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Ademi Müdahale Komitesi ispanya 
işleri Üzerinde Kati Kararlar Aldı. 
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Atatürkün Hataylılara Karşılığı: Çekoslovaky~da So-
,, s· . I . A s d V R f h 0.. . koUarKon~esıKuruldu 

IZln çın rtan '""aa et e e a tler1m .,, Bu münase~ıtlı Rus, Yunan, Yugosl11 va Bılaaı 
Büyük Şef, Milletin Gösterdiği Sevinç Ve Heyecana da Şu Karşıhğı Verdiler: 

''Hatay Milli Meselemizin, Dostca Tedbirlerle Müsbet Ne-
ticeye Ulaştırılmasından Duyulan Sevinç Yerindedir.,, 

lıtanbul, 6 (A.A.) -- Ata 
tOrk Hataydan aldıkları ta 
zlm ve teıekkiir telırafla 

nna aıalıdakl cevabı ver
mlılerdlr: 

"Sızın için artan aaadet 
•e refah dılerım.,, 

lıtaobul. 6 (A.A.) Re;ıı· 
cumhur Atatürk yurdun her 

tarafından ıelen ve vatan 
daılaran •evlnç ve heyeca · 

ıunı btldıren telıraf lara aıa · 

iıdakl cevabm Anadolu 

•Jan11 v&1taııle abliianı 

emır buyurmuılardu: 

''Hatay mtlU aıeaeJemıztn 
doıtca tedbirterle mGı 

bet aetıceye ula1tırılma110 
dan duyulan ıevanç yerınde 
dır.,, 

lıtanbul, -
Hatay meaeleaınde anlat · 

lbaJa varılm&1a fran11z mat· 
buatında Ja .. ü 7 cn. l.tr -·-· 

nuntyetle karıılaomııtır. 
• Parlıuar" ıazeteıinde 

•IJaai mubarrirlerden Jül 

Sauenetn yazdıiı bır yaza · 
Ja ıöyle.baıhyor: 

•·Buıllnkü tarihin yanına 

be1az bir darp lıaretl konu· 

labıhr. Haber verilen dott 
luk ve erkanıharp anlaıma 
lan ile, Franıa ve Tiirldye 
araaındaki doıtluk miinue 

1 batı ıailam blr ıurette mu· 
hafaza edtlmit oluyor lı

l kenderundaki idare ıeklt 

1 ıle ortaya 9aıuuı1 u ... _ • •••• 

lif lar da bundan ıonra ar 
tak biiyük bir lheok içinde 
tedkak ve halledilecektir. 
Hıç olma:na bir tbUlif or· 
tadan kalkmıı bulunuyor .. , 

Muharrir , Hatay ltlnlo 

Bu Sene Fazla Orta Amerikada 
Okul Açılmıyacak .. 

----

19.! 1 denberl ıeçlrdtği ıaf· 
haları da kısaca anlattıktan 
ıonra ıon günlerde meıele 

ntn aldığı ctddt ıekh ııaret 
ediyor Te halledtlen ıeyln 
hakikaten müıktl bir meae 
le olduiunu ıöylüyor. Son 
aolaıma ıeklını de ıöyle 
teıbıt ed•yor: 

"Franl!l büt6n arazide ua· 
ylf kuv'!etın ı kendi elinde 
tutacaktır Yalnız, bllha11a 
Türk ahalinin bulunduğu 
yerlerde Türk asker kuvvet 
!erinin bulunma11oa kabul 
etmektedir. 

Harlclye nazırının eyliilde 
Aokarada imza edecefi doıt
luk muabedutne gehnce; bu 
muaheden ın gayesi yalnız 

ıkl memleket a raeandakt 
münuebatın lnkltafı deill, 
ayna zamanda ıarkl Akde· 
ntzde muvauneyi muhafa · 
zadır. 

Şunu ali.ve etmeye lüzum 
yoktur ki, Fran11nın lıken· 
• ----- --·-1··•-..a .. ptarterdı il barııçı ıtyuet ana fl1 •• 

lim olan bütün müıtemle 
kelerimizde çok tyl takdtr 
edilecektir ,, 

Japonlar 
Hankeoru iıgal ettiler. 
Nankln, 6 (A.A.) - Japon 

kıtaatı buıOn Hankeoyu 
tamamen logal etmlıtır. 

mamf ıkıtlerindın da atlatlır gitli. 
Prağ, 6 (A.A.) - Sokollar 

konıreılnin &kinci 1Gn6 Çe 
koılovak, Ruı, Yuıoılav •e 
Bulıar SokollarUe Slav ol· 
mayan memleketlerden ıe· 
len atletler Prai ıatoıunu 

ziyaret etaıtıler Te B. Be· 
neıe tazimlerini arzetmlt· 
dır 

Çekoılovakya Sokolları 
cemt1et1 relıl blr autuk ıöy 
leyerek Sokol hareketinin 
cumhuriyete ve onun de 
demokralik teıeklciilüne ıa 

dakatını temin etmlıtır 
Beneı , etrafında nazırlar 

ve bırçok diplomatlar oldu· 
ğu halde ıu cevabı •ermtı · 

tir: 
"Çekoılovakya b\it\in kom

ıulara ve bütün milletlere 
ıulh içinde yaıamak ve on· 
larla doetane tt>frlkl meıal 
etmek tatıyor. Bız devletimi· 
zln muhtelif unıurlarlle aa-
= 

dakat, ıGkünet ve mantak 
daireılnde teırlkl me1&l et
mek istiyoruz. 

Benea Çekoılovak1a So· 
kollarının mümeaılllerlne bir 
ba1rak tevdi etmlı ve So· 
kollar da bu mGn&1ebetle 
cumhurl yete aadık kalacak· 
larana dair yemin etmııler
dlr . 

Öileden ıonra Maaarlk 
ıtadında ıenllklere deYam 
edtlmııur. Yapılan jlmnaı· 

tik ta limlerinde 150,000 kiti 
hazar bulunmuıtur. Talimle
rin sonunda atletler muaz · 
zam blr ' ·franıa., kellmeıl 

teıktl etmlılerdtr Stadda bir 
alkıı tufanı koımuı Te fran-
11z marıı çahnmııtar . 

SokoJJar bayramına itti· 
rak "etmek üzere 660 Yu · 
ıoıla v Ye Romen aıkeri 
buraya ıelmlı ve muazzam 
tezahüratla karıılanmııtır. 

ispanyada Kara Ve 
Deniz Kont r o 1 ü .. 
Ademi Müdah-Öle Komııeıı ou 
Husuıta Kati Kararlar Aldı. 

Loodra, 6 (A.A.) - Ade· 
mi mGdahale komttetlnln 

dünkü toplantmnda kara 
kontrolunun teılıl ve deniz 

kontrolunun takvl1eıl, ıö· 

niillülerln tahll1eıl, muba 
rlpltk haklarının tanınma11 

&zerinde anlaıılmıı •• bu 
kararlar her iki tarafa bildi· 
rllmlıttr . 

Londra, 6 ( Rad10 ) -
Ademi müdakale komlteli, 

buıün Harlcl1• Nezaretin · 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Şube Açılsa Bile Daha Ziyade 1 

Çifte ı;edrisat Tatbik Edilecek.
1 

- 1 

---------~ ı 

istiklil günü şanliklarinda 
4 7 5 ~işi il~ü .. 

Nevyork, 6 ( A.A ) -
Anıerıkada ıat ı klil günü ıe 

reflne hafta ıonunda yepılan 
ıenllkler eına11nda vukubu 

lao kazalar n•ttceılnde 475 
kııı ölmüıtür. Bunların bü 

yük bır k11maoı yol ve de · 

dız kazalara teıkll etmekte 

dır. 

Harp Aleyhinde Müşte
rek Bir Cephe .. 

Ralıkesir Lisesi 
Ankara, - Maarif Vekl ı lere ıube açmalda ve mev

lettnden haber vertldtjlrıe cutları talcvıye etmekle tk . 

IÖre bu yat orta mekteplere 
tlrınt ili yarml bt>t bin 

t-lebeaio baı vuracaiı tah · 
... in olunmaktadır . 

Halbuki bu tene kültür 
kadroıuna ıelecek öiretmen 

•dedt ıeçeo yılki boıluklara 
•e bu yıl açılacak ıubelerl 

-toldurmaya bile kifayet et 
llllUyecektlr. Bu mOn&1ebetle 

b'1 yıl yalnız 16sumlu ı6rG 
rerlenle ... cut mektep 

tıfa edılecek ve killi zaru · 

ret o ' madıkç<l or,a mektep. 

açılmıyacaktır 

Bazı yerlerde ıube açmak 

tmkana elde edılmıı olsa bile 

talebe fazlalığı olan yerler

de çifte tedrtıat tatbık edı 

leceitnden ı•mdtden aöz· 

önünde bulundurulmaıı lçlo, 

I vekllet alakadarlara tebll · 

tatta buluamuttur. 

-- . 
Vakit Kazanmağa Çalıfıyor. '' Ç emberlayn 

Kazanılmağa Çalııılan Vakit Daima 

i Haynlayn Sulh Le hine d i r. ,, 
••franıanın eıkl baıvekılt 

8. Blum "Avrupanın lnka
ıamı için lmpertal planlar 
ıle kartı karııya bulunuyo 
ruz,. dedi . B. Blum Franıaz 
ıoıya ! iıt partlılot ikaz yo 
luada trad ettiği çok diiıOn 
celi ve makul nutkunda tm 
para tor Httlerl imparator. 
Mu11ollntden ayırmanın ve 

bunları birblrl aleyhine va 
zıyet almağa aevketmeoln 
mahal olduğunu, Roma· Ber 

1 

Südet llmınlau delegele· 
rine yani direktifler verdi. 

Prai, 6 (Radyo) - Çe 

koılovakyfl nazırlar mecllı ı 

le müzak~rel.ere devam eden 

Südet Almaolarmdao mü 

rekkep deleııuyon, bugün. 

Egere ııd!rek, Doktor Hııyo · 

layna ziyaret etnııı ve mü 

z.akereler hakkında malOmat 

vermtıtlr. 

Müzakerelerın, gelecek , B. Çemberldyn ' 
hafta ıonurıda hite:ceğı •ÖY ı (Glasgevu Eve11i flg Nevvı 
ı,nlyor 1 gazetesinin 11 haziran 1938 

Haynlayn, heyete yeni tarihli A. J. Mackenzie im 
direktifler vermlftir. zaıilı çıkan bir makale:) 

Iın mihverinin Aorupa itle 
rlnde hakiki bir lmll rol6n6 

oynadıiını, bu mthverlo ebe· 
dl olmaıa dahi az btr za 
man içinde kolayca ortadan 
kaldırılaD'ııyacak bir kuvvet 
te olduğunu btldlrmııttr . 

B. Blum bu nutkunda, 

B. Loyd Corç 
hiçbir ıoıyallıtl ihtiva etml · 

( Sonu lklaol ea,facla ) 



SAYFA : 2 

Harp Aleyhi 
terek ir Ceph 

•• 
UŞ-

•• 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 
yen Daladier hükumetine 
kendi partisinin müzaheret 
göıtermeıinl tavıtye ediyor · 
du. Çekoslovak krizi mese· 
lealnln gayet iyi idare edil · 
mlı olduiu kanaatini taııyan 
B. Blum Daladfcr hüküme 
tinin dıı polttıkaıı üzerinde 
hiçbir tenkftte bulunrQamıı-
tır. Franıa hükfunetlne kar· 
ıı gôlterllen bu teveccüh 
aynen lnglltere hükumetine 
de göıtertlmlt aayıhr, çünkü 
iki memleket fok 11ln bir 
teırtl. lmeaal tle çalıımakta • 
dır. 

Bundan baıka B. Bulumun 
nutku ·Loyd Corcun birıün 
e••elkt taıkın ıözlerlne en 
müeulr cevaptır 

Garip bir muhakeme yo · 
llyle bu tallhılz muharip, 
yani Loyd Corc, ıu netice· 
ye yarıyor kl Japonyansn 
Mançukoyu eline geçtrmeıl 
Mu11ollnlnln Habeıfıtanda 

garlıtlfl ha vdutluklar ve Hıt
lerln Avuıturyayı ilhakı ha 
dlae1erl tamamlyle lnglltere· 
nln 1932 ıl1lhın:lanma kon· 
feran11nda bu iti muvaff a · 
ktyetll bir neticeye erdirmek 
üzere baıına geçmemlı ol 
maaından doamuıtur. 

Loyd Corcun lddtaaına 

ıöre o zaman gerek Alman · 
ya . ıerekıe ltalya ıı1&blara 
ehemmiyetli bir nlıbette 

azaltmayı kabul etmtı1er ve 
lngtltere bu fırsattan lıtlfa 
deyi bılememlıtlr ,, 

Gazete bu huıuıdakl mu 
talea11na geçerek diyor ki: 

"8 Loyd Corca kut' duy 
duiumuz hürmeti in\cir et
memek\e bf'r.ahar ıı1ıHı Ja 

övlemek iıt rb ki bu muta
lea battan baıa saçmadır. 
Stllhıızlanma konferansında 
IDglhere de ıtllhlarını azalt · 
mayı teklif etmlt ve ftln 
daha kötüıü kendl•lnl teh 
ltkeye ıokacak derecede ıl 
llhlarım azaltmak ıuretıyle 
bu ftdekt ıamtmlyetlnl göı 

teren yeglne memleket fo· 
glltere olmuıtur. 

Maamafıh 8 Loyd Corç bu 
buıuıta taaahüt göıtnlyor 
Onun ber veılle ile hük6· 
mete kartı glrfıUil hücum 
lar maatlee11üf muayyen bir 
zfimreyl temıil eder. Bu 
zümreye menıup azalar 11k 
aık kamarada hükumeti hüı 
n6nlyet ve vatanperverlik 
hlılerl taıım•makla tttıham 
ederler. r, in garibi bu iddi 
alara kimsenin loanmadıjı 
rıbı, kendileri de inanmazlar. 

Hiç ıüphe y:ok klı eık den 
lneılterenln mütecanis bir 
dıı poHtlkası olmadıll ve 
karar11z bir tekilde bocala 
dıiı zehabına teıvik etmek 
fena olmazdı. Ara ııra dün · 
ya içine daldığı uykudan 
uyanır ve harita üzerinde 
bir parçanın daha kızıla bo· 
yandıiını ıörürdü ve bunun 
na11I ve niçin olduğunu an 
lıyamazdı 

Bugün ııler büsbütün baı · 
ka ıeklldedlr. Bugün pro 
pajaoda okadar b(iyük bir 
ehemmiyet keıbetmfttlr ki, 
her memlf'ket, umumi harp 
ten evvel QJalü :n ol mı yan 
her nevi nüfuz ve teııfrlere 
maruzdur. Harpten evvel 
ılzlf olarak toplanan birkaç 
"lıt düoyanın mukaddera tı · 
nı la yln edebllırdi 

Onun içindir ki parti ça -
tıımalaraaın le •rlcrl logllte · 
re1e barlçte çok bOyOk ıa 

rarlar tevlit e deblllr ve ıul h 

ujruna çalııan kuvvetleri 
lltemfyerek yaralıyabılır . 

Bent yan l ıı anlamayınız . 

Ben her türlü tenkidin aley
hinde bulunmuyorum Böyle 
bir hareket f eli ket olur; 
fak at politika liderlerinin 
daha büyük cesaret ve daha 
büyük samimiyet gösterme· 
terini lıtiyorum . 

Eğer bir ha rp zuhur ede 
cek oluna in gllterenin tam 
bir vahdet içinde hareket 
edeceiloden eminim. F kat 
bugün harbi menetmek iç o 
de daha büyük bir vahdet 
göııterllmeıl ve harici polttt · 
kanın, parti politikalarının 

çataımaıı halinden çıkarılma 
ıı elbette kabildir . 

lngllterede parti davalan· 
na bakılacak olursa esuda 
ihtilaf olmadığı derhal gö 
rülür. Hepimiz ıu\h lıtlyo 

ruz; aervetlmlzln mahıv •e 
heder edilmeılnl veyahud 
ıehlrlerlmlzin Kanton ve 
Valanılanm baıluma gelen 
akıbetlere uiramuıoı isle · 
mlyoruz. Yaloaz bu eme lle 
rlmlzio tahakkuku için mü 
racaat edilmesi lazımgelen 

vasıtalar bakluoda ihtilaf 
var. Fakat bu vaaıtaları mü 
zakere ederken B. Loyd 
Corç gibi eadece tahripkar 
bir zihniyete aaplanıp İngll· 
tere hükümf'tlnl diktatörlere 
yaltaktanmakla itham etmek 
lüzumu var mıdır? 

Emin olabilirsiniz kt, ha· 
rlçteki düımanlarımız İngiliz 
bayrağının bütün mtllet\ rln 
alnv mav""" ,1.ıuıu ıe"lın 

do logllterenln h rp zama · 
nındakl Haıvekiltoto beyana· 
tını tiddotle istllmar edecelr . 
lerdJr. 

Loyd Corç bu gibi aözler 
aarfettlfl zaman İngiliz im -
paratorluğuoun inhitat ve 
ıukutunu temenni edenler 
nazarında derhal "büyük bir 
devlet adamı" mertebe1lne 
çıkarılır . 

Pek çok kimseler kabul 
eder ki, B. Cemberlayn ti· 
mdlkl halde v kit kazanma· 
ia çahııyor ve bunu çok 
mahirane baıarıyor Kazam( 
mağa çalııılan vakit dalma 
ıu l b 1 hlnedtr. 

İogıltere, her türlü hare · 
ketten müctenlp bir ıabırla , 
topraklarımn diktatörler ta · 
raf mdan delik deılk edılme· 
ılnl beklemekte dejlldır. 

Hü umet ıeı ızce fak at 
müe11lr bir ıurette dahilde 
ıllahlanma tıloi üm ı t eder
ken hariçte de mevkllmfzl 
ku vvetlendlrJ yor. 

Mesela Portekiz! ele ala 
lım. Portekiz faılzm nüfuzu 
altına girmek üzere bulunu 
yordu. loglltere tam vaktin
de yetııtl, bu en eekl müt 
tefikimize aakeri bir heyet 
gönderdi, Akdenizdekl lngi 
llz filosuna Portekfıe bir 
doıtluk ziyaretinde bulun 
ma11 emrini verdi ve Porte 
kız müıtemlekelerlnln müza 
yedeye çı a.rılmıyacotı ha k 
kında temloat verdi. 

Bu hareketlerin neticesi 
ıudur kt , fnglliz - Portekiz 
ittifakı harpten beri görülmt 
yen bir reıanete kavuımuı 
tur. Eter ihtiyaç haııl olur 
H elr tejik bakımdan htlya 

(Sonu üçQncU sayfada) 
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Si ı Oldürdü .. 
Kızı alımaymca delikanh imamı öldürdü. Katil koca da ayn bulunduğu 

kansı if e tekrar birleşmek istiyordu. 
Merkeze bağlı Bakacak ve 

Küçükbostancı köyleı: lnde 

iki kanla vaka olmut ve iki 

kit( ö ldürülmütlür. 

Ba~acak ~öyündeki vaka, 
Bu köyden Veli oflu Meh 

met adında 18 yatlarında 

bir delikanlı köy imamı 60 
yaılarande Hasanın kızını 

uzun müddettenberi sevmek
tedir. 

Delikanlı, imamdan birkaç 
defa kızanı lllemtııe de im· 

am buna muvafakat etme · 
mtıtlr. Yaka günü Meh · 

met, imamın orak biçti · 
ğt tarlaya gitmif ve kızı ile 

evlf'nmesine müaaade etme · 
sini tekrarlamııhr. imam Ha. 

san muvafakat etmemfı, 

bu yüzden tklıl araaında 

bir ğız kavgası baılamıı, 
nihayet lf, yanında bulundu 

ğu tabanca11nı kullanmağa 

ıevk edecek kadar büyümüı 
tür. Mehmedtn altığı kur
ıunlar zavallı imamı kanlar 
içinde yere ıermtılfr. 

Suçlu delikanlı yakalan · 
mııtır. 

Müddeiumumi Muavini B 

Bu Yıl ~a~z""'""'!!!!!'i V~~gi~s~i N~a~-1; 

ıl Alı cak? 
Vergilerin Yeni A azi Tahriri
ne Göre Alınması K rarlaştı. 

l 939 Finanı yılından iU· 

baren yurdun her tarafında 
arazi vergileri yeni arazi 
tahririne göre tarh ve ta · 

ve talim toamelere uygun 
tekilde düzelttlreceklH ve 
keyfiyetten Bakanlıiı haber
dar edeceklerdir 

Hilmi Çtl , vaka hakkında 

tahkikat yapmaktadır. 

Bir adam da ~ansım öl~ürdü 
Küçükboıtancı köyünden 

Talip oilu Şahabettin adan 
da bir adam da karmnı öl 
dtırmüıtür. 

Şahabetlln. araıı açık bu 
lunan kar111 Hatice ile bir 
ıenedenbert ayrı yaıamakta 
dır. 

Vakadan biraz evvel ak
ıam üzeri tarladan evine dö · 
nen kar111na rutlıyan Şaha 
bettin, ona, birlikte eve git 
meğl ve bundan böyle bir· 
ilkte yapmağı teklif etmtı 

tlr. Fakat kad ın buou kat• 
iyen kabul etmtyece~inl ve 
kendlslnden ebediyen ayrıl
mak niyetinde bulunduğunu 
söyleyince kocası fena halde 
htddetlnnml§ ve bıçalını çe · 
kerek Hat' ceyl birkaç yerin· 
den ağır yaralamııtır. 

Ke.dıo aldıiı yaralaran te· 
ılrtle çok geçmeden ölmüı· 
tür. Katıl yakalanmııtır. 

Mürldelumumi Muavinle 
rlndeo B Şahap Araç, tah 
ktkata el kovmuttur. 

hakkuk etllrilmeğe baılana· 
caktır Ftoana Bakanlığı , 

ara~t tahrir neticelerinin bü · 
tün vilayet ve kazalarda 

lg38 finanı yılı tçiode ka

tıleıtirllerek tlan edllme1loi 
kararlaıtırmıı ve bu buıuıu 
valiliklere tebliğ etmlıtlr. 

feci Bi Tren Kazası •. 

Bakanllk arazi tahririnin 
en k11a bir zamanda biti 

rilmealnl temin için arazi 
t hrlr müfetttılerlnin yapa 

cakları teftlı muamelelerini 
kolaylaıtıran ve çabuklaıtı 
ran bazı f'aaalar kabul et 
mittir. 

Su ığırlık Civarında Bir Araba 
Şimendüf erin Altında Kaldı. 

Arabacı Ağır Yaralandı. 
Balıkesir Bandırma ıtmen 

düfer hattında f~ci btr tren 
kaza11 olmuıtur. 

Hadiıe ıöyle cereyan et 
mtılfr: 

Karaca beyin ismetpaıa 
köyQnden bakkal Tevfik ad· 

larında Bandırmadan gelen 
ıtmeodnfer ini olarak çıkmıı, 

öküzlerden birine çarpa · 
rak hayvanı ezmiı ve ara· 

bayı da parçalamııtıt 
Tevfik; timendüferl r.ö rünür 

görünmez heyecanla ke-ndl l 

Kükürt Resmi 
İndirilecek. 

Memleket bağcıhğıoın 

muhtaç olduiu kükürt mem 
leket içinde tıt • haal edilmek 
tedtr. Nitekim 1936 ıeneıln
de 3162 ton. 1937 ıenealn -
de de 2625 ton kOkürt lı • 
tıhıal f!dilmtıtlr. tıttheal edl 
len kükürtlerlmlzin tama· 
men satılması elde bir ıtok 
bulundurulmas ı na lmkAn ver · 
mekttdir . Bu vaziyeti göz· 
önüne alan hükumet bir 
devlet müe11eıeıl olan Eti · 
bank taraf andan 3 bin ton 
küldirdün yurda lthaltnl ka· 
rarlaıhrmıı ve hazırlanan 

kanun projesi Kamutayca 
kabul olunmuıtur . Kabul 
edilen kanuna göre getirile 
cek olan kükOrllerln gOm
rük resimleri dört liradan 
25 kuruıa indirilmek ıure· 
tile yurda ıokulacakhr. Güm· 
rük resimlerinde yapılan bu 
tenzilat ile mabıullerlmizln 
maliyet ftatlaramn yftkıel· 
meal önlenecek •e rakip 
memleketler mahıullerl kar · 
ımnda rekabet lmkinlan 
temin edtlml~ olacaktır . 

Çirkin ~ir tecııüz. 
Gündoian mahallealnden 

Recep oğlu Şerifin, vlne bu 
malıalledeo llaklu oilu 8 
yaı larmda Rahmiye tual
lut ettiği ılkayet olunduiun 
dan ıuçlu yakalınmııtır . 

Diğer biri de kadını sarkm· 
tıh~ etmiş. 

Eğe mahallealnden Salih 
oğlu Recep adında birinin de 
Hanife adında bir kadıo• 
teca vQzde buluntiufu po 

llıe ihbar edıldlilnden bu 
ıuçlu da yakalanmııhr. 

Arazi tahrir müfettıılerl 

bu eaular dahilinde tahri 
rio yakın bir zamandan te · 
sbJt edilen yeni arazi kıy · 

metlerine, arazi sahiplerinin 
vaki olacak ltlrazlarınm ted · 
kik muamelelerine çalııa 
caklardır . 

ında blrlıl öküz araba11 ile 

Su11iırlık pazarından döo 

mekte iken Killik köyü ci
varında 70 nci kılomt>treye 

ılni arabadan atmıı-;a d"' ---

Kabul edilen eaaılara i'Ö 

re yeni ar, z l tahrir kıymet 

lerl hakkınd" vaki olacak 
itirazlar ide.re heyet leri ta -

rafınd& o m ürnkün olan sü 
ratle tedkik ve k ra b ğ 

lanacaktır . Arazi ta hrir ko· 
m isyonu kar rlarına , mü 

kellef v hususi fd re v rl· 
dat m murları ka unen 
muayyen olan müddet için · 

de itiraz etmemi~ bulunursa 
tahriri yapılan arazi kıymet 

leri ıdaro heyeti rinlo ted 

kik ve k ra rma ra pta eure 
tiyle en kııa bir zamanda 
liste halinde tcsblt oluna · 

cakhr. Katlleten tııhrlr ne 
tlcelera en kısa bir zamanda 
münas ip vasıtalarla al" n olu
n cakhr. 

MiHettf§le r, uazl ta h rJr 
kombyonl mıo yanlır v 
nokı D mu melelcrJnt kanun ' 

arabanın ve hayvanın a l tın l ISTAHIUl RADYOSU 1 
da kalarak ağar ıurette ya 
ralanmııhr, 

teıadüf edt>n ve battı kate· 
den bir patikadan geçmek 
iıtemiıtlr . Saat dokuz 11ra · 

Hayvanm diğeri de haf ıf 

yaralıdır . Tevfik Memleket 
bastahant'llne getlrllmlıtır. 

lspa yada Ka a V 
D iz Kontrölü 

( Baıtarafı bir inci sayfada ) 
de Nazar Lord Ha Uf alcım 
riye.setlnde toplanmıttar 

Hu toplantıda, yirmi y~dt 

de vletin mümeullleri hazır 

buluomuıtur 

Polonya ı ftrl . komitenin 
içtimaından evel bir nota 

vermiı ve 14 haziranda 
müLakere edilen lnglllz p 1i · 

nının tatbiki için gösterilen 

eekle itiraz eylemlı~ir . 

Deyll Herald gazeteılotn 

yazdığına göre lnglllz pl aaı 

ta1dık r.dtllr edlhneı, lapan· 
yaya iki heyet gidecek ve 

geri dönecek gönQllü' f'lrl tea· 
bit edecektir. 

Teıbtt muameleal sona 
erince, göoülıülerden birer 
parti ıevkedılecek müteakl 
ben de, gerek Frankfıt ve 
gerekte Cumhuriyetçi lıpan· 
yaya muharip hakkı verile · 
cekUr. 

Ged çekilecek olan gö· 
nülliiler, ·muhtelif ltmanlar· 
da toplanacak ve Ademi 
müdahale komıteılnln gön 
dereceil vapurlara beıer yü:ı 
kiti olarak biodirilecekllr. 

Franklıtlerle cumhuriyet 
ellere muharip hakkı veril · 
dikten ıonra, lnılltere ile 
ltalya ara ında &kdolunao 
dostluk nuıı.heded tatbik 
mevkllne ginıcekur . 

7 Temmuz 1338 perşeıbı 
Ô~le neırlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl · 

siki. 12 50: Havadfs. 13 os: 
Plakla Türk musikisi. 13.30: 
Muhtelif plak ne dyatı 

Akıam nc§rlyata: 

18 30: T epebaıı Belediye 
bahçesinden naklen: Hafif 

müzik 19.15: Spor m ıah• · 
beleu: Eıref Şef•k 19.55: 

Borsa haberleri . 20: GreP · 
viç raaathaneılnden nakleo: 

Saat ayarı 20.02: Sadi Hoııe• 
arkadaıları: Hüzzam ve ıu· 

zinik, halk türkülul. 20.45: 
Hava raporu 20 48: ôaıer 

Rtza tarafından ArapÇ• 
söylev. 21 : Orkestra . 2 I 30: 
Semahat Ôzdenıea •e ar · 
kadaı1 rt: TOrk muılklıt 'le 
halk ı rkıları. 22.10: No 
votaıl Birahane ve L okentL' 
11ndan naklen, koo1.er M. 
Kemal ldareılnde orkeıtt• · 

22 50: Son haberler ve er 
teıl ıOnQn proiramı. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Nafaka 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Payll 
91 -

137 net maddt" muclhlnce 
hlklm boıanma dava11nın 
lkamealni müteakip kadının 
itkin ve lnf ak tle karı ve 
kocanın mali münaıebetleri· 
oe ve çocukleırm muhafaza
larına dair muvakkat ted · 
birler itUhez edeceğini ve 
138 ocl madde icabınca bo 
ıanma sebeplerinden biri sa · 
bit olunca hakim ya boıao 
maya veya ayrılafa hükmlle 
mQkellef bulundujunu ve 
139 ncu maddeye aöre de 
ayrılağm bir ıenrden üç ıe · 
neye kadar bir müddet için 
hükmedlleblleceğlnl ve 142 
ncl madde lktiza11nca da 
boıanma hükmünde kaba
hatla olan tarafın yeniden 
evlenememesi için hiklm bir 
seneden az iki ıeneden faz 
la olmamak üzere memnu 
bar mGddet tayin edeceğini 
Vf! 143 ncü maddede yazılı 
olduğu veçhtle mevcut ve 
muntazar bir menfaati boı
•nma yüzünden haleldar ol 
an karı veya kocanın kaba· 
hatlı olan taraftan maddi 
bir tuzmlnat talebine hakkı 
olacağını ve bundan baıka 
boıanmıya sebebiyet vermft 
olan hidheler kllbahataiz 
kara ve kocanın ıahli men 
faatlednl ağır bir ıurette 
haleldar etmlt iıe hakim ms

nevi tazminat namı tle mu· 
ayyen bir meblai dahi hük · 
tnedeblleceğlni blldırdıkten 

ıoorada ( Kabahats'ı. olan 
karı veyahut koca , boten· 
ma netlceıl olarllk büyük 
bir yokıuzluğa düıene dl 
hrı boıanmıya s~bebiyet 
vermlt oiıa dahi kudreti ile 
ltıüteoutp bir ıene müddetie 
nafaka ltaaına mahküm edı

lebıltr) tbftreslnl taı ı yan 144 
llcü madde vazolunmuıtur. 

E vhlık blrlığlnl tahtı hima · 
Ye ve ıiyanetlne alan ka · 
llun 144 ncü maddeye ka. 
dar rabıta! lzdlvacm bozul · 
tnamaıunı temin makıadı ile 
bır çok tedbirler ittihaz ve 
lllhayet bu bağlılığın çözül 
lbeılnde ön ayak ve kaba
hatlı olan taraf hakkmda 
tııuhteltf cezalar tertip ve 
bıonetlce hak11z f ııl ve ha
tekett ile boıaomava ıebe · 
bı1et vermekten tevekki 
tdllmeılnl teYclh etmekle 
beraber J 44 ncü madde tle· 
de ölüocl ye kadar yekdlğe · 
'hıe muavenet ve müzahe 
tetle mükellef ve mecburi 
lutan evlilik batının her na 
•ılaa çözülGp bozulma11 yü 
tilnden büyük bir yokıuzlu · 
ia dGıen taraf hakkında dl 

hrhıl bir aene müddetle 

"'f..:ka ltaJına mahküm et 
~elde irtibat lcabatını daha 

lr •eneye kadar muhafa 

~'h çalıııyor. Boıanmada 
içte habahati olmayan ve 

~1•• bile haizi ehemnılyet 
ulunmıyan taraf biivük bir 

)oltıuıluğa düıene diğer 
t'"llf boıınmıya aebeblyet 
\tertııeae bfle kudr~tl ile mü 
ltl\aııp bir ıurette bir ıene 
~Gdcletle dıjerlne nafaka 
~'••na mfthküm edıleblltr 

1"'•tnalcvh hu maddeye ... , . 
,~"• kabahat m•vzuu bahtı 

'-•ror Kabahatli Jıe ta 

blatı ile kanun mecbur tut 
maktadır Kabahatli olmua 
bile evlenmekle birbirine 
vadetmlt oldukları muave· 
net ve müzahereti bir ıf'ne 
daha lmtldat ettirmek için 
vazı kanun ııbu 144 ocü 
maddeyt vazetmiştir. Şunu · 

da nazarımızdan uzak tut · 
mı yalım k i , bo,anma mu 
hakkak aurctte bir taraf 
hakkında yoksuzluk ve ıe 
faletı muc'p olmuı bulun· 
maaı ıarttır . Yokıa laletta · 
ylo nafaka tal~p ve hüküm 
olunamaz. Yoksuzluğa düçar 
olan kadın olıun, erkek ol 
ıuo, diğeri için bir ıene na
faka takdirine bükmoluna· 
bilir. Meıell karı zenKln, 
koca fakir lıe karı boıan· 

mıı olduğu kocaya , koca 
zengin ise boıanmıı olduğu 
karıya naf llka vermek ıure 
ti ile boııınmadan doğan 

yoksuzluğun lzaleılne yar 
dım eder . Bıı bir ıenellk 

nafaka toplan veya mahiye 
veyahut bir lrad tahslıl ıu

retl ile de olabilir 
fakat bir ıene müddetle 

mukayyet olup senenin · hl· 
tamı ıle nafaka müokatl 
olur. 

Bu ıuretle nafaka talep 
ve takdiri boıanma daVdll 

ile birlikte vaki olması la 
zımdır . 

Boııınmaya dair verilen 
hükümden ıonra naf 1'ka 
dava&ı eçılap hükmoluna · 
maz. 

Aoıanma dolaylsllr büyük 
bir yokıuzluğa düıen tarnf 
tan nafaka talep ve dava 
edilmtı olmuı ıuttar. J:Ja 
kim reıen bu cıheti nazara 
alamaz. Bundan baıka ha 
kim nafakaya mahkum ede
ceği tarafın ıervet ve kud 
reti maliyesini de nazarı tel 
kikten uzak tutmaz. Çünkü 
kudretinin fevkinde bir na· 
faka takdiri ile diğer tara- j 
fı da müzayaka içinde bırak- J 

mıuı adalet m"fhumuna ay ı 
kırı dü,er. Bir de bu bir ıe 
nelik nafakaya müstahak 

olao "•rt veya kocanan bo 
ıandıktan ıonra çalııarak 

kazanabileceğı veya serveti 
zatisindeo hasıl olacak vari· 
dat ıle de mübrem ihtiyacı· 
nı temin edemiyeceğl anla 
ıılıraa bu kazanç ve varıda · 
tın takdir olunacak nafeka· 
ya mahıup edilmesi de li -
zımdar Aynı zamanda böy 
le bir nafaka takdır edilip 
edılmemeaini kanun hakime 
terk etm ıı olduğundan lbarel 
kanuniye ( nafaka ita sına 
mahküm edılebllır . ) Kaydı 

ile bu cihet hakimin cümlel 
ıalahlyellnden bulunduğuna 

tıaret etmtıtlr. 

Mevzua taallüku itibarile 
ıunu de arzedeylm kt, kaba 
hahlz o1arak boı&nmadan 

dolayı 143 ncü madde mu 
clblnce tazminata maddiye 
ve maneviyeye hüküm tle 
berabn ııbu 144 ncü mad · 
de ile de bir ıene nafaka 
alma11na hükmedilebilir mi? 
Hükmolunan tazminatı mad
diye ve manfa.vlye hoıanma 

yiiıündeo maruz kaldığı 

mOhlm ve mübrem yoksuz 

TORKDILI 

Harp Aleyhinde Müş
terek Bir Cephe .. 

( İklnc' Say(anıo O eve mı ) 
ti ehemmiyeti haiz birçok 
Portekiz üsleri bugün lngil 
terenin emrine amadedir. 

Şarki Akdenizdekl tahav 
vüller bundan daha entere
sandır. Senelerden beri Tür 
kiye ile !ogihere arasında 
ki münıuebet(er tasavvur 
edllf!cek en kötü tekilde bu

lunuyorlardı. Türklyeye umu 
mi harpte yanlış tarafı 

tutmaaını pek pahalıya 

mal eltlrmittlk Bütün kin · 
lerinl içlerinde gizliden giz· 

llye tQttüren Türkler bunu 
unutmamıılardı . Maamaflh 
Kamal Atatürk, maziyi unut
mak ıurettyle memleketinin 
atlılnl faydalandırmak im· 
kanını görüne o, böyle bir 
yükıekliğl göstermekte te 
reddüt etmlyen bir adamdır. 

Son günlerde yapılan bir 
anlaıma ile İnellter«", par
çalaomıı olan eıkl Osmanlı 
imparatorluğunun harabe
leri araaından bütün azamet 
ve gururu ile yükıelen bu 
yeni Türklyeye 16 milyon 
logillz liralık blr kredi aç

mııtır. 

Bu lıde de İngiltere, Tür 
klyenln ekonomik ıahllda 

Almanların elioe düımelerl-. 
ne mani olmak üzere tam 
vaktinde yetiıtı. Alman lh 
reciitçıları ıon zamanlarda 
Türk pazarında boiucu bir 
hakiıııiyet temin etmek 
üure idiler Eğer Almanlar 
bu teıebbüılerfnde muvaf 
fak olsaydılar ileridt>, İngl 
liz impratorluğunun lıtfnat· 

nokta11 olan Süven tehlik~
ye glrmlı olurdu; çfü kü 
içinde yaıadığımız dev rde 
ticaretin peılnden bayrak 
gelıyor . 

Vakıa İngiltere katiyetle 
bir müttefık kazanmıı ol· 
mıyabillr . Kamil Atatürk 
lngıltere imparatorluğunu 
kuvvetlendirmek gibi bir 
arzu ile alakadar d"ğıldlr. 

Onun yeaine emelt ·ı ürkl 
yenln emniyetini garanti et· 
mekttr. 

Yalnız ehemmiyetli olan 
nokta ıudur ki, muvazenenin 
zlyadeıiyle lazam olduğu bir 
mıntakada ternlnio tehlJ. 
kell bir surette bir tarafa 
eRi 'mealnln önüne geçilmif· 
tir. Bu it o kadar ıe11lzce 

baıaralmııtır ki, lngllterede 
pek çok kim.eler bu muvaf 
fakiyetln, yani Akdentzın 

iki ucunda mevkıtmizlo bir 
haylı taretn edl lmlt olduğu. 
nuo farkında bile değtldir · 

ler. Bu iki ucun ortaamda 
yeni tahkimata ile bir kat 
daha kuvvet bulmuı olan 
Malta Qıgü bir demir leb 
lehi haltnı almııtır. 

Müdafaa m"selul elbette 
ki sadece Akdenlze inhisar 
edemez.. fak at vaziyetin he 
yeti umumlyeıt nikbinlik im . 

luiu bertaraf ettlil takdirde 
ayrıca da nafakaya hükme· 
dtlm~•I icap etmez, kanaatin· 
deyim 

Çünkü buradaki nafaka 
meıeleel diğer tarafın bü 
yük yokıuzluiunu izaleye 
matuf olup maddi ve ma· 
nevi tazminat ıle bu cihet 
telafi edilmtı he artık na · 
falca takdirine mahal yok · 
tur. 

kanı vermektedir . 
Türkiye Jle yapılan anlat 

ma para kuvvetinin neler 
baıara bileceğini gösteri yor, 
ve bu para aahuı demokra· 
ıllerin tamamiyle hakim ol
duiu btr sahadır Diktatör
lük idaresi altında bulunan 
devletlerde f ranaa ile lngı l 
terenin altın ihtiyatlarının 

ellide biri bile yoktur. 
Diktatörlükler bu zaafları 

nı ekonomik bakımdan fltlk· 

latlerlnl temin etmek sure
tiyle telafiye çahııyorlftr. 

Faket bu gayret aanayfde 
baıtan bata suni maddeler 
lcullanılmuını zaruri kılıyor 
ki bu da çıkarılan mallarm 
kalite bakımından çok dü · 
tük bir kıymette kalmaları 
na müncer oluyor. Alman 
tanklarının l~panyada uğra 
dıkları acı akıbetler buna 
bir mlıaldlr . 

Ekonomik tecerrüt ıl yaae· 
ti ııe, dalma iflaı teh!lkl!ıi· 

ne maruz kalmak ıuretlyle 

mali m~mbalar üzerinde ha· 
yali bir oyundan baıka blr
ıey değildir . Haaaddan bek 
leoılen verim tam btr ıekil 
de alınllmamıı olduğu için 
bugün bütün İtalyan bütçeıi 
tehlike içindedir ve bu da 
dıktatörlüklere sulh zama 

nında bıle yükletilen ağır 

yüke bir tek mıaaldır. 
Onlua kıyaala logılterc 

çok daha kuvvetli bir vazi 
yettedir Bunu ıtıraf etme 
mekde meni yoktur ve me 
nabl mlzl asgari hadlere in
d rmek ıuretıyle tahripkar 
elemaolarıo ekmeğine yağ 

sürmek budalalık olur 
Önümüz.de bulunan krit ık 

aylar zarfında bizim yegane 
muhtaç olduğumuz ıey ha
rp aleyhinde müıterek b r 
cephe almakt ı r. Böyle btr 
har~ktt fftıizme veya komü 
nlzme veyahut herhangi ne 
vl bir ideolojıve karıı cephe 
almak de-ğil, buolardao çok 
dahs aenıı bir harekettır. 

Bu hareketin manaaı ıu 

dur: Tilt meae\eler üzerinde 
po!ıtık münakaıalara niha
yet verilmesi lazımdır ve 
bugün lngllterenio oynıya 
bileceği ytgine rol. birbirin 
den kopup ayrılan dünya 
parçalıırı arasınd" köprü 
kurmak vazlf esi dit.,, 

8ahkesir sul~ ~u~uk 
~i~imliğinden: 

Ormanrlan tzloılz ağaç 

kesmekten müddeialeyh Ba· 
lakeslr Yağcılar nahiyesine 
bağlı Okçularyerı köyünde 
mukim ikeo mahalli ikamet 
leri meçhul kalan keresteci 
Laz deli Mehmet ve Laz 
T evfık namı dtğer lbrahım 

Selim ve La2 Kara Hüı~yln 
davetiye üzerine mahkeme· 
ye gelmedtklerlnden hakla
raoda aıyaben muhakeme 
lcruına ve bununda ilanen 
gıyap tebllalne karar verflmlf 
olduğundan muhakemenin 
talık olunduğu 12 eylul 938 
günü saat 1 O da Balak~slr sulh 
hukuk mahkemesinde bizzat 
veya bir vekil göndermek su 
retlle hnır bulunmaları, bu
lunmadıkları takdirde muha 
kemenln arıyaben clevam 
edeceil tlln olunur 

SAYFAı i 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

1 - Balıkesir vllayeUnln Gönen kaza11nın Alacaoluk 
köyü clvaranda vaki Çıkdk devlet ormanından J numara 
dan 17-1 numaraya kadar numaralanmıt 382 metremtkip 
gayri mamule muadil dıkili kayın ağacı yirmi gün müd
detle açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - ,Artırma 25 • 7 - 938 tarih pazarteıl günü 1aat 
15 de Bıılaketılr orman baımühendlsltğl bina11nda yapı· 
l&cakhr 

3 Beher metremtkabının muhammen flatı 210 ku· 
ruı, yüzde 7.5 vumakkat tt-mlnat 60 lira 17 kuruıtur. 

ı 4 Şartname v e mukavelename projeleri Balıkealr 
ve Gönen orman idarelerinde gör6lebtlır . 

1 
4 1 - 213 -------1 

ı Balı~rsir sur~ 
~utu~ ~a~imliöinden: 

Açık artarma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 

oe olduiu dükkan bulundu 
iu mevki mahalle ıokaiı ve 

rıumara11 milli kuvvetler cad
de.inde altlı ve üıtlp bir d6k 

kin takdir olun&n kıymet 
1500 lira artırmanın yapı 

lacağı yer gün ıaat 25 7 938 
ıaat 15 de tıbu gayri men 

kulün artırma ıartnamesl 

24 6 938 torlhlnd .. n itibaren 

mahkeme kaleminde herke
ıln görebtlmesl için açıktır . 

İ landa vuılı olanlardan fu. 
la malümat lıtiyenler ııbu 

ıartname ve dosya numara. 
ılle müracaat etmelld ı r . Ar 

tırmaya iıtırak için yukarıda 
yazıla kıymetin yüzde 1 5 
nlıbetınde pey veya mllli 
bir bankanın teminat mek. 

tubu tevdi edılecektir. 

ipotek aahibl alacaklılarla 

dl er al akadsrların ve ırti 

fak hakkı sahiplerinin gllyri 

menkul üzerlodekı haklarını 
hususile fa1z ve mas rrı fa da 
lr olan iddialarını i bu ilan 
tıu ıhtnden ıtibaren ytrmj 
gün içinde evrakı müabite· 
lerlle birlıkde memuriyetimi· 
ze b.ldırme l eri icap eder 
akıl helde hllkları tapu aicil
lıle sabit olmadıkça 1Gtıı be· 
delinin yapılmasından hariç 
kalırlar göıterllen günde ar. 
tırmaya iftiralıı: edenler art 
ırma şartnamt>ıtnt okumut 
ve lüzumlu malumat alm ıı 

ve bunları tamamen kabul 
etmlt ad ve itibar o!unurlar 

tayin edilen zamanda 1ıayri 

menkul üç defa bağmldık 

tan ıoora en çok artırana 

ihale ed ılir, Ancak artırma 
bedelı muhammen kıymetin 

yüzde 75 nı bulmaz veya 
aataı lıtlyenln alacağına rüç · 

hani olan dığer alRcaklalar 
bulunupda bedel bunların o 
gayri menkul ıle temin edıl 
mit alacaklarının mecmuun 
dan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın teahhüdü baki kal 
mak üzere artırma on beı 
aün dısha lemdıt ve on be 
ıtncl günü aynı saatte yapı 
lacak arhrmada bedeli aatıı 
tateyenln alacağana rlçhanl 
olan diğer alacaklaların o 
g4yrl menkul ile temin edı l · 
rnıı alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıutıie ~n 

çolc artırana lhalo edilir 
böyle bir bedel elde edile 
mezıe ihale yapılmaz ve ıa 
lıt talebi düıer iayri menkul 
kendisine ihale edilen klmıe 
derhal veya verılen mnhlet 
içinde parayı verme:ue tha 
ı~ kararı feıh olunur ve 
kendiılndeo evvel en yükıek 
tekhfde bulunan kfmıe ar-

Bah~esir ticaret ve 
sanayi odısmdan: 

Balıkeılr vl1avetınln Sın 

dıriı kazaaında Rızalyt> ma· 

halleatnde ( 15) numaralı ha· 
nede oturan Türkiye Cum· 

hurlvett tabuaından olup 
Belediye cfvarında (43) nu 

maralı dükkanı ikametgahı 

ticari ittihaz ederek 933 yı · 

lındanberl tütün ticareti ve 
komiıyonculuk tlcarettle it · 

tlgal ettiğini beyan eden 
ltakkı oğlu Ualllto üovanı 

ticareti bukere (Hakkı oğ
lu Haltl Karaca} olarak tes 

çil edildiği gibi bu ünvanın 

imza ıelcli de TGrkçe el ya· 

z111 ile (H Karaca) olarak 
ticaret kanununun 42 net 
maddesine göre Balıkeatr 

Ticaret ve aanayi odaaında 

966 ı i ctl lllyıaına kaydedil
diği ilan olunur. 

r--iADRruZKüi-1 
1 KIR.~ ASİYE 1 
1 ıv.rAG.AZ.ASI 1 
1 .4110/ arialar Caddtsi11dtki 

1 Kadri Uzkur 1 
1 K1rtasiye Mağazası 1 
1 Hu deh Paşacamt cad 1 
1 deatnde Blllıkhanı altın· 1 1 daki büyük beton mağa 1 
I zı.ya nakledtlmlttir. I 

1 
A radağınız her çeflt lur· il 

tasiye levazımını en ucuz 

1 ve en iyi ıekllde ( Kld(İ 1 
'ı Uzkur Kırtasiye Mağazası ) 1 

nda bulabıltralnir. 1 .. ___________ ., 
.......................... 
: TÜRKDILI : • • 
: Pazarteıinden baıka her : 
: KÜD çıkar. Siyasal aazete •. : • • : Yıllıjı: 800 Kuruı : 
: Alta Aylıtı:400 • : 
• s 3 • • ayı11: • • • • : Günü geçmiı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
• ADRES: : • • 
: BALIKESiR TÜRKDlıJ : 
.......................... 
zetınlt olduiu bedelle alma· 
ğa razı olursa ona razı ol 
mazıa veya bulunmana he· 
men on bet gün müddetle 
artırma1a çıkarılıp en çok 
artırana ihale edtltr iki ıha· 
le araaındakl fark ve aeçen 
günler için yüzde 5 den he 
aap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hfikme hacet 
kalmakıızan alıcıdan tahıll 

olunur 
Gayri menkulün yukar

da ıösterılen 25 - 7 . 938 
tarihinde ıaat 15 de mah· 
keme kalemi odaaanda tıbu 
ilan ve röaterılen artırma 

ıartnamesl dalrt'!ı;lnd" l!atıll\
cafı ılln olunur. 
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