ihaleden m6tevellıt delll
lıye veıalr pul masrafları 

mlıterlye aittir. Bu gayri 
menkuller üzerinde ipotekli 

alacaklılarla dlier allkadar· 
ların haklarını Ye bilcümle 

iddialarını tarihi tllndan iti· 
baren 20 ıün içinde enak• 
milıbttelerıle · birlikte me• 

icap eder. 

Akıl halde hakları tapu 

atcllltle ıabtt olmadıkca ıa -

tıf bedelinin paylaımaıından 

hariç kalacakları ve daha 

fazla malumat lıtlyenlerln 

20 5 -938 tarihinden itibaren 

herkealn ıörebilmeıinl temi 

nen açık bulundurulan ar

tırma ıarlnameıile 938/44 

aayılı icra doıya11•a mira· 
caat e1lemeleri illa olunur. 

havlu babaı Murtaza oflu Ahmet. 
•poyra:ıı yol, cenuben Cafer. 

Bulunduğu mevkii Ye evıafı yukarıda yazılı tarla Arık 
ojullarından Mehmet oilu Alinin ecdadandan kalma malı 
1ken 328 de ölmeııle e•lltları Müveddet ve HGınüaYere 
mOnhaıır Ye müntekıl bulunduiundan bahisle namlarına 
ıenet almak lıtedıklerladen tasarruf ıebebtnln mahalleo 
teıblt ve tahkiki için 29 mayıı 938 pazar rünü mahalJloe 
memur ıönderilecekttr . itirazı olanların bu müddet içinde 
yazı ile Tapu Sicil Muhafızhlına veya mahalline relecek 
memura müracaat eylemeleri lüzumu tlln olunur. 
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