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Sovyet Rusya, Türk .. Fransız dostluk 
Muahedesinin Akdi Münasebetile Hü

kumetimizi Tebrik Etti. 
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Sovyet Rusya Hükiimeti· 
mizi Tebrik Etti .. 

Fransız KulUbü'nde Subaylar1mız 
Şerefine Bir Ziyafet Verildi .. 

lıkenderun, 11 (A.A.) -
Dnn Frantız kulubünde 
Türk ıubayları tereflne bir 
ziyafet verilmittlr. Ziya· 
fette, Atatürk ile f ran
llZ Cumhurrelıl ve iki 
ordu ıereflne kadehler kaldı
rılmııt.r. 

Ankara, 11 (A.A.) - Ha
ber aldığımıza ıöre, Sovyet 
büyük elçlıi Ankarada Ha-
riciye Vekilimiz Doktor 
1 evf ık ROıtO Ar atı 
ziyaret ederek Hatay itinin 
Franıa ile T6rklye ara11nda 
doıtane bir ıurette halledil· 
nıeılnden dolayı hükumeti
nin memnuniyetle tebrikle 
rlnl ifade etmlttlr 

Moıkova, - lzvettla ga· 
zeteıl Türk-Fran11z dostluk 
paktmı mevzuu babıederek 

dtror ki: 
•tarklye ile Fransa ara -

11nda hasıl olan anlaıma, 

e111ınız ki kollektıf emnlye 
tın takviyesinde mühim bir 

unıur olacakt1r. Türk·Fran· 

ıız paktı yalnız bir 

dostluk muahedeıl değil , 

ruhu 

manda 

ttlbııulle aynı za -

btr lstııare, miite · 

arrıza yardım etmemek ve 

taarruzda bulunmamak mu· 

abedeıtdır. Bu ise Sov1etler 

Bırlljtnln Fraoıa ve Türkiye 

ile komıularından birçokla· 

rlle akdedllmit olduiu an· 

laımaların ruhuna tamamtle 

u11undur. Sovyet ~fkan 
umumlyeıl, enternasyonal 

me1elelerln hallinde Sovyet 

hükumetinin teırikl mesaide 

bulunduju bu tkl devlet 

ara11nda böyle bir anlat 

manın a kdlni tasvip ve 
takdir eder. Anlaımalan 

f ılli kıymeti ve ehem-
miyeti o anlaımaların tat 

blklnde götlerllecek dQrüı

tlJe bailıdır. Bunu tsbat iç· 

1 
in ıunu zlkredeltm ki, Fran 
ıa tle Polonya aratında da 

akdedllmlt bir ıttıfakname 

vardır. Fakat Bekin ıivaıetl 

yüzünden bu ıttıfalun ameli 

ehemmiyeti hemt n hemen 

11f ıra lnmlt bulunuyor. 

Herhalde mademki Türk 

ve Fransız hiikumetleri fev· 

ka lide mutlak bir vaziyet 

içinde etki ıbtllAflarma mus· . 

lihıııoe bir tarZ1 tenlye bu

labllmltler ve mademki ay 

oı zamanda Türk - fransıL 

müoaaebetlertnln heyeti 

umumlyeslnl tanzim edebil · 

mtılerdlr . Mezkur anlaıma · 

om mevkii meriyete girme· 

ılle hem iki memleket için, 

hem de umumi ıulh davası 

için hayırlı neticeler alına · 

blleceilnl beklemek husu 

ıunda kafi derecede sebep· 

ler vardır. ,, 

•••••••••••••••••••••••••• ı • • i Büyfık Şefini 
i Gezintisi .. 

i ıtanbul , 11 (A .A .) - Ata · 
türk, dün ağleden ıoora 

Acar motörü ile Florya)'a ve 
Boğaz içine bir ıezlnU yap 
mıılardır. 

Maarif Vekili 
Ere işte 

R Saf/ et Art kan 

• • • • 

Ercif, l 1 (A.A.) - Refa
kattnde umumi müfetttı ol 

duğu halde Ven gölü ıa· 

btllerlnde tedktkatta bulun-

makta olan Maarif Vekili 
8. Saffet Arıkan bugün bu· 

raya gt>lmlıttr Maarıf Vekl 
la Buradan Karaköıe yolu 

ile Kana gidecektir 

Güreş Müsabakalann- ilk Kimya Fabrikamı
dan Ahnan Neticeler .. zın Temeli Atlfdı .. 
T akiıdıQh Hüsıyin Manisah Halili, Smdugıh Şerif 

da Y ıdınh Mehmet Aliyi yendi. 
Spor Böl- r-~·...,._ __ ._ ......... ~'c.'!lill 

le ı I D I D 

lerlp ettl 
it Y•ilı ve 
•erbeıt ıü · 

teıler pa 
lar ıünü 

Yapıldı . 

Güretler; 
lerup ve 
10tızam tyl 
olnı akla 
beraber 
faıla peh 

1 

lıvan •ıu 
'ak etene 
dlfhıd en 
UQ\ulduğu 
lcadar •la 
""'ı Ye 
ıe-,kh o(. 

.. 

tll•clı, Sındırgılı Şerif 
8•at on alhya dofru ıO· Avıarlıyı daha kuvvetli ve 

"9tlere batlandı Ev.eli ya af1r olan Sındarııh ~hmet 
1>11,.. le.! d it Y•s ı ıüreılere tU peh· yen 1. 

•~olar lıtlrak ettiler: Yalh ıüreılerde ıeylrcl-
esteye Ahmet ve Meb- lere en giizel güreıl bu tkl 

~'t adında iki pehlivan çık· pehlivan gösterdi, denebılır 
~· Hen(lz pek acemi olan Hüyük ortaya lsmall ve Sü 
u lkt pehlıvamn gOreıt pek leyman admda iki pehlivan 

~l •GrdQ Te Ahmet galip ıel çıktı. Oldukça uzun ıüren 
qi. 

k . 
Ab Üçük ortaya Sındırgılı 

._tnet •e Avıarh Ahmet 
Çı•tı ca · ureı ilk anlarda çok 
~•tıo •e zevkli olarak ya .... 

... t kaclar devam ettt, 

aüreıte btrbtrlerlni yeneme· 
diklerinden berabere knldı 

lar. 
Bundan ıonra ıerbest gil 

u•tlere batlandı, Serbeıt ıO 
( Soau lklod sarf ada ) 

-------------------------
Kimya lıbrlkamız, gayri lnsın1 har~lerde müdafaa 

için elimizde kuvvetli bir sili~ olaca~tu. 
lıtanbul , 1 J (Huıuıi)-lz 

mtt kimya f abrlkaımın te
meli dün bQyük bir meraaimle 
ataldı . lzmlt valisi tik ıöıü 
aldı ve bunda f abrıkanın 
lzmttte yıııpı l mıı olmasından 
do 1 ey ı hükumete teıekkGr 

etti ve lzmttlilerln ıükran 
h ı 1 erlne t~rcüman oldu Bun· 
.dan sonra iktisat V ~k ı lt Şa
kir . Kese bir. b ır nutuk ıöy-

'ı ltyerek ezcümle dedi k ı : 
" - Haıvekil B Celal s,,. 

yar, rahahızlığı do1ayl ıiyl e 
küıat reıınlnde bulunamamak 
tan büyük btr teeuür için 
dedır Bu ı e r~f 11 vazifeyf 
b1'oa verdi Btr aün evvel
de Atıııtürkün yüks t k huzur· 
larına kabul edı l erek fabri 
ka hBkkındn kendı l ert) le gô-
rüıtüm . 

Süyük Atatürk, lzmit hal . 
k ına bu vetlle tle ıelimla 
nuı bildirmem vıııztfeslnt 

bana verdi. Atatürkün, Bat 
vek ılln ıelimlarını bu vesi 
le ile bildiririm ,, 

Şakir Keseblr bundan 
ıonra, f abrikaoın 2 milyon 
Türk ltruına mal olacağını, 
ıenevi 800 blo l ı ra kıJme 
tinde it yapacağını söylemlt 
ve töyle demtıtır kı: 

" Kimya fabrlka11, gay 
rllnıaoi harplerde vukubu 
lacak b•r tecavüze kartı mü 
dafaa için Türl,ıyenin el in 
de iyi bır ıtlab olacaktır . 

TOrkt1e, bOtOn dünya çok 

B. Şakir Kesebir 
iyi bilir kt, ıulhperverdlr; 
ıulhü "koruyan ve ıu h iç in 
çalııan bir devle ttır Fakat 
kendlı ne kartı yapılacak 
herhaogl bir tecavüze ken 
dlıln1 müdaf ıııa etmek zuru· 
relin dedir.,, 

emel atma mera1lmlnde 
ordu müf etti ti Oraeneral iz
zettin, Sümerbank erkanı, 
Amiral Şükrü Okan, kolor
du kamandanı Abdürrah 
man Nafaz. Tümgeneral Mür 
ıel, Tuğamira l Mehmet Ali, 
Tuğamiral Ali ve birçok me

buı'ar hn.ır buluomuılardır. 

Sabahleyin de ıporcular 

lbtde1• çelenle koymuılard1r. 

Asılsız Haber .. 
--------------------------

Müslüman kitlelerinin antikomitern birlik yaptığmdın ba-
hisle Türkiyınin de bll teıekkule girdiiinı dıir 

olan hı~er yılandu. 
Ankara, il (A.A) - lı 

tanbulda lntftar eden ' 'Tilr 1 
Anadolu ajan11 be1ana me

zundur. 
kııe Poıt,, (Almanca) gazete- ı-=========--====

ılnln 18 tarlhlt ve 141 nu

marah nüshasında mahreci 
Tok10 olan bir telgrafta Tok-

yodan Mekkeye kadar lm
tldat eden mıntakadakl mlls· 

lüman kütlelerinin antiko · 
mltern birlik yaplljından 

bahıederkeo TGrldyenln bu 
tetekkülde dahil olduiu da 

yazslmııtır. Bu haberin ta· 
mamile a11l11z olduiunu 

Fabrikatörle
rin Toplantısı 

Ankara, 11 (A.A.)- Plya. 

sa ve orman itlerini tedklk 

için buraya çairılan fabrt· 

kalar mlme111llerl buı6n 

Ziraat Vekili B. Faik Kurd· 

oilunun lttlraklle ilk top

lantılarını Japmıılardır. 

Yurd içinde MahsulVa
ziyeti · iyi Görünüyor .. 

Yalmz h&vılır ~urak iliilüin~en bu yıl tütünün 
noksan olıcııı tahmin ediliyar. 

T\irklyenln 1938 - ı 939 .. netinin mabıul •azlyeU 
tlmdlkl halde lyl ıör6nmektedlr. 

HaYalaran, ıonbaharda ıerln ve J•imurlu ıttmeal 

umumiyetle mahıullerln iyi ve verimli yetltmeılnde lmll 
ol'Duttur. 

Muhtelif b6lı~lerin mahıul nzlyetl ıu ıekllcle 16· 
rönmektedtr: 

Haziran ayından itibaren 
Ele mmtakaaına yalmur 
dGımemlt olmakla beraber 
toprağın kif 1 dereceCle ratıp 
bulunma11, balları tlmdılık 

kurakltk tehlikesinden kur· 
tarmaktadır. Bu saralarda 
yatacak yağmurların ballar 
için fayda temin edeceil 
ıüpheslzdlr. llkbaharda mü
sait bava ıartları altında in 
kloaf etmtı olan balların 
halihazırdaki ıörünüıe na · 
zarao mahıul vaziyeti iyi-
dir. 

1937 ıezunu rekolteılnln 
42 bıo tondan ibaret oldu
ju tahakkuk etmltUr. Mev· 
ıtm batlanııcmdao haztran 
l Y38 ıonuna kadar dıt ül 
kelere 36.000 ton kuru 
üzüm ihraç edılmiıtır Hun 
dao 18.000 tonu Almanyaya, 
6.00U tonu logtltereye, 2.500 
tonu Hollandaya, 1.800 to 
nu Belçikaya. 1.500 tonu 
ltalyaya ve 1.800 tonu ltal
ya tarikıle orta Avrupa 
memleketlerine ıönderılmlı 
tir 

Yuoanletanın bu ıeoeye 

alt kuru üzüm lıtth1al •azı 
yeti hakkında ıon ıeleo ha
berler tu merkezdedir: 

İ lkbaharda 20.000 bın tah 
mlo edilen Gırit Sultaniye 
rekolte1ı, ıon zamanlarda 
baalara ir1z olan mlldlou 
haatalıiı dolayııiyle zarara 
ujrayarak 1 ) .500 tona düt 
mütlür. Hastalık, Ciritten 
maada diğer mıntaka bat 
larını da mütee11lr etmek -
tedlr. Ştmdtki ıörüoüıe na 
zarao Yunanlıtao ı9J8 re· 
kolteıloln mmtakalar ltlba 
rlle tahmin vazlyeU ı6yle 

dır: 

Girit ada11 
Pelepones 
Diler mıntakalar 
YekO.n 

Ton 
11.100 
1000 
3500 

23.000 
Ayustural1anın niıan ayın

dan itibaren ihracına batla. 
nan 1938 1ılı Sultana rekol· 
tetl 55 bin ton etrafında 
tahmin edlli1or. Kallfornlya 
rekolte1l hakkında henüz 
tahmıor rakamlar mevcut 
olmamakla beraber mabıu
lün normal bir durumda ol
dulu haber Yerllmektedtr. 

lyl ha va ve toprak ıart· 
ları altında meyvaları teı· 

tekkül etmlt bulunaaı incir 
ağaçlarına ıon ıünlerde tlek· 
ler Hılmııtır. llek ameliye. 
ılnln hltamaodon ıonra bi
rinci tahminler yap.labllecek· 
tir . loclr aiaçlaranm umumi 
vaziyeti normaldir. 

1938 rekolte1i 34.000 ton 
olarak tabakuk etmlıttr. lı
tıhaal in eluer•sl dıı ülkelere 
ihraç ve bir kıemı dahilde 
lıtlhlik edilmlttlr. Müstahıtl 
ve tüccar ellnde stok kal· 
mamıı ıtbldlr. 

Doiuı Ye ilkah vaziyeti 
dolaylılyle ülkemizdeki fıa 
dık rekolteılnln normalja 
altın.la olacaiı haber veri· 
llyor. 1937 Yılı kabuklu fın · 

dık rekolteetnln 60.000 ton· 
dan ibaret bulunduiu anla 
tılm ı ıtır. 

HahhazLrda mOııtahıll ve 
tüccar elinde mevcut ka
buklu fındık stoku 5.000 · • ; .soo ton uaımdad1r. ÔnG· 
müzdekl ıezon eına11ndakl 
lıtliaıal vazt1etlnl nazarı 

dikkate alan m6ıtahıil ma· 
( Sonu toınc• •1'•• ) 
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Türkiye - Fransa Arasındaki: 

A laş a. ı F 1 a 
ze e eri deki A i. 

"Türkiye ile İngiltere arasiOda"ki bağların uvvetl nmesile f hr!~iz~e 
tah~im edilen anlaşma gayet iyi tesirlerde ~ulunacaktır.,, Aş 

1
° ges 

cı aca . 
Hatay hakkında memle cuddur ,. , 

keUmiz He franıa ara1ında 2 Haziran 1938 tarihli Ankara lı dairesi reisliği 

akdoluoan anlaımalar, kur•
yemtzl teıktl eden Fransız 

gazetelerinde berveçhi ztr 
aktalerde bulunmuıtur: 

Fran11z gazeteleri memleke 
tlmlzle Franıa srasında ak
dolunao anlaınınlardan sonra 
FranH hariciye nazmnan ve 
Parfl büyük elçımizln ver
dıklerl beyanatl rı fevlı:iılede 

tebarüz ettirerek netredll 
mektedırler . 

Anlaımalar hakkında 
fran11z gazetel~rinde şağı · 

dakt mutalealar teıadüf 

oluomuıtur. 

vilayetlerin nüfuıunu, yolla. 
rını ve ekonomik vaziyetle 
rint nazara itlbara al rak 

Türkiyeyi 20 it bölgesine 
tefrik etmliUr. 

Bu unda altıncı it bölge· 
sinin de şehrimiz.de kurulma 
11 kararleşhrılmıştır 

Kütahya vilayeti de ıeh 
rlmlzde lhd ı edilecek olan 

bölgeve bağlanmıılır 

Bazı 

Fırıncılar 
Cezalandırıldı. 

Belediye, fmncaların yap 
takları ekmekleri sık sık 

muayene etmekted r 
Son günlerde bazı fırın 

cılarm ıyı ekmek çıkarma. 
dığı Belediyenin nazarı 
dıkkatini celbetmt~ ve bu 
arada ekmekçi Hüıoü, Ce 
mil, Zekeriya, Haotm adın· 
dakl fırıncıların ıeralte uy 
gun ekmek çıkarmadıkları 
görüldüğünden b ıer lira pa 
r cezasına çarptırılmıılar 

dır. 

-·., ..• v -......... ~· -· -.... ~ ... -"' ,.., 

RLERİ 
Serhoş Bir Ka
dının Vahası. 
Ahmet Hilmi kızı Hatice 

adında 25 yaılarında bir 
kadın ıerhoı ol rak Dink 
çiler mahallesinde dolatma· 
ğa ba§lamııhr . Kafaaı tut 
kun olan kadın, Meh"llet ça 
vuı karısı Hafize adında 

dığer bır kadının evine ta 
arruz etmlıtır. Serhoı kadın 
yakalanmııtır 

Duvardan atlamış. 

Kaç firengili 
muayene edildi 

Sağlık ve ıosyal yardım 

bakanlığı 1937 yılı içinde 
yurdda firenei mücadelesinin 
çalıımaııoa tesbtt etmiştir. 

Bir sene içinde 176,193 va

tandaıımız fırengi muayene· 
ıloe tabi tutulmuıtur . 

Akdolunacak anlaımalarıo 
adedi iki olduğunu yazan 
("Jurnal,, - Parlı, ). 7. 
l 938) eazett ıl Cenevrede 29 
may11 1937 tarihinde akdo· 

lunan anlaımanın Franıa · 
Türkiye - Suriye arsaınd 

Oç tarafla bir anlaıma ak

dini derplf ettlilol ve fa'cat 
böyle bir anlatm•nıo ancak 
bütün Levan meseleılnin he 
yeti umumlye11ntn haltnden 
ıoora mevzuubahı o\abllece 
ilot beyan ediyor ve diyor· 
kl: 

( .. Journal dea Debets,. Pa 
rlı, 3. 7. l 938 gazetesinde 
M P. Bernuı diyor ki: 

.. ... Bu anlaıma büyük 
bir memnuniyetle karoılan 

maladır. Kaıoatan bu günkü 
vazlyeU iç inde hasıl olmuı 

bulunan ve Türkiye ile in 
glltere arasındaki bailarıo 

kuvvetlenmesiyle tahkim edil 
mit olan anleşma gayet iyi 
teatrlerde bu1 unacaktır. Bu 
anlaıma ısrki Akdenlzdekl 
muvazeneılnl lhlil t:lmek 
iatlyenlerln gayretlerine ma 
ni olacaktır . Sancak mesele 
sini tesviye edecelc; Franaa, 
Türkiye ve Suriye arasında 
ki münaaebet!erl metin esas
lara bina eyliyecek olan 
anlaımalar 1 ranı:ıa tle Tür 
kiye ara11nda bir dostluk 
muhedeıiy1e toçlnnacaktar. 

Gü 
da 

ş 

Aı 

Dıokçller mahalleılnden 
Muat fa oğlu Nurinin evine 
lbrahlm oğlu Rahmi adında 

_ birinin duvarı atlayarak ıır

diğl anlaııldıfından ıuçlu 

yakalanmııtır. 

abakal rı 
an Netice er .. 

Dayak ve hakaret 

Bu yekün lçlnrle 5426 ka· 
dm, 3907 erkek olmak üze· 

re 9333 f frengili tea.bu edil 
mittir. 1937 Yılından e•velkl 

flrengllilerle btrlı"te 6 man 

takamn flr~nglli aaylll 34674 
dür 1937 Yılın da 7083 f lren· 

gill tedavi edllmlttlr Geri 
kalan 18387 kadın, 11319 
erkek olmak üzere 25706 
ftreoglllnin tedaviılne bu yıl 
devam edilmektedir. 

Biçki yurdunun sergisi. 
.. 29 Eylül tarıhinde akdo 

lunan ve fakat Fransa par 
limentosu tarafından henüz 
taadlk edılmemlı bulunan bir 
muahede mucibince Suriye 
nfn müstakil bir rlevlet ha 

ltnı alması icap etmektedir 
Bundan maada Sancak teı 
ktlita eaaalyesl, Mmr (?) 
parlimentoıunuo taadiklnl 
kabul etmedlil bir anlaıma 
ile tayin edılmlıtlr. Demek 
oluyor ki, lzaleıl icap eden 
daha bir çok haliler mev 

lsviçre 
Bazıtecilarinin bir ~aran. 

Bern, 11 (AA) - Şam· 

peride heyeti umumiye ha 
llnde toplanan lnlçre mat 
buat cemiyeti azaları ıtmdl 
kı beynelmilel gazetecilik 

federa1yonuodan çekılmefe 
karar vermlılerdir. Bu kara · 
rm vuılmealne sebep olan 

lar federasyonun yükıek 

prenıtbt olan matbuat hür . 
rlyetiolo federasyona az.a 
bulunan devletlerin büyük 
bir kumıoda mevcut olma

dıiını ıleırl sürmiiılerdtr. He · 
yeti umumiye, merkez ko· 
mlteılnl münasip bır zaman
da ecnebi matbuat teıek· 

küllerlle tema1a geçerek 
müzakere yolu ile bir bey· 
nelmtlel gazeteciler anlatma· 
ıı vücude getlrmeğe memur 
etmlttlr. Bu takdirde gaze 
tecller araundakl münue· 
betler meılelci meıelelere 

inhisar edeceliflr. - .... _., __ 
Ruzveltin Ara· 
basına Nicin At· , 
lamak istemiş? 

Oklahoma, 11 ( A.A. ) -
Refıicumhur Ruzvelt tehir
den eeçerken ufak bir hl· 
dtıe olmuıtur. Vudt lloka
day iımtode 52 yaııodn bir 

adam Refılcumhurun araba· 

11na atlamak lıtemltse de 
poltı memurlarından biri bir 
yumruk atarak adamı ere 
ıermlttlr. trokaday poltı 

merkezine götüriildüiü za 
man verdljl lf adede ııad~ce 

Relıtcumhurun potınlcrlnl bo 
dl ini ıöylemlıtlr. 

Vakti gelince bu anlaım•· 

ların heyetı umumıyeal tet 
ktk edilebilir . Bazı noktalar 
hakkında yapıl~cak ıhr z 
kayıdlan, lrlıtlen siyasi an

laıml\nm t~ıktl ettiği uas 
oetlcento kıymetına kattyen 
küçültcmt z · 

Netekim, hatta muvakkat 
bile olaa, Sancakta. aynı 
zamanda, Türk ve Franaız 
kıtaataom mP.vcudiyetlerlnln 
bazı zorlukları mucıp olup 
almıyacakları suale ıayandır. 
Böyle muhtelif vaziyetler 
hiç bir zaman mesud neti 
celer vermiş değıldtrler. Maa
mafıh mazide irtikap olunnn 
yanlıılıkların baıka bir hal 
çaresi bulunmaıma lmkıin 

bırakmadığı muhtemeidir. 
1921 Muahedesı ıöyle dur-
ıun, Franıa Suriye mua 

( Sonu )'arınkl nsühada ) 

Al 
Ordusu manevralara hazu-

• 1 myor. 
Parla, l 1 ( Radyo ) Al. 

man ordusunun, gelecek 
hafta bilyük manevralar 
) pacağı Berhnden haber 
verilmektedir. 

Ordu manevralarına ta· 
yere filoları da iottrak ed~ 

cektır . 

Alakadar meh fil. bu ma. ! 

(Baıtarafı birinci sayfadn) 

reıler y ğlı güreılere naza 
ran daha alakalı ve zevkli 
oldu. 

Bu güreşlerde evvela V ı· 
dlnlt Mehmet Ali - Sandır 

gılı Şerif güreotiler Güreı 
15 ıer dekıka iki devre ola

' ak yaram seat ve tuı üç ıa 
niye kabul edıldı .• Hakem 
Bölge güreı ojanı Selman . 

Serbest gürevlerln de en 
zevklisi ve heyecanlı11 bu 
güreıtlr, denebilir. Çünkü; 
kendıalnden 20 kilodan faz . 
la bir sıklette bulunan peh 
livanla güre§meğe kalkııon 

Mehmet Alı, memleketımlz 
deki ılk güreılnl Türkiye 
serbest güret ikincisi Sındır 
gılı Şerıfle yaph Sındırgılı 

Şerif, bugün en belli başla 

pehlıvan la rdan biridir. 
Batta son günlerde Ka

ra Alı gibi bir pehlivana 
bile meydan okumağa baı · 
lamııtır . 

İıte, aradabl bu büyük 
farka r ğmen Mehmet 
Alinın rakibine kurnazca 

saldırııla ra, Şerıffn ken 
dtılnl kıskıvrak yakalayan 
kuvvetli kollarmdan 11yrıl 

maaı ve ona mukabele et· 
mesl fevkalade idi 

Güreı umumiyet itibarile 
Şerifin hakimiyeti altında 

geçmesine rağmen a a sıra 

Mehmet Alı de Şerifi lehli 
keli vaziyetlere sokuyordu. 

Güreıçtler arasmda denk· 
ilk olmamaıına rağmen, Şe 
rlfln kuvveti ve ııkleti, Meh
met Alinin çevikliği, kur
nazhğı ve hılesl güreıte az
çok bir muvazene hasıl et· 
mlftl. Böylece biranci devre 
neticesiz btttl. 

ikinci devrede de yine gü · 

reo aynı ıekilde devam edl 
yordu. Me met Alinin kol-
1 arı kanl\mnğa, 

Şerif aaldm~larını daha ağır 
ve şiddetli ynpmeğ bata 
dı ve nıhayet kuvvet galc 
be çaldı, Mehmet Ali 
kolunun incildiğlnl ileri sü 
rerek güre,ı Şerife baraktı . 

nevralara büyük ehemmi Böylece de Şerıf gür şln 
yet atfetmektedir. 1 galıbl addedildi. 

Parl , 1) (Radyo) Alman- Bundao ıonra Mantııalı 

ya erkanıharblyei umu· Ömer ile Sındırgılı İbr hım 
mlye riyaııctı, ordunun )'8 -

pacajı manevralar için hum 
malı bir fafthyet göııtermek · 

tedlr. M ncvralar, bır haf 
ta sOrecektır. 

çıkh Güretı onar dakike, 
tuı üç saniye ol rak kabul 
ed ldf. 

Bu ıkl p hlıvanm gü C§I 

daha ziyade atar devam et-

ti. Birinci devrede bir ne 
tice hasıl olmadı lkfncl dev 
renin sonuncu dakıkaaında 

Sındırgılı lbrah ım rakibfne 
tuıla galip ge)di. 

O günkü ekıprale gelen 
Tekirdağlı, alkışlar araaında 

mindere geldi. Manisalı Halil 
ile on beı dakika kadar bir 
güret yaptıktan sonra Tekir 
dailı rı..kibfne tuıla galip 
gelerek güreıtn birlncı mü· 
l<afahnı kazandı. 

Güreıler için şehrimize ge· 
len bütün pehlivanlar pazar 
günü lst ohula g tmiolerdlr. 

Bir Şişe 
Gazozda Neler 

ulunur? 
Belediye gazozlftrı yeni 

den kontroldan geçlrmlttir. 
Bu kontrol neticesinde Cum 
hur;yet gı\Zoz f abrlkaııoın 
adi IU kullandığı, flfe)erl 
iyi temizlemediği ve gazoz 
ların içinde ıln «' k vesaire 
gıbl haıaratla birlikte tor 

tular bulunduğu görülmüt 
tür 

Hunun üzerine bu gazoz 
lmalilhaneıi belediyece on 
gün müddetle kepatılmııtır 

idman~irliöi uy 1 rina: 
Emlnlttln Çelıköz ve. 

İbrahim Boz ok bugün 
akıam ıaat dokuzda kulup 
binasına geleceklerdir. Bütün 
Birlıklllerln hazar bulun
ması rica olunur 

Hem day k tmış, hem de 
~a~ ret etmiş. 

Altay mahallesinden Meh 
met ça vuo oğlu Halil adın 

da bir inin gece leyin ıerhoı 

ol rak Martlı mnhalleılnden 

Mustafa oğlu Sucu Aliyi 
döAdüğü ve vakaya müda 
hale ed tn bel çiye de haka 
rette bulunduğu tikiıyet ed
ıldlğlnden yaka1anmııtır. 

Bıçak çekmiş. 
Karaoğlan mıihallesinden 

İbrahim oğlu M111taf a 

serhoı olarak Ana -
fartal r m&halleslnden Ka· 
ımın önüne gf!çmlş ve bıçak 

ç l mi tir Suçlu y kalan 

mııtır 

DJnkçtler mahalle1inden 
Salih oğlu Mehmet adında 

birinin Kurtuluş mahalleıln
ılnden Ömer oğlu fsmııtlı 

döğdüğü ve hakaret ettiği 

tikayet olunması üzerine tah

k ıkata girltilmlıtir. 

Bir iMiyar, bir çocuğu yere 
çarptı. 

Eğe mahallesinden Ok uf. 
lu lımaıl oğlu 60 yaıların

da Mustafa bu mahal · 
leden Talip oğlu 8 yaıların 

da Halit adında bir çocuğu 

yere çarpar•k batından ya -

ralamııtar. Çocuk haataha· 
neye kaldırılmııt ır 

Bir k dmda çocuğu ~öö~ü 
Börekçiler mahalleıioden 

Mehmet kın K drfye, Dink· 
çiler mahallesinden Mustafa 
oğlu 1 2 yaılaranda Alı adan 
da bir çocuğu döğmüt ve 
baııodan yaralamıttır . 

~ocu~ yüzünden çı~an ue· 
çimsizlik. 

Eğe mahalleılnden Tal p 

karası Zeynep, hem§ r<• i 

Ayte ve Naclycnin {Ocuk 

yüz.ünden bu nıa 

halleden İsmail oğlu Muıta · 
fayı taıla baııodan yarala
dıkları tlkayet edılmlıtlr. 

Ra~ı sişesile yaralama. 
Eğe mahalleıinden Meı -

tan oilu Mustafa, kavga et 

tlğl Ömer oğlu Kadiri rakı 
tlıeıılle batından haf ıf yara 

lamıttır Muıtafa vakayı mü 

teaklp ortftdan kaybolmuş· 
tur 

~····~·················~ • • i Okuyucu Dilekleri: ! 
• • i Ş. ulubiine i 
i Açık Me tup: i 

Balıkesir fthrlnln. göğ~ü 
nü kabarhın bir teıekkül 

ııünüz. Bunun ile sizden zt 

yade tehirin anlayıılı hall<ı 

öğüoüyor. Bu öğünmeğl de
vam ettirmek tçln sizden 
uyanıklılt istiyor ve aaygıla· 
rımı ıunu-.orum 

E. Çeliköz 

Bır yıl önce açılan "Türk 
kadınları biçki ve dikit yur 
du,,nun ıerglsl dün açılmııtar. 

Bir h~fta ıaçık buluociuru 
lacak olan sergide mezun 
talebenin den devreıl için 
de yaptıkları it,er teıhtr 

edilmektedir. . ..... 
Hılkeıin~e İngilizce kursu 

açtlacak. 
Halkevl kuralar ıubeıi bu 

ayın 18 nde lngllizce kursu 

açac ktır. 

Kura. okulların tattl bu · 

lunduiu aylar içinde devam 

edecektir --
Hava Kurumu reisliği. 
Şehrimiz Bava Kurumu 

reisi Eczacı 8 . Avni Sallık· 

cı iıtlfa etmıı. idare heyetin 
ce yerine ikinci reis, gazete · 

miz "'frlyat müdürü dit 
tahlbl B Fuat Bıl'il seçllmlı -

Ur. Açılan ikinci rei• 
liğe de idare heyeti azftaı 

Maıından malmüdürü B. 
Tahıln ayrılmııtır. 

l ISTAHIUL RADYOSU 

12 Temmuz 1338 Salı 
Öğle neplyatl: 

12.30: Plakla Türk muıt
slklıi. 12 50: Ha vadls. 13 05: 

Plakla Türk muılkisi. 13 30: 
Muhtelıf plak neırlyatı . 

Akıam netriyatı: 

18 30: Hafıf müzik: Tepe· 

batı Belediyesinden naklen: 
19.) 5: Konferans: Beyoğlu 

Halkevl namına: Semih 
Mümtaz t Muaıeret telakki· 

leriJ 19.55: Borsa haberleri 
20: Saat ayarı: Grenvlç ra · 
sathaneslnden naklen 20.oz: 
Vedia Rtzl'l ve arkadaıları ta· 

rafından Türk nuıalklıl (Kür• 
dili, Muhayyer, Hüıeynl) 
20 45: Hnva raporu. 20 48: 
Ömer Rıza tarafından Arapç• 

söyle . 21 : Saat ayarı. Or· 
keııtrft 21 30: Cemal Kamtl 

ve arkad"ıları tuafındaı> 
Türk musik isi (Mahur) 22.· 
to: Müıtk ve var)ele: Te 
pebaıı B~lcdiye bahçesinden 
naklen: 22.SO: Son haberler 

ve erteıl a6nln 



12 TEMMUZ 1938 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Malların tasfiyesi - Boşan
ma halinde 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

- 93-

V azıa kanun bundan evvel

ki 141 net maddede boıan
ma ile ayrılan kadının ah 

vall ıahılyesl ve 142 ncl 

maddede vazılı kabahatli 

olan tarafın tekrar baıka bi 
rlıi ile evlenebllmeıl için bek 

lemeie mecbur olduğu müd· 

d~tl ve 143 ncü maddeye 

göre boıanma halinde hz 
mlnah maddiye ve manevi· 

ye ve 144ncümaddeye na

zaran boıanma netlceıt ola 

rak bilyük bir yokıuzlufa 

dnıen taraf için nafaka tak 

diri ve 145 net madde llctl 

za.ınca mukavele veya hü

küm ile maddi ve manevi 

tazminat veya nafaka ola 

rak bir Irat tahsis edileceği· 
nl blldirdtkten sonra bot" n 
makla aralarındaki rabıtal 
izdivaç tamamen hertaraf 
edilen karı ve koca malla 
rının sureti taaflyeıinl amir 

bulunan 146 ncı maddeyi 

vazetmtıtlr. Mezkür l 46 ncı 

madde (karı koca mallarımn 

ldareıl hakkmda hangi usulü 
kabul etmfı olurlana olsun 
boıanma vukuunda her biri 

kendi ıahıi emv111)frıf geri 

ahr. Husule gelmlı olan zl 

yaı da kabul ettikleri usultn 
hülıümlerine tf'!vfllcan ıHala 

rında taksim olunur Zuhur 

eden nokaan karuı tarafın 

dan sebebiyet verildiğini tı· 
bat etmedikçe l<acaya alt· 
tir. 

Boıanan karı ve kora birbiri 
ntn kanuni mlrasç111 o'amaz 
Ve evlenme muka veleıi ile 

veya boıanmadan evvel ya 
ı>ılmıı ölüme bağlı tasarruf 
ile temin olunan menfaat 

ı.,. zavl eder.) lıte bu mad 
del kanuniye boıanmllk su. 
reu tle yekdlğcrlnden ayrıl . 

rnıı olan kuı ve kccanıo 
boıanmadao evvelki evlilik 

lllmanında ıahıi mallarından 

ldareıl hakkında huhangl 

bir uıul ve ıeralll kabul et· 

lllit olurlana olıunlar boıan 
dıl<tan ıonra her biri ıahıı 
na alt emvah geri alır. Bun· 
dan ıonraki maddelerde gö 
receğlmlz Vf'Çhile kuı ve 

koca matlarının idaresi için 

hır çok uıul ve ahkam mev
cut bulunmakla buniardan 

her hanglıfni kllbul ve lnti 

hap etmtı olurlaua olsunlar 
boıanma vukuuoda her biri 
keodt malını geri almak 

hak ve aalahtyetint haizdir. 

Yalnız resü lmali geri aldık
tan ıonra mezlcür malin ida

re edıldiği müddet husule 

Relrnıı olan ziyaı rlR kabul 
ettıklerl usul hükümlerine 
tevfikan aralarında takılın 
olunur. Bunu bir mfıal ile 
0•ıarınızda canlandırmağı 
fatdelı görüyorum: 

Karı babasında miras ka 
l•n veya kendi parııu ile 
••tın almıı olduau inek, ko · 
~un, k11rak gibi hayvanatı; 
ocanınr.la kn 111ıhr.i hu gl 

bı 
emvali ile karıştıul"rnk 

Ul'lluru idaresi kocay11 terke· 
dıl"' 1 ı ve bu me)·anda hay 

""0•tı mezkürenln ıüt yojurt 
"e ~ l Y•• ve yapağı gibi mahıu 
ltı •ile umuruna ıarfedllmlt 

ve yavruluı dahi aralarında 

müıterekeo taksim olunmak 
üzere karar vermlılerse bu 

usulün hükümlerine tevfıkan 
yavrular karı ve koca ara -

ıında talu ım olunur. Ve bu 

müıterek malların cloı ve 

adetlerinin müıavi olması 

lazımdır. Fazla malı olan 

o nlıbette tali ıimde fazla 

alır . Bu ıuretle takılın olu 

nacak fazlalık hakkında 

aralarında kararlaıtırdıkları 

uıul ve ahkama dair haki· 
rntn tasdik etmtı olduiu bir 
mukavele mevcut fıe o mu 

kavelenln ıerAltlne rla yet 

olunur Nokıanlık zuhurun 

da kocanın ödememesi hak 
kında bir mukavele mevcut 

olsa bile haaıl olan noksan 
lak kocaya aid olup.bu b111p 

taki ıart muteber değildir. 

Meğer ki emvali mezl< urede 

hasıl olan noks~nlığa karı 

nın sebebiyet verdl ğfnl !.:o 

ca iıbat edebtlsln. ispat 

edemediği takdirde naksırnı 
ödf'yip tazmin etmelde mü 

kf'lleftlr. Çünkü emvali mez 
kürenin hakkı idaresini de 

ruhte etmekle nokaand11n 

mesuldur . 

Vaııı kanun nokuınlığa 
karının ıebeblyct verme1i 

ile kocayı meıuliyetten kur 

tarıyorsa bundan baıka ko 
canın yeddi iktidarında 

olmıyan, meıelii amvalın 

piyasada kıymetine arız olan 
nok1anlık ve müruru za. 
mania bozalup çürümek ve 

ya btla taddı ölüp delef ol 

mak veyahut bir afat ve 

saire gibi eıbap dolaylıtyle 
huıl olan noksanly~tt dahi 
kacanan iabat ett ı ği takdirde 
meıultyetten yakuını kuıta 

rır. Nokııanlak Vf' zarar ko 
caya ait malda zuhur eder 
ıe bundan karı mesul ola · 

maz. Ve ıayet meııul ola 
cağına dair aralarıuea bir 
mukavele varsa bile mute 

ber de§ıldir. (ROSSEL. not 

402) ahvali mezlıüre, boıao· 

makla birbirinden ayrılmıı 

olan karı vt~ koca nrasındt\ 

kf emval hakkında yapılml'l 

ıı icap «!den tedablrden tba · 

rettir Bu maddeyi takıben 

gal~cek olan l 47 ncl madde 
dahi ayrılık ha lindeki ta.fi 

yeden bahsedecektir. Bu iki 
madde b rJ boıl"nmak, ki 

tamamen ayrılmıı ve rabı

tai izdivaç kesılm ıı ve di 

ğeri ise henüz evlilık bağı 
mevcut olmakla beraber 

karı ve koca arasındaki mü · 

tekabll muamelat bir müd · 

deli muayene tatile uğramıf 

demek olmakla bir diğerin · 

den ayrı olduğu gibi, ittihazı 
tedabır ve tasvlyei emyal 

keyfly~tlerıııdekt uıul ve 
ahkam da ayrıdır Rundan 

baıka evlenme, karı veya 
kocarf an birisinin vef ah ıle 

zati olnıuı lee bu halde ya 

pılacak muamele dahi bo 

ıanmf\dakl tasflye gibi cle 
ğlldir. Ve yine knrı ve koca 

arasırıdakı cvlllığl baki ol 

duğu sırad yopılan mal 
birliği, mal ortaklığı, mal 

ayrılalı, ki bunlar baklunda 

tORKDILI SAlFAı 3 
ç w !ll2 El EL 

Okul/ura Girme Şarlları: r-----------.. 
1 . 1 

inşaat Usta ve ı KADRi UZKUR ı 
S Ok il 1 KIR. T ASİYE 1 

anat u arı 1 :ıv.tAÖ-AZASI 1 
1 - lnıaat usta okulu 1 Ana/ arialar Cadclesindtki 1 

Vu d İçi de M ... hsul Va 
ziyeti lyı Görünüyor .. 

ile bölge sarı at okullarına 1 Kadri Uz k LJ r 1 ( Haı tara fı birinci snyf ada) 

leyli ve m~ccsni alınabllm~k 
1
1 Kırtasiye Mağazası 1 hoı piyasaya sevkte çekin 

için aıağıdakl ıartları haiz gen davranmakta ve bu 

olmak lazımdır: 

A - Türk olmak, 

B 13 Yaıındıınküçük, 
1 7 yaıınd11n büyük olmr1 
mak, 

C En az b, , ımıflı hir 

ilkokuldan d•ploına almıt 

olmak, 

Ç - Sıhhati unat tahai 

lıne elverftll olmak, 

2 - istekliler bulunduk 

ları vıliyet ln valillilne aıa 

ğıda yazılı ve1atkle müra 

caat ederler. 

1 Ru defA Pat11caml cad yüzden fıatlar yük.ek sey 

1 desinde Balıkhana altın· rtnı muhafaza ctmektedır 1 daki büyük beton mağll ltalyada, önümüzdeki re-

1 Zllya nakledilmlıtlr kolte t8hmtnlerl hakkında 
1 Arad~ğınız her Ç"'f t kır- henüz ka ti bir rakam veril 
1 taalye levaztmını en ucuz memekle beraber istihsal 

1 ve en iyt ıekılde ( Kadri miktarın ı n normnlde n ıııağı 
f Uzkur Kırtasiye Mağazası ) oıac~ğı bıldırılmektedir . 
1 nda bulabı lirslniz. ispanyada malum hadlıe 
.. • ~ ler dolayl~ile fındık rekolta· -----------·······••r•••············· ıine alt tahminler yapılma· .. . 
.= Önümüzdeki Cu- ! maktadır . 

Yent mevsim pamuk eki 
i martesi akşamı Yok·i mlnde Amerikan c ınslerıne 
: sul/ar Birliği men· ! büyük bır eheınmı>et verile· 

i faatine flfafürk par- i rek Çukurova mıotaka11nda 

A Birinci k d lı k a yüzde 73 ntıbetlode Klev 
maddede : ın a veri ece gar- • r • land, Eğe mıntakasırı da yüz. 

yazılı flit cfnı okuldan han· • denparfi biletlerini : de 80 ntıbetınde Akala to· 

gislne girmek lıtedlğ ! nl taa · : şimdiden a/Jnız. i humlarlle zeri yat yap ılmıı 
tar. 

F.kım Çukurovada ve Eğede 
rıh etmek ıaıttle vı layet ! Masalar numa- ! 
makamına hltaben yazılmıt i ra/Jdır. : 
bır l~Ud .! , "'- • ........................... nisan iptidas ı nda, lğd ı rdcı 

B - Beı 11nıf l ı ilkokul verilecek fıı üzerine Balıke· mavıı ortasında haı\amıı . 
mahıu l son günlere kadar 

normal hava ı& rtları içinde 

lnklıaf etmiıttr . Ancak son 

bir kaç gün zarfında Ana 
doluda devam eden yo ğmur 

suzluktan p amukla r biruz 

müteessir o1mu~tur 

ıahadetnam~ıl veya ılkokul 

ların fevkindeki okullarda 

okumu§ veya okumakta bu 

lunmuı lıe bu okullardan 

aldığı tasdikname. 

C Nufuı tezkeresi, . 
Ç - Aşı kağıdı 

O - Dört adet vesikalık 

fotoğraf, 

3 -- Kültür datrcslnd~n 

ki tufıye uııul ve netice 

lerl de yckdlğerıne benzemez. 
Ve bunlardan her hanglıl 

olursa olıun boııınma ile hü 
kmü kalmaz Şunu da arze
deylm k 1, taaflye demek, ka· 

rı . kocanın arzu ettikl~ri usul 

ve ıara ı t d1t !resinde karıı 

mıı mallarının ayrılmasından 

ve her biri kendıne alt olan 
malları aynen almasından 

ibarettir Şayt"t lrnca. karıya 
1 alt malı satmıf ve yerine 

baıkuını alnııt lıe aldığı 

malı aynt"n, almamıı ise be
de1lni nakden vermeğe mec 

burdur. 

Karı ve koca malı hakkın· 
da ki 201, 202. 205, 208, 209, 
212. 2 IY, 221 ve mevaddı 

müteaktbenin tstbtkı lcep 

eder. Fa.tla emvalin ev!enme 

mukavelul veçhlle takılmi 

hı.ısuıunda 21 O, 221, 235 ncı 

maddelere bakınız . Mevzuu 
bahıimlz olan 146 ncı mad 

denin 11on fıkrasına göre ara 
larınrlakl evlilik rabıtası bo 

ıanma tle kesilip bozulan 

karı ve koca yelcdlğerine 

kartı tamamen vabancı bir 

hal ve vaziyette kalmıı 
olacaklarından birinin vefa . 
tı halinde diğeri varts ola 

maz . Gerek evl~nme muka. 

veleıl ile veya sonradan va · 
siyet veyahut aralarında mü 

nakit mfru mukaveleıl ile 
biri dığerlne temin etmtı ol · 
doğu menfaatler dahi boıao· 

ma ıle hükümsüz kalır . Bun 

da boıımma sebeplerinde 

aranılan kabahatli veya ka 

bahatslz olmanın ehemmı 

yeti yoktur. 

Yalnız tarafların ev itlik 

umanınd" yekdiğerine vakt 
hibeleri mahfuzdur . 

Boıanıp ayrılmakla mlllla 

rı ta1fiyf! edildikten ıonra 

tekrar birbiri ile e~lenecek 

olurlana ara lar1nda mukad 

ıir memleket hasta hanesi 

11hhat he-yetince alacakları 

sıhhat raporu (Heyeti sıhhi 

ye günleri pazartesi ve per. 

ıembe günleridir). 

4 - Müııabaka imtihan 

ları 22 Ağustos 938 pazar· 

teal günii icra edilecek ve 

imtı hanl.ua tam saat 9 da 

batlanacal<tır. 

dema yap lmıı ve boıanmak 
la zail olan mukavele ah 

kamı avdet etmez (t<ouel: 

not 4U2). 

Çukuro va rekel!e•i üze 
rinde hen üz bir tahmin ya 

pılamamakta ise de Eğe 
pamuk rekolteılnln 70 bin 
balya fevkinde olaceğı ümit 

edtlmektedlr 

Ahkamı aabıkamızda da 
sakıt olan avdet etm«"z, 

denirdi. ikinci defa olarak 

vaki ev'enme üzerine karı 

ve ko:a isterlerse evvelki 

mukaveleyi beyinlerinde ay· 

nen kabul veya baıka bır 

usul takip edebilirler. Bura · 

ya kadar tadat olunan ah 

val içınde hadı senln tevlit 

edebıleceğl bir nokta daha 

olup il>areı ka nuntyede bu

na dair bir •tllret mevcut 
değılae de bu cıhel hakkında 

kf kanalımı ela nazarınıza ar-, 

Mevsim sonuna yaltlaıı l· 

ması dolaylıile geçen ayla · 

ra nlıbetlc pamuk ptyasala 

rımızda mühim bir faal iyet 
görülmemekte ve f latlar 
müştekar bir ıeylr tak ıp et 

mektedir 1937 38 mah 

aulünden kalan ıtok vn vaı 

yavaı e rl111ektedlr. 
Sıcak mıntakalarda nisan 

ortalarında baılıyan t ı ftık 

k · rkımı ha va la rın müsait 

bulunman dolaylıtyle ıürat 

le inkiıaf etmit ve bütün 
mıntakalarda nıhayeıe ermit 
bu l unmaktadır . Mahsul, ka 

lıte itibariyle geçen seneye 

nazaran yükıekttr. 

Sovyat taleplerini ka rı ı lıyan 

tüccarlar piyasadan müba 

yaata devam ederek stokla · 

rını tamamlamaktadır . 

zetmeden geçem1yeceğlm 

Şöyle kı: Kan, l\oca aras ı n 

dakl boıanma dovaamında 

bun nrdan birisi boıanrnayı 

istemediği ho lde boıann f\la 

rına da1r verılen hükmü te· 

myiz eder ve temylzen taı 
tık ilf' keıbi ltatlyet etmez

den evvel diğeri vefat etmtı 
bulunursa ug kalan ölene 

mirasçı ola bileceği gibi, ev

lenme mukavelesi ile veya 

boıanmadan evvel yapılmıı 
ölüme bağlı temin olunan 

menf aatları da boıanma ile 
zayi olmaz, çünkü herhangi 
bir hüküm oluna olııun 

mahkünıun aleyh temyizden 

urfı nazar eder vey111 lem 
ylz müddetini geçirir veya -

hut temylzen tudıkle 

keıbt katıyet etmedikçe ka 

bili lnfaı; ve icra olamaz, 

Şu kadar vıu ki botanmaya 

dair verilen hüküm eıııuı 

temyiz mahkemesince tama 

men nakledılmiı olsun Bu 

gibi ahval vukuunda nğ 

kalana alt emval · veaalr 
mukavele ahkamını netlcel 

temyize kadar mahfuz hu

lundurmak icap eder 

- SONU VAR 

İstahsel m ıotakalorından 
ıklim in daha mutedil bulun 
duğu Eğt:: mmtakaaı, Adana, 

Mersın ve Antalya havaliıln· 
de nısan için baılıyan kır 

lum mayıs içinde dığer mın 

takalara da intikal ederek 

Halkevi Baskanhğından: 
Halkevi kurslar ıubesl 

tarafından 18 · temmuz pa 

zartesl gününden itibare n 

lngtlizce kurıları açılacak . 
tır 

lateklı olanların Halkevl 

sekretulne müracaatla ad 
larını yazdırma ları rica o lu-
nur. 

r·······~··············-.. ı 
: TURKDILI : • • 
: Pazarteılnden baıka her : ı 
: ıün çıkar. Slyaıal gaı:ete .. : ı • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 

: Altı Ayhiı:400 • : 
• s 3 • • ay111: • • • • ; Günü geçmlı ıayılar 25 : 

: kuruıtur . : 
: ADRES: : • • 
: 'llALIKESIR 1 ÜRKDILI : 
.......................... 

umumiyetle huiran bfttında 

tamamlanmıt olup yalnız 

bazı ıoguk mıntakalarda ha 

la devam ~tmektedlr Mah · 
ıul pıhakaız ve iyi vuıfla 

dır. 

Y a pağı p lyuamızda dıı 

l ôlep1er durgun ile de da 
hıli fabrikalar mübayaatı 

bilhıuısa ince yapağılar üze 

rinde devam etmektedir. 

Eğe mıntakaaında , zeriyat 

tamamen ıona ermit bazı 

istihsal merkezlerinde kırma 

ve dizme amellyeılne bat 
lanmııtır . 

lfavalar kurak iı İtm~kte 
oldu§undan ılk tahminler 

hılUına rekolten in dıh• 
noksan idrak edılecetı an 
latı l maktadır 

Marmara mıntakaaında; 
Trakyada, pek az yer iı 

tiın a edilecek oluna fideler 
tamamen d ıktlmiıttr . Büyü· 

me tabii bir seyir takip et· 
mekted•r . B ılhaasa Bsodırma 

h4valfslnde düıen yağmur 
lar çok faydalı olmuıtur . 

Kıuadenlz mıotakasında; 
Tütün için hazırlanan tar· 

talara fideler in dıkilmeai nf! 

büyük bir faaliyetle devam 
edilmektedır Son zaman· 

larda yağan yağmurlar do· 

laylstle gectken dıkim itleri 

zürrnın sarfetm~kte olduğu 

büvük gayretlerle sona er 

dirilmek üzeredir. 

Muhtelif lstthıal mıntaka 

larmda hava ıartlarının mü · . 
salt geçmeıl yeni sene re· 
kolteslnln bol ve iyr olaca 

ğı intibamı kuvvetlendirmek· 
tt"dlr. 

B,lhaasa , cenubi Anadolu, 

Eğe mıntakaaı, Trakya ve 
Marmara havzalarında mah 

ıul bereketlidir Orta -Ana 

doluda kııhk zerlyat ümit 

veıici mahlrettedlr . Karede · 

niz mıntakuında, ıark ha 
va l lılnde de mahsul vazlye 

ti iyi bir durumdadır. 

Me vsim baıından haziran 

ıoouna kadar olan ihracat 

m iktarı 54 bin tona balıl 

olmakta ve bu miktar ıhra· 

cat 3 m ilyon 700 bin liraya 

tekabül etmekted ı r . 

Fıatlar müııtekardır. Ha· 

ziran ayı içinde İstanbul 
borsasında sertler 5,5 6 l O, 
ekatra yumuıaklar 6 525 -
6,85, yumuıaklar 5,45 5,875 
kuruıtao muamele görmilı· 
tür. 

Arpa - Eğe mınt"kasında 
arpa hasadı tamamlanmıı 

ve piyasalara yeni mahsul 

fazla miktarda arzedilmeie 
baılanmııtır . 

lıtanlıulda arpa pi yasası 
hazfrnn ayı içinde nlıbeten 
gevıek ve durgun geçmlıtır 

Dıı memleketlerle olan mu· 
ameleler eaki mallara inhl · 
ıar etmektedir. Yeni mah 

ıul üzerine kısmen alivre 
1atııl ar yapılmııtır . 

Mevıim baıından haziran 
sonuna kadar yapılan ihra· 
cat 111 ,5 bin tona balıi o l. 

maktadar. Bu mikdar lhra· 
cat 4 milyon 800 bin liraya 

tekabül etmektedir. 

Yeni mahsulün idraki do · 
laylıtle fıatlarda hafifçe bir 

tenezzül kaydedtlmektedtr. 

Haziran içinde lıtanbul bor · 
ııuında yem ljk arpalar 3,75 
4,80 ve biralık arpalar 4,25 
4,80 kuruıtaa aatalm•ıtar 



SAYFA : 4 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekılitmeye konulan it Bahkeeir Memleket 
Hutehaneel tçin .alin alınacak (194) kalem eczal tıbbiye 
ve panıuman malzemul olup muhammen bedeli (3822) 
lira (55) kuruı muvakkat teminatı(~ 861 lira (70) kurnıtur. 

2 - Ekılltme 14 temmuz 938 tarihine rHtlıyan per· 
ıembe günü saat JO da vilayet makamında müteıekkil 
Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek fıteyenlerln Balak ulr Sıhhat 
veya Daimi Encümen kaleminde göreblltrler. 

4 - lıtekhJerln muayyen aün ve ıaatte muvakkat 
teminatlarını malaandığma yatırdıklarına dair makbuz 
•eyahut ıayanı kabul banka mektuplarlle Vılay~t Oalıci 
Encümenine müracaatları ıl&n olunur. 4 1-198 

•• 
Omerköy Muhtarlığından: 

Evvelce 5 7 -938 ıünü ibalut yapılacaiı ilin edilen ye . 
• nı okulumuzun alt kat dıvarlannın ınıasıoa talip çık 

madığmdan bu it 1-8-938 günü akıamı köyümüz oda
ımda pazarhkln verılecektlr. laUyeDleıln o &Ün aöylenen 
yerde bulunmaları ilin olunur. 

4-J-218 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komiıyonundan: 

Merkez birliklerinin yazlık ıhtlyacı olan beı kalem 
ıebze mey nında (18000) kilo ta:ıe faeulyeya teklif edılen 
fjat pahalı aörüldüQünden 7 Temmuzdan 7 Atustc ı tari 
hine kadar bir ftY zarfanda pazarlıkla alınacaktır Muvek
knt tem i natı 108 liradır. 

Taliplerin bir ay zarfında ~omtıyona müracaatları. 

Balıkesir P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

Ctheti 

Balıkesir Askeri Satın Alma 

Çanakkale müıta hkem mevki motorlu birliklerinde ça 
çalıımak üzere ücretl i makinist alınacaktır . Ehliyet dtırf' 
ceılne göre ayda 60 98 lfra ücret verilecektır . Talıplerin 
551 sayılı t l imatın birinci maddesindeki fıkralara aöre 
evraklarını tamamlıyarak 30 Eylul 938 tarihine kadar Ça· 
nakkale Müstahkem M vkt ikinci Şubesine htıda ile mü 
racaatları ilan olunur. 

TORJCDILI 12 TEMMUZ 1938 


