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lngiliz Avam Kamarası 
ve Sovyet teklifleri. 

Dahiliye Veki
li İ•t•nbula 

geldi . 
letaaltul, 5 (Huı•I) - Da

hlllye Vekili Patlı Ôztrak, 
dlD akı••kl Aakara ekı

,r .. ıle, a.30 •a ,.hrtmla• 

ıelmtıttr. KelMllıl•I Hay4ar· 

Ordu baremi son 
şekli~ aldı. 

Suhıylırlı ıı~ırl ın11url~r !çi~ on Dç b1r11 
~ı1r11i tıs•ıt ı~ıldı. . --------------------··-··----------------------Sovyet R•ayanın yaptığı teklifler Avam Kama. 1 Deraller, Tufa111traller, tem 

Kamutay ~ltç• eaclm•• ylz mldclelumumlıl, Yekllet 
ra•ının 6a gtJnlıiJ içtimaıntla meo~abahs olacak L rl •••ur· d Aı 1Ubaylar Y• •••• 1 hukuk muııYlrJ •ar ır. • 

lar •••ılanaa dair o~: il •••t• 90, tatarı 300 11-
14~3 ıayılı lraa••• elr J raclır . leılad derecede Al 
ylha IHrlad• tetkikler;:. baylar, Temyl~ asaları, l.l-

L ... ,., 6 (RadJ•) - S.• 

Jet Htuma l•ıtlt•eala laat· 

Hatay da 

deltertlarlilı 

A•lrara, 1 (H ... .r) - Na 

ta, lılıllet Mecllıl Hatayda 

tleftertlarhlr t.,kllitı lraaun-u 

lralaal •t•lttlr. e. "••••la 
tll•aaı •ul.aMltat Ya•lf eıl 

ılrMek Itır ••rakiplik de 

lrural•ufl.,. 8tvanı •ulaa

M'9atta baluaa .. klar •ecllı· 

llDID fartamba lbktl içti· 

••mtla •••ullahı olacak. 

tar. •11 ICr-akl ıaaeteıl 
•lakerelerla ı•'-'* itti••· 
ıl içi• bir lnıllız nazırınıa 

Meeko•aya ı•t•eılnl tanl· 
ye etmelrtetllr. 

Loa.Ara, 1 (:l.A.) - la· 

•akla lteraber •llaal lalı 

aalaı .. aıa elcle e4t1Hel• 
kaDI laalunmaktatlırlar. 

paf& ı•n•tla V alı •• lele. 
••Y• Reııı L6tf ı ICınar, 
PeUa Mı•w, Vd&Jet ler tamamlamıt ye l&ytlaayı rJ•cl ıı•ıf aıkeri memurlar 

k r•z- 80 
ledlye •• Parti erkl•ı. ıa· altlea tanzl• eder• M-c yardır, maaı a1ılları • tu· 

Balaar olıulla- ••tecller lrarplamııtlr. Vekil .... ,. ah•••" .. .,. - tarları 260 llraelır . 
e la d • ltı rlyaıetln• takdim etmlr ~ıtıacı .&erecede Yarbay· e• lıl•I arıılayaalarla bir· ~ 

rında ltalvan- tir. 1 r lklacl llDlf aıkerl ••. 
'.T ilkte llkeleye ıelenk lka1 YeDI llylha. ıuba1lar ~; ~~rları, yek&let laaıuıl ka-

CG olıatalacalı. Yaparlan•dan ... ,... ''"' . aıkerl ••• urlar .,.. lem mld6rl yardır. Aıll ••. 
ıtltere Hariciye Nazantl bea lıta•h•le •el•lı · derece lrab•l et•lttlr ı rı 79 tutarı 210 llra.&ır. 

l Sef,a, 6 (RatlJ•) - Baı· Ur. Fatk Öatrak. refa- Birinci tlerecede Orıe~• a7ı 8
ct d~recede btnbaıılar, Fra•aız · aılltz tek. Yekti ICIH ••aaefla ltalJa 1 Uer .. ,.ar. n 

ltflerl•• Se•retlert• Yerlilfl lratıncla Vali •• We411J• raller ••Oram ra 1 JIO· ı~ıacl ıınıf aıkeri memur 
CeYa~ı tetlkık •t•l .. lr. teflrl araııntla bu ••• lrll· .... Lltfl ltır••r tle Pollı Ba.ıa,rı• eooaıll .... ·r •• d'ıar~· 2 DC; lar vardır, aıll mdaaılar1 60, 

•• llr•I lllr •akt 1• .. l••••ı· t t 170 il r 
Mltllrl oltlalu halde Parlr u ar arı ••rıller Y• tutarları ra 1 • 

•••illa kabtaetJ laatta ha · tır. 9 11 pakta ılre, l•lıar derececlen Korp • Aıh Sekizinci derecede Ô• · 
nketl•I J•ra•kl t••laat111a- eka1lar1acla ltalya•c• tlert· Oteli•• ıttmlıtlr . luıtln Vı- Kora•lraller yar ır. IOO 

6 
bat1lar. .&6rdlacl ıımf 

ela te•tt edenlrtır. 1 k L l 1 llJ•U •lyarat eder•• ,.1aır1. •••ılan J 2.5 tutarları 1 z ı clır aı· 
er ••U o •••attar. l•ar faalı, .... ahi ..... ' dereced• aıkerl memur arı yar ' 

laııltz matbaata Se•yet- ~ - liradır. Oçl••• Ti a•I ll •aaılara so, tatarları 140 
•6. h•/ı.r.. leler herlade etı•ıer Y••a- Tüm ıeaeraller ye .:,ıarı lıradır. Dokusu•cu derecede 

lerla Baltalı de•letlerı içi• ırııaır U ume- caktar. Balttltye VelıtltDta raller vardır. Aıll dır· z~a ılar ye beııact ııaıf 
lltedlil ıarantlnta claM ita · f • J S J b d Itır kaç ıl• t•lıarl•lztle kal 100 tutarlara 40D lir• 11 ! ı r yardır . Aı· IU e QGUG G ' _.J Tulı•· ukera memur a 

ce l•Ulaap eclllecekur. •• ıtçlllder çılraracafnu yaz. mHı ••htemeldır. DörllG•cl tlerH .. • -
11 

ları 40 tutarları 120 

h •• k .. d I paktına giTecelı J I b. .. de- ltr:;.:;• o •• ~eu derece•• 

U um ar arı- Rema, 1 (RadJ•) - Ka- apon ar ır musa Oıt•l••::.r~:,;~t~:::,,-•::~ 
latredea llaber Yerlllyer: de a1kerl m 100 

n ı n s e y a h a t ı . M .... "··•cı,. N ......... _ mede9 bin zayiat ver 1 :~::.::.·~ ... !~.:.:0~:;.. ••• 

ılalertle AakaraJa ııcieeelr --- T•l•••ler .,. ,et11acl 1111af 

Kral ve Kraliçenin fU giJnler
tle Vafingtona muva•alat 

ları bekleniyor. 
LolMlra, 6 (Ratlye) la- DID bltb ltma.Janaclalsl 

lrtllıelertl• *9ınltt p•l

..Ue 61-ler tça. l1l•ler 
1aptlacaktır. 

H - 1ı• • el A •• Tlrldye arlelye Na•ın r. ı ·ı 21 k J iti kerl •••urlar yar ır. • · 
il. $Gkrl Saraçotlu ile •I· ylR 1 er auar fB ~1' ... ,ıarı 30 t•tarları 85 
hl• mhakerelerde buluaa- • l' J l il dır O• ikinci der••••• 
ullbt. AW..m m•llfdl•· geri G UI ar. ;,~ei.;.ealer •e Hklslacl 

ele ı6yle•cltil•• 16re, Mı11r 
l.lk6metl, Sattclabad paktı-

•• ıırmek tıtedl fl•I TGrlcı

Y• llıtlk6meUne bildirecek

tir . 

aJltz blklmdarları, Vfat,ek 
clea 18fmlıler •e l.alk tara
fıadan blylk teHlalratla 
lr•r11la•mıılardır. Hlkl•· 
4-rlar lıt .. y .. .ta hlrtken 
lalnl•c• laallun teaahlrahaı 
&irince treadea lamltlN, 
•• Itır laaJlt mldtlet halk 
••a11ntla dolaımıılar, llıterkeH 
iltifatta ltulanmuılardır . 

-=""""""-= ...... ==-===---------=-=_,,,-==---------======== 

derecede aıkerl memurlar 
~ardır, aıll maaılar1 25, 
t11tarları 75 l ı ratl ır Ntbayet 
"larak on ftçilaci derecede 
aıkeri memur mua •l•lerl 
vardır •• aı\l maaıları 20, 
tutarı 60 liradır . 

Hllslmdarlar, Itır kaç 
.... ..... v ••••• ,... • .. ıı 
•lacak lardır. 

A••rlka hlluimeU l•ılllz 
i\ilrl•tlarlanaı• lıtlkba1ı 
1
''• ltlJGk hasırlaklara ba ı· 
S.•ııtar. Relılcamhar R••
•elt, hlkl•duları lttzzat 
lıar11lıyacak •• dofruca be· 
'-• •araya ıltlrecektlr. 

Leatlra, 6 (Radyo) - Se· 
~•lı.atta laulunmakta elaa 
lı. '•I Altıncı Jerj, talrtellaa · 
lrde aı •• ı.rıa alleletlnl tel· 

1'•fla tazlJ• el•lttlr. 

'"•11ıa Relılcumlıauru Leb 
~- ile ltalya ICrah Vtktor 

"•••el, Krala birer telıraf 
'-iterek t ... ıırlerl•I MJ•• 
~ler.Aır. Daladlye ıle Jorj 

' Y9 Mnolıaı blkt...t• 
t " telpaf plrmt,ler •e 

~-··· ~ltltr ..... ~. 
"9 l..41ra, 6 (A.A ) - T••· 

• .. taaltı ıe•lll facia•• 
~ ... ,. f aslattyl• •• ,,... 
t.~ld•ır. Ga•eteler, hr
~· tıler .. I• ..ae11ı, hlr 
~ ,.'" .. " ........ . 
'~ •a..l&t• ....... ı 
~t 7apıl•.-• lıte

t.. 
~-- .... .. ....... 

General Franko İ•veç - Finlan-
Berline gidiyor. diyabitaraf ka· 

Gt11eral Franko 
Pule, 6 (Radyo) - Ge

aeral Frank•.. ita ayı• 
23 ••• Berll•• ıhlerek Htt· 
lerl• keauıacalı Ye ltalJa 
ICrahaıa da o ... lertle ler · 
ıı .... , •• t ...... .a,le.ı· 
yor. 

r•IZ btİlaİIİlll.11 
Puı., 1 (Ratlyo) - ~iti· 

............... 1111 Dete.ıt-

J••I• rtyeeeıttaH t-a••t 
ye ••ili •••• ,.. .... ., ••• 
haza "ojeleri t••kık ••le
mlıttr . Kaltl•• farın Ellaa 
.. rayıDtla Camlaarnlıl Lelt
l1I••• rl , ... ua41• teplaucalr 
ye laartcl .aıa•et etraf ıatia 
••••kwrelwrtlelıtul.-•alater. 

lacak. 
L-.ını,a (•ti,.>- Fi•· 

laadlJ• Milli Mldafaa Na· 
zırı lıtokt.olme ıttmlfllr . lı
•etle FınlladJya aratı•da 

atkeri ıörlımeler yapılacaktır· 
Nasır flalaa•ıya ile l••e· 

çl• tiri .. IOk ••rtel•de lral -
••la, ltttafbfa azim etllltı 
eWaldara•ı llylemtıttr. 

Tanuata 
Fafİ~m 
aleyhtarlığı. 

Tu•uı, 6 (RadJo) - muh· 
teltf l•tlfa .. ıt lral6• " ce
•lretlerı haı,.. ••11 ller 
takrir kal»ul •• ı ..... ... 
ı.r.ıar. • aakrlMe • ., ... . 

Japon k•vvttltrl bir 
6 kll tı ,.,an Loatlra. (Radr•) Çıa yele• •• J• d et . 

aJa•ıı laıldırlyer: Çıa kıtaatı f errtbotu lt••~•r ı•an 
Ja190aları t.tr cephede alta mtıtlr . t etil· 
tlef a matlup etmtıttr. Bombalar lıa~t e.,:1 lttr 

Çın tayarelerl aı•tlar ilade• tayareler en tt -
J•pmakta •• JapeD kaı dakika f errtbetu • 36 

ralyös aleti•• t•tmUfYYel 
tl••••maaıu l.lc•mlarda ı e cu· J•l•ura ıt.ıırmltl r. 
laala•maktatlır. Bır mtNtle· lardaa aacak ltlrl kurt•lmut · 
•• ....... aa doka• l!tta Ja-

1 •- tur. 
,.. aıkerl llmlftlr. Z .-· Berll•, ı (Re.iye) - Ja 
hlr Çıalder tarafı•••• ltıal peDJa••• bura ,.fırı, yarın 
oluamuttar. Harlclr• NU1ra Ve• RtMa· 

Fut••• 1 ( • · A. ) - 81r treW.• sı,.aret ....... •• Ja· 
Ja.-. tapan ııı... P..,.. ... ,..... Awupa ... _... 
ctYan114a Hlalr ... ra.1. k•l'lfl• kant••,.c•,..• ,.. 

r• llarllarlar eıı.-. ...... r· ValiınÖİn 
..1ı ." ....... ale••· .. , 

._..,..,,_-ur· 
Al&lra ........ fll, JeP"· 

,. ........................ 1r .. 
.. n1ı.1e ._ ... .,., ••• •a· ll•nlı• 
mr ....... " lllWlrtl•~· 

Ya o•lavyanın ziyaretleri. 
6' vaııa . ..... car.aı, ,__ 

/.ıanbul lıon- larıa•• v.11 ........ , ı. 
imha Kırıt ...... tlla 11· 

•olo•u. ..._ .. ,., 1t.1er .. , •• L•· 
lttaabal, 1 (H.ı•ll) - Ye· •• y., ..... ,. 1s-...... ~-

... 1ılartmfse .. l•lt •e •a· ...... .......... .,. 
.. ,., Halk••._, .,......,. 
.. ,A.lllJ•r• ••Ticaret Otla
.... t1eier•k ••Juetler rap· ....... 

............... 
Para. •• (•adyo} - Ça.

ka,..4• Ja•••Ja ••••d 
.... ı .. 1ar1,re ita• mlfrese• 
1•1 ara•H• J•••-'•• ~
,...a&ar nk• lnlWal• Ye 
tarafepd•• lttr ,.k telefat 
kaJcl••ll4111 11,l•IJ•· Bu 
~, ..... , ılraıl ••haftlla 
4tkkat aasarıaı ela••••r• · ............. , . 

BOtça ancüııılıiı prejasl 
- Bltç• eaclm•IDIB hasır· 
ladılı pr•J••I• metal ıud.,: 

Madde J - Kara, dnlz 
lıa•a· aıkerl fabrikalar, laa· 
rtta ıabaylar1 •• aıkerl m•· 
murları (a1keri mektepler· 
.&elrl maaıh ıl•ll mualll•· 
lerl• maaılı ıl•ll m•alltmler 
harld Ye jandarma ıubay. 
ları l~I• 13 derece taJI• 
edll•lt ve bu derecelere 
alt ma•ı aıılları tatarı ve 
laer tlereceye dahil ı•ba1lar 
ve .. kerl memurlar ~alh 
cetvelde ılıterll•lttlr Tek•· 
it •• harcırala la ... planaa 

ahtellf ka•••1•nll •a-
••. 1 L .... ....... ,. ....... . 
h 11se..ı•ıat• •••••••••atla 
.. cet•ella 6~111CI •it••••· 
a p..,la •lktarlar •• •• · 
,.ı ı.a11Laa alt hllrlmlerde 
...... r.ı ... ı llta•••kl ra· 
Is•-'•• _.ıbr. 

lla.We 2 - T erfl tartla . 
,... laala eltl•kları laaW. 
kadren•• •lıaatleıtzllll M· 
bellı,ıe Itır MrMM• rltbe . 
ılM malaıuı atkerl •ltltle · 
ti• tisi •lallDI ı•clrm..aae 
r•l•e• terfi ecle•IJealere 
her derecetle Itır ••faJa 
•alıaıuı olmak lzere Git de· 
rece maaıı Yertltr. lu laik · 

(I-• ılsı.ct ••Jfaa) 
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l Ingiliz - Fransız- Rus anlaş
ması karşısında Almanya 
1 YAZ \ N: Edli/ı /Jrfron La Rtpwilikut 1 

'I 

, 

SEHİR HABERLERİ 
"SoYyetler Bırlıil hüküme

tıne nlbei projeoJo •er!1c::e 
ılle İngiliz -f ranıız Ruı mü 
zakerelerl nettceleameye 
dofru ııderken. Londca 9e 
P.ultte bütüa yuı reı ıLİ 

tefılrler bu anleımanıo mün 
huıran tedafüi mahlyetlnt 
tebarüz ettır:rlerkea-çfiokü 
ıırııaleo taahhütler ancak 
hükümran bir de•letln lıtılc 
lalını tehdit eden bir t ear· 
ruz halinde meriycte gire · 

cektt - Alraaoya müdafaa 
cephesinin bu takvlyntne 
kartı tlddetlı bir realı ı iJo• 

ıöıterlyor Ve bu r~a luıyoo 
iki ayrı tarsda t ezahür et 
mektedtr 

E••ell, allkala devlet i eri 
So.,.1et ıaranttıtnl kabulden 
lrla6tmek tçln Bolıe•lzm 

tehlikesi 6zerlade lthyor . 
$eYJet hlmayetfDI bu deY
letler pek pahalı cldiyecek 
dejtller midir? loılltereye 
ıellace, o Sevyet Ruıya ön 
tinde tnklyat ediyorsa, bu 
nua eebebl imparatorluk ıe 
mfılnln her yandan ıu ala 
rak batmakta olma11. Ye 
Ruıya ıle eıkı düel loıunu 

deYam ettirecek ku••ete ma
lık buluomamuıdır l~uıya, 

bu ttttfak uyealnde, Aıya 

da ku•••Unl arttıracak Y• 
~ıha yet loa!ltereyl o radan 
kovac11 kt ı r . 

8 u tddıa. üçuncü Rayhın 

pek reallıt maluatlarırıa b e · 

yaa arkın eellmetl ıı t b l ul vi 
maluatlı dektrtolerle ôıtn1 e 

ye çalııan ırkçı nazariyeci
lerin tam zamanıada !mda 
dına yetıımııtır. Bolıe•jkfer 

le ttttf aktan tehdide maruz 
bulunan lnıtlteredır . lkt btn 
Hnedea ~eri deyam edea 
Anupanın d<ioya ftzerlodekt 
OıUlalt1iO Aıyalılarıo e line 
ıeçmek üzeredir Fakat bu 
Hfer ele cermeoler onu kur 
taraeaklardır. Geçen asırlar· 

• 
ela Moio\ ordularının K"' 
patları her aımalarında kur 
tarmıt oldukları ııbı 

Bu ıörGılere becerılutz 
yasıcalaran karalama l arı di 
ytp aeçmtyehm Bu f ıldrlu 
naallerlo toplandıkları her 
yerde, Hnler pedaaıojlılnde • 
ehemmlyetlt btr rol oynar. 

Aıya, Bolıe•lk tehllkeıln · 
den kurtarma k mevzubabtı 

ol•n bu An~panın relü t•
H YYıaru Q~Clneü Ray hın mak 
sallarını m•ydana vurur: 
Dünya hi.ldmlyeU endüıtrl 
yttl kuYYete aittir. Demek kt 
Anupa bu ihtüolüjü baıka 
hiçbir lnlaya kaptırmamala 

Ye dıterlerlnl thtlyaçlarun 
temin ed~celt bir anbar 'H 

fabrikaları Jçtn bir mahreç 

olarak kullanmalıdır . 

Almanyaeıa 11nal bir ua 
ıur •af dile ltral .et-
tığl mevki dilıQnülecek 

oluna, Bo lıevlk fıttliıına 

kruıı müdafaa ed ı lmeıt mev· 
zubahtı olan bu Gıtunlüiün 

• hakikatte bir alman OıtQn 

lüiO olduau kolayca anlaıı 

l"bıltr 
Kılıcı altınrla Aıyayı hlr

lettlrrnek lıttyeo Japonyenın 
mlttefık t bulunurken Aıya · 

lıia kuıı Avıupanın mQda· 
fll k .. ~dmeoln tcılrı l ettifl 

t~zal o~erlnde fazı~ hru 
etmed l."n ııad•cd ıunn ıöyll · 

J•llm lcl klmeealn bl:ıı.tleo IJI 

takdir edemlyeceil bu teh • 
llkoy l lle rl ıOrmek Alman · 
ya ya düımez, çünktl tama
miyle Aıyai olao ruhu ve 
vl!cudu köleleıtırld totaliter 
iktidar te l lıdılılo& yayn ak o 
tehlıkeyl bizzat lumdtıl te m 

ıil etmektedir. 
Bununla beraber h•ıka l a. 

rına korku verınek lçlo tle · 
rı ıürOleo k•zıl t cytan aca • 
ba b izzat A laıanyayı ı6ril · 

cüjü kadar ürkütGr mii? 

Aklı batında kimHler hi· 
li Alman murehhulaıınıa it· 
tah verici te kl ı flerl e kandır · 
mak için Kremlinin •t • iınt 

atındarmnkta de•am elUifne 
inanıyorlar . 

Gerçi bunlar ancak birer 
rivayetten ibarettir, fakat 
ıeçea ıln «.V eatfaltıche 
Zeituoaı» B. MclotoYdan pek 

naslk tabtrler le •e beldeme· 
dik bir ıf ad• tle bahsediyor
du. 

Böylece b lr lert attı püı

kirirkeo, dtjerlerl kaııdır 
maya çalıtıyorlar . Her tkı 
laalde de roller iyi takıtm 

edllmltlir: Arzuları , ıtmdtdan 

Polontanıo hayar denıesıne 

tmkio Yermıt olan müdafaa 
bıoaıınıo tamamlanmasına 
mani o lmaktad ı r .» 

Edltb Brtcoo --

Parka 
yapılacak 
köprü inşaatı. 

Hlkı.imet konalı 6aüoden 
AtaUhk park ına kurulaeak 

köprünün yapılmaıı Jçl11 Veki· 
Jetten lıletme Müdlrlüi6•e 
emir ıelmlttlr. 

İ•ıaat hazırlıkları•• baı 
laamııtır . 

Sı~ir Kulübünün ku ge
ziıtiıi. 

Şehir Kulaba Kıtabya 

hatta üzerhıdelıd MHttler 
fıtuyonuna btr ıeztoU ter -
tip etlecektlr. Tren pasar 
16111 nal 7 de ıebrlmlzdeo 
hareket eclecekUr, dönüt 
ıaat 20 dedir. ~tlet ücret 
lerl ııdtp gelme 38 kuruı · 
tur. -
İlk okul sergileri ıçlld1. 
ilk okullar talebutoın ders 

yılı içinde yaptıkları tı l erl 

ıöıtertr aerıller pazart .. ı 
ı6n6nden tttbaren balka 
açılmııtır. 

1 
La Republıque 

Japonlar mihvere gir
mekten niç;n kaçınıyor 

1 Sltphant Lauz•nnt - Le Jurnal 1 
.. K.eadtıl için blrlact dere· 

cede elaemmlyet olaa Ttirkl 
yeaao ıtttf akaaı eldea kaıır
mıı olan mlbYer Japeayanın 
ittifakını da ka1bedecek mi · 
dır? Bu lmklnıız detıldır . 
Hiç ıüphealz bu Japon1aya 
bailıdır, fakat aJDI zaman· 
demokraıller• ye Amertkaya 
da bailıdır .. 

Şu aaatte bile, mıbnrtn 

demir çenberine ıırmek 

bahsinde Japonya ıktye a,. 
rıl ınııtar ; l:itr yanda aakerler 
vardır, öta yan.la ltlccar 
lar . 

Japonyanıa it adamları 
çocuk deflldlrler, pek lll 
bllırlerkl ımparatorlukları 
nan tıcari hayatı dörtte iiçü 
tUbarlyle Amerika Ye ıarbi 
Avrupa clemolınullerlne ti· 
bldlr. Bu okadar doğıudur ki 
ıon Japon htatlıtlklerl Jıpon 
dıı ticaretinin °/0 70 inin 
Bırleıtk 0Hletler,lngllla im
paratorluğu, Franaa, Belçika 
,.e Hallooda ıltı yapıldıfı 

aöatermektedlr Hu o kadar 
dojrudur kt Japonya ınkııaf 
komttest relı l 8. Aok i tll · 

rahndaa tanzim •dllm ı ı ol · 
an •e kabJne tarafından tu 
• ip edilen mllll tkt11at pllnı, 
tik lf harp lhtlyaçlarııtı kar· 
~ ılamak o lu da «lıtlhıalı ar 
ttu mak \'e ıhracatı ıeoı,tet 

mık» de aynı derecede eh · 
emmtyetla o lduiunu ortaya 
koymaktadır , imdi, bunları• 
ıenlılemeel her ftı! yden önce 
mevcut o lan l arın kaybedal
mt'ılnl icap ettirir Japonya 
ıı rp de'ilf't le rlne o lan mah
reçlerln l ka bedene daha 
bnıkalarını n~rede bulacak · 
tar? fle,h~lde mallarıct al · 
ıeak olan mth•erJn meteltk-

tizleri olmayacaktar . 
Diler taraftan, Alman · it 

alyan - Japon btrllftnl tak. 
Yiye etmemek arzuıuada 

tüccarlar müttefik clma1111ıa 
mukallit aıkerler bunu tak
Yiye arzuıu•da tat11amlyle 
milttefık .leflldırler. Çüol&ü 
askerler ordu ve .,ahrlye 
olarak iki k111mdao mürek 
keptir. Ordu Ye onun ıef 1 

General ltaıakl ukar1 itti 
falun lehinde o!ma1ıaa au· 
kabll, donanma ve onun te · 
fı olan Amiral Yonal huDa 
aleybdardır. 

iki temayGl araıında, B. 
Hlranumanıo riyasetindeki 

kabine t ereddüt ediyor Ka 
bul müteva11ıt ıekf ıudur: 

"De1DoluHller Ye Soyyet 
Ruıya Avrupa tılerlnde itti · 

fak ettikleri müddttçe daha 
ılert ıltmlyellm H anUkom · 

tatren paktın icabı olan ha· 
yır hah bitaraflığ ı 

muhafaza edelim Demokra 
ıtler Ye SoYyet Ruıyaya Aı 
ya üzerinde de elblrltjl yap 
tıldarı takdirde, o zaman 
vaziyet değlflr Ye mihver 
dıktatörlerlle btrllf tmlzt kuy• 
•e Yatlendtrtrlz.» 

V azfyet bu merkezde ol
unca bir memleket ' Japon 
yanın durumun1.1 tat ı krarlaı 

• 
hrmak 9ok ıey yapabilir: 
Bu, JApon1anın üzerlndekl 
nüfuzu hali bfiyOk olan 
Amerikadır. 

İ•g11tero Hltlerl yalua Şa 
rkta mahıuı bir muvaffak&· 
yetllzllje ufratmı§hr. Onu 
Uzak Şıukt" btr baıka muv~ 
affakıyehlzllfe ufra t ak 
AmerlkaQaD eltacledlr. 

Gömeçde peh
livan güreşleri 
yapılacak. 

Gömeç, (Huıuai) - naht
yemlz ldmaayurdu yaren
na bu paaar llOy6k ya~ı 

peblı•an ıGreılerı yapılacak
tır. 

GCireıler içi• hiitün ha
zarhklar ikmal edllm iıUr. Bu 
ılretlere Türkiye Baıpela
ltYaoı Telılrdailı, Kara Alt. 
Dtaarlı Mehmet, MG!iylm, 
Ma•lıalı Halli, BabaHkllı 
lbrabtm ile .laha bir çolr 
pebliYanlar da•et edtlmıı •e 
hepıtnden mu•afakat ccıYa 

bı alıotoıthr . Onun leJn, bu 
paaar yapılacak 16retlerin 

çok zevklt ve lddıalı olacaf ı 
tahmin ecUlmektedlr . 

Baıa 70, bat altına 40, 
biyük ortaya 25, 1 O •• de1. 

te1ede beıer hra mlkifat 
••rllecektlr. 

- 1 

Dıimi Encümen ~ün da IOP·J 
lınd1. 1 

Oatmt Vıli. yet Encümeni J 

düo de V a l ı H. Recai Güreli 

nSn ba ı kanlıi • ada Ye da ire 
müdüriutoıo 1ttlr1'k ile l 9J9 

ı 
yı l ı bGdce üzerinde ıon &Ö· j 
rGımelerlnl yaparak daiıl • , 

mııtır. 

Yışım ~üyüllmık istiyın 
ÇOCU~. 

Bürbaolyenlo Zeyttnpınar 
k6ylaclea Ahmet adında 

bir çocuk yııını büylUtmek 
için nüfuı cüzdanıada tahri-

f at yaptılı" anlaııldıiındaa 
adil yeye •erllmtıtlr. 

T e~spoı un loplantıs1. 
Telupor kulubOnün bu gün 

ıut 21 de umumi topla•tm 

yapalacalrtır .E••~la kuiu bftn 
açıldıfı günden burüne ka · 

dar f aallyetınl göıterlr ra
por okunacak, daha aonra 

d•lekler üzerinde rör8ı üle 
celr •e idare heyeti eeçlml 

yapılacaktır. ---
Hal~evi çiçe~ serg;si. 
Halkevl tarafından Mıt 

hatpaıa ilkokulunda açılan 

•• altı ay kadar de•am 
eden çlçelıçlltlı kurauııa de-

•am edenlerin yaptıkları ı1 
lerl röıteren aerıl HalkeYI 

Hlonundll bugOn aaat l 5 de 
açılacaktır. 

Ha~aret iddiası. 
Ete mahalleılode Nlyazl 

teminde blrlıl,evvelkı ıüo ıer· 

hoı olarak GfDJ mahallede 
oturan Klmile hakaret ettl
Ai •e ıenra da arkadııı ol ıı n 

Mehmedt ıai ko\undan bı· 

çakla yaraladıtı ıt lıc ayet 
olundujıından euçlu yakala

narak adliyeye yutl•lıtlr. 

1 

Havalar 
aoğudu. 

Şehrimizde ha•alar bı r ilaç 
16nden beri menlmle kıyas 
edllmlyecek tekilde ıofu 
muıtur. 

OOokü ruacllara ıöre yurd 
lçtDde ıuhunet clerecealntn 
en fasla dütük olduiu yer 
ıehrtmlz olduiu aolatılmıı 
tar. 

Dün laararet dereeeal ıeh
rlmtzde 20 olduju laalde Na· 
ztllıde 21 . Kuıehtrde 22,Mer 
ıtnde 23, lzmlrdcı 24, Malat
yada 27 Ye D lyarbalurda 
30 du. 

Belediye 80 bin 
lira iatikrazya

pacak. 
Şehrimizde yapılacak fen 

nl mezbaha, ıojuk hava 
depoıu ve buz fabrllııuaoın 

laıaatı için, Beletllyeler Ban· 
kaaandaa 80 bln lira lı· 

Ukrazı Dahiliye V eklleUnce 
u:ıaylanmııtar . 

laıaata hemea ltaılanıl· 
mak ü&ere beledlfem ı ze Yl
llyet •a11taıtle telı:tlliat ya· 
pılmııtır . 

RADYO 

llllRl RADYOSU Ordu baremi Dalga Uzunluğu: 
•on ~ kl · 1• ld 1648 •• 1s3 Kcı. ı20 Kn. 
o ye in a 1 T.A.Q.19.74m. 1S19SJCca. 20 .K•v. 
(Baıtarafı birinci aayfacia) T.A.P.31,70m. 9"6SKcı. 20 JCn. 

mun tatbıklnd• ıeçeeek ter - 7 - Ü . 939 • Çarıamba 
fı müddetlerinin mebdei bu 1 l 30 Pro;ram 12 35 Tlrk 
kaaunun merl1etf tarihinden müzljl . Pt 13.00 Memleket 
laeHp ol11nur. 

Madde 3 - 1453 Sayıia 
lcaauaua 10 acu •e 3140 
sayalı kanunun 1 ncı mad 
deler l mucabıoce verilecek 
mu•akkat tazm&nat, 1,2 ve 
3 nail dereceler lçln 60, 4 
Ye 5 lacı dereceler lçto 30 
ve 6, 1 Ye inci dereceler 
için 22, 9, 10, ıı, 12, 13 
üncü dereceler iç in 15 hı a 

olarak t~ıb ıt ol unmuıtur. 

DeYlete a&t mebaohle Ye 
me•urloe tahılı edilen mea· 
kealerde oturanlara bu taa 
mlnat verilemez. 

Mezuniyet veya muvak· 
kat memuriyetle Ankaradan 
ay rılaalara ayrıldıkları m6d 
detin yalnız üç ayı lçlD bu 
tazmlaat •erilir. 

Mu•akkat taamtaat ola 
rak Yerilen paralar borç iç· 
ID hacla olunmıyacajı ılb• 

bu tazminat maaılar hakkın• 
dald tediye uıullerl daire 
ılnde tediye oluour . 

Madde 4 - Mılll Mlda· 
f aa V ekiletl huıuıl kalem 
miidürii maaılı ıivll memur 
e lduiu takdirde, d1jer Yeki 
letler huıuli kalem •üdOr
lerl hakkındaki btıkıllmlere 
tlbl ehıaur. 

Madde 5 - Aılt vaalfe· 
ılnden maada muallimlik 

derubhı eden ıubaylar •• 
Hll Yaz&felertne alA•et~n 

d~ruhte eden ıi'rll memur 
lar haKkuıdald hükümler 
tatbik olunur. 

Madde 6 - Aıkeri kad 
rolarda Qcretie çalııacaklar 
hakkında devlet memurları 
aylıklarınıo tev hıt Ye teadii · 
lilne dair kanunla yaaıl1 hü · 
küQ11er tatbik olunur 

Bu aıbJlerde11 halen maı 
tabdem olanlar için yapıla-

cak muamele dahi me&kur 
kanunda yazılı eııulara gö 
re tayin edilir. 

Madde 7 - 1453 S•yala 
keounua 1 ve 3 ündi mad
deleriyle 2702 aayılı kaou 
nun birinci madd11l ve 3278 
eayılt kanunun 2 iner mad · 
deıf hükümlerinden bu ka
nuna m uhalif olan .. Oküm 
leı kaldırılmıttır . 

Madde 8 - Bu ka nun 
neırl tarihinden muteberdir. 
Aacak bu luınuo mucibine" 
emıal hanlların utmınndan 

ve derecelorln tlgumdan 
dolayı tedlyeel icap eden 
fazlalar 1 eyl6l 1939 tart · 

ıaat ayarı , ajanı Ye meteor. 
olojl laaberlHI. ı:;, 15· 14 

Muzık (Rlaaetl Cumhur Ban
doıu · Şef : lhaan K6nçer ) 

1· A ThomH · Hamlet op
eruındao prelnd •e mart 
2 St . Saenı ((Cezalr ıiltl» 

oto 3 ncü parçHı 3-F. Po
PY • Prounı eflent ııl (Ü•
ertür) 4- Lacome - "K.otlyoa:t 
(Orkeıtra ıfaltla) Girtı b) 
Şampaaya hardalı c) Tat · 
lı mfiklleme ç) Kordelllar 
ve da •ulcular d) Serpantin 
- Valı 19.00Profram i905 
Müzik (Strau11un bir •alıl) 
Pı. 19.15 Türk mQzlit (Fa-

ııl heyeti) 20.00 Memleket 
ıaat ayarı, ıjanı Ye meteo · 

rolojl haberleri 20.15 Net· 
pliklar · R . 20. 20 Terk 
mlzlil 1 Oıman beyi• · aa · 

bah keıreyt. 2- Declenla
Saba ıarlu · Güıeyle ıel 
1.0lbütlerl. J Aıak Muıtafa · 

nan · Saba ıulu - Bir um•· 
re ıioü l verdtm. 4 · Klzı111 
Uıun · Hezzam ıarkı - ben -
zeme:ı.a l n kimseye. 1 - . . .. -
l\.eman talutaıt. 6 -
Halk Ulrküıü - indim daj 
dan oYaya. 7 . . . . . . 
Halk tdrkihiı - Damından 

aörftnür hatlar. ~ - Mch 
met Nıulbln flıcuk•' 

ıarkı - Göroın~cm el•'· 
9 - Refik feraantn - R•
ıt ıarka Y akdı cıharı• 

ateıtn . ~ 1. 00 Konuıma J J. 15 
Müzik (Sakıefon ıoloları ' 
Nihat Eıenıtn) 21 .45 Hafta· 
l ık poıta kutuıu 22 VO Mii 
zılı (Küç6k Orkutra _ Şıf: 
Necip Atkın) 1 - Hauta• 
Löhr - Hülya gecut (Val•) 
2 - Mlcbeli - ho Jya ıor · 

lcıları (Potpurt) 3 .- Herıı · 

bard Kut.eh - Çııan fao· 
taztıl 4 - Karl Blume .,.,. 
Güncıde {Valı) 5 -· Scb· 

malıucb - Ormana• ••" 
6 Peter Frleı -- L~j lyo•'' 
aaker 1 - Pauf Lıncke ./ 
Venuı (Valı) 23.00 Soo ,j' ', anı ha berleri, zıyuet, • 

·"" h11m tahvıllt, lıambly• 
20 

nukut borauı (flat) 23 ) 
MOzık (Ceı zband pi 

-· 23 55 24 Y arındakl pro!,;!/ 

btndeo tatbik olunur. 0 
Madde 9 - Bu ka111.I~ 

hüküm\erln l icraya lcr" 
klllerl Heyeti memurd•r· 
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-
Türk-lngi
liz anlaş-

Alman - ltalyan aske
ri iş birliği. 

------ ----- --

Balıkesir Ewka~ v •• 

i\lüdii.ı·lııgunden: 
Senelık mubam•e•D 

lcar bedeli 
Llra Kurut No. 
;~O 00 98,2 

Me•kll Clnıl Mlllhasat 
Alt katta ••r· 
dıven baıında 
kömOrlOk ıçlD 

ayrıca bir oda 
da yerllecekur. 

masının 

akisleri. 

Bu iki mihıar devlıtinin müşterek oı ~ulan ne Aoafaıta. YeDI .,art-
lar cadul maoın üıt 

şekilde idare orunaca~? kattnda 4 
oda ve bir 

1aJon ıbtt•a 
edrn daire . 

(«.Pollt1ka»- 8elırad,} ı• · 
.. teılaln LoDdra mulaabirl 
P. MlloJo'flçln telefoDla 'fer· 
elifi haberlere 16re: 

laıtllz ADlaımaıı, baıhca 
petrol miiıtahıtllerl olan 
Romanya 'fe So•yetlere yar 
dam baln•ınııılan Fran11z ve 
laılllz harp ıemllerlala Bo
ıazlardan ıerlteıtçe mGr11r

larını temin edecektir. 

Almanlar ile ltalyanlar 
ara11oda Hkerl anlaıma 
Japıldıktan ıoora bu iki 
mihver devletinin müıterek 
ordu larının De ıekll alacalı 

•e kimler tarafıadaa ae ıe· 
ktlde tdare oluoacaiı her 
halde merak edılen bir me•· 

meeı üz~rl Almırn orduıu· 

nun en ileri ıahılyetl olmuı 
tur. Çok ıofukkanhdar. Na 

z ı ktlr, müba l~fadao boıl.ao

mu:, çabuk verilecek harp 
kara rlaraoa muarazdar. 

y eal Apart Arkaıaada ıu 
98,4 (( 

456 OJ a1anı• allan teıtaatıaı ha•I 
da mala&•· depo me•cuttar. 

ıaarları 1asıla daire •e 
yukarıda ı•oeltk -:~:.~a~:: en ı68 ıçtad• icara •erıl-TlrldJe - lnııltere anlaı· 

••ıı Londrada çok ku'f••t· 
il '-ır t•lrcle ltulua•uıt•r. 
lu aalaı•• A •rupa ıulhu
••a lemlal balumıntlaa çok 
l&u••etll bir m6e11tr olarak 
tefıtr eıııltl•ektedır. Çember
ll1aıa be1an etUil •eçlatle 
1 .. ıllz - Tirk paktı kati btr 
••lalyet lktlaap edHek ~• 
çek ••ıl ~lr karakteri haiz 
•laoktır. 

Mıtekabll taabh6tlerin 

Parlı mehafth. Sovyetler 
tle aalaıma meaeleılatn kati 
111relte balledılmek artfula· 
ele buhındui• kanaatlade· 
tllrler. Türkiye - lnıtltere 
aalaımaıınıa akdi bu buıuı· 
da muıbet bir allmettellk· 
ki oluamaktadar Fakat Fr
anıa •e laıtltere, yalnız 
Se•yetler, Romanya, Polon· 
Ja ve Türkiye ile anlaı
•alda iktifa etmlyecekler· 
dtr. 

14 Mayii 1939 tarthlt ıa · 
zetelerden bazıları Baı•ektl 
Refik Saydamın Blyiik Mıl · 
Jet Mecllılndeld boyanabaı 

D. N 8 . •Janıında•; Tlrk 
- laıtltz mGıterek beyan· 
nameatnln metalnl de A.A. 
ajan11otlaa aaklea aeıret 
mektedtr. •Politika» lıe bu 
metaelerln her ıkiılal A A. 
ajan11ndan aaklea 
tedır. 

•ermek-

zudur. 
Aıaiıdakl yazımızda bu 

v6n Alman ve ltalyan ordu · 
larını idare edenlerin 'fazl
yetlerl ve mtlıterek bir or
ducla •e ••ztf e alabilecek
lerini bulacakııoız: 

General V alter Von 
8raachlheck: Alman erklnı· 

barbt1e relıl, e\lı tekiz ya 
ııntla.. Btr harp hallade 

ltalyaa - Alman ordulara 
kumanda•• olacak . Baba11 

da bir ıenera\ otan Voo 
Braochltacb derllnde Fraa· 

ı ız mektebl•de tabııl etmlı 

'f• 1914 harbinde Franıaz 
cephealnJe Alman erklnı
harbl olarak barbetmlıttr . 

1922 ıeneı'ude Relchı••ehr 

•ekaletlne ı•ren V aa Branc· 
httaech 1930 ıeneatode ordu 
umumi müfettltl olmuıtur . 

General V on B' omberı 
•• Von Frttzın 16:ıden dOı· 

Prattk lalr ıurette tat'-lkl 
laaıuaatlakl teferruatla 
teıpltl llzu•• dola1lıl1le 
,.kt akcletlalmtı deitlcltr. 
Fakat iki la6k6metl• a•laı 
takları nokta, Aktlealz ••n 
takaııatla laarp sahuru laa· 
llatle ta• mlaaıı1le aıkerl 
it Mrllil 1apılmaaı nektaıı
dır. Anlat••, ıımcltltk Tir 
kl1•Je lnılltere Akdeniz 
cle•letlorlaclea elmıyaa Po. 
loaya •e Ro••Dfaya 'fer · 
•tı oldufu ıarantller dola
Jıılyle harp otUll takd•rde 
laııltere de ameli bir ıurıt· 
ta tı blrltfl •ecbur lyetlol 
tabmıl etmekte deilldtr. a • . 

Bıhkısir \cıa memurluiundın: 
ı artır:\na ihale edtltr . Ancak 

•a nazaran Tlrklye bük6 
••ll, kenıııllılal Almanya ile 
laa .. he .. 'fk edecek taallbüt . 
ler y6kle•meyl, ıtmdıllk, 
retl etmtı demektir. 

Maamafla lnılltere de bu 
••laımaaın luıılız harp ıe · 
•ilerinin Beiazlardao K.ara · 
tleatze m6rurlarını tuDtn et
•ıı oltluiu kaoaaU mncut · . 
tur. Bu yol, laıtltalerln Ro· 
••ayaya yartlı•lara bakı
•aandan en mle11tr yoldur 
londra t1e Moıko'fa arasın 
da cereyan edeo müzakere · 
lerde Türklyealn noktal Dft

••rı daht dıkkat nazarında 

la•lundurulmaktadır. Bunu• 
lçta T6rklye ve lnııltere 
lıCUı6metlerl arasındaki nn· 
1•ı•anın ıliaı Sovyetler ıle 
clalııı anlaıma aW.dol uama11 
1'-t11111alını kuvvetlendlrmlt
Ur. 

41aı gazetenin Parlı mu
lıabırı M. Petrovlçln tele-

fo11la •erdlll laaberlere na 
••ran: 

Bura mahfellert ıulhua 
t•tlrllltlandırılmHına matuf 
latretlerln mu'faffaklyetle 
llerl·••kte olduklaranı m•m
••aııaıyetle tebar6z ettlrmek
teclırfer. Romanya - lnılhere 
ticaret aaukaveleelnln alldt 

:lhtto tellkld edtlmekte ve 
1 ''tılsklı yard.m huıuıuada 
•ılltere ile Tlrklye araaıD 

da le .-_ • doluaan aalaıaıa bun· 
le l'I çok daha milblm tellk
lı oluıunaktadar. Vaki olan 

Grlc - lnıılız mOıterek be· 
t'••aınHt ıarkl Akclenızd• 
'"1 .. ua hayati kıy111eU laalz 
'~dolunm• ktadar . Bur• ılya-
~ b \ Cla•hflller l: •GeçeD ırp 
,~ bize çok pahahya mal 
~ '" Çanıakktale harbt bu 
•f, daha ıhrıdldea bertaraf 

~••.ııtır .BDemektedtrler. Ftl· 
'~ll&a, yakmd• akdıne taU· 

"' olunaa aıhal Tlrk -

Aç•k .,thrma ile paraya 
çe'frtlecek ıayrt menkulün 
oe oldulu 63 numaralı e• 
ıa 1rl menkulDn buluoduiu 
meYkl, mall•lleıl, ıokaiı 

•umara11: lzmlrler mahalle 
ıınde Anadao ıokak 63 ou 

1 arlarına bedeU muhammen 

kıymetin yilzde yetmlı be· 

l ıtnl bulmaz veya ıatıt lıtt 

1 

yenin a?acatına rGçhant o\an 

marala ev, takdir o lunen 
kıymet: 250 lira, artırmanlD 
yapılacajı yer, iÜD, saat: 
J - 7 · 939 Hal: 15. 

1 - lıbu ıayrl menku\an 
artırma ıartnameel 3 - 6 
939 tarıhıad~n itibaren 73 
aumara ile Bahkeıtr lcra 

dalruı nın muayyeD ourua· 

ra11nda herkeıln ıörebllme 
ıl için açıktır. ilanda yazıh 
olanlardan faz la malum•t 
almak hthealer, tıhu ıart. 

aameye ve 73 doaya numa · 
raılle memurıyetlmlze mn. 
racaat etmehdtr. 

2 - · Artar maya tıttrak 
lflD yukarda yazılı k11me -
tın y6zde 7 ,5 ntıbetlnde , 
pey •eya milıl bir banka . 
nın teminat mektubu tevdi 
edilecek Ur. ( 124) 

3 - ipotek Hhlbl alacak· 
lalarla diler allkadarların 
ve lrlffak hakkı ıabtplerlnln 
ıayrl menkul üzer!ndekl 
haklarını hutuılle f a lz ve 
maaraf a dair ola o tddlaları · 
oı tıbu tlaa tarlhtnden iti . 

baren ylrmt ıün içinde ev
rakı müıbltelertle btrltkte 
memuriyetlmtze btldtraıelerl 
tcap eder. Akıl halde hak
lan tapu ılclUle Hbtt olma· 
dık~• aatıı bedelinin pay· 
laımaaından hariç lıalarlar. 

4 - G6aterale• •Bode art· 
tarmaya ııurak edenler ert· 
arma ıartaamealnt okumuı 
ve IOzumlu mal6mat alanı 
•• bunları tamamen kabul 
etllllt ad n 1ttbar oluobr 

lar . 
5 __ 'f ayln ed tlen ıaman-

de gıyrımeokul Gç dt!fa 

bairıldılılt•ll! ıoora ea çok 

dij~r allcaklılar buluoupla 

bedel hunların o ıayrlmeokul 
He ter.nıo edllmlt alacakla 

r ının mtcmuunclan fazlaya 
çıkmana en çok artıranın 

taahhüdü bakı kalmav1ı ü7e 
re artırma on beı ıOn daha 

temdıd ve onbeılocl ıOn6 
aynı ıaette yapılaca.k arthr· 

mada. bedeli aatıı lıtlyenln 

a l acaiıoa rüçbaol olan dtier 

alacakhların o 1a1rlmenkul 
lle temin edilmıı alıı cak ları 
mec-nuundan fazlıı.ya çıkmak 

ıartlle, en çok arhraD• ıha · 

le edilir Hö1le bir bedel el 

de edl\emeHe lhale yapıla· 

mas ve Rht talebi dOıer. 

6 - Gayrimenkul k•ndl 

ı\ne ihale olunan ktmı• der· 

hal veya verilen mnhlet 

içinde parayı •ermez•• ıha 

le kararl feaholuoarak lııen

dtelnden e••el eo yilkaek 
teklifte buhanao ktmıe ar· 

:aetmlt ol dulu bedelle alma . 

fa razı oluna ona rası ol

maz veya buhanmazıa he 
men on beı ı6a mOddetle 

arhrmaya çıkarahp en çok 
artırana thale edılır . lkı tlae· 
le araaıeclald fark •• seçen 
ıGnler için > 6zd• 5 ten he· 
••P oluaacak fals •• tllfer 
sararlar ayraca hGkme hacet 
kalmakaısan m•111urtyetlmlz 
ce ahcıdan tahııl olunur. 
Madde (133) 
Yukarıda 161lerllen 3 7 939 

tarlhlade Balıkealr icra m• · 
murlutu odaıı•da lıbu llln 
ye göaterllen artuma tart· 
nanın' dalrea!adeld ıatıla · 
calı alla oluaur. 

Bazı Atman ıeflerl ıtbl 
lıalyan orduıunun kuvveti 
hakkında nıkbln bir 16r6tCl 
yoktur . 

General Vılhelm K.eıtel. 

Von ı ı fahDı taıuDayan nadir 
blr Alınan ıeneralltltr. Elit 
altı yaıandadar Harbla tlk 
de.-reıtnde btr top batarya · 
1101 idare etlı1ordu. 1920 
denberl erklnıharblyede ~·
hımaktachr. Geçen aene Hıt-

mataza :) - 6 - t39 da l ıtur ihale 15-1-939 per· 
l a ko•U a1u ' el 7 11t ı it ti 

mek üzere arUrlD• T ıı lertlea yil• • '" • • • •-
b lüan. ıaat 1 S dedir. • plı•acal• 1ıbl idarece 11· 

ıem e u t •laatı a 
de nakit veya baok• • hd kefalette •erllecektlr. 

••teber ıa V k f 
zum 16rilAre• arnca k ısere mlddetl lçlade • 1 

• 

T ahplerla ıeraıU aollam~lD olunur. 3 - 1-133 
lar ıdarealae ~-~ii~r!aca~a~t~a~r!.ı .!!!~=~;---------

- · Evkaf 
8alıkesıtdüdiirlüğünden 

ler kendi için ordu ku••et · Se•ellk 111uha•••• 
lerl kuma•clanlalını ihya et- icar bedeli Me•kli Ctnıl 
mittir. Kendlıl hlylk bir Lir• Kr. ~:· Dtokcıler maballeal Dokkia 
enerji ve parlak aekl1a •• · iZ 00 » • » 
llktlr, demlıtlr. 36 00 il Y•J•acılar caddeıl Yalbane 

Mareıal PJetro Badoılıo: 180 00 24 ı 1'aaaplar maballeıl Ana 
67 J•tındadır Bır harp laa . 2 4 00 O ıaar t.e.lell 1aaıh Vakıf alrarat 
Uatle ltalya• ordulara baı- ı Yukarcla muba•••• LI •1 lçtacl• pasarlıkla laara 

ltıbareD • r f ( ..J 1 ku•andaalıiını yapacaktır. 5 6-939 ıl•lndeD .addet lftatle Velu ar laareı ne 

ı l ti Ltlr TallplerlD bu 2 - 1 - 134 
ta yanın en m6kemmel aı · 

1 
••r ece• · :~~~l&~!o~lu~n~u~r:_· -;::~~-------

kerl ıahılyetldır BüyOk mOracaat et111~lerl 1 
" 

~;~ Z~t~;:•D~e::::~D~Z ~~ lı --1.-1-,k-.-.-ir icıı ıııurlul~~! ıayrlcn•Dkul ti~ de· 

balletmlıtl. Hab~ılatan har · Açık artarllla tle par~=· fa batırıldıktan ıoDr& •• çok 
btnl de kendtıı idare etmlı · çe•rllecek ıaJrl 111•

7
•;0 

.: aruran• ıbale edtllr. A•c•k 
ti. lıpaaya harbi ıaraaıDda n• olclutu: Dlkk&D artırma bedeli mubamm•• 
lrencllılne verilen btr emri de kıymetin ylıde yetmlt be· 

maralı bulu•du· 
reddederek: «Ben htç bır Gayri menkulOD ka· 1101 bulmaz 'feJ• ıatıı lıtl· 
zamaD tlcretll aıkerlere ıef · ıu me•kl, mabaUeıl, l~•lr• yenin alecalıaa rlcbaal ola• 
Jık yapmadım.» demlıttr. lı aumarau: Balık•"' kak dıter alacakhlar buluaupta 

Erhard Mllcb: 47 yaıında! ler malaalleıl A .. cl•D '° bedel bunlaua o ıa1rlm•D· 
Almanlarıa en camlı ta1a- numara 73 ••t loO L kul de temlo edalmtf ala· 
reclıı.. Aıkerlıl&te ll6rOk Takdir oluDa• kı~ıaulı ,.,, ceklarınıo mec•u...ıa• fa•· 
muvaffaklyetler 16ıterdtkten Artırmanın raP t 15 laJa çıkmaua •• ~ok arta-

939 aa• taabb0.16 ltakt kalmak 
ıoor• ordu1a terkettı l 9Z6 ıün, ıaat: 3 .7 ranıa 1 •·ere artar•• oa Hf 1 D 
ıeoeetnde LuftbanHnın dl · pasarteıl kull• ... L- t ım•D daha temdit •e oa uwtl•• 

kts ı•ın. 11. t 1 "' l - lıbu ıaJ' 2.6 n39 l k re ur u uDu yap ı u mu· • eıl • 1106 ayaı aaatte ya'ı aca 
nAtebetle ~mertlıa ve Avru artnma ıartaa;r•D 73 lto· artarmada, bedeli aatıı lıtl· 
pada birçok aeyahatiara çık· tarlbl•cl•D iti • •uaJJ•D ,ealn alacalına rGchanl 
tı Bundan alh aene e•.el tle icra dalreıınt• ör•· olan diler alacalıslann o 

el herkeılD 1 
Gödoı kendlıınl ha va mOı numara11D a lı&atl• ıafrl meakul ile temin edil· 
h!fU• yapmııt11tkı aydaa be. btlmeat ıçta açıktır· a· mit alacakları ••cmuuntlan 

1 d 0 fasla • 
rl de AlmaD haya kuvvetleri yazılı ola• ar • 1 ıtlt• fazlaya çıkmak ıarttle, ea 

f d O lu- mat al111ak lıtlJ•D erı . b l dtllr 
mO ettlıl umumlıl lr. al · 

73 
do•Ya nu çok artarana 1 a • • ' 

ma neı~h ve fnkallde ka · ıartnameye •• umıı• •6· Ba,le blr bedel elde edile· 
fala bir zattır maraelle aıelDurlJ• 111uıe ıhala 11pılama• •• 

Glnıepee V alle 52 yaıın· racaat etmelidir k 1,ı• ıataı talebi dO,.r· 
Ya ııttr• 6 - Geyrlme•kul keadt· 

dadır. r'akat 161termez Hu , 2 - Artırlll• tlD 16•· 
ıuıl hayatında mCltebeulm. 1 yukarıda y.zıh kıy•~ ••Ya ılae ıhale olunan kim•• 
Aıkerl hayalında müthlt de 7 S a:ıbetınd• p• k· derhal veJa nrllen mOhlet 

1 trlPınat IDe ıha 
ıertttr . 86tlo bayacıbjını lmtl lbtrbank•D•D (124). için.le parayı yerme&•• · 
kabalı ıe•k balonlar.la ı•- tubu te•dl edtlecek~lt~t al•. le karara feıbolunarak kea· 
çlrmtıtlr. Ancak 1926 ıen•· J - ipotek ·~&kadarla dıııoden e••el en yilkıek 
ılode tayarectUie ıe~U. Pek cakhlarl• dıter • hlp· tekhfte buluaa• klmıe ar . 

k bakk• •• b el 11 l 
rabuk mu•affak oldu •• rın 'fe trtıfa ın· zetmlt oldulu • • e • · .... enkul Qzer 
ıktuai Balbo vazlyellue ıtr· lerloln ı•Y'1 111 tl• faiz 111afa razı oluna oaa, raaı 
dl. Fakat 1933 ıeaeılacl• de•• haklarını huıu• ıddta · olmaz veya bulunmuıa he· 

fa datr olan del l 
thUyar haat• aanealnl kor- •ıe mura h d meD on bet ıOn m6 et • 

b ı lo tarı in en k 
kutmamak için Roma - larıaı '' u · 1 inde e• artırmaya çıkarılıp en ço 
Şıkaıo ıeyahatına ıtllrak et· ltlbarro ytrllll ıln çb l kt artıran• ihale ecltltr Jkı 

rakı m•ıbltelerlle lr 1 e f k medı. ... 1 ıhale araaı•dald ar Ye ••· 
Amiral Ertcb Raeder: 63 memuriyetimiz• bıldırm• eri ılDler ı-e•• ,asd• 5 de• 

J•t•nd3dır. Dealzctlık hara- l••P •d•r Akıl belde hak· ~::.p ol•a•e•• fal• •e dl-
tına ıl&ıaci Gtyom yatıaa lau tapu ılcthle ıablt olma· lar ayrıca hlkm• 

1 d 91 4 1 laf ter .. rar 
1a9 arlllk ile baı • •· 1 dakç• eatıt bede 1••• pay · hacet kalmalı11sıD ••murl· 
•••Hinde lastUa aahıllerlDI tnaaıadan harıç kalırlar. d 1ett•IZC9 alıcıdan tabıtl 
bonbardıman ede• kru•••6r· 4 _ G6ıterılen ılD • dd ( 133) 

8 
" 

1 olanur. Ma • 
lerde. "alahera De•••r au ı1urak eden er 3 9 arbrm•Y• k Yakanda 16ıterlle• ·7 !g 
"'. Jutl.ndcl• d6•GttG On eıtDt o u artırma ıartaam 8 l k t 
.. nede• beri Alman tlenan . IOz•mlu malG••l tarihinde • 1 

el r icra me· 
maıının ıefldlr ve tlaıma ~uı •• bunlara ta••m•n murlutu oduında ltb• illa 
btr taarruz harbi dOtGaQr. ::::ı •:tnı lf ad ve itibar •• •6ıtertlen artırma ıartaa · 

Amiral Domtalko Co•aı· meet datreaıadekl aatllacajı 
olunurlar. l l 

narl: Altmıt d6rt 1aıındadar 5 _ Tayla edilen sa· 1 ln o unur. 

Cenevell zenıtn bir atlenla - ..,ilerini btı,ok bır munffa· yaaın b010k Amiral Thaon 
.. ocujudur ı dl Ciı Ro'f'el 80 J•tında oldu 8 u .... ktyet•e ynrabl lr . • 

Umumi harp zamanında Ca••ıoerl, ltal,an bcthrt için Almanlar do•anmaya 
Acirlyatık deatalade bir tor- td CaYaınarlnln kumanda et -
pıdo fllotıllaııaı idare edt- yeıl erklnıharbtye relı ır. 

10
,4

11
, Btl~•11• tleal•alta ı•· fakat bar barp balı.de hal meılal lıtlftc•k'ercltr . 

1 



.IAYPA ı 4 TORKDILI 

Bah~ısir icıa 
memurluğundan: 

Bıhkesir icra 
memurluğun~ıo: 

· Bahkııir icra 
memurluğundan: 

Açık artırma de paraya 
çenllt cek 1ıayl menkulun ne 
olduju dükkin 77 numaralı 
gayrimenkulün bulundufu 
me•kl, maba\teaı, ıokafa nu~ 

mara11 : lzmtrler caddeıtnde 
Klnl takdir olunan kıymet 
(200) Ura 

ArtırmaDtD yapılacaiı yer 
ıüD ıaat: 3 temmuz 939 
pazarteıl ıaat : 15 

l - ltbu ı•yrlmeakulüa 
artırma tartnamul 2 6 939 
tarlhlnclen ltlbarea 73 No 
ile Bahkeıfr icra datreılnln 

muayJeD aumara11nda ber
keıla ıörebtlmeıl için açık · 
tar. i llada J•zılı olanlar.lan 
fazla malumat almak lıtl· 
yealer, ltbu tartnameye ve 
73 doıya aumaraılle mem11· 

Açık artırma tle paraya 
çenılecek ıayrl menkulln 
ne olduğu: 28 aumarah dü 
kkla ıayrtmeakulla bulua-
duiu me•kl, maballeıl, ıo· 
kalı aumaraaı: Aaadan ıo · 
kalı lzmtrler maballHI 28 
numarala 

Takdir olunan kıymet: 
(100) ltra 
Artırmam• yapılacağı yer, 

ıla, nat: l 7 939 pazartHI 
aaat: IS 

1 ltbu gayri menlnılüa 
artırma ıartnameıl 2·6·9l9 
tarihinde• ıtıbaren 73 nu
mara de Bahkeıtr icra dal· 
reılnla muayyen aumara11n 
da .. erkHID 16rebllmHI içi• 
&fıktır . l•lntla yazılı olaa· 
lardan fazla mal6•at almak 

riyetlmlze mGracaat etmeltdır. lıtlyenler, ııbu ıartnameye •• 
2 Art11maya tıttrak lçln 73 doıya Dumaralile mema 

yukarda yazılı kıymetin yGz· rlyetl•lze miraeaat etmelltltr. 
de 7,5 nlıbettade pey ••Y• z _ Artırmaya tıttrak iç 
•illi bir bankaaıo teminat la JUkar.&a yazıla "'Jmetln 
mektubu te•dl edılecekttr. y6ı.de 7,S ntıbetlncle per 

3 - lpotek ıahlbl alacak · yeya mtUI btr bankanın te
lalarla dlfer alikadarlaraa mlnat mektuba te•dl edtle· 
T• irtifak bakı eahıplerlntn cektlr (124). 
ıayrl me•k•l Ozerladekl 3 - ipotek ıahlbt alacak
haklaranını buıuııle falı. •• lılarla dll•r alakadarların 
masrafa dair olaa tddıala. •e trtlf ak hakin ıabtplerlnla 
r1111 tıbu din tarJlalnclen IU. gayri menkul lzerladekl 
barea .r trmt ıll• içinde ••- haklarıaı haıuıtle faiz •e 
rakı mltblteiertle birlikte maaraf a dair olan lddıaları
memurlyettmlze btldırmele • aı ltba ilin tarllalnclea ftt. 
rl icap eder . Akıt halde ha· haren yirmi ıl• içinde ey 
ları tapu ılctltle ıablt elma- rakı mltllltelerlle birlikte 
tlıkça ıatat lledehnta paylaı. memurlyetlmlze bıldtraelerl 
•aaıatlan hariç kalırlar. icap eder. Alnı halde bak 

4 - G6atertlea ıüade ar• ları tapu ılclhle sabit olma· 
tırmaya lttlrak edealer artır- dıkça eetıf bedellaln paylaı. 
ma ıarınamHlnl okumuı •• maıından hariç kalırlar . 
lüz•mlu malümal almıt ve 4 - G61terılea ıünde ar · 
lıtunları tamamea kab•I et- tırma1• tttlrak edenler ar · 
•tı ad •e tttlaar oluaurlar. tırma ıartnameılal olıumaı 

5 Tayla edilen zamaada •• llsumlu malOımat al•ıı 
ıayrlmenkul üç defa il.alı· . •• bunlara tama111eb kabul 
rıldıktaa ıonra en çok artı · etmlı ad ve tttbar oluaurlar. 
raaa ihale edilir . Aacak ar· S - Tayla edilea aamaa
tarma bedeli muba•mea da ıayrl menkul iç defa 
kıymeti• yuzde yetmıı be· bajmldıktan ıonra en çok 
ılnt bulmaz ••Ya talat lıtl- art11aoa ıhale edtlır Ancak 
J•ala alacaiına rüclaanl olan artırma bedeli mabammeo 
.iller alacaklılar buluaupta kı1metlo yüzde yetmiı beti 
laetlel bunların 0 ıaJrlm••- Dl bulma• ••Y• ••lıt fıltye-

nla alacafıoa ricbanl olaa 
kul ıle temi• edllmlt alacak ı d tier alacakla ar bulunupta 
larıaıa mecmuundan fazla· bedel bunların o 1ıayrl mea-
1• çıkmazı• en çok artıra· kul ile temin edllmtt ala -
DID taablıüdü b•ki kalmak caklerının •ecmuaadan faz . 
Cizere artırma on bet ıln laya çıkmazı• en tok artı
.la .. • te•dttl ve OD beııaci raoın taahllfidü bakı kalmak 
1ia6 ayaı Hatte yapılacak Üzere artırma OD b•t ala 
arlarma4a, bedeli ıatıı lıte· daha temdld •• oa beıınct 
J•DID alacafıaa rGcbaal olan 1ıGaü ayni ıaatte yapılacak 
dlier alacaklıları• o ıayri · artırmada. bedel• ıatıı lıtt · 
menkul tle temin ecUlmıı yenin alacajıaa rüclaanl olan 
alacaklara mıcmuuadao faz- dljer alacaklılarıD o ıa1rı
laya çıkmak ıartlle, ea çok menkul ile temin elitlmlı 
artırana ihale edilir. Siyle alacakları mecmuuDda11 faz
Itır bedel elde edilemez•• laya çıkmak ıarttle, en ook 

artırana ıhale edilir. 
ihale yapılamaz ve ıaht ta· 
lelll düıer. Böyle bir bedel elde edile-

meZ1e ihale yapılamaz •e 
6 - Gayrlmeakul kendi aahı tal.,bl d6ıer . 

ılae &bale olunan klmı• 6 - Gayrımeak•l kendi· 
derhal ••1• •erilen mühlet ılne ihale olunan ldmıe der
ı~ınde parayı •armezıe ıha · 
le kararı feaboluaarak kea· hal ••ya •ertlea mühlet 
dlılndea ev•el en yükeek içinde para11 •ermeue lba · 

la kararı feıholuaarak kea-
tekhftie buluaan klmıe ar· dltlnden e••el en yükıek 
zetmlt olcluiu lledelle alma · teklifte bulu••D ki••• ar 
I• razı ol•n• ona, razı ol· zetmtı olduiu bedelle alma 
maz veya bulunmazaa he i• razı oluraa ona razı ol· 
men oa bet ıün m&ddetle maz Yeya buluDmazaa be
artırmaya çıkarılıp en (ok men on bcıı ıün müddetle 
artıra•• thale edilir lkı ılaa· artırmaya çıkarılıp en çok 
le ara11ndakl fark Ye ı•~•n arhraae ihale edilir. iki lha· 
16aler için yOzcie 5 den he. le araaıadalrl fark •e 1ıeçen 
aap olunacak: f alz •• dlier ıGnler lçta y6zde 5 elen he· 

•zararlar ayrıca hlkme ha· tap olu•acak faiz •e dlfer 
cet kalmaktızın memurlye- zararlar ayrıca h6kme ha. 
Uml:ııce alaeıdaa tahtll olu· cet kalmak11zıa memur iye . 

Umlzce alıcıdan tahıll olu · 
••r. Madde 0 33> nur. Madde ( 133) 

Yukarda ı<hterllea 3 - 7 · Yukarıda ı6ıterllen 3-7 .939 
939 tarlhlade Balıkeılr icra tarihinde Balıkeılr tcra m• 
memurlufu oda11nda tıbu murluiu odaaıada tı bu tl•n 
itin •e ıötterllen artırma.la •e ılaterll•• artırma ıart · 
ıart•a•eıl dalreılacle aa· namesi .lalreıladekl Htıla 

tılacatı na. el•n-.ır. ••lı ılaa .ı ua-.ır. 

Açık artırma ile paraya 
çenllecek 1•1rl menkulün 
ne olduiu: D6klrln 75 au · 
maralı içinde ku1uıu m••· 
cut 

Gayrhnenkulla buluaduiu 
mevkii, maballeıt, ıokalı 

numaraıı: lz•lrler maballeıl 
caddeılnde 

Takdir ohıaan lcı1•et: 
500 Jtra, bet 16s ltra 

Artır•anın yapılacaiı J•r, 
ıGn, Hat: 3 temmuz 939 
pazarteıl Hat: 15 

1 - lıbu ıayrfmenkalün 
artırma tartna•eıl 2 1 939 
tarlhladea itibaren 73 No 
ile Balakeıtr tcra datre•l•I• 
muayyen 'numaraııoda her · 
ketin 16rebllmeıi için açık· 
tar. lllnda yazıla olanlarda• 
fazla malGmat al•ak lltl 
yenler, ltbu ıartnameye •e 
73 deıya ••maraııle m• · 
murlyetlmlze mlracaat et·~ 
melldtr. 

2 - Artırmaya tıtlrak 
fçln yukarda yazılı kıymeti• 
yüzde 7 .5 nlıbett11de pey 
yeya mlll1 bir bankanın te · 
mloat mektulııu te•df ecitle 
cel.:tlr. ( 124) 

3 - ipotek aablbt alacak · 
lılarla dlfer allkadarların 
•• trtlfak hakin ıablplerlnln 
ıayrlmenkul izerladekl hak. 
larıaı huıuılle fal• •• •&1-
rafa dair olaa lddtalaranı 

ltbu ılln tarihinden tubareD 
yirmi ılln lçlade ••rakı mlı · 
bttelertle birlikte memurl 
yetlmlze btldlrmelert iHp 
eder. Akıl halde .. akları ta · 
pu ıtctltle Hitit ol•adıkça 

tatıı bedelinin paylaımaaın
dan bartç kalırlar . 

4 - G6ıterllea 16ad• ar · 
hrmaya lttlrak edeafer ar
tırma t•rtnamealnl ekumut 
•e llzumlu malümat almıt 
•e bunları tama•e• kabul 
etmtı ad •• itibar elunurlar 

S - Tayin edilen zaman· 
da ıayrlmeolsul 6ç defa lta
fmldıktan to•ra en çok ar · 
tırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
luymetln yQzde yetmlı be· 
ıtnl bulmaz Yeya ıatıı idi . 
yeaia alal!alına rOchanl olan 
dtler alacaklılar buluoupta 
bedel bualarıa o ıayrtmen· 

kul tle temi• edtlmlı ala
caklarıaıa mecm•nndan faz· 
la1a çıkmazaa en çok art 
tarana taa .. bftdl haki kal · 
mak lzere artuma on beı 
ıln daha temdld •• on be
ııacl rOnl ayaı aaatet ya· 
pılaeak artırma.le, beclell 
aatıı lıtlye•ID alaeafıaa 
rlclaa•I olaa. tlıtar alacak
lıların o ıayrtm••kul ti• te
•l• edllmtı alacakları mec· 
muuadan fazlaya çıkmak 
ıartlle en çek art1raaa ıha · 

le edıltr . Böyle btr bedel el 
de edılmene t .. ale yapıla 

maz •• aatıı taleltl tlOıer. 

6 - Gayrimenkul keadı· 
ıl•e ihale oluna• ktmae der· 
hal •eya •ertleo mlhlet 
ltlatle parayı ••rmeHe tlaa
le kararı f ealaolunarak ken 
dlıl•den ev~el 
en ylkıek tekhfde lıtulunaa 
lrllflH arzetmft olduiu be 
delle almal• razı olu11a oaa 
razı olmaz •e1a bul•amaz 
aa hemen on beı ıGn rned· 
detle artır111aya ~ılcaralıp eD 
çek artıraaa ihale edilir '"' 
ihale arHın4akl fark •• ııe· 
ç•• ıüaler için ylzde 5 den 
hatap eluaacak f alz ve 41 
l•r sararlar arrıca lalk•• 

Bahkısir icrı 
memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya 
çenllecek ıayrl menkulün 
ne oldufu: Dükkan 30 na· 
maralı gayri meakulin bu · 
lunliulu •••ki, maballeıl, 
ıokatı aumaraıı: Anadan 
ıokalı lzmlrler maha lleıl 3~ 
numara 

Takdir olu••• kıymet: (100) 
lira 

Artırmanın yapılacalı yer, 
rüa, aaat: 3 .7 939 ıaat: ıs 

pazarteıl 

1 - ftbu ıayrl meakul6a 
arhrma tartnameat 2·6 939 
tarihinden tttbarea 73 nu
mara ile Bahkeıtr tcra da
lreılnla muay,en aumara. 
ııa•a laerkesla ılre'9tlmeıl 
için açıktır. ll&nda yazılı 
olaalardan fazla mal6•at 
al111ak lıttyenler, tılau ıart 

11ame1e •• 73 deıya numa • 
raıtle memarlyetl•lt:e mG
raeaat etmeltdlr. 

2 - Artırmaya ııttrak 
lçla yukarda yazılı kıyme

tta ylzde 7 ,5 ntıbettade pey 
••Y• mıllı bir bankanın te· 
mtaat •ektubu te•ıil edile · 
cektlr ( 124). 

S - f petek ıahlbl alacak· 
hlarla dlfer alikaclarlarıa 
•e irtifak bakkı Hhlplerlaln 
ıayrt meaku\ üserlntlelst 
laaklarıaı buıuıtle faiz •e 
maarafa dair olan lddtala · 
rıaı tıbu ilin tarihinden ttl

bare11 yirmi ıün lçtade e•· 
rakı miiıbltelerlle blrllkte 
memuriyetimiz• btldırmelerl 
icap eder. Akıl halde hak· 
ları tapu ılcillle Hblt olma 
dıkça ıatıı bedellnta paylaı· 
maıuadaa laariç kalırlar. 

4 - GiıterUeo ıDnde 
artırma ya if Ur ak edealer 
artırma ıartaa meılnl ok•· 
muı •e IGzumla maltımat 
al•ıı •• Dunları tamamen 
kalaal etmlt ad •• itibar ol· 
uaurlar . 

5 -• Taytedtlena zamanda 
ıayrlmenkul üç defa balı· 
rılclıktan ıonra eo çok artı · 
raaa thale edilir. Aacak ar · 
tarma bedeli muhammen kıy
motln yüzde yetmfı beıtnl 
balmaz Yeya aabt lıtfyenln 
alacajıaa r6c .. anl olan dlier 
alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o ıayrlmenkul ile 
temin edllmtı alacaldarınıa 

ml!emuuadan fazlaya çık 
mazıa ea çok artıranın taah· 
bCidü baki kalmak Gzere ar
tarma on beı ıiln daha tean 
dtd ve onbeıtncl ıünl ayni 
ıaatte yapılacak artırmada, 

beeelı aataı iıtlyealn alaca 
lıne rOcbant olaa dtier a la 
caklıların o ıayrl mealcul 
tle temin edtlmıı alacakları 
mecmuundısn fazlaya çıkmak 
ıarttle, ea çok artırana iha
le edtlır. Siyle bir bedel el
de edtlemezae ihale yapıla
maz •e taht ta lebl d.lt•r 

6 Gayrimenkul keadfılae 
ihale eluoan klmıe derhal 
••Y• Yertlen mlblet lçlacle 
parayı •ermezıe ihale kara-
feıhohınarak keDdlıl•den 
••••I en yGkaek teklifte bu. 
lunan ldmH arzetmlı olduiu 
bedelle almaia razı oluna 
oaa, rası olmaz veya ltulua· 
mazıa hemen oabet ıün 

hacet kalmak11zın memurl· 
yetlmlzce altcıd•D tabıtl elu 
nur. Madde (13J) 

Yukarula ıiıterllen 3 6 . 
939 tartlal11de Balık•ılr icra 
•emurluiu oda11ada tıltu 

tlin •• ıöıterllen artırma 
ıartnameıl claır .. ındelııl ıa · 

talacalı tl•D oluaur. 

7 HAZiRAN 1•11 

Balıkesir askeri satııı 
<tlma .konıisyonundan: 

Balılreılr askeri baatabaneatala •e merkez blrllklerlabl 
14.000 kilo ıGt, 12.oaa kJlo yoturt açık elr.ıtltmeye kea· 
muttur. (Bir Maellk) 

lbaleıt 20·1·939 aalı rGni ıaat il tıle Balıkeılr kor 
ıatın alma komlıyo•••tl• yapılacaktı . İlk te•laatı 203 
lira 29 kuruttur. 

Enaf •e ıartlar komlıyoada m••cuttur. Talipleri• mu· 
a1yea ıl• •• Halt• Bahkeılr aılcerl ıatı• alma komlıyo · 
nuaa •lracaatları . 4- 1-130 

Balıkesir inhisarlar 
Başnıüdürlüğünden: 

1 - yapılacak tı: lnbl1arlar e.,.ıdırtyet ........ ı. 
ön6acleld thata du•arıaıa demir parmaklık •• kapılarll• 
Batm6dGrlyet blnHıaın peacer• •• kapılarının •• latml
tllrllk oclaıınıa yallı Mya ile boyaamatı 

l .. ata d•varlle Baımftdlrlyet ltlnaııaın har:"Ç T• llalııtlt· 
ala lıaadaaaııclır . 

2 - Şartaameıl Batm6d6rlyet btaaaında idare mato· 

••tlt ••~dindedir. 
Meıai aaatlerl zarfında .. er ıin 16rüle.,tltr. 
3 - Pazarlık 26 - 6 - 919 pazarteel atini ıaat 1 S d. 

Baımldirlyette miteıekkU kemlıJo• lııuzuruada yapılacak
tır . 

-4 - Keıtf bedelt 657 lira 63 k•ruıtar. 
S - Mu•akkat teminat 49 lira 35 kur•ıtur. 

4 - 1 -- 132 

Bılıkısir icr1 ıamırlığun~ın: 
Gayrlmenkulüa bulundu· 

iu mevki, mahallesi, ıoka . 

i• numara11: Balıkeılrla iz· 
mirler mahalleıt A•adaa 
ıokak numaralı 65, takdir 
oluaao kıymet, 300 lira, ar · 
tırmaaıa fapılacajı yer ıün, 
aaat: 3 . 7 · 939 

l - lıiau ıayrlmenkulln 
arttırma ıutnameıl 2-6 -939 
tarlhtnden itibaren 73 nu
mara llo Balakeılr icra dal· 
reı lnln mua yyaa au•araııD· 
da lıerkealn g6relttlmeıt için 
açıktır . ll&nlia yazılı olaa · 
lardan fazla malumat al
mak ııttyenl er, lıhu t•rtna
meyo Ye 73 doıya •umaraaıle 
memuriyetim ize m6racaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya tıttnk 
içi• yukarda yazılı kıyme 

Un yüzde 1 .5 nlıbetlode pey 
•eya mlllt btr baakaaın te · 
mlnat mektubu te•di edl 
lecekur. (124), 

3 - ipotek ıabllDS alacak· 
lılarla dlfer allkadarlarıa 
•e lrtlf ak laakkı tabiple rlDto 
ıayrl menkul Gzerlndekı 

haklarını huıuılle f atz ve 
maaraf a dair olan iddiaları
nı tıbu ilin tarihinden iti· 

baren yirmi 161a içlade eY
rakı mlıbltelerlle birlikte 
memurtyetlmtze blld ırm.,lerl 

lccap eder. Akıl holde hak· 
ları tapu ıtcllıle a&blt olma
dıkça 1ataı bedelinin pay
laımıuıntlan hariç kalırlar. 

4 - Göıterllen ıiatle 

artırmaya lttlrak elieeler 

müddetle 'artırmaya çıkarı
lıp ea çok artıra•• ihale 
edtllr· lkı tbale aruındalıt 

fark •• ı•çen gGaler lçtn 
yGzde 5 tlen heıap olun•~nk 
f at• Ye dlfer zararlar ayrı
ca la6kme hacet kalmaluı

sın memurlyetlmfzce alıcı

da• tahıll olunu. Malide 
(133) 

Yukarıda ılıterlleo 3 ·7 
939 tarllılade icra mem1nlu· 
iu odHıncla tıbu ilin v• 
giıtertlen arhrnı• ıart11a •• · 
ıt dalreıtaclekl tatılacaiı llia 
oluaur. 

artırma ıartaa · 
mHtal okumuı •• lOzumlu 
mal6mat almıt •• bunları 
tamamen kabul etmlı ali •• 
ltlbar olanurlar. 

5 - Tayla etltle• zamaa· 
da ıayrlmenkul üç defa ba
iarıldıktaa ıonra en ~ok ar
tırana ihale edilir Aaeala 
artırma lt•deU mulaammea 
kı1metln yftzd• yetmtı beıt
nl bulmaz ••Y• tatıf lıtlye
nln alacalına rlclaanl olaa 
diler alacaklılar b•luaupta 
...... 1 ilanların • rayrl•e•· 
kul ile t••I• etlllmtı •la· 
caklarının mecmuuadan fa:ı
laya ç•kmaı.ta •• çolı artı
ra••• taabbCid6 ~akı kal••" 
üzere artırma on beı ıl• 
daha temdld •• on ltetlaei 
ıinü aynı ıaatte yapılacak 
artırma ela, bedeli aatıı tıtl · 
yenin alacajı•• r6chanl ola• 
diler alacaklıların e ıayrl· 
menkul ile le•I• edllmlt 
alacakları mec•u•ndaa f as · 
laya çıkmak ıarttle, ea çek 
utıraaa ihale edilir. eı,te 
bir bedel elde edılemesıe 

ıhale yapılamaz•• aatıı ta 
lebi düıer. 

6 - Gayrlm•nkul ke•clt
ılne ihale oluoan ldmı• der· 
hal •eJ• •erJlea mühlet 
için.le parayı vermezıe tla•· 
le kararı f111llelunarak ke•· 
dlıtndea ••~el ea ylkıek 
teklthe buluna• kim•• ar 
zetmtı oldatu bedelle al••· 
la rası oluna ena razı ol· 
maz ve1a b•lu•mazaa la• · 
me• oa ltet ıG• müddeti• 
artırma 1• ~ıkarıhp •• ~~ 
artırana ihale edlllr lld ıh• .. 

le ara11adakl fark •• ı•f•" 
ıtnler için ylzde 5 den ta•· 
ıap ola•acak f atz •• dll•' 
zararlar ayrıca h6kme hac•1 

kalmaluızın memurl1ett•'' . 
ce ahcıtlaa taluıl olu••'" 
Madde (133) 
Yukarıda ıAıterllen 3·7 tJf 

tartlatade Balılseılr fcra rıt•· 
marlui• odaanı-la tıbu tll• 
•• 16.tertlen arhr111a ıart· 
aameıl dalreılnde ,.uıı · 
calı ılln olunur 


