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11 EYLÜL CUMA 1938 

Ankara Radyosu 
19 Eylülden itibaren Tecru

be Neşriyatına Başlıyor. 
Ankara, 15 ( Huıuli) -

Ankara radyoıu 6nDmüz 
dekt hafta batandan tubaren 
tecr6be netriyatına baıhya 

caktır Tecrübeler her gün 
12.30, 13.30 ve ıece 21 -22 
ele hem luıa ve hem uzun 
dalıa verici tealıatla yapı 
lacal&hr. 

Bu tecriibeler bir ay ka · 
dar ıürecek ve teatıat tıte· 
le uyıun ıör616rae kati ka· 
bul muamele.ine bat vuru 
lacaktır. Yeni tıtuyonumu 
zun tam randıman ve proi· 
ramla Cumhuriyet hayra· 
mandan evvel çahtmafa bat· 
h1acalı tahmin olunmakta· 
dır. 

meliyelte olabilmeli için bü 
yük hazırlıklara glrltmtf ve 
ıtmdiden bunlarm en mü 
hım k11ımlar ını tl<mal et -
mittir. Bu cümleden olmak 
(izere lıtaobulda ve diğer 
bltüo bttyiik tehırlerimlzde · 

ki ıanatkirlarla temaalar 
yapmıthr. Memleketin en 
tanınmıt sanatkarlarından 

mObim bir kıımı anıaje 

edilerek Ankaraya gelmeleri 
temin olunmuıtur. Sanatklr· 
larımız muhtelif ekipler ha
linde radyomuzun bılha11a 

ıark muılktıl nefrlyatını dol· 
duracaklardır. ~ark muıtkl · 

ıl neırtyatı ıeflıjlne sene· 
lerdenbert lttanbul radyoıu • 
nuo ıplkerhitnl yapan ve 

{Sonu tklnct sayfada) 

r 
lngiliz Başvekili 8. Çemberlayn dün 

Tayare ile Berhtesgadene Gttii. 
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Donanmamız J ·ı· B k•J• 
Manevralara ngı iZ aşve l l 

~ul:~1r.~;.~~~~:.;~ 'H İTLERLE K N USMAK UZ ERE 
;~:;:·:n E; i~:·::t B E R H T E S G A D E N E G İ T T 1. 
Heyeti Geldi. Çemberlaynla H,tlerArasında BugünÇekoslo• 
lıtanbul,15(Huıuti)# Yeni vakyanın Mukadderatı Mevzubahs Olacak. 

yapılacak T6rk . İtalyan ti· 

caret anlatmaıı mOzakere
lerl fçin dOn sabah vapur
la htanbula bir İtalyan ti

caret heyeti ıelmlttlr . He· 
yet azaları rıhtımda Türk 
of lı ve ) fcaret oda11 erki na 
tarafından kartılanmıttır. 

Müzakerelerin kıta bir za
manda nihayet bulup anlaı
manın lmzalanacajı umul
maktadır. 

----------------------------------------...... Çek os lov ak yada Seferberlik 
Çek Harbiye Ncazııreti Bütüıı ihtiyat

ları Silalı Altına Çağırdı. 

Etım.,.ıut radyo tataayonu 
tamam olarak netrlyata bat 
ladıiı zaman uzun dalga 
1639 metre üzerinden ve 
6o-t20 kılontla ve kısa dal
ıada ıDadüz l 9-75 ve gece 
31 69 metre llzerlnde 20 
lcılovatla çahtacakhr Sabah, 
6fle ve akıam olmak üzere 
linde Oç kere neırlyat ya · 
Pılacaktır. 

Vergile r de Mükellef 
Lehine Tadiller Vapıld1. 

Partı, 15 (A.A.) - Fran· 
ıız Baıvektlı Daİadlye dOn 
aktam, mahaHi müza· 
kereler! fevkalade güçleı 
tiren Çekoslovakya hldlıe 
lerJoln çok ıert cereyana kar
tıııoda ıahuu İngiljz Baıve 
kili Çemberliyna müra-
cut ederek Prai hü 

mıı ve fabrikalarda çahtan 
ameleye de , ihtiyaç bahnde 
Ck l aaat zarfında kıtalan ba· 
tında bulunmalarını bildir · 
mt ıttr. 

Pıai, 15 (Rad10) - 56· 
detlerle meaküo bütün mlD · 
taka larda kanlı çarpıtmalar 

baılamıthr . 

P. T T. Umum Modürlü 
la, dftnyanan en modern ve 
en ıon ıtatem iıtaayonların· 

d•n biri olan Ettmeaut ve 
rıcı lıtaayonumuzun1 prof
raaa ve neırlyatımn da, teç· 
lıızatına uyıuo bir mükem-

Kazanç, Buhran VeMuvazene 
Vergileri Birlştiriliyor. 

Mükellef ler lehine mühim 
tadilleri ihtiva eden "va11· 
taeız verıller kanunu,, pro
jesi, büyük emekler ıarfedt 
terek tkmal edtlmlı bulun 
maktadır. Proje Mecllıln 

lngilizVeFrar sızFi lolan 
-

Manevralara Başhyor. 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

Manevralara Hava Kuvvet/erile 
Denizaltı Gemileri de 

İştirak Edecek. 
- ~--.-,. ...... 

1 ngiliz Iıarp gemileri 
Loodra, 15 (A A.) - Ana civara iki lnglltz torplto ft 

••tan fıloıunun büyük bir lottlla11nın ıelmcıi beklen · 
lcıı .. ı, ıonbabar manevrala· mektedlr 
'1Qa batlamak üzere Kro Parla, J 5 (A .A ) Pötl 
"-•rtt k6rfeztnden hareket Parlzyen gazetesi , Franeız· 
•tllllttlr. Gemiler, Evanton donanmasının Jakında Manı 
••lcerı G11Qne menıup taya denizinde manevralara ba§lı 
relere refakat etmektedirler. yacajına haber vermektedir. 

Atına, 15 (A.A.) - Me· Bu münasebetle Atlintık 
1111• civarındaki Ptloı ad& fıloıunun bir luımı Breatden 
1111• d6rt loglllz deıtroyerl Şerburga gelecektir Yapıla· 
ile beı mayn ıemtıl gel- cak manevralara ikinci mın 
llaiıttr. taka filolarına meoıup de
t.l ~Jnı mınta&c:ada bulunan nlzaltı gemileri ve hava kuv: 
etonııe de Glorluı taya · vetlerlle uhlldekl müıtah 

'• lelDlıl ile iki torptto kem meYkller tıtırak t:de· 
-•lartbı ,.1.ı,a1r. G•• ba cektk. 

önümüzdeki devresinde ka 
nunlyet keıbedeccktlr 

Kasanf, bularao, mOva•e 
ne verıılerlnl bırlettlren yeni 
kanun projealle hükftmet ver· 
gllerde dört ıeoellk bir in
dirme proiramı hazırlamıt 

tır. Proje 13 fasıl ve 337 
maddeden mürekkeptir. 

Projeye göre hizmet erba
bının vergileri, ataiıdakl nlı 

bet iizerlnden hesap edile
cektir: 

1 - Umumi, mGlhak ve 
huıual büdcelerle idare edi 
len daire ve mDe11eıelerde 
yapılan tedlyelerle devamlı 
hızmet kabul eden ıerbeıt 
meılekler erbabı hariç olmak 
üiere lıtlhkaklarıom tedlyeıt 
ııra11nda keıılmeal llzım ge 

( Sonu tkıncl eayfada ) 

Mussolini 

Popoio a'talya gızttesin~a 
Runç ·mana açık meUup 

yaz.yor. 
Roma, 15 ( Radyo ) 

Popolo d'italya gazeteıfnln 

yarınki nOıhaaıoda, Lord 

Runçimana bir açık mektup 

tntltar edecektir Bu mek 
tubun, bizzat Mu11oltnl ta· 

rafından yazılmıı oldufu 
söyleniyor. 

leh Parlamen
tosu Feshedildi. 

Varıova, 15 (A.A.) -
Dün reisicumhurun bir ka· 

rarnamealyle parlan .ento fea · 
hedılmtttır. Yeni parllmen 

to, kanunu eıaalstoln b1Pz1 
maddeierl hakkında karar 
Yerecektir. 

ktiınetıle . Şüdetler ara -

ıındakı ihtilafı muslihane 
bir tarzda halletmek ve do
la yit le Avrupa ıulhuou ko 
rumak Jçln müe11tr 
çareleri Almanya tle bir· 
l•kte araıtırmak Qzere fev 
kalide uıullere teve11ül edt· 
llp edılmlyeceilnl m evzu· 
bahıetmltUr. 

Bu mütkül vaziyet üzeri· 
ne lnıılız Batveklli Çember 
liyo, Hıtlere gönderdıfl bir 
telgrafta kendiılle lıtediğt 

yerde mDıtacelen 16rüt mek 
arzuıunun izhar et mit, Hitler 
buna muvafakat ettljlnden 
bu aabah 8 35 de tayare ile 
Berhteaıadeoe hareket ~etmlt· 
tir. 

lnılltz Baıveklla Çember· 
1&10 69 yatındadar ve ilk 
defa taya reye binmektedir. 

Berltn, 15 (Radyo) - Hü
kdmet radyoda ıu tebhil 
netrehıılttlr: 

İngiliz Baınkllt Nevll 
Çemberliyn, loıllterentn 
Berltn ıcfirl Nevil Heoderaoo 
vasltas ıle dün Führere mü-

B. Çember/ayn 
racaat ederek, ea k11a bir 
zaman zarfında kendlılne 

mülaki olmak i ıtedıitnl ve 
bu hususta cevap bekledlii· 
nl bıldırmlttlr. 

Führer, lnglltere Baıvekt
lının bu teklıfıni memnunl· 
yetle kabul etmtı ve milli. 
kat yeri olarak Berbteaıa· 
deni tayin eylemlttlr. 

Londra, 15 ( Radyo ) ~ 
Baıvekıl Nevil Çemberliyn, 
refakatinde Sır Oraıı Vllon 
ile Sır Strank oldukları hal· 
de ıaat 8 de Kroydodon ba· 
va lılaayonundan buıuıl bir 
tayareye binerek, Hltlerle 
konutmak Qzere 8erllne ııt · 
mittir. 

Prağ, 15 (Radyo) - Çe · 
koılovakya harbiye nazaretl 
ıbtıyatları ı!llb ahına çafır· 

Südetler, Sedde jandar
ma karakollarına taarruz et· 
mitler ve iki mltrel16•le INr 
çok el bombaları alarak, 
jandarmalara karıı lıullaa· 
mıılardır. Bunun Gzerine tak· 
Yiye ku9•etle•I 1relmlt 
ve Südetlere atet etmek 
mecburiyeti haııl olmuttur. 

Jandarmalardan on beı 
ve Südetlerden 19 kiti il 
mOt, bir çok kimseler ele J• · 
ralanauıtır. 

Parla, 15 (Radyo) - Part· 
ıuar ıazetealnln Pral mu· 
habirl bildiriyor: 

Sndet Almanları, pleblıt 
illemekte larar ediyorlar. 

Çek h6kQmeU buna mu••· 
fakat etmezıe, iç baçuk 

milyon Südet derlaal kendi 
kendilerine muhtariyet illa 
edeceklerdir. 

Prai, 13 (A.A.) - Ruaıl
man heyetinin bOtOn azaları 

saat 17.30 da {bizim aaatle 
J 8.30 da) baıajlarlyle blrM 

lı kte, evvelce yerletmlt ol. 
duklan Slorondan ayrılarak 

========::::::ı:z:=======-======--·=====z=m====-==I lnglltere maılahatıQzarlılına 

Gülyağı stihsalatımız

da 1 n k iş af Başladı . 
~~~~~~---~~~~~~~ 

Allnan hd~irler sayesinde bu seneki gü lyağı ı~ rac 1tı-
m1ı1n d :ğar senelere nazaran mühim mi~t rda 

arlac ğı tabın n ed ı l ı yor. 
Memleketimizde gülyaiı 

lstıhealit ve ihracatı son yı l. 

larda lnklıaf etmefe bat a· 
mı ıtır 

Gülyajı, bütün ıtriyat le . 
vazımı latih:uratın~a kulla 
nı ldıfındao, bir çox memle 
ketler gülyafı ıanaylt kur 
mayı denemltler, fakat tec 
rübelerden iyi netice alama
mıılardar 111 vasıfta ve faz 
la m•kdaru all1alı 1•U1 • 

tlrme tartları, b ılhaaaa Ana 
deluda ve kısmen de Bulıa 
rlıtanda toplanmıt bulunmak· 
tadır Bu garlatao bu müaald 
vaziyetten ıatıfade etmıt. 

gülyafı t~Uhyacatını temfn 
ettikten batka, birçok mem 
leketlere de ıbracatını mO 
hım miktarda artırmııtır . 

Gülyalı ihracatı bılhaıaa 

eıkldenbHI Bulrarlıtan için 
( Soau ikinci aa1fada) 

gıtmltlerdtr . 

Berlfn, 1 S (A A.) - 120 
SGdetlı A lman Valdmuen· 

hende Çek polfılnin tazyık · 
lertnden kurtulmak llzere 

Alman topraklarına tltlca et· 
mitlerdir. 

Bunlar ifadelerinde Habel
bahda ve civarında bQt6n 

Almanların hayatı tehlikede 
oldujunu, Çek poltılntn e•· 

lere ıırerek davarlara •e ta· 
vanlara elet ettiklerini •e 

Almanların lmhaıına dofru 
ııd ıldlilnt ı6ylemltlerdlr. 

Praj, 15 (A.A) - Pollt 
ve jandarma cleut1elerl ..... 
rtn ıokalılarında dolat••k· 
tadır. Civar mahallerden 
takviye pollı kıtaatı ıettrll· 
m ltltr. Halk yollarda top• 
1onınakta Ye vaalyeU mı· 

nakaıa etmektedir. 
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Ve gi 1 erde Mükellef ',. 
Lehine Tadiller Yapıldı. SEHİR HABERLERi ' 1 , 
(Baıtarafı birinci sayfada) ı 

len mükelleflerin vergileri 
tle idare mecltılerlnln relı 

ve lzalarınm huzur haklarl 
le bunlara ht11e senedi ve 
tahvilat mukabllt olmak11zın 
verilen temettu hl11elerl ve
ya lkramtyelerl her nevi 
miie11lı ve tntlf a hl11eleri, 
temettu •e ikramiyeleri ve 
müraklplere verilen ücret 
ve aldatın kazanç verıtlerl: 

200 liraya kadar le ııım 
lçtn yGzde 14; 

201 - 400 Liraya kadar 
olan lrmm için yilzde 16; 

400 Liradan yukar111 için 
yGzde 18; 

il - Yukarıdaki fıkrada 
yazılan daire ve mileHeıe 

haricinde kalan bilumum ha· 
kiki ve hükmi ıahıalarm 

nezdinde ~alııanlara yapılan 
tedlyelerde: 

200 Liraya kadar kmmlar 
için yü-zdl~ 16; 201 400 Ltra· 
ya kadar olanlar için yfizde 
18; 

400 Liradan yukar111 için 
yGzde 20; 

(Tekaüt ve 11bhlye aidatı 
ııbı bir kanuna veya nizam· 
name hiikmüne ·11unaden 
ya palan te•lclfat hariçtir.) 

ili - Bına vergtıl kanu· 
nu mucibince ıenellk ıayrl 

safi Iradı 2000 ltradan ataiı 
olan mahallerde ticaret ve 
sanat yapanların nezdinde 
çalııanlardan: 

a - Muhasip, katıp vel 
veznedarlar gündelik ıayrl 
safi kazançlarımn yirmi mis· 
it; 

b - Tezgihtarlar günde· 
ilk ıayrl safi kazançlarının 

on mtıll; 
c -- Bunlann haricinde 

kalan müstahdemler günde
lik ıayrl 1aft kazançlarmın 
on misli: 

Üzerinden hesap ve taay 
yün ettirilecektir. Bunlara 
ald verıtler, lkf takıltte alı
narak kendilerine ıeyyarlar 
gibi vergi karnesi verile· 
cakttr. 

iV - Umumi, mülhak 
ve huıuıl biUcelerden •eri· 
len meıken bedellerlnln ta· 
mamı ile 1931 senesinde 
mevcud diler mesken bedel · 
)erinin otuz liraya kadar 
olan kısmı için yüzde on nfı 
beU Ozerlnden hesap oluna 
cakhr. (30 Ltradan f azluı 
ikinci fıkrada yazılı ntsbete 
tAbl olacakbr. Molhak ve 
hususi bOdcelerden verilen 
meıken tazminatı, umumi 
büdceden muadil maeıh me· 
murlara verllenlerd~n fazla -
ıı ve eler büdcelerden mes· 
ken tazminatı alanların maeı 
•e ücreti devlet memurla
rına •erilen lzami mlkdarı 

reçer1e bu takdirde meıken 
tazmlnatıoın 60 liradan faz· 
ı .. ı), birinci fakra mucibince 
•erglye tabi tutulacaktır. 

Gülyağı lstihsal~tımız
da 1 n k iş af Başladı. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

mühim bir gelir temin 
etmekte idi. Fakat cihan 
harbi ıonlarında giil1ağ1 fi 
atlarının yGkseklığt yüzün· 
den bu ihracat ehemmiyetli 
nlsbette azalmaıtır. S.r kilo · 
gram ıOlyalı lstlhıal için 
tahminen 4000 kilo eüle ıh 
tlyaç olduiundan ıülyaiı da 
tabıatlle pahalıya satılmak
tadır. E••elce gOlyaflarının 
mühim bir kısmını Fransız 
---=--=-==--===========ı--

Ankara 
Radyosu 
(Battarafı birinci sayfada) 

neırlyatmı ld.re eden B 
Meıut Cemil getlrllmlttlr. 

Garp muslklıl netrlyatı 
için de icap eden bütün ted-
birler aJınmıı ve bu itin ba
ıarılması, çok mokommel bir 
kül olan Cumhurrlyuett 
okestra ve bandosuna veril. 
mlıtır. Bu ıubenln ıefltflne 
de maruf belteklr ve garp 
muıHdsl sanatk&rı B Cemal 
Reılt ıettrllmlttlr . · Bundan 
batka kalabalık enıtroman 

ve müzisyenden mürekkep 
bir radyo caz ve tango or· 
kestra11 v6cuda getirilecektir. 
Bu orkestra btlha11a akıam 
Üzerleri danı muslktsl netrlyatı 
yapacaktır. 

lstHyonumuzun bir de tem
ıll kelu bulunacaktır. Bu 
k11mı da tiyatro mnellıf ı B. 
Ekrem Reıtt idare edecektir 
Radyo netrlyat proğramları 
sallhlyetlı klmıelerden mü· 
"rekkep hır heyet tarafından 
hazırlanacaktır. Her hafta 
nın proiramı tam bir ay 
evvelden hazırlanmıı ve ilin 
edllmlt olacaktır. 

1anaylt satın alıyordu . Fakat 
son yıllarda Almanya da, Bul-
ıarlıtanla münasebetlerini 
ertırmıı ve eskiye 
daha fazla ıülyafı 
baılamııtır. 

Memleketimizde 

nazaran 
ldhallne 

de ctd-
den neftı olan gGI mah 
sulü ile ayna der~cede de · 
ğerll gülyağı lstlbsalitını 

artırmak suretiyle büyük 
faydalar temin etmek pek 
mümkGndGr. Memleketimi 
zln bılha11a hparta ve ha -
valisi ıüllerintn nefHetl çok 
meıhurdu. Bu kıymetli mah· 
ıulüo mühim ihraç madde -
lerJmtz arasında yer alma
sına çalıtılmaktadır. 

Alman plyasaıı ıoo za -
manlarda Türk gülyailarına 
da rafbet göıterm•ğe baıla
mıttır . 937 Yılı içinde Tür 
ktyeden Almanyaya ı 8.000 
mark kıymetinde l 00 ktlo 

gülyafı ihraç edllmlttlr. Ru 
yıl ihracatın 500 kiloyu bu· 
lacağı tahmin edilmektedir. 
Cthao piyaea11, TOrk ıül

yaila rı kalite itibarile Bul · 
ıar eülyaflarından çok üıtüa 
bulunmaktadır. Fakat Bul· 
ıar gülyafları Türk ıülyai· 
larına nazaran daha ucuz 
olduğundan, ı6rüm sahaları 

da bu ıuretle daha genlt 
bulunmaktadır. Hükümetl
mlzln kıymetli alakaalle yıl 

dan yıldan lnkltaf eden gül 
yağcıh~ımızın ihracat aaha 
11nda da layık olduğu ehem· 
mlyeU alabtlme1l, btraz da 
flatlann yabancı memleket · 
ler piyasalarına uyıun se· 
vlyelerde bulunmaslle kabil 
olcaktır .a 

intihap Defter- Cumhuriyet 
lerininllanMüd- Bayramı 
deti Diin Bitti. Hazırlıkları. 

Belediye kanununa gire ıe 
çime lttlrak edecek olanla 
rın hazırlanan llstelerJnln 
ilin mtiddetl dün akıam H -

at 18 de nihayet bulmuı ve 
defterler yerlerinden indiril· 
mtıtlr 

Uefterlerde adı bulunma· 
yanlar intihap encümeni · 
ne ayın 20 ılne kadar mü· 
racaat edecekler ve mü 
racaatları bu encümen tara
fından tedktk edildikten ıon · 
ra bir karara bağlanacaktır. 

~· ... ~--

YiJksek Tahsil 
Talebe Kuru
munda Secim. , 

Balıkesir yüksek tahıil 
talebe kurumunun, m~rkezl 

Balakeslr olmHınm, geçenkl 
umumi 'konıreslnde karar-

lathiını ve bir merkez 
idare heyeti seçlldtflnl yaz· 
mııtık. 

idare heyeti aktam parti· 
de toplanarak aralarınd• it 

bölftmü yapmıılardır. Bu su· 
retle rehltğe B. Tevfik Ba. 

ıaran, umumi k&tlpllfe B. 
Feyzi Sözener, veznedarlıia 

8 . Naci Kodaoaz, muhasip 
llğe Piraye Sağlıkçı ayrıl 

mıtlardır . 

İnhisarlar Mü

Cumhuriyet bayramının 

on betlncl yıldönümünü kut
lulama hazırlıkları devam et 
mektedlr. Bu maksatla Parti 
Batkanı Valimiz 8 . Ethem 
Aykutun baıkaolıiında bay
ramı kutlama komitesi teı
kll edılmlt, bu komite de 
muhtelif çahıma kolları tef 
rlk etmlıUr. 

Göaterld, neırlyat, grafik, 
halk kürsüleri, balo kol · 
ları akıam Partide ayrı ayrı 
toplanarak kendilerine dü -
ıen itler üzerinde 16rütmüı -
ler ve bazı esaslar tesbit et. 
mitlerdir. 

·~. ~·· 
Köy Sağlık 
Korucuları 
Kursu Bitti. 

Vilayet Sıhhat Müdürlü
ğünce hük6met konağındaki 
umumi mecllı ıalonunda açı 
lan ve aiustostan tttberea 
f aahyete geçen "K6y sağlılı 
korucuları,. kursunda denler 
bir buçuk ay devem ederek 
dün aona ermfıtlr. 

Kursa de•am eden 22 
saflık korucusu namzedi 
oln bu ıOn . imtihanlarına 
baı1anacakhr. imtihanlar 
ıözlü ve yazıh olacak ve 
cumarteıl g6n6 bttecekttr 

Sındırgıda 
Tütün 

diJrleri Arasın- Kaçakçılığı. 
Sındırgı, (Husuıi) - Bu 

da Nakiller. raıun Dilğertt'pe oahlye1lne 
bağla Ôren kö1ünde eski 
kaçakçılardan (Hacı ln
ceoğlu) namtle tanınan Ali 
oğlu Mustafa, evinde yapı -

Vilayet dahilindeki bazı 

lnhlıarlar mildilrlerl ara11nda 
deilılklikler olmuıtur: 

Bandırma lnhtıarlar mü - lan araıtırmada 90 kilo yap 
dürO Şemıettln yılmaz ter- rak kaçak tOtünle birlikte 

yakalanmıttır. fiao Bafra lnhlıarlar müdür 
lüiüne, Y enlce inhisarlar 
müdürü Hasan Fevzi Erkal 
terf lan Sındırıı inhf11rlar 
müdürlüğüne, Sındırıı lnhl· 
sarlar müdür6 Ali Rıza Kü -
tabya müd6rlüi0ne, Çankırı 
tuzlasa müdürü Kemal Ban· 
dırma tnhlıarlar müdürlüğü 

ne nakil ve tayin edllmltler
dtr. 

• 
işsiz 
Milyoner. 

Londrada bir f acla oldu: 
Bir milyonerin oflu yüreil· 
ne inerek öldü. 

:Sebep? 
loılltz milyonerlerinden 

birinin otlu olan Leli Vtlyam, 
genç bir kıza itık oluyor. 
Evlenmek lıtlyor. Kız diyor 
kt: 

- Sen mllyonenin.. f yl, 

ali. . Fakat itin yok. Benimle 
evlenmek lstlyonan evveli 
kendine bir tı bul. 

Çocuk kendisine tı arıyor, 
her tarafa baı vuruyor ve 
biç bir it bulamıyor. 

Kız da ltılz milyonere 
varmıyor 

Ve.. Lell Vılyamın yüre· 
llne lnlror ölilyor. 

Köy civarındaki ormanda 
da jandarma ve inhisarlar 
muhafaza memurları tara· 
fından t6Uln kıymala mah-
ıuı bir havan, iki bıçak, bir 
mengene bulunmuttur. 

Kaçakçılar hakkıada taki 
bata baılanmı,tır. - ,_. 

Harici 
Ticaretimiz •• 
Baıvekalet lıtatlatlk Umum 

Müdürlüiü bu ıeneoln ilk 7 
ayına aid harici tlccret ay
lak lstatlıtik hullsalarını da 
oeıretmlıtlr. 

lstattıtiğe aöre, temmuz 
ayında ihracatımız 4.818 -
463, tthalitımız ise 9.525.· 
780 llralıktır. Geçen ıene ay· 
nı ay zarfında ihracatımız 

4.970.925 liralık, ithalatımız 
lıe IO 548.575 lirahktır. 

Bu .enenin ilk 7 ayında

ki ltballhmız 85. 109.823 h· 
rahk olmasına mukabil ih 
racat bu miktarın 24.978 • 
911 lira ekslllle 60. I 09.823 
ltrakhktır. Halbuki geçen ıe 
ne tthallt miktarı 58. 151 . -
351 ltralık olma11na muka
bil ihracat 59.880.154 ltra 
hktır. 

Bu seoentn ilk 7 a71n 
ela lthalltımımın a6ıterdlil 

Hileli Keçe Yapılması
na imkan Verilmiyecek. 
Ticaret Odası Bu Huausta Ve 

Yün Çoraplar Hakkında 
Tedbir Aldı .. 

Ticaret Oduımn, keçe ve 
keçeden yapılan mam6lita 
batka btr madde karaıtml· 

mama11 için • keçectllil 
kontrole tabi tutacai1nı yaz · 
mııtık. 

Ticaret Odaaı, difer taraf. 
tan evlerde kadınlar tara
fından arillen •e pazarları 

satılmakta olan yiin, yapalı 
ve pamuktan yapılan çorep· 
ların da katkılı, evsaf ve 
ıekltnln bozuk ve çürük ol· 
up olmadıiını da kontrol 
edecektir. 

Bazı kimselerin bu gibi 
çorapları lçlçe koymak 
ıurettle topuk yapmadan 
satıı ettikleri anlaıılmııtır iri, 
bu gibi hileler toptan ço
rap ticaretine bu kııın bir 
hayli teılr yapmııhr. 

Ticaret Odaaı onun için 
çorapların t9lçe defli, üstülte 
konmak ıuretile bir çtfte 
ald her iki tekin alıcı tara 
fmdan tik bakııta ıörülme · 
ılne lmkln verilmesini ve 
bu cihetin kontrolOnii be!e 
dlyeden Jatemlttlr. 

Keçelerle, mamülltınm da 
yalnız yQnden yapılması 

ve içine ecnebi madde ka -
r11hrılmama11 hakkında itti 
haz edilen kararın tatbi
kine baı1anmıthr. 
· Dtfer vtliyeıt ve kazalara 
ıönderllecek keçeler ticaret 
odaıı tarafından esnaftan iki 
ehlivukufun önünde dam· 
aalanmaktadır. 

Balıkeslrde keçeclhk, eıkl· 
den kazançlı bir Hnat iken 
btllhere bazı klmıelertn ke· 
çelere pamuk veHlre ka 

na ve ıabıın yGkıelmeslne 
hiç tOphe yok kt, çok mGeı · 
ılr olacaktır . 

Keçelerin konlrol •e dam· 
ıaya tabi tutulma11na ald 

Tıcaret Oda11nın verdlll ka
rar tôyledlr: 

1 - Şehirde imar edilmek · 
te olan kepenek, belleme, 
top keçe, •esalr bilumum 

keçe mamQlltı lçerslne blç
btr ecnebi madde karaıtarıl -

mak11zın ıırf yOndea imal 
edılecekttr. 

2 - imal olunacak alel
umum keçeler ve mamG.l•tı 
Balıkeılr Ticaret ve Sanayi 
Od .. ınca damaalanacakhr. 

3 - Damgalama muame· 
lesinin ticaret od&11 tarafın· 

dan ıeçtlecek iki eınaf ta· 
rafından ehltvukuf ıurettle 
muayenesi yapılacaktır. 

4 - Bu karar hıllfın• 

hareket edenler hakkında 

Ticaret ve Sanayi Odaları 
kanununun bettncl maddeıi 

ahlcimı tatbik edilecektir. 

Odanın, bu kararına aykırı 
olarak hareket edenler hak· 

kında tatbik edecell kanu· 
nun bttlncl maddesi ılyle· 
dır: 

"Ticaret ve sanayi odala· 
ranın mukarreralına riayet 

etmtvenler hakkında odalar
ca beı liradan yüz llray• 

kadar cezai nakdi hGkOP'I 
olunur. Bilumum cezaları 

havi oda mazbataları ter• 
dairelerince icra ve tenf iz 

olunur ,. Demektedir. 
rııtırmaları yüzünden gün ·---------·-----
den günü körelmtı ve bu 
günkü haline gelmlıtlr . 

Odanın bu kararı unfth 
himayeye, a(irtlmün artması 

----"'!'ltı. o w 

Ortamektep 
Ve Lise 
Proğramları. 

Maarif Veklletl yeni baı · 

tan hazırlanan ve ıon defa 
olarak talim ve terbiye he· 
yetinin, tedklkinden geçen 
ortamektep ve liseler den 
müfredat proiramlarınt ta · 
bettlrmektedlr. Orta mektep· 
le·r projramlarının tabı ve 
mekteplere daiıtılma11 bu 
hafta ıonuna kadar bttlrlle 
cektlr. Lise proğramlannın 

da ay ıonundan evvel mek 
teplere ıöodertlmlt bulun 
ma11na çahtılmaktadır 

m(baadeler üzerine çok yOk · 
1elmlt, fakat buna mukabil 
ihracatımızda ht11o!unur 
bir lnklıaf görülmüıtür. 

Bu yedi aylık devre ta -
mamen lthallt menlmlne 
teıadüf ettlflnden tabii bu 
ay bat\ndan itibaren baı· 

lamıt olan ihraç menimin
de bu •azlyet def itecektir. 

l 
lfTiiıUL RADYOSU 

16 - Eyıoı - 1938 cuma 
ÔGLE NEŞRİYATI: 

12 30: Plalıla Türk muti · 

ktıl . 12.50: Havadis. IJ.05: 
Plakla Türk musikisi. ı 3.30: 
Muhtelif plak netrlyah. t4: 
Son 

AKŞAM NEŞRlY ATI: 

18 30: Danı musikisi (Pilk)· 
19: Konferans: Selim Sırrı 

Tarcan, Puıklnden: Tabanc• 
kurıunu t 9 30: Tnrk muıl · 
kııı: (Pllk), 19 55: Borsa h•· 
berlert . 20: Saat ayarı: 

Grenvlç raHthanesındeO 
naklen. Vedia Rıza ve ark• 
datları tarafından Türk asu · 
ılklıl ve halk ıarkıları. 20 40: 
Ajana haberleri . 20.47: ôaıer 
Rıza Doirul tarafından Ar•P 
ça ıöyle•. 21: Saat ayarı: 

Orkestra. 21 30: Saz e1erle' 
ri: Tanburt Refik Şemıeddfo 
ve arkadatları tarafıod•11 

22 . 10: Hava raporu. 22 15: 
Darüttaltm musiki heyeti: 
fahri ve arkadatları tarafıo 
dan, 22.50: Son haberler •• 
ertesi ılnün proirann· 23: 

Saat a1arı: Sea. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •• 
Karı Ve Kocadan Biri Ala-. 

caklı ise •. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
114-

Bundan evvelki 165 ncl 
nuuidede karı ve koca. ev
lenmenin devamı müddeUn· 
ce kanunen muayyen haller 

haricinde 1ekdlierlne. kartı 
cebri tcra talebinde buluna· 
ftllJacakları ve 166 ncı mad
dede dahi karı ve kocadan 
bırt ale1lılne OçOncü bir fil· 
hıs tarafından icra takibat.· 
na baılanmıı oluna dlieıl 
kendi hakkından dolayı hac· 
ze veya iflas muuıoa fttl· 

ralc edebtleceflnt görmüı· 
tGk. 

cağı bir müddetle mukayyet 
ile hitamı müddete intizar 
edllmekıizln muacceltyet 
keıbeder. 

Alacaklt olan Ciçüncü ıah11 
karı veya kocanın keza ka
rm veya kocuı zimmetinde 
olan alacajına haciz vaz ve
ya tflaı maauı hesabına ıe 
nedıklere teallm etmesini lı· 

teyebltlr, Teıllm etmediği 
takdirde onun emvaline de 
haciz ve borcun esas ve ma · 
btyetl muamelatı tüccarlye 

den münbalı lıe lflaı tale · 
binde de bulunabilir . 

Fakat biri dlferfne borç· 
lu o1an karı veya kocanın 

borcunun muaccellyet keı· 
betmeal ve alacaklı olan 

lıte bu maddeler karı ve 
lıocanın yekdtferlne olan mer· 
buuyetlerl haleldar edilme 
nıek ve aynı zamanda hak· 
larını da zlyaa uğratmamak 
R•Jealnl takip etmekte idi tıthıı salta tarafından haciz 
Bu meyanda GçftncG ıahaın vaz ve lffaı talebinde bulu. 
L '- k nabtlmeıl için evvelemlrde nuau unu vikaye zımnında 
(karı veya kocadan biri ha. borçlu olan karı veya koca . 

nın emvaline haciz vazedıl. 
cız ıureUyle takibata düçar mtı veya iflas talep olunup 
olup da malları borcunu ifa· da borcunu ifaya kafi malf 
Ya klfı gelmedlil takdirde bulunmamakla lıtthsal ettlğt 
d•ierlndekl alacakları muac· haciz veıfkH1na fııtfnaden ya · 
cellyet keabeder . Ve haciz pılma11 llzlmel kanuntye
tıdlleblltr. Birinin tfllaı halin· dendir. 
de dlferlndeld alacakları tf-
l ÇGnkü ibaret kanunlyede 
lı tnaauına dahil olur, lh&· (emvali d6yununu ifaya Ll 
teıını taıtyan 167 ncl mad· fi gelmedlfl takdirde dl~erfn 
de vaz olunmuıtur. deki alacakları muscceltyet 

Bu maddenin lhti'u etUfl keabeder ve hacfz edllebtllr) 
•lııklma nazaran 165 net tbaresl borçlu olAn karı ve-
lbaddentn hOkmü burada ya kocanın malları borcuna 
carı olamaz. Karı ve kocadan klfl reldtfl takdirde haciz 
btrt bir ıah11 lhare botçlu veya lfllı maaa11 hesabına 
oldufu takdirde l»orçlu olan tenedtklereı teı1tmlnl tıtlep 
karı veya kocanın kendi ka edemlyeceğl an1aıılmaktadır. 
rı •eya kocaaında olan ala- - SONU VAR -...., 

Hava· Kuvveti Bir Harbin 
Neticesini Tayin Edebilir mi? 
•Şu anda bOt6n dftnya 

llın üzerine aiar baaan ka
h•r11zhfın ~uılı unıurunu 

•va tehltkeıl teıkil etmek 
tedır. Yalnız muhariplere 
detti fak at onların karaları 
•e Çocuklarına da mütevec
cih bu yeni tecavüz vasıtası 
t•dar milletler araaında kor· 

u ve endlıe doiurmuı ve 
bu derece do1maz emeller 
UJ'andırmıı hl9blr ıey yok
tur. Onun ı,ındlr ki bir mo· 
dern harpte baya kuvvetl
llln oyn11acaiı rolü kabil 
0 1duiu kadar iyi bilmek 
İhenımt1etlt alSrünür. Maa 
tıef bu me.elenlo bGtno 
t•r•flarını aydınlatmak aüç 
tGr. 

Bununla beraber, tıpan 
: 0 1 harbinin umumi lnkiıa· 

1 ha•a slllhının kudretinden 
llhde 11nırlarını tehdit et· 
:ıı oldufu iddia edilebilir. 
, lr ha va mGtaha1111ları zftm -
eıının inanılmayacak naza· 

tl19 1 E • teeyyüt etmemiıtır. 
b "veli. harp gemllerlnden 
b •hıedeltm: Bir mGddet evel 
''P f ılolarmın devri geçmtı 

old -1' 
ıt Usu ıre yedi aeklz milyon 
ertıne mal olan büyük 

k1thlıların bir kaç bin sterlin 
f •tnıettnde tayareler tara 
c'"dan kolayca tahrip edile · 
etı lemin ediliyordu . lıpan· 

hda Uct taraftan birine men· 
•up hiç btr harp gemlılnlo 

t ll•ııl oluyor da bir tayare 
''•f d ın an batmlmadıiını ıoru 
tor.t · 11• • lıpan1ol filoları ol· 

YAZAN: Vinston Çurçll 
dukça mütevazı bir haya mü· 
dafaaH cihazına maliktirler. 
Bu gem ti erin ha va ta._rruzları 
na kartı kendilerini müdafaa 
edeeek huıual zırhları yok 
tur. Buna rağmen. bu ee· 
miler sahillerde dolaııyorlar 
ve tayareler aaoki hiç mev 
cut deillmtı gibi emniyette 
bulunuyorlar. 

Bütün bu müddet zarfın. 
da, lıpanyada taraflardan 
her blrJ nlıbeten yenl tipten 
ve yalnız birkaç cesur tıpan· 
yol tarafından değtl, fakat 
ekaerf yet le it al yan, Alman 
ve Ruılar tarafından pllote 
edilen yOzlerce tayareye ma-
lik olmuılardır. Umumiyetle 
bu 1ıemtlere taarruz için on 
bet dakikalık bir uçuıun ki 

·fi gelmeat icap ederdi. Hal· 
bukl harp gemileri fllhrip 
edllmemlıttr, hattl bir hava 
taarruzuna layık bile tel!kkl 
edflmemitlerdlr. Nuyonalfst 
terin Kanaryas krc.vezörünü 
batırmak Cumhuriyetçiler 
için muazzam bir muvaff a · 
kfyet olurdu. Neden bunu 
yapacak vaziyette dt>ğlldlr· 
ler? Onun gibi, cumhuriyet· 
çi destroyerler ltalyan ve 
Alman pilotları için kolay 
bir hedef tt"fkll c;derler, fa
kat gene de onlara b ir ıey 
olmuyor Habeılıtan meee· 
leılnln Akdentzde ıebeblyet 
verdlil gerıınllk dolaylılle. 
ihtar makamında, bize ma· 
aallar okunuyor ve Mu11oltnl· 
nln hava orduıu için Akde· 

(Senu DördGncO ıayfada) 

Bina Ve • 
gı 

• 
ÇI 

• 
1 

Sahibinin Ot FJTduğu Yerlerden Yüzde 12, Sai 
Binalardan u iradın Yüzde 16 s Nis et ·n e 

Vergi Alınacaktır. 
Hükumetçe, vaaıtalı vergi

lerin sureli tarhı hakkında 
bir kanun projesi hazırlan · 

mııtır. Bu kanunun bina ver
gııfne ald kıımım yazıyoruz: 

iSTiSNALAR: 
Aıaiıda yazılı binalar, kl· 

raya verilmemek ve kira · 
lanmamıı olmak ıartlyle da· 
imi surette vergiden muaf
tır: 

- Umumi, mulhak ve 
husuıi bütcelerle idare edl-
len dafrelere ve köylere ald 
olup frad getfrmlyecek bir 
cihete tahılı edilen binalar; 

2 - Yabancı devletler 
mülkiyetinde o1up elçilik ve 
konsolothane olarak ku11s -
nılan binalar ve müıtemllitı 
(mütekabtltyet oartlyle) 

3 - Münhasıran dln1 biz. 
metlerin lf aeına tft hılı edt · 
len ve umuma açık bull;n· 
durulan ibadethaneler ve 
bunların müıtemtllt1; 

4 - Parasız olmak ıer· 
tiyle haetahane. sanatoryom 
ve hamamlarla evtltmhene 
dar61acez"• sebil ve Çf'fmeler 
(Bu müe11esel~rfn masrafla· 
rına karıılık o1mak üzere 
bir mtkdar ücret kahul et· 
melerl meccani v1111flMını 

deilttlremlvecektlr. Bu tak· 
dlrde müeuf'ıenln meccırni 

yufını muh"f"z:a ,.dıp et· 
medlğl Dohıllvf' ve Sıhhiye 
Vekalf!tlnce mO,tereoken ta· 
yln olunecaktır.) 

5 - Her nevi 6 bldelerlP. 
umumt mftarlfe hizmet et· 
Ulc1erl Maıntf Velfalf'tlnce 
tudlk edtlen mf'ktf'p1er, kü· 
tüphllneler ve emıall mOeı
ıeıelerle, müzf'ler ve umumi 
m~nfaatlere hadim c~mlyet
lere atd binalar (kazanç tf~ · 

mini ıayeal buTuıımamek 
ııuttylel; 

6 - ister bizzat, lıter btl 
vasıta, veya ıtrket halinde 
o1ıun çiftlikle lttiıal edenle
rin mQlklyetl altında bulu· 
nan binalardan; 

Zahire anbarı, umanlık· 
lar, korunma yerlerf, fırınlar 
lpekböcefl yettıttrmeğe 
mahıuı binalar. ahır, afıl, 

kümea ve güvercinlikler, 
bekçi ve lıçt kul6be ve bi
naları, köyün manevi tahı;l
yctlne atd köy mlaaflr oda · 
ları; 

7 - Balıkçıların deniz iı 
UhealJnde kullandığı aletle
re mahıuı depolarlyle, ka· 
)'ık haneler, deniz ve göl I<~· 
narında lfçl ve balıkçı bina 
ve kuhibelerl; 

8 - Sahiplerinin ikame
tine mehsuı olup ıenıellk 
gayri eafl iradı yirmi bet 
lira veya daha aıağı olen 
binalar •muafiyet hOkmfin 
den lıttf ade edebilecek mü 
teaddit, yazlık veya kıtlık 
ikametgahları olanların en 
yükıek fradlı blnuı vergi
den muaftır.,. · 

9 - Ticaret kaedl olma · 
mak ıarttyle: Devlet, vil&yet 
ve belediyeler veya umu · 
mun menfaati için açılan 
dalmi ııergller ve vücude 
getirilen her nevi ıu tu"ıa· 
h tle bataklıkların kurutul 
masana mahıuı teslıat ve 
bine.tar; çiftliklerin kendi 
araziılnl sulamak fçln mün 

ferlden veya müıtereken 

yaptırdıkları tealsat: 
10 - Yangın, ıu baskını, 

zelzele, haetalıklar , umumi 
aerıtler. fuarlar ve aalre 

gibi lçtımal ve iktisadi lhll 
yaçlar dolaylııle lnıa edılen 
muvakkat mahiyetteki bina 
lıu (thtlyacsn devam ınüd 
deli, alakalı vekaletlerin tek· 
llfl üzetlne Dahiliye V cka 
le lince tayin olunacaktır.) 

11 - Hususi kanunlarla 
veya hnllyaz mu"avelena· 
melt"rlyle daimi ıurette ver-
giden muafiyeti kabul edil 
mfı ve edilecek binalar; 

Yeniden yapılan binalar 
veya mevcut binalnra ilave 
edilen luıınılar üç sene; hu 
ıusi kanunlarla veya imtiyaz:. 
mukavelelerlyle muv kkahm 
vergiden muaf tutulllluf 
olanlardan, tayin edilen müd 
det v~ ıartlarla vergi alın
mayacaktır. 

Vergi, yenld~n yapılan 
binalarla, mevcut bin lara 
yapılan tlaveler lçJn fn~aa 
tın hitam bulduğu ıeneyi 
takip eden malt ıenedf!n, 
yenfden f nıa olunup lnşaa • 
tın bitmesinden evvel kısmen 
fıtfmal olunan yerler, fltlma· 
le baıland1gı ı~neyl takip 
eden mali ıeneden bathya -
caktır. 

Binalarla bu hOl<ümde 
olan yerlt!rln Vf'rglsf muta 
ıarrufuna v~ya hu sıfat1a 
idare f'dene aittir. Şu ka· 
der iri, çıplak nı<ilktyet ve 
kanuni fnUfa halderı başl<a 
kaol<a ıahıelare efd bufuııan 
yerl~rfn vergisi intifa hekkı 

sahfbfne mOıteırek mülktyt't 
halinde tAsnrruf olunan yer 
IHln ve:ghıt, hlHelerl nfsbe
tlnrle olmak üzere hfsı;edar· 

lara, ke nun v'yl\ muka ve
leler icabı olarak 'ıttrak ho. 
ltnde kullanılan yerlerin ver
glııi bu ıahıı'arın himayesi· 
ıinf', bina ile anftSı bsıka 
bl)ıkıı ıehıslnrıo m it rıe bi 
na eahiblne; bina ile içinde· 
ld ıablt atat ve mantneler 

ayrs "Y" ıahuıların m"lt ol 
duğu tRlidtrde her hlrlnln 
vergfıl kendi ahlplerfne a!d 
olacaktır. 

VERGiNiN MATRAHI: 
Bfna v~rglıtnln mntrahı 

bu kanun mucibince tahrir 
veya tidtl uıultvle tf'ıblt 
olunan gayri eafi fnttır 

Ancak binanın ltf 8 ve fda • 
me maaraf lunfılığı olmak 
üzere gayri snft iradın yüz
df' yirmisi teaızll edıldllcten 

ıonra bakiyesi vergivc mat
rah ittihaz oTuoacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe 
glrd•ğl tarihten itibaren her 
on senede hır bütün bina la 
rın ve bu konun muctbfnce 
bina mefhumuna dehi) ad
dedilen yerlerin umumi tah 
rfrl 'npılacak ve vergiye 
tabi verl~rln geltrlerl •ent· 
dt"n takdir olunacaktır Her 
kaza mevcut binaların ve 
kanun muctblncf' bina mef· 
bumuna dahil edllen yerle 
rln tahriri ve geltrlP.rfnln 
tahmini üç ktıtlık komlıvon 
lar tarafmcfan yanılacaktır . 

Tahrir komfıyonlan valller 
tardınd11n tıtvtn olunPıcak 
bir zatla vlllyet umumi mec· 
llslnce h ariçten ve belediye 
mecllılf"rince kendi azııle.rı 
arasından seçilecek bir zat 

tan terekküp edecektir. Is· 
tanbul vilayetinin belediye 
hududu dahilindeki kazalar· 
da y11p1lacak tahrir için be· 
lediyclerce tıeçllmul lazım 

gelen aza dahi, umumi mec 
llıce kendi azaeı dııından 

uçllecektlr. Umutni mecllı· 
lerlıı toplu bulunmndığı za-
manlard bu vazife intihap 
encümeolerlnce yepılecrıktır. 
Köylerde y1111ı lacnk tahrir 
lerde belediye uzaııı yerine 
l'.öy muhtarları eza olarek 
bulunacaktır. 

BiNALARIN TAHRIRl: 
Tahrlr komisyonu verglve 

tabı ol&un olmaeın bütün 
binaların mutasarrıfının veya 
ı gllinfn lımlnl hududunu, 
kapılarmın ve odalarının 
adedırıl, müıtemllatını için 
deki avlu veya bahçenin 
genrılfanl vesafr vuıflarını 
yazacaktır . 

Bir binanın Huelik geyrl
safi, varidatı, o yerin bu· 
luoduğu mahalde cari olnn 
lrall6ra nfsbetle getlrebi'e · 
ce ğl ıenelılt kire bt: delin 
den ibarettir. Bfnaıuo vey-a 
bu hükümde olan yerlerin 
kire mukavelul ıahtbl veya 
yerlne kaim olanlar tarafın 
dıın komisyona gösterilir 
ve buuda yazılı miktarın 
doğ. uluğuna komtııyoncıı ka 
naat getlrllırse bu mulrnve 
le irad takdir ind t:ırı.a tutu -
lacaktır Muktı.\•elenamede 
ıu, elektrik ve havagszı 
ıarfi)atının lıl11 Hhtbloe 
afd olduğu veya mefru~;ıt 
ktrosmdan ve bina lcatın 
dan gel ri moaraf ar yazılı 
bulunduğu takdirde bu ne 
vl mnsrnflor ten1ll oluna 
rak hakiki fcnr bedeli tayın 
olunacaktır. 

Kır ya verılm1yen veya 
kiraya vcrUdığı halde kira 
mukaveleel ibraz edıl ıniyen 
veyahut gösteril~n tnuka 
velen mestndekl kira mik · 
tarmın bF;ldknte uygun ot. 
madı~t neticeıılne varılarala · 
rın h tlan tahmini olorak 
tayin ve ~akdlr o lunur. 

Mevıimlık olarak kiraya 
vt"rilen veya ikamet cdılen 
yerlerio mutat ikamet müd· 
deti içerisinde getlrclJtl~ 
cekleri kirelar senlik gayri 
ufi Irada eddolunacaktır. 

Fabri~ a. imalathane veya 
değırmenlerfn gayri ıafi 
ıradlarmm tekd!rinde içle· 
tinde bulunan sabit mal va· 
sataları dnhı dıkkate nhna· 
caktır . Senenin muayyen 
mevsimlerinde ıelıyen feb· 
rlk , hnoiithııne ve değir
menler.o tıleme müddeti 
zarf soda temin edecekleri 
gayri nfi lradfar &<melik 
addolunacaktır. 

Bir çatı nltında bulunup 
da llUmal tnızı ve l<apılara 
ayrı ayrı olan binalarla ti 
carelhonelerln her odası aı• 

rı ayrı tahrir ve lradları 
takdlr o,unacalttır, 

Her hangi Lir mükellef 
kend.slne ait bfnanın trodı 
nın en n§ağ1 yüzde 15 nls 
betinde az ldığınden bahia· 
le tadılt talebinde buluna 
bilecekt ir. Mevzii tadilat ta 
lebinde bulunanlar, ıehlr ve 
kasabalarda beledi yetere 
köylerde ihtiyar heyetlerine 
müracnat edeceklerdir. Mez· 
kur heyetlerce yDpılacak 
tetkikat netlceılnde vakıa 

iddianın doğru olduğu anla· 
§ılına keyfiyet bir mazbata 
ile vlllyellerde valiye, ka 
zalardıı kaymakama btldlrl· 
lccektlr Bu mazbatalnr ma· 
halli idare heyetince de tet· 
kik edilerek doğruluğu taı · 
dik edilecek oluna, heyetce 

verılecek l arar volt tanfın· 
don Dabili~e Vekaldloe bil 
dirilecektir Vf' alıol\ cak me· 
zuniyet üzerine mevzı i ta 
dilfıtn ba§lanacakhr. Umumi 
ta.hrir yapılan yerlerde tah
rir netlceılnde tatbild tarı 
hinden lhbaren üç ıene geç
medikçe mevzii tadil tale 
binde bulunulamıyacektır. 

Tidilen takdir olunan 
iratlar üzerinden: 

A · Y enldeo tnıa edilen 
\'e beyannamesi vıı.ktınde 

verilen yerler için muafiyet 
müddetan in bi ttiği; 

B · Beyannamesi verllmı 
yen fnıaat için binanın bit~I; 

C Beyannamesi verilmi
yen ve k11men tıtlmole tn
bıl& olunp,n yerler için lıtl· 
male tahsis edfldiğl; 

Ç Daimi muafiyeti haiz 
binalarda muafiyetin ıukut 
ettiği; 

O · lfıaz veya talulm edi
len binalarda bu muamele 
nfo yapıldığı; 

E · Mevcut binalara vuku 
bulan i 1aveler dolaylsl yle ye· 
nlden takdir olunan lradlar 
dan fnıaatm bittiği aeneyl 
takip eden mali seneden 
ı tıbnren vergi tahakkuk et
l rilecel tir. 

Tadı it komfsyoouncıı 
t a kdir olunan iradi r üze 

rmden vergi alınabilmek 
fçuı: Yepılan teb liğe knrıı 

itiraz edilmemesi ıel ebiyle 
yeni iradm knttyel keeb t 
mtı olmuı; veya vakti iti· 
rıızın tetkiki itiraz komisyo
nunca bır krı.rnra beğlEtnmıı 

o ' ması §arttır. Tahıılat ko
misyonunca takdır olunan 
iradına iflraz edilen ve iti
razı letk ık komisyonunca 
iklncı kfınuo ıptıdasmdan 
evel bir karara bağlanmıycn 
btnalarıo vergisi v rsa eski 
fradlnrı ÜZ!::indeo tahakkuk 
ettirilecektir. 

VERGİNİN NlSBETİ: 
Sahtblnln bizzat oturduğu 

binalardan sofi iradın yüzde 
12 ıl. vcsatr binalardan bu 
lr dın ~ üzde 16 sı ni11bettn 
de vergi chnacakhr 

Her seneye aıt bina ver. 
1ı ralnio t~hakkuk muamele
lerine. verg inin tanlluk etli· 
Al mııli g neden twvel gelen 
ikmcıkanun ayı lptıdaamda 
l>aılanarok atsan nyı sonuna 
k dar ikmal cdHecekUr. lkın· 
c kanun lpttdaımda iradı 

k tıleomlyen Yeyn itlra'Zları 
tetkik komlıyonunı:a tayin 
olunmıyau blnul r hahlunda 
yukarıki maddeler tatbik 
oluna~uktır. 

Huıud muhasebe varidat 
idarelerince hezulaoao le · 
knllf cetvelleri mali sene· 
den cvel gelen mayıs ayının 
oo beıtnci günü akoamına ha· 
dar tahsilat datrcıioe verile· 
cckt lr. l'ekalıf cet veli erinin 

mubtevJyatmın doğruluğun· 
dau tahnkkuk nıenıurlarlyle 
husuıi idarenin alakalı ta 
h klrnk memurları meıul 
tutu 1 acaktır. 

Tahrir ve tadil kom!eyon 
la rınca bir btnn iradlı arsa· 
smm mutaııorrıf vey ıııgl · 
linin tcsbltt vergi mükellef• · 
ol tayin içindir . Bu mua · 
mclelere lıtinaden tuarruf 
h ıkk1 tddla olunllmıyacaktır. 
met ettikleri binayı tahrir 
ve tadil komiıyonunuo gez 
meılne müaaade etmlyen 
bina ıahlbl ve müeteclrleri 
ılc bu komfıyonlar taraf ıo · 
dan t lep edilen rnalümah 
vermfyen mneueıelerln mü 
dür veya amirleri hakkmda 
Sıı f ir dı malum olan bir 

binanın kıymetinin btllome 
(Lütfen ıayf ayı çevtrınrz) 
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(Baıtarafı Üçüncü Sayfada) 
nfzden lnglllz filosunu koğ· 
m mn ne kadar kolay ola 
cağı söyleniyordu O zaman 
danberl, fnglllz donnnme.ıı 
mn gemilerinde: gerek pasif, 
~erekse ktıf hava müeafa 
n11 terUbah lı1ah edılmittlr. 
Ve timdi öyle görünüyor ki 
l ehhke bir hayli mübalağa 

ed lmfflir. Kuu~caıı, üç sene 
evvel bu tehlike ı.erçelc ol
sun veya olmasın, muhak
kak ki loıillz gemileri kud. 
retli ve maazıam bir koru· 
ma sistemine malik olduk
ları bugün, bu tehlıke çok 
azalmııhr. 

Müdafaa11z gemilere ya
pılan taarruzlar t~h ik~lıdır . 

Fakat yiğıt tayarecllerln hiç 
bir tehlikeye maruz olma 
dıklara ve latedtklerl kadar 
alçaktan uçarak hattl kaçı 
ıan tayfalara mitralyöz ate
ıtne tutmaları kabil olan bu 
sahada bıle, ı6ylendlğıne 

ıöre du neviden yapdmıı 

olan bet y(iz taarruzdan 
yalnız onu muvaffakıyetle 

nettcelenmlıttr. 

Bu keyfiyetten çıkan ne· 
tlce:ıudur ki mükemmel harp 
gemilerine malıklyet eaaama 
müstenit bir deniz kudretine 
aahlp olmak ehemmiyetlidir. 
Eier hal b6yleyse-ve lngll· 
tere ile Amerikanın deniz 
otoriteleri bu huıuıta mu · 
tabıktırlar - denizlere haki
miyet ıüphe götürmez bir 
ıektlde lnglliz ve Amerikan 
fllolarının elinde k lacakhr. 
Denizaltı ıemtılnln kati te· 
ıtri haiz btr harp vuıtaaı 

olarak gözden dfitmüı olma-
11 keyf tyetlnl de ıta ve eder 
ıenfz, bu vakıa garp devlet· 
lerlne deniz bakımından IU· 
mat ve bir emniyet bl11I il. 
ham etmek lazımdır. 

Karada, lıpanyol ordula 
rımn harckltı hava elllhı 
tnr fından l·ati bir ıekilde le· 

ılr oltmda kıılmııa benze 
mlyor. Havacılık bakımın · 

dan çok aıafı olan cumhu 
rlyetçıler, aık ıık mukabe· 
lede bulunmnöa muktedir ol 
madan, kendllerloktnden çok 
çok üstün mtktardo tayare 
lerlo hava taarruzlarına ma· 
ruz k ldılar. Bu ntsbetalzlik 
onların maneviyatım kırm k 
ıöyle durGun. bılakıı takvl 
ye etti. 

Fakat bava harblntn mah· 
dut teılrl hakkında en aô 
ze çarpıcı ıntaall Ebre hare 

ılnl icap ettiren huıuılar da 
binanın ıaf lredmın on mlı· 
it kıymet Ad ve itıbar olu
nı:ıc ktır. 

CEZALAR: 

Sahip oldukları veya ika 
sulh cez m hkemesi kara 
rlyle 5 lirad n 50 llray 
kadar cez hükmolunacaktır 

Tahrirde unutulerak ya 
zılm mı~ olen binanın ver 
ghlnl vermekle m6kellef 
ol nl r tahririn tatbikine 
baılandığı mail sene nlha· 
yetine kadar keyfiyeti bir 
bey nnnme ile ihbar mec 
bur bulunmaktadırlar. Bu 
mecburiyete rlrıyet etmtyen· 
lerin vergisine yüzde yirmi 
zam olunacaktır. 

Vergi kayıtlara yanan ve· 
y herhangi bir suretle 
kaybolan m h ilerde derhal 
t hrlre baglanacaktır . l'ab 
rirln yürürlüğe girmesi tarı 
hine had r verginin hesap 
ıuretl bir nlz muame ile ta 
ylo olunacaktır. 
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kah vermtıttr . Burada, 
50,000 cumhuriyetçi, pek 
açık bir oektlde meydanda 
o\sn ve havaya kargı teılr 
il müdafaa ıfllhlarma ma
l·k bulunmıyırn blr köprüyü 
ellerinde tutare.k bu nehrin 
c~nup sahilinde beı hafta 
müddet çarpıımaktan geri 
durmamıılardır . Neden bu 
köprüler hava bomardıman· 

larıyle tahrip edilmeml~Ur? 

Bunların tahribi cumhuri 
yetçt ordunun mailublyell 
ol temin edecekti. Onun 
içindir ki, General Fraoko 
ve onun Alman ve balyan 
pilotları bu iti baıarmakta 

çok menfaat sahibiydiler. 
General Franko hiç ıüphe· 
ılz kıaa meaaf eden tıını gö 
recek ve belki her yarım 

saatte bir üslerine dönebl 
lecek yüzlerce tayareye ma
lıktl. Bu tayareler iti tecrü
be ettıler. Fakat biz gene 
kendimize ıormak mecburi 
yetlndeytz: "Neden muvaf
fak olamadılar?,, Sıbhatla nl
ıan• almak kablllyetıızlljl ve 
yabanca pilotların, hattl top
çunun mukabelesi.ı. pek ha· 
fıf olduğu zamanlar bile al· 
çaktan uçmayı reddetmeleri 
yeıine kabul .. edilir izaha 
benzıyor. 
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Şimdi ılperlerdekl kıtala

ra kartı ba•adan yapılan 
bombardımanların ve mit· 
ralyöz,.:ateılerlnln teılrl bah· 
ılne geliyoruz ŞOpheılz bu 
nuo manevi netlceal çok 
büyüktür, bllha11a hava ta· 
arruzu mukabeleıız kaldıiı 

zaman .• Fakat ılper •· •e lı
tlhkamlara korıı bir ha va 
taarruzunun topçu vaııtaalle 

bir bombardımandan çok 
daha az teılrll olduğunu 

her ıey lsbat etmektedir. 
Tecrübeli aıkcrler bana, akı 

veya üç kar topçu batarya
sının birlikte ateılnln yüz 

tay re tar f ından yapılan 

blr&bombardımondon taham 

m6lü l~daha ıüç olduiunu 
ıöylemtılerdtr. 

Demek ki, osıl muharip· 
ler bahlımevzuu olduğu za
man, hava ıtlahı kati bir 

silah olm lttan ziyade bir 
munzam taciz vaaıtaaı ol· 

m ktadır. Fraoı ve Alman 
yada salihlyetlt askeri meha· 

filler '1u aörüıe •ıttrlk et
mektedirler. 

Geriye, ıivtl halka, cep· 
hane imal eden fabrikalara, 

memleketin ekonomik mer 
kezlerlne kıuıı yapılan ha· 

va taarruzları kRlır. Bu ea
had da, lıpıınya harbinin 

derslerini tatbik etmekle va· 
htm bir hata tfltlmlt olur 

duk; 8üyfik Brltanya husu
sunda bir benzerliAI pek 

kolay kabul edemeyiz. Is 
panyada çok küçük hedef 

lere kartı huıuslle bunlar 
müdafaa vaaıtalarıoa mal ık 

oldultlıırı zaman yapılan 

hava taarruzları nadiren mu 

vaffaklyetle netlcelenmtıtir. 

Mo.drlt, B uelona ve Valin· 

ıtyada lvll halk üzerinde 
elde edtlen psikolojik neti· 

celer yabancı tayarecllertn 
beklediklerinin aksi olmuı 

tur. Bu taarruzlar panik do
ğurmak veya teıhm olmak 
nrzusunu tahrik etmek ~öy
le dursun, h !kın bütün &l· 

mflerında çetin ve Hraılmaz 
bir mukavemet zihotyetl ya 
ratmıılardır. Derin ihtilafla· 
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1 Okumadan 'Geçme- I 
1 yiniz Mühimdir . 1 Balıkcsiı· Beledi)Te 

Riyasetinden: 
1 - Belediyede mevcut ıartnameılne göre beı adet 

tanzif t arabası yaphrılacağından on btı gün müddetle 

ekıiltmeye çıkarılmııtır . 
2 - Beher arabanın muhammen bedeli 65 liradır 
3 - lhaleıl 30 eylut-938 cuma günü saat 16 da Be

lediye encümeninde yopılacakhr 
Taliplerin yüzde 7.5 pey akçalarıoı thaltden evvel ya· 

tarmaları mezkftr ıün ve eaatte • Belediyede hazar bu· 

lunmaları alin olunur. 
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Sıırıköy N•ılıiyesi Ulııkıı· 
Köyii u ıtııı·lığı flctıı; 

1 

.... ~ ~ ~·=--.. =-Ulukır köyü GQverciolt köprü koyun merannın her 
ıene olduiu gibi, bu ıene de kıılık otlaklyeal sahlııcaktır. 

Taliplerin 21·9 938 çarıamba günü ıaııt 14 de yapıla· 
cak olan artırmaya lıttrak etmeleri, ıeraitt t:ınlomnk ve 
merayı görmek üzere her gün köy ihtiyar heyetine müra· 

caat etmeler Ulln olunur. 
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1 (EMİL MARO'~) M<~r- 1 

1 kalı Buğdayt;alkaları. la lnklaama uiramıı toplu 
luklar bu kadar barbarca 

metodlara karı• müıterek 
kin eaaıı üzerinde birleı mlı · 

lerdtr. 
Bu itibarla, bava kuvvet 

lerlntn müsa vl olduğu her 
yerde, ıivll balkı bombardı . 

man ederek enerjisini israf 

eden tarafın ıürprlzlerle do

lu lnklıarlara doğru gltttğt 

ve harp mıatakaıanda askeri 

hedeflerin ve kıtaların bom· 

bardımanı hava ordusunun 

yegloe hedefi k lma11 la

zım geldlil kanaatinde tarar 

ediyorum. 

Fakat daha geoit bir sa

ha üzerinde pek büyük mik· 

tarda l!\yarcler harekette 

bulunduğu :zaman bOıtün bu 

mütalealarm tamamen varit 
olmatı lcap etmez. 

Her türlü ıultefehhGmlerl 
lzo.le için, lsp nya harbinden 

çıkarmıya çalıghğım netice 
lerden hiç birinin, Büyük 

Brltanyanıo, tehlikeleri ve 

hususl vaziyeti dolayislyle 

kabil olduiu kadar sfiratle, 
en aıaiı Britanya aahlllerlne 

bir ha va taarruzunda bulu· 
nabllecek herhangi bir dev· 

letlnkl kadar kudretlt bir 
hava orduıuna aahlp olmaı;ı 

lüzumunu azaltmıyacağını 
ill ve etmek lıtertm . ., 

Kay p diploma 
17 8 937 Tarıhtnde Balı· 

keılr Necatlbey öAretmen 
okulundan aldıiım 516 nu 
maralı diplomamı 23 8-938 

~ 
de kaybettim. Bukere ye· 
niılnl çıkartacaiımdan eıkl. 

klıinln,, hükm6.olmadığı ılln 1 
olunur. 

Balıkesir Necattbey 
öjretmen ;,kulu me· 

Gandi;:nı~;;~~~;~~~~:" 1 
Şimali lnallterede Glaa- ~ 

kovun m ruf tacırlerinden .....,, 
Jim Ses.o, banyo oda11nda 
çıplak "tiicuduou oynada 
muayene ederhen yüz ylr 
ml~milyon Hındlı. Mecuıioln 

lideri ve hamisi ıayılıın 
Gandlye çok benzedlAınl 
keıf etmiıttr. 

Elnlli, ıözünde iri gözlük f(1; 
ve 11rhnda harmani olduğu· il. 
nu anladığından • Gandinln ~ 
takdı~ı gözlükten bir adet it 
edlnmit ve bir de harmani ~ 
ye benzer bir çarıaf satan )1 

almııtar . 

Bu kıy f ette evinden pi· 
laja yollanmııtır Sokakta 
görenler bu ingllızl Gandtnln 
ta kendisi zannederek arka 
una takılmı~lnrdır. Kalaba 
lık o ltadar ço.ğalmııtır ki/ 
nihayet mürur ve uburu 

Harman zamanı gelmlt oldufundan her rençberl, 
köylüyü, değirmenciyi ve zahlreclyl düıOıodüren it• 
bir _,buiday çalka makinesi almaktır. Fakat lıtenbul
dao ambalajlı almak, makinenin ne olduiunu bilme· 

mektlr. 
Biz, Balıkeıtr.ıe ayaiınızda masrafıız ve açık ola· 

rak bu meıbur olan ( EMiL MAROT ) fabrlkaaının 
buiday çalka makinelerini bu sene de lıtanbul flatan
dan y(lzde yirmi ve yirmi beı nokaanıle ve ehven 
ftatla aatılmaktayız. 

4, 5, 6 Numaralıları, tek V4! lkt parçala cloılerl 

de me1,1cuttur. 

Mahsulitt 9 kmva ayırır, katlyen yabancı madde 5J 
bırakmaz. ~ 

Yedek parçalarını derhal tlcarethnnemlzden teda · 

rlk edebilirsiniz. 
Bedeli için de ayrıca kolnylık göıteriltr. 

MAKiNELERiN YAPTl~I iŞ MiKTARI: 

No:4 5 6 
Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar. 
~ 

!Ihmet Ve lbrahim Cumalı Kardeş/er 

Ralıkeılr: Çiviciler çarşısı No: 12 ll 
Demirciler Çarşısı No: 63 '9 

~d 
Snhibt ve Baımuhıurirl: Balıkeelr Mebuau 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bİı..' AL 

H. KARAN 

tanzim için zabıta müdaha· 
leye m'cbur olrnuıtur . O za· 
man bu adamın Gnnıt ol 
mayıp p}fıj giden hsr mü 
ıahtbl bulunduğu meydnna 
çıkmııtır. Ba11myal: Vilayet Matbaaıı - BalakeaJr 


