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Türk-Fransız Heyetle- 1 Avrupanınİçinde Karga· 
r in ~!1 MÜ z ak ere leri: şalıklar Ve Güçlükler .. 
Görüşülen Meseleler, Oa~a Esash 
Tedkik için EylUle Bırakıldı .. 
Dost Yunan Devleti Türk-Fransız Anlaıma

ıını, Şarki Akdeniz.de En· Kıymetli Barış 

İngiliz Başvekili Çemberlaynın Nutku, Bu
nunla Zihinleri Meşgul Olanları Ciddi Surette 

Düşündürecek Mahiyettedir. 

Amili Olarak Sayıyor. 

Lö tan gazetesi yazıyor: 

' ' 8 Çemberliyoın Kit 
terlngde ( ~ temmuz ) mu· 
hafaza· kirlann bir toplan 
tısında söylediil büyük nu -
tuk , Avrupaoın içinde yaıa Ankara , 12 (A. A) - Tür 

klJe ile Suriye arasında 

doıtluk ve iyi komıuluk mu 
ka•eleılnl, mOzakere için 

burada toplanmıı o'an T6rk· 
Fra nıız heyetleri dört g6n 

sOren çalaımaları netlcul 
hazırlamıı oldukları kar11lık 

h projeleri tevdi etlikten 

Başvekilimiz 

larabüka gi~iyorlar. 

R Ctldl Bayar 

lstanbul , 1 /. (Husuıi) 
Baıvekılımtz 8 . Celil Ba 
Yar; Kara büke gtdecekler 

ve oreda yapılmakta olan 
büyük çelik f abrikaınoın in 
taatını tefUt edeceklerd ır 

Çelik fabrlka11nın lntaatı 
llerllemekteci ı r. 

Krıh bığusatlanndan 
muztar ip, 

Londra, J 2 (A A.) Haf-
ta ıonu tatilini Vındıorda 

l•çlrmlt olan kralın bağ1r 
•aklarından hafifçe muzta 

tip oldaiu dün aktam bil· 
dırılmekte idi . 

Neıredılen 11hhat bülte 
Qlnde bu rabatsıalık dolayı. 

•lyle krahn iki aüo htlraha
ta lhtt1acı olduiu ka ydedıl 
llllelct~dlr. 
-~. 

Yugoslavyadan 
Gelecek 
Yurddaılar. 

lstanbul, 12 (A.A) Yu . 
tos'avyadaoq"ıelecek ; muha .. ~ 
Cırlarıo, muh11cereHerjne atd 
llıt.aka vele her tkt taraf mu ... 
'&bb.,lara ar Hında parafe 
-1&11111tt1r. 

ıonra görGıGlen meaelelerj 
daha eeHlı bir tedklkata tev· 
dt etmek Jçın bir eylulde 
toplanmak üzere metalslne 
nihayet verm iıtır 

Ankara, 12 (A.A.) Yu· 
nan elçlıt Türk Franı• z an 
la ıma11 m Onasebetıle Cum -
hurıyet HQkQmetlne doıt ve 
müttefik Yunan mt lt'etlntn 
tebl ı jlerlni ve Atatürkün 
yQtuek ilham ve dırekUflerl 
ıayeslnde Cumhuriyet Hü 
kumeUnin vaeıl olduğu bu 
neticeyi Yunanlıtanın ıarki 

Akdenlzde en kıymetli hanı 
imlllerloden blrj olarak ıay-
dıiını Hariciye Veklletine 
blldlrmlttir. 

İstanbul , ( Husuıi ) 
Son gelen haberlere ıöre, 
franıa, aramızda bir de u 
keri lttıfak aktedılmeslnl Is -
temtt ve hGkumettmiz nez· 
dinde teıebbOaatta bu!an 
muıtur. 

Antkaya, (A.A.) - " iç
ten gelen bu harukulade 
heyecanlı halk duysu ve 
tezahürlerine hayatımda ikin 
el defa olarak tahit oluyo· 
rum 8irlncıalni lstiklilıoı ka: 
zanan Polonyaya Leh süva 
rilert girerken gördüm 1 <in· 
ctstnt de timdi Türk ıüvari 
leri Reyhanlyeye girerken 
hazar bulunuyorum.,, 

Bu ıözlert Reyhanlyedekl 
Fran11z garnizonu kumanda 
na ıüvarllerlmlz Reyha· 

Numan 

Hitler 
Menemenci oğlunu 
ka~ul edecek. 

Berltn, 12 (Radyo) - Tür 
kiye Hariciye Vekileu genel 

sekreteri B. Numan Mene. 
menciojlu , refakaUnd~ Tür 

klyenln bura sefiri olduğu 

halde Münlhe gltmftllr. 

Menemenctoğlunun , fl ı ~ler 

tarafından İ< abul edıleceit 

ıöylenlyor, 

-.... ~--

Kudüste 
~deler 6 O Yahudiyi 

öldürdü. 
Kudüs, 12 {AA) lül 

kerim c i varında btr l ahudı 

ç ıhltitne karıı bir Arap çe -
tHI tarafından yapılan bas -

kanda aitnııt Yahudi öldü 
rilmGtUlr. 

oiyeye girerk~n mini mini 
Türk kızının hıçkuıklar ara 
11nda ıöyledlil k6ç0k huabe 
karııaındakl tehusüslerlnl 
Şükrü Kanatlıya ve baıkoo
ıoloı Celil Karaaapaua söy
lemlıtır. 

dıiı karıııkhktan doirudan 
doiruya veya bllvuıta do · 
ğacak neticeleri~ zihinleri 

1 
mefgul olaolara da, Avrupa 
kıtaaı sulhu üzerınde tehdıt 

1 lere rağmen parti mücade. 

Kömür Ve Maden Cev
herlerine Dair Bir Karar 
Ecnebi Memleketlere Yapıla
cak Olan Satışlarda Alınacak 

Resim Mikdarı .. 
Ankara, l 2 - Zımpara 

lrnrıun, çıoko gıbl bazı ma 
den cevherlerile maden kö 
milrlerlntn harice tmrarını 

temin etmek maktadıyle ka· 
bul edU~n reddı r üıum uısu l 

lerioln 1938 takvim yılı 
içinde de tatbik edılmul 

kararlattırılmııtır Bu karar 
name esularına göre, 1 938 
takvim ıeneat içinde Zon
guldak kömür ha vzaamda 
bulunan kömOr madeni müı 
tahılllerjnln lmrar edecekleri 

kömürler Jçin tibl oldukları 
yüzde 3 rüıumu nlsbıye had. 
d• üzerinden resim tabıll 

olunacak tir. 

Bu suretle tahsil o lunan 
resimlerden kanunen Hgari 

haddi teıkıl eden yüzde 1 
ler kati olarak hazine ye Irat 

kaydedılerek mütebakHerl 
mü ıhı haliler na roma ema ne ı e 

alınacaktır 1938 takvim sene 
ıl ıonunda görü lecek hesap 

neticesinde imrarat mıktarı 

50 000 tona kadar olan müs 

tahılller ecnebi memleket le · 
re yüzde 20 sini ve 50 000 

tondan fazla olanlar da yüz· 
de 25 o l tmrar etmlf ııe 
mezkur ıene içinde namla 
rına emanete alınmıt olan 
meblağ kendilerine g~rl ve· 
rllecektır . 

Zonguldak l imanı tle ağız 
lardan •e İstanbuldan ecne 
bı vapurlara verilen ıbraki 
yeler ile bu yerlerden ecne 
bi ıularına sefer eden T6rk 
vapurlarına verilen ve son 
ı ürk limanından itibaren 
aarfedilen ıhraklyeler ecnebi 
memleketlere lmrar edilmlt 
gibi muameleye tabı olacak, 
ancak y6zde 20 kategorlı t ne 

dahıl olan müstahıiller ec 
nebi memleketlere ıattılı 

kömürün en çok yüzde 20 
sini ıhraklye olarak vuecek · 
Ur. 

lhraklyerıin bu mıktan le 
cavüz eden kısmı iç piyasaya 
ıahlmıı addoluoacaktır. Zon · 
guldak kömür havzasındaki 
kömür madeni milstahıille · 

rlnden ıkt veya daha ziya· 
deılnin ecnebi memleketlere 
kömür ut ı ıı tılnde bırletllk 
lerinl ve bu ıuretle birletlk 
olarak yukarda gösterilen 
miktarlardan ataiı olmamak 
üzere ecnebi memleketlere 

kömür satacaklarını taabüt 
ettiklerini itbu kararname
nin neırt tarihinden itibaren 
bir ay içinde iktisat Vekl 
letıne yazı ile btldlrmelerl 
takUrlnde vekllet bu ıuret 

le bırleıen maden kömürü 
milıtahıUlerlnln nlsbi resim 

tediyatından emanete alına· 
cak meblağlarının bir leıtı 

rtlmeslne reddiyatm k endi 

lerine bu btrlettırılm lf meb· 
lağın yapılmaaına karar ve 
recektır . 

Zımpara madeninin nlsbi 
resmi 1938 takvim ıenesl zar 
fında bu madenlerden ecne 
bt memleketlere yapılacak 
imrarlarda yüzde 1 üzerin 
den tahakkuk ve tahsıl olu 
nacaktır. 

1938 Takvim ıenesl zar · 
fanda kurıun ve çinko cev· 
heri m6ıtabsllıerinlo ecnebi 
memleketlere lmrar edecek
leri cevherler tç ın imtlyar 
mukavelenamelerinde yazılı 
niıbi reılmler ln azami had 
lerl üzerinden rüıum tahıtl 

olunacak, bu sure t le tahıı l 

olunan resimlerden kanunen 

asgari haddi tt!ık~l eden 
yüzde birleri kati olara k ha 
zineye ir tı t .kavdedılerek mil · 

tebakilerl müstahıUler na 
mına emanete a l ınacaktır. 

lelerlnln huıuıi malc aatları 
hesabına bütün beynelmilel 
buhranları lıtlsma ra devam 
edenleri de ciddi surette dü
ıüodürecek ma hiyettedir . 

lıçller le müstak il h beral 
lerln lıpanyol thtı lallnl ve 

karıımazlıjın bazen karıılaı · 

tıiı güçlükleri ba hane ede 
rek İngiltere kabinesine kar· 
tı yapmakta olduklara mü 
cade!e , Manıın öte yanında 
kamoyun bugünkü mühim 
meseleler hakkında derin 
surette inkıaama uiramıt ol 
duiu ve baıbakanın telak
ki ve tatbik ettiği dıt poli- B. Çtmbuldyn 
tikanın da, bazı hallerde, lerinde muhafazakarlar ıaf · 
münakata mevzuu olabile larana kadar ılrayet eden bir 

cek mahiye tte bulunduğu sallanh mütahede edllmlttlr. 
zehabını vermektedir. Avam ı B. Çemberllyn, her halile 
kamaraaıoan ıon müzakere- ( Sonu ClçüncO sayfada ) 

-=====-==-============ 

iktisadi Bu h r a n Ve 
Müvazene Vergileri .. 

20 va 30 lira alınlar ilı ~ir ay~ın noksın çıhıınlır 
~ak~mdı yapılı cık muımalılır. 

iktisadi buhran ve muza

zene verılleri kanunlarmda 

yazılı 20 ve 30 liralık mua· 
ftyetlertn bir aydan nokıan 

çalıtan hizmet erbabı lstlh 
kaklarana ne ıuretle tatbik 

edllecejfne dair Maliye Ve 
kaletinden vıliyetlere bir ta 

mım ıönderllmııtır . Bu ta . 
mimde deniliyor ki : 

"Kazanç. ikti1adt buhran, 
muvazene •erallerlne tabi 

olan hizmet erbabı lıtıhkak · 

larından keallecek vergiler, 

b v mükelleflere her ay bı l 

f ill ödenen paralar &zerin 

den hesap edilmek, muafi · 
yet ve mükellefiyet biiküm· 

lerl, kendilerine bir ay için· 
de ödenen paralarm yekG 
nuna göre taJin olunmak 

Macar 
Başvekili Pa,ayı ziyaret 

ı~ıcık. 
Roma, 12 (Radyo) - Ma

caristan batvekili lmredt, bu 
& yın yirmisinde Kaatel Gan 
doloye ııderek Papayı ziya 
ret edt.cektlr. 

Hamidiye Ge
mimiz izmirde. 

İzmir, 12 (A .A.) - - Ha· 
midiye mektep ıemimlz tlün 
buraya ıelmltUr. 

l llzımgeltrken bazı yerlerde 
18 sert numaralı ve 25 2 • 

933 tarihli tktlıadl buhran 
vergisi umumi tebhil hü • 

kümlerlne muhalif olarak 
yevmiye tle çalaıanlerın •er · 

ılye mattah alacak aylık 
lıtıhkaklarının heaabınde , 

bilfiil kendilerine ödenen 
paralar nazarı dikkate alan . 

mayıp, yevmiyelerinin bir 
ay içinde reımi tatil günle-

ri haricinde kalan ıOn ade· 
dine zarbı suretiyle bulunan 

itibari ücret miktarının eıaa 

tutuldutu haber alındılın . 

dan yeniden •e ehemml1et· 
le maliye memurlarının na-

zarı dikkatinin celbine 16· 

zum görülmüttiir . 

Yukarıda yazılı ber üç 

verginin matrahı da bu •er

giye tabı istihkakların bir 

aylık ballğldtr . Bir aylık ba -

hfden maksat mükelleflere 
hizmetleri mukabilinde bir 

ay içinde fillen tediye olu
nan paradır. BınaeneleJh 

yevmlJe ile çalııanların 

vergi matrahları , henp edJ 
lirken yevmiyelerinin, bir ay 
içindeki it gQnO adedine 

zarbedtlmek suretlle buluna
cak itibari Ocretleri deill , o 

ay içinde filen çahıtakları 
gün adedine veya çalatma . 

salar dahi kanunen veya 
mukavele hükmOoe 16re 

( Soau lldncl aa1f ada ) 



SAYFA : 2 

Türkiye - Fransa Arasındaki: 

ra ·ızG 

leri .. 
"Türkiye ile İngiltere arasmda~i bağlarm kuvvıtlenmesila 
ta~~im e~ilen anlaşma gayet iyi t sirl rde bulunacakıu .,, 

(Dünkü yazının devamı) 
bedeıl bugün maruz kaldı · 

iımaz üzüntülerin menıeinl 
teıkll etmektedir.. . Her ne 
oluna olsun Türkiye Fren 
ıa arasında hasıl olan ya 
kınlaımanın vereceği netice 
terin büyük ve lrnrtancı ma 
hlyette olacaklarından tüphe 
edilemez,, 

Fransa Türkiye anlat· 
maaının tahakkuk ettlilnt 
birinci ıahıfeılnde tebarüı 

ettiren ('" Journal" - Partı 

2.7.1938) gazetesinde M· Sa 
lnt · Brıce, Fren a hariciye 
nazarının ve Parlı büyük el · 
çlmlzln beyanatlaraoı neıret
ttkten ıonra diyor ki: 

" ... Demek oluyor ki, yal· 
nız, Sancak meıeleılnln mu· 
cip olduiu sultefehhümler 
izale edtlmft olmakla lkti· 
fa edilmiyor, Fransa ve Tür· 
kl1e, aıırlardan beri devam 
edeaelen it birliklerini tekld 
ve bütün tarkl Akdenizdekl 
müe11ea vaziyeti idame mah
ıuıundakl mütterek gayretle 
rint tayin ve tebıt ediyorlar. 
Bu kadar gentı btr aahaya 
taallük eden bu anlaımanın 
yapacaiı aklı\erln ne kadar 
ıenlt olacajını izaha lüzum 
yoktur.,, 

Franıa hariciye nazaranın 

Franıa - Türkt1e anlaıma • 
laraoı imza için Ankaraya 
ııdeceilnl f ev kilede tebarüz 
ettirerek haber tteren (" Pa
rfı · Solr,,- 2 7.1938) gaze 
teılode M l. Sauervetr diyor 
kı: 

'"Bugünkü gün, tarihi bir 
ıiln telakki edilebilir. Akdo 
lunacakları haber verilen 
dostluk ve ıenel kurmaylar 
anlatmalarlyle Franıa ve 
TOrklye araııoda mevcud 
do.tane münasebetler kati 
surette idame olunmakta ve 
Hatay atatükoıu meıeleıln. 

den ileride zuhur edebilecek 
anlatmazlıkların ahenk için 
de tetkik ve halli temin 
olunmaktadır Bu ıuretle, 

hiç olmazaa, btr thtlllf nl -
ha yet bul mut oluyor . . 

Fransa hariciye nazırının 

eyliilde Ankarada imza ede
ceil doıtluk muahedesine 
gelıoce, bu muahedenln ga. 
yeal yalnız iki memleket 
araaıodakl münasebetlerin 

lnklıafa delil, aynı zamanda 
tarki Akdenizde bugün mev· 
cud olan muvazenenin lda
meıldfr. İıkenderunda göı 
terdlğlmlz anlatm'aseverhğln 
müılümanlarla meıkün olan 
topraklarımızda fevkalade 
takdir edileceği kayıddan 
vareıtedlr ,. 

(" lnformatfon" Parlı, 
2.7.1938) gazetesi M B im 
zaaı altında diyor ki: 

" ... Fransa • Türkiye doı 
tluk muahedesi, tarki Akde 
ntz statükoıunu teabtt etmek· 

tedlr. 
Velhaıal, genelkurmaylar 

arasında bir anlaıma imza 
~dılmittlr; bir dostluk mua 
hedeıl imza edilmek üzere 
dlr; bir üçüocn eınlaımamn 

akdi de iyi bir yol t klb 
etm te bulunuyor. Def tle 

hakla endlıelerl mucip olan 
Fran11z Türk müzakerele· 
rlnin piliinçosu budur. Bu 
günkü vaziyet içinde elde 
edılen bu mesud neticenin 
f ev kalede siyasi ve manevi 
bir lnlkasta bu'unacağı ka 
bill Jnkiı.r değtldtr ,, 

( .. Jour .. - "Echo,, - Puiı 

2.7.1938) diyor ki: 
'" . .. Bundan bir kaç haf 

ra evvel gayet berbad neli 
celer haaıl oh-01111 tahmin 
ediliyordu; bunun için nkdo-
lunan an1aım nan ehemmi · 
yeti daha ziyadedir Yalnız 

tU noktanın tebarüz ettiril
meal hoı olur ki,, Sancakta 
intihabat nmRliyeılol tanzime 
memur olan milletler ce 
mlyetl komisyonuna nazlka · 
ne bir ıurelte yardımına 

ihtiyaç olmddığı ıöylenlr 
söylenmez bütün zorluklar 
kendiliklerinden zail olmuı 
lardır. Velhasıl, milletler ce 
mtyetlnln cemllekirane ta 
va11utlarından, gizli glz\I 
arzu edilen hareketelzlikleri 
temin için veıl1e1er ve sebep· 
ler ihdasından batka bir fay· 
da ha11\ olmayor. Bu haki 
kat bir defa daha sabit ol• 
du .. ,, 

BugQn meıud bir haberi 
mevzuubahı edeceğiz Cüm· 
leıtyle baılayan makaleıinde 
(~Republique,. ·Parla,) Fran· 
sa • Tiirktye doıluğunun ıh· 

ya edilmlt olmaınndao dola· 
yı memnuniyetini izhar edı · 

yor ve Fransa · Suriye mua · 
hede&lnln tasdik edilmemesi 
lüzumunda larar eyliyor ve 
diyor ki: 

".. Kanuni Sultan Süley 
man devrinde haıla mıf olan 
bir dostlukla Fransaya bai· 
lı olan Türkiye, FraD11a ile 
komtu bulunmakta, yani, 
kendlll ıle Arap devletleri 
arasında Franaanın bulunma· 
aında faydalıdır. Türkiye, 
biraz orada kaldıkça Türk 
ekalllyetlnln emniyette bu 
lunacağını bilir. 

Türkiye huzur içinde bu 
lunabiltr, çüokl biz orada 
kalacağız Orada kalmamızı 
icap ettiren sebpeler ıunlar· 
dır: 

1 Hırlıtlyan veyahud 
Türk halle ı Surlyeltlerln pa · 
narablzmlne terk edemeyiz; 
2 - Surlyede, imparator. 
luğumuzun emniyeti için 
behemahal lazım olan mevzl. 
lere ıahlblz Bu mevzileri 

ehltaallp muharebeleri za 
manındanberf muhafaza et· 
mekteyfz; 3 - Muıul pet· 
rollerinden hakkımız olan 
yüzde yirmi bet ntsbetlnl 
bize getiren borular Trab· 
lustamda nihayet bulmak 
tadır Bundan baıka yukarı 

Cezirede Muaul petrollerine 
çok f alk olan petrol kay 

nakları bulunmuıtur; 4 -
Suriyeyi terk edecek olursak, 
ılmali Afrlkadaki bütün 
müatemlekel rlmlzi terk et· 
memlz icap eder, çünkü bü· 
tün bu yerler Arap dtyar
larıdır; 5 - Mtra11mıza kon 
mak lıtlyenler çoktur; late · 
nllen tarzda tevalm edilebl 
lecek vu veyahud bu deı>let 

bizim yerimizi lmakta ge 
clkmez.,, 
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H RLE i .. .; 
iki eci O obil Ka- As e " 1 Kamplar .. 

1 o 1 • • 

•• 
azanın Bir ·nde Bir Adam 

Oldü. Diğer ·nde de Bir Çocuk 
Ağır Yaralandı. 

Su11ğırlık, 12 {Hu nsi) - Arabada, Şerifin yanında 
Balıkeıirle Suıığırlık arA11n- bulunan Adem adındaki ar 
da btrgün önce feci btr oto 
mobil kazası olmuıtur. 

Balıkeılrlo Karaoğlan ma· 
halleslnden töfer lsmal1 oğ. 
lu Saadettlnin idare ettiği 

kadaıın btrıey olmamıthr. 

Hakim B. Hüsnü Aydınla 

ve jandarma vaka yerine 
giderek tahklkatı yapmııhr 

Şöfer tevkif edilmlttlr . 

~:~d.~~:::001,ı'!:~~ke•!r!:: ~ehrimizdeki otomobil kazası 
hareket etmlıtır. Yolun, Su. 
ıajırlığa üç ldlo metre ka
dar o\an kıamında buranın 

Ha midiye mahallesinden 
Ômer oğlu Şerif, Sultançayır 
köyQne arabaııtle k lbur ma 
klneıl götürürken bu kam 
yona raıtlamııhr. Kam · 
yon geçerken araba· 

ya ııddetle çarpmıı, bu es· 
nada arabacı Şerif de baım· 
dan aldığı ağır btr yara ne· 
tlceıfnde ölmüıtOr. 

Biğadıç Cina
yetin ·n Dünkü 
Muhakemesi. 
Ôfretmen Nazlfln üç yaı· 

larıodakt çocuğu llteri Btğa 
dıçta öldürmekten ıuçlu Halıl 
oğlu Kuım ve Kara Muıtafa 
ile diğer ıuçtularıo muhake 
meslne dün de saat onda oğır 
cezada devam edllmiıtlr. 

Muhakemede, Bığadıç bat 
öğretmeni Atıf, nüfuı me
muru lbrahlm. belediye re 
isi Vehbi ve maliye süvari 
tahsildarlarmdan Mun im
me ıahtdl olarak dtnlenmlı 
terdir. 

Çocuiun keıtld ği anlaıı 

lan üzerindeki kan lekelerı 

nln inun kana olup olmadı 
iının anlatılma ı için tabbı 
adliye ıönderllen bıçağa aid 
rapor gelmedljlnden mu 
hakeme 5 aiuıtoı cum!' ıü 

nüne bırakılmıthr 

Alaca yüzünden kavgı. 
Alt oğlu Yaıar adında bl · 

rlle Eğe mahallesinden De-
. mir oğlu Talip, alacak me

l ıelestnden kavga etmtılerdl r. 

Kavga blrhaylt büyümüt 
ve sokağa büyük bir kala 
balık da toplanmııtır 

Yaıar, kavgada Talibi döğ 

düğünden yakalanmıtlır. 

Kiracıyı çı~arma~ içini 
Htsarlçt mahalleılnden Et 

hem oğlu Meftunun, Martlı 
mahallesinden lamatl oAlu 
Abdullehı dükkanından çı
karmak makıadile dükkin 
duvarını deldiği ılkiyet olun
duğundan tahkikata baılao 
mıttır . 

ir ka~m ~ ı ça~I y r lan~1. 
Dinkçiler mahallesinden 

Ali o~lu Mehmet Emtn, bu 
mnhalleden Hüseyin kızı 29 
y&ılarında Hatl~eyl bıçak

la hac ğmdan hafı fce y -

r lamıetır. 

Karaoğlan mahallealnden 
B Sırrının idare ~t 
Uğl otomobil de Fazhkuyu· 
ıu civarmdan geçerken lnö · 
nü mahallesinden Rıza oğlu 
13 yatlarında Ahmet adında 
bir çocuğ~ rarpmıthr. BaeıD· 
dan, vücudunun muhtelif 
yerlerinden afır ıurette ya. 
ratanan çocuk memleket haa · 
tahaneslne kaldmlmııtır. 

Tahkikata devam edilmek-
tedır. 

Sehrimize gelen mebuslar. 
Gaziantep mebusu Gene 

ral Ali Hıkmet Ayerdem 

ile mebuılarımızdan B. En 

ver Adakan dün fgtanbu\dan 

ıehrlmtze gelmıılerdlr . 

B. Adakan Edremtte aeç 

mittir. 

Tür~iye bisiklet ~irincilik· 
lerine hazuh~lar. 

Bölge bisiklet btrlnclsi 

Güçten Sabri ile ikinci 

Birlikten Mehmet bu ay 
içinde lıtanbulda yapılacak 
olan Türkiye bisiklet birin · 
clllklerJne İftirak edecekler 
dır 

iki genç evveliıl gün ekıer 
ıiz yapmak üzere şehrimiz 

den Ayvalara kadar gltmlı· 
ler VP. orada bir gün kal· 

dıktan sonra yine bıııkletle 

tehrlmize dönmüılerdlr. 

Her iki blıtkletçt, yaraılara 

hazırlanma mahiyetinde olan 
bu çahtmalanna devam et
mektedtrler . 

Atletizm müsa~akalan. 
Bölge atletizm eçmeleri 

ne pazcr günü Bandırmeda; 

Bandırma, Gönen, Edınclk 

kuluplcrinln kız ve erkek 

atletleri ııraımda; Edremit, 

Havran, Bürhanlye, kuhip

lerfnin atletizm müsabaka· 

lan da Edremltte yapılmış 

hr. 

69 Lirasını e ldumıs. 
Sındırgının Umurlar kö · 

yünden Hüıeyln oğfo Veli 
adında biıi polise müracaat 

ederek hayv o pazarında 

cebinden 69 lırasıoın çahn· 
dığmı blldlrmfıttr. 

Hınızla r raamaktadır. 

•• 
Oğretmen Okulu Kamptan Dön 
dü. Liselilerde Dün Rasimbey 
Çiftliğinde Kampa Çıktılar . 
Bundan yir

mi gün önce 
Rasim bey çff t 
ligine kampa 

giden Ôir t 
men okulu ta· 
lebeaı dün dön· 
müıtür . 

Ltsenln de 
olgunluk imli· 
hanları bltmft 

olduğundan bu Talebelerin Geçen Seneki Kampı 
okul talebeıf de aynı yerde aakeri den ve tatbikat görmek 
üzere dün kampa çıkmıılardar. 

Kolordu muzıkaaı ile dönen ve giden her iki okul 
ıençlerlnin geçltl halk tarafından sevgi ve iftiharla takip 
edilmtttlr. 

iktisadi B hran Ve 
" 

uvazene Vergileri .. 
(Baıtarafı bJrlncl ıayfada ) 

kendilerJne ödenen paraların 
nazarı dikkate alınma11 ve 
muafiyet veya mükellefiyet 
h\ikümlerlnin tatbikine bu 
miktarların esu tutulma11 
lazımdır. Bu miktarların he· 
sabında müstahdemin bir ay 
içinde çalııtıaı muhtettf mü· 
e11eıelerden filen aldıiı üc
retlerin yelcünu esaı tutulur. 

1 - Yevmlyeai 2 lira 
olan bir iıçioln nlaa n 1938 
ayı zarf ıoda 1 O gün çahımıı 
ve o ay içinde baıka bir 
müe11esede dahi çalıtmamıı 
oldufu takdirde aylık iıtıh
kakı < 10X2=) 2U liradan 
ibaret olacağından yalnız 

kazanç ve hava kuvvetlerin 
den yardım vergisi kealle 
rek iktisadi buhran ve mu 
vazene vergilerinden muaf 
tutulması lazım dar. 

2 - Nısan 1938 ayının 
tik 10 günü zarfında bir li 
ra yevmtve tle bir müe•se 
sede çalıtmakta iken ık ı n

ti l O günü zarfında 1 5 
lira yevmiye ile batka bır 
müe11esede çalııan ve on· 
dan sonra mezkür ay zar · 
fında hiç çalıımamıı olan 
bir lıçlnin Niaan 1938 ayına 
ait lıtihkakı (lXlO+ı.s.>< 
10=) 25 liradan ibaret ola 
caiından ilk on günlük yev· 
mlyeslntn 60 kuruıunun ka 
zanç vergisinden ve a } lık 

istihkakının tamamı iktisadi 
buhran vergisinden muaf 
tutulması ve 19 l ıra üzerin · 
den kazanç ve latıhkalun 

tamamı (20) lirayı gl'çtiği 

için tamamından muvazene 
verglıl keıllmeal kap eder. 

3 - Nlaan 1938 ayı için· 
de bir müe11eıede üç lıra 

yevmiye ile 5 gün ve 2 li · 
ra yevmiye ile de baıka bir 
mfiesaeaede 8 gün çalııan 

bir müstahdemin aylak lı 

uhkakı ı5X3 + 2x 8=61 
lirıt. olacaiından bu htıhka 
kının 30 llra11oın Luhran 
verglılnden htııınaaı ve 31 
lir sından buhran vergisi ve 
t mamtndan kaz nç ve mu· 

vazene verıllerl kesllmeıl 
icap eder. 

Hava kuvvetlerine yardım 
verglıl kanununda aylak 
istihkak üzerine mevzu bir 
muafİyet hOkmü mevcut 
olmadığından yevmiye lle 
çalıtanların a~lık lstlhkakla· 
rı ne oluna ohun lstlhkakın 
aılı üzerinden bu verginin 
keıılmeıl lazımdır. Bu ver 

giye mntrah olacak istihkak
lar dahi, yukarıkl izahat 
dairesinde, müstahdeme bir 
ay ıç ınde fılle•n ödenen mık· 
tarlardan ibarettir Ancak 
bu vergi lallhkakın aılından 
yani müıtahdeme bir ay 
içinde hizmetine mukabil 
f ıılen ödenml lazımgelen ~c
retlerln vergi veya ıalr nam 
tarla yapılan tevklfat da 
dahil olduiu bade bulunan 
mtktarlarındao alınması la 
zım geldiğinden iıtıhkaktan 

kazanç, buhran ve muvaze· 
ne vergileri indirilmeden ev
v .. lkl mlktaran hava kuvvet · 
lerlne yardım vergisine mat· 
rah lltıhazı icap eder. 

Mesela: Rir ay içinde 150 
kuruı yevmiye de 20 gün 
çahıao bir müıtahdemlo 

aylak lstih\cakı 150 X 20 =:;:;; 

3000 kuruı olup bundan 0/0 
2 beaabtle 60 kurut sıhhiye 
tevkıfatı yapılmıı olıa, bu 

tevklfatın ve kezalik kazanç 
ve muvazene vergilerine yar · 
dam vergisinin heubında 

nazara dikkate almmasma 
fmki!' yoktur. Verginin 30 
lira üzerinden 60 kuruı ola 
rak kesilme i iktiza eder· 
Ancak bu vergide dahi müı· 
tahdemin istihkakı fillen ça· 

hthiı gün cdedfne göre ta 
hakkuk eden ücretinden ib 
aret o'up çalıımadağı günle· 
rln aylak istihkak hesabına 

idha\ edllmeıi caız değildir· 
Bu izahat dairesinde ınu 

amele yapılarak vanholıi• 
meydan verılmemeıl lüzP 
muoun merkez ve mülhak 
kazalar maliye memurlarına 
ehemmly tle t bliğl 1 zırn 
dır . ., 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

Ayrılık Halinde 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Pavll 
- 94 -

Bundan evvel ki 146 ncı 
madde boıanma halinde ka· 
rı ve koca mallarının tasfiye· 
ılnden bahıetmffU . Bu mad
deyi takiben vazolunan l 47 

nci maddenin (ayrılık vuku
unda hiklm ayrılıiın müd 
deline, karı ve kocanın 

vaziyetlerine göre mal. 
farının idareıl hakkında 
kabul ettikleri usulün fes 
h ını veya lpkasını emreder 
Fakat kan ve kocadan biri 
ibareıl ile karı ve kocanın 
139 ncu madde mucibince 
bir seneden üç ıeneye kadar 
ayrı yaıamalarına karar ve· 
rlldlil takdirde 137 ncl mad 
de lktlzaaınca lizım gelen 
Ye bilhassa kadınm tıkan ve 
fnfaluna, karı ve kocanın 
malı münasebetlerine ve ço· 
cukların muhafazasına mü 
teallık hiklm muvakkat ted· 
biri eri itti hez eder ibaresi 
ile de karı ve koca ara11nda 
vaki ayrılık kararını müte 
aklp hi.klmin huıuıatı mez. 
kureye dair tedablrl lizlme 
ittihazını emretmektedir. Bı 

naenaleyh karı ve kocanın 

sabit olan boııınma davaları 
üzerine hakim derhal boıan 
ma kararı ittihaz etmeyip 
teenni ile hareket ederek 
gGn eeçer kin geçer fehva · 
ıınca aradan bir miid · 
det geçmekle barışmala 
rını muhtemel gördüğü tak 
dirde boıanma ıebeblnln ma 
hlyetine ve hakimin bu hus 
llıtakt kanaat ve tıs kdlrtne 
lfÖre bir seneden üç seneye 
kadar tayin edeceği ayrılık 
tnüddetı esnasında hakim 
her ihtimale karıı 137 ncl 
tnaddede beyan olunan mu 
Vakkat tedbirlerden olan kara 
ve kocanın ayrı J&fRmağa 

'lıahlcum oldukları müdde· 
Un miktarına, karı ve ko· 
tanın vaziyetlerine göre ma -
llarının idaresi hakkındaki 
lbuhtehf uıullerden kabul 
ettikleri usul her ne olursa 
olıun feıhinl veya lpkasını 
e1nreder Hakim bu gibi te 
dabtrl lizime ittihazı ile mü 
lcellef olmakla beraber karı 
"e kocadan biri tarafından 
"akı olan talep üzerine hi 
lcıoı aralarındaki malin ay 

~llbaıına karar vermek mec 
Urlyetlndedlr. Boıanma ve 

)a ayrılık davasında karı ve 
le h 0can1Dı muvafakati arı ve 

atta daha evvelden arala 
~ada vaki mukavelenin bile 

iç bir kıymeti olamadığı 
~e bu huıuaa dair df nleni • 
erı ıahit l t'rln ıahadeU 

Ve 
d tarafevnln ikrarı 
h ahı hakimi takyit etmediği 
le alde mal ayrıhğı hakkında 
ı "'ı ve kocanm ittifak talep 
~tine riayetle mükelleftir. 

1 Gıtereken va ki olan tek · 
Şflerını bakim teıçıl eder. 

•Jet teklıfat müıtereken 

"""• 1 1. o mamıııa kanunun 
1 endıııne bahıettıği tedbir -
•~'1 itUhuda serbuttlr. Hi
"loı '-"arı ve koca aruında 
~iitteh IG az ve mukarrer uıu· 
L idarenin lıuf lyeılne veya 
qlll " h llZere kalmaeına veya. 
t Ut l'ltezlcl'ır uıulün tebdil ve 
'iYlrı d tı ne e karar verebilir. 

•r uaula mGtteblze mal-

ların ayrılmasına dair he 
bunun teptiline gidemez . 
TepUl keyfiyetinin dehi si 
cilli mahıuıuna kaydedilme· 
ıl 175 ve müteakip 181 ve 
l 86 ve müteakip maddele. 
rinln mütaleasını tavsiye 
ederim 

Ayrılıia hükmetmekle be 
raber mallarının ayrılığına 

da hükmetmekte muhayyer
dir. isterse etmez Az yuka 
rıda arzettiğlm veçhtle talep 
vukuunda mal ayrılığına da 
karar vermekle mükelleftir. 
Hakim karı ve ~ocanıo ve 
bilhassa karının malini mu 
hafaza ve himaye tçln te· 
dabtrl muktt'zlye ittihazı ,ıe 
amirdir 

- SONU VAR 
---"'!lliı __ _ 

Banduma icra 
memurluğundao: 

Bandırmada ıayakçı Ab· 
bas kar111 Safi naza J 500 
lira vermeğe boçlu T ekır
dağında otelcilik eden ala 
caklı Abbaaan kardt'fl lbra 
hlmln haczedllen gayri men 
kuller.oden Bandırma Paıa 
hayırı mahallesinde ve Ba 
lıkeılr caddetlnde bulunan 
ıubat l 339 tarihli 40 numa 
rada kayıtla aağı kendi ma 
ğazası ıolu yol arkftat llı.cı 

İbrah ım hane avl111 önü 
yol tle mahdut 750 lira kıy
metinde ve ıubat 1336 ta
rih ve 41 numarada kayıtlı 
sağı Ahmedln demirci dük -
kanı solu kendi mağazası 

arkası hacı İbrahim önü yo\ 
ile bağlı 750 lira kıymetin 
de ve yekdığerfne müttaaal 
ve birer kat üzerine yapıl 

mıı kir gir 1 50 ıer artın 

üzerine mebni mağazalarla 

Bandırmanın Baydar çavuı 

mahalleıinde bulunan ıarkan 
kendi hanesi garben İzmitli 
oğlu Şevket ve hacı Alt ev· 
leri ıtmalen tabak Osman 
oğlu Bekir cenuben yol ile 
mahdut 500 lira kıymetin
deki anan satılığa arz oluo. 
muıtur 

l - lpotık aahlbl , ala· 
caklılarla diğer alakadarla
rın ve lrtıfak hakkı sahip 
lerlnin tıbu gayri menkul 
üzerindeki hakları ve husu· 
sile f alz ve maarafa dair 
o lan l .. dialarını evrnkı müı 
pttelerlle 20 gün içinde tc 
raya bildirmeleri ve hakla 
rı tapu ılcill ıle sa bit olma -
dıkça Htıf bedelinin paylaı 
maaından hariç kalacaklar . . 
dır. 

2 - İlk arttırma 17 - 8 · 
938 çarıamba gunu saat 
15 te Bandırma ıcra daire· 
sinde arttırma11 yapılacaktır. 
Verilen bedel muhammen 
kıymetinin 4 le üçünü bul 
madıiı takdirde sat•ı ~ - 9 
938 cuma günü aaat J 5 
de muallak olup aynı günde 
bo;ç 18 - 6 · 933 tarihin · 
den evvel verilmesi muktezi 
olduğundan 2280 sayıla ka 
nunun hükümleri dairesinde 
yine muhammen kıynıetin 

4 de üçünü bulunmazsa ıatıı 
5 ıene zarfında yüzde yedi 
buçuk f alzle birlikte öden· 

TORKDILI 

Avrupa içinde Karga-
- -

şahklar Ve Güçlükler .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 
bu ruh halinde kartı bir ha 
rekette bulunmak lıtemlt ol· 
maladar . Baıbakanın dün ıöy

ledlğl nutuk-huıustle kabi
nenin .. kana suumıı ıulhıe 
verler,. tarafından uğramak 

ta olduğu hücumlardan hah · 
seden kısmı az çok fütür 
etmekte olmakla beraber -
harbe mani olmak huıusuD· 
da herkeıe düıen vazlf eyi 
açıkça anlattığı için bir ce
earet veıtkasıdır . 

B•zzat lnalltereoin vutye 
ti bakımından, baıbakanın 

blrlık hü" Ü metinde muhafa · 
zaklrlarla mtlllyetçl lıçllerin 
ve liberallerin elele vermlt 
almalarının :nglltereye bey 
nelmtle poltlkada daha faz · 
la nüfuz etmft olduiunu (ki 
pek doğrudur) teyit ettıkten 
ıonra, flmdlye kadar kabl · 
neye yardımlarını eslrgemtı 

olan "eski ltberatler.. 1 da· 
vet etmesi ve bunlardan va · 
zlyetlerlol bir daha tedkık 
etmek zamanının gelip gel · 
memiı oldutunu ıormaaı ol 
dukça dikkati callpttr Şay~t 
az çok yakm bir istikbalde 
umumi ıeçlme baı vurula
cak ise bunda birllk hü&ıii

metlni ve milli ekıerlyetl 

genlıletmek huıuıunda bir te
ıebbüı mahiyeti görülebilir. 
Her ne olursa olsun. muha -
lefet lıberallerlne yapılan bu 
davet lehinde B Çember 
laynın ileri ıürdüiü delille
rin kıymeU vardır: Liberal 
lerle muhafazakarlar arasın
da mali usullere dair müna· 
ka~aların artık yeri yokıa 

da hükumetin lçtlmai, zirai 
ve sınai blihatının ve hu 
ıuslyle dıı politikasının en 
geniş ölçüde milli yar 
d ıma ihtiyacı vardır ve bu 
hatibin de ded ğt• gibi, "ne 
münasebetsiz ve ne de güç 
olmayacak olan,. bir el bir 
llğlne mani teıkH etmez. 
Haıbakanın bu avanslarına 

liberallerce ne suretle mu. 
kabele deılectii hakikaten 
allkayı muciptir 

B. Nevıl Çemberlayn, 

f üzundan hürf yetlerlnt kur 
tarmak için mücadele etmif 
lerdir. Baıbakan: "Eğer ln
glltere bir daha tehlikeye 
girerse ve onu kurtarmak 
için harbin tek veeıta oldu
ğuna emniyet getirirsek tek· 
rar harp ederdik.. diyor. 
Fakat, "harpta kendine ga
lip adını veren kim olursa 
olıun, bunda kimsenin ka 
zançlı olmayıp herkesin 

( Sonu yarınki nsühada ) 

l ISTANIUL RADYOSU 
13 Temmuz 1338 Çarşamba 

Ôğle neırtyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl

ılklıi. J 2 50: Ha vadis. 13 05: 
Plakla Türk muıtklei. 13 30: 
Muhtelif plak neıriyatı. 
Akıam neırtyatı: 
18 30: Konferanı: Emtnö 

nü Halkevl namına: Sami 
Karayel (fatıhden bugüne 
kadar lıtanbulda spor) ı 9. 
15: Nihal Aıım ve arkadaı 
lan tarafından Türk musl 
klıl ( Unak~ Hüzzam ve 
halk ıarkıları). 19 55: Borsa 
haberleri. 20: Saat ayarı 

Grenvlç raeaJhaneıinden 

naklen. 20 02 Şehir Bandosu: 
Cemil Oö\ener idaresinde. 
20 45: Hava raporu. 20 48: 
Ömer Rıza t a r a f ı o -
dan Arapça söyle .. . 21: Saat 
ayarı: Bedriye Tüzüu: Şan -
Stildyo otkestraıı ref aka tile 
21 .JJ Tahsin Karakuı ve 
arkadaıları tarafından Türk 
muıtkisl (Sultani yegah f aa 
lı) 22. J o~ Müzik ve var ye · 
te: Tepebaıı belediye hah 
çeılnden naklen 22.50 'son 
haberler ve ertesi gunun 
proğramı . 23: Saat ayarı 

Hal~eıi Bıskanhüm~an: 
Halkevi kurslar ıubeıl ta

rafından 18 temmuz pazar · 
te"I gününden itibaren lngl 
ltzce kursları açılacaktır . 

İstekli olanların Halkevi 
ıekreterlne müracaatla adla
rını yazdırmaları rica olu 
nur. 

•••••••••r•••••••••••••••• • • • 
: Önümüzdeki Cu- : • • • 
: martesi akşamı Yok·: • • 
: sullar Birlig"i men- : • • 
: faali ne fltatürk par- : • • : kında verilecek gar-: 
! denparti biletlerini ! 
i şimdiden a/Jnız. i 
• • : Masalar numa- : 
: ra/Jdır. : • • 
'························: 

polltıkaamı ancak harp aley 
hinde bir iddianame yap· 
makla en iyi ıektlde hakla 
göstereceğini düıünmüıtür. 

B. Çemberliyn, pek doiru 
olarak. dünyanın tik gün . 
lertoden beri insanların bu. 
günkü kadar çıldırmıı ol
duklarını göıteren bir mBn · 
zaraya tesadüf olunup olun 
madığını ıormaktadır: Çtnde 
ve ispanyada harp ılvll 
halkı korkunç surette muz· 
tarip ederken büyük millet
lerde tasarruflarını çok ge· 

nlı ölçüde ıillhlanmakla 
tüketiyorlar. lngtltere ve 

r-iAoiruZiüi-1 
müttefikleri kuvveti değil, 
nizam ve kanunu hakim 
kılmak için cihan harb ini 
yapmıılardır Yabancı nil· 

1 KIR~ ASİYE 1 
1 ıv.rAGAZASI I 
1 An af arialar Caddtıindtkl I 

SAi'FAı 3 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

itfaiye için itfaiye tipi ve asgari (25) beygir kuvvetin 
de bir motopomp alınacağından 15 gün müddetle açık 
ekıiltmeye konmu§tur Muhammen bedelı (2000) liradır. 

Fenni ve eksiltme ıartnamelerl Belediyede mevcuttur. 
Ekıiltmeye lttlrak ed~ceklerln yüzde 7,5 kanuni dl

poztte vermelerı, alınacak Motopomp Türklyede asgari 
b~ı yıldanberf tanmmıı ve tekntk tecrübeler nctfceılnde 
İtfaiyeye elverlılt oldufuna dair fenni rapor ibraz edllmeıl 
mecburıd ı r. 

lhal eıl 29 7 938 larıhlnde cuma günü ıaat 16 da Ba
lıkeıir Belediye Encümeninde yapılacaktır . 

Taltplerln ve faz la malumat almak iıtlyenlerfn Bele· 
dtyeye müracaat etmeleri ilin olunur. 

4 1 - 22 1 
--------------------------~--~-
Balıkesir Tapu Sı4cil 

Muhafızlığından: 
Nahiyesi: Köyü: Cınıl: Hududu: 
Btğad ç Faraı Ev Sağa : Yakup evi , ıo · 

lu ve arkaıı ve önü 
yol. 

Evsafı yukarıda yazılı ev K Evvel 291 tarih ve 17 

No. lu tepu ıenedl mucibince demirci Veli oğlu Mustafa · 
nın tanrrufunda ıken 322 de oilu lbrahlm ve lbrahlmln· 
de 935 de ölümtle veraeetl kat111 Val-ı lde ve krzı Emine 
ve kendinden evvel ölen oilu Tahtrio oğlu Mustafayı bl· 
lahare Eminenln de 938 de ö ' üm ı le kızı Vahideyi terk 
ederek öldükleri bunlardan baıka varisleri olmadığı ve bu 
verese namlarına lntıkalen tescil muamelesini talep etme· 
feri üzerine mahallen keıtf ve tahkiki için 27 7 9J8 tari
hine tesadüf eden çarıamba günü mahalline memur gön· 
derileceğinden bu ev hakkında tasarruf veaaır suretle hak 
ıddta edenler varsa bu tarihe kadıH Vilayet Tapu Stcıl 
Muhafızlığına ve bu tarıhde mahalline r idecek memura 
müracaatları ilan olunur. 

Bahkesir sulh hu~uk hi~imliğinden: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu , hane. bulunduğu 
mevki mahalle sokağı ve 
numarası, l t sağ tarafı 

Alt oğlu Haltl ıol tarafı 

Akif kızı Hatice arkası Meh 
met oğlu Hüınü, öoü ıokak 

ıle mahdut hane 
Takdir o lunan kıymet 400. 
Artırmanın yapılact iı yer 

gün saat 938 - 12 ağuıtos 

cuma günü saat 15 de iıbu 
gayrl menkulün artırma 

ıartnameıl ) l 7 9J8 tarihin· 
den itibaren mahkeme kale· 
mlnde herkealn görebı lmeıl 

için açıktır . İlanda yazılı 
olarlardan fazla malumat 

lıtiyenler iıbu ıartname ve 
doıya oumarasile müracaat 
etmelıdır . 

Art rmaya ittlrak için yu 
karda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nlsbetlnde pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir 

fpotek sahibi olacaklılarla 
d iğer alakadarların ve lrtı · 
fak hakkı aahiplerlnln ıay 
rl menkul üzt rinde ki 
haklarını hususi le f alz ve 
maarafa daır o!an ıddiala· 

rmı tıbu ilan tarJhtnden iti 

haren yirmi gün içinde ev -

rakı müsbttelerile birlikte 
memuriyetlmlze bild ırmelerl 

lcabeder akıl halde hakla-

nupta bedel on l arın o ıay' 

rl menkulle temin edılmıı ala · 
cakla;ının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üze
re artırma on beı ıün da
ha temdit ve on beııncl gü 
nü aynı saatte yapılacak 

artırmada bedeli aatıı lıtl· 

yenin alacağına rüçhanı ol 
an dıfer alacaklıların o gay
ri menkul ile temin edılmlt 
alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak ıartıle en çok 
artırana ihale t:dlllr . Böyle 
elde edılemezıe ihale ya· 

pılmaz ve satıı talebi düıer 
gayri menkul kendlalne iha
le edilen klmıe derhal ve 
ya verilen mühlet içinde 
parayı vermezıe ihale ka
rarı fcah olunur ve kendi. 
ılnden evvel en yükıek tek
lıfde bulunan klmıe arz et· 
mlı olduğu bedelle almafa 
razı olursa ona, olmazsa 
veya bulunmazıa hemen on 
bet gün müddetle artırma . 

ya çıkarılrp en çok artı

ranın ihale edilir iki ihale 
aras ı ndaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 den hac· 
zolunacaktır faiz ve dlier 
zararlar ayrıca hükme h" · 
cet kalmaksızın alıcıdan tah 
sil olunur. 

Ga yrl menkulün yukarda 
gösterilen 12 8 938 tarihinde 

rı tapu slcillile sabit olma· mahkeme kalemi odasında 

dıkca satıı bedelinin yapıl lıbu ılln ve gölterilt'n artır · 

mek üzere teıcıl edılmlı 

olacakhr 

1 Kadri Uzkur 1 
1 K1rtasiye Mağazası 1 
1 Bu defa Pafacaml cad 1 
1 deılnde Balıkhanı alhn· 1 
1 dakl büyük beton mağa 1 1 zaya nakledllmııtır. 1 
1 A radkfmız her Ç«"f it lur· 1 

maaından hariç kalırlar, ıöı ma ıartnameal aatıı memur 
teri len günde artırmaya ıı ı tnahkeme baıkatibi da.lre· 
tırak edenler artırma ıart- ılnde ıatılacaiı rlin olunur. 

namesini okumuı ve lüzumlu r·······~·············· .. 
malumat almıı ve bunları : TURKDILI : 

mecburiyetindedirler. 1 taalye levazımım en u.cuz 1 
4 - Fazla malamat al· 1 ve en iyi ıekllde ( Kadti 1 

mak ııtıyenlerın daıremızin 1 Uz kur Kırtıyesi Maf azası ) 1 
935 224 doıyaaına müraca 1 nda bulabilirsiniz. _J 

3 - Talipler muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu 
ntıbettnde nakdi veya mtlli· 
banka mektubu ibraz etmek 

atları alin olunur. .. ----------

• • hmamamen kabul etmiı ad : Pazartesinden baıka her • 
ve itibar olunurlar. f aytn 1: ıGn çıkar. StyaHl gazete •• ! 
edilen zamanda gayri men : Yıllıiı: 800 K.uruı : 

kul üç defa bağırıldıktan ı : Altı. Aylıfı:400 • İ 
ıonra en çok artırana ihale : Sayıaı: 3 : 
edilir Ancak artırma bedeli j! Günü geçmit ıayıl:r 25 ! 
~5uh:,m.::~:u~ıym::•;a y~::ı: ıi ku::~~~S: i 

• • tattyentn alacağına rüçhanı 1 BALIKESlR TÜRKDILI 1 
olan difer alacaklılar bu ~-••••••••••••M••••••-' 
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