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18 EYLÜL PAZAR 1938 

lngiltere!Namına Çek-Südet Mesele
sinde Hakemlik Eden Lord Runci
man Tayare ile Londraya Döndü. 

GUNDELİX SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IA Ylı 3988 

Lord Runciman, Prağ· ! Çekoslovakyanın Kararı: 

dan Londraya Dönd~ BİR TE[C:AVU~z KARSISINDA 
İngiliz Kabinesi; dün B. Çemberlaynın Riya- Ç ki O h lrH b 
Setinde Lord Runcimanın da İştirakile Top- e er, er a t a r e -Girişecek .. 
landı Ve Çek -Südet Meselesini Tedkik Etti. Çekler IstiklAlleri Uğrunda Hayatlarını Fe-
Po Ion ya da Çekoslovakyadaki Polon- da Etmeğe H:ızırdı~lar. Buna Rağmen Prağ 
lara Muhtariyet Verilnıesini istiyor. Caddelerı Neşelı Adamlarla Doludur. 

Lo•dra, 17 (A.A.) - in· belit deiddır . 
llltz Baı•eklll B. Çember· loıllız kablnetl don alııam 
l&,a •• Prafda bulunan Lord Lord l\unclmanın da tıttraktle 
~lll•clman dla ta1are ile taplanmııtır. Bu toplantada 

0 •draya ıelmtılerdlr. Baıvekıl B. Çemberllyn, 
Baıvekll 8. (Çemberll1n Hıtlerle 1aptıfı 16rüımeler 

latr kaç ıcın ıoara tekrar hakkında arkadaılarına ma · 
liıtterle g6rOıecekllr . Lord lQmat vermtıtlr. 
lQQctmanıD lıe Prafa da Baıvekd b. Çemberllyn 

-!!P d6nmı1ecell heniz aynı zamanda kral tarafın · 
--=====-====-

lıtanbulda Şüp-j Bır İng J, z Fı· 
heli Bir ltalyan losu lstanbula 
Yakalandı. Gelecek. 

lıtaobul, 17 (Huıuıl) -
labıta, Anlbalj lımlnde, pa· 

''Porttuz dolatan bir hal 
1•1lı tevkif etmltllr. Vazlye 

tt tOpbelı 16rnlen bu ıahıı, 
lfadeılnde: . 

- Türkı1e1ı çok 1everlm, 
16tllbefe ıeldım. 

lıtanbul, 17 {Huıuıt) 
hc:ı torplto muhribi ve bir 
krovez6rden mlrekkep bir 
lnglllz flloıu, paaartetl günCl 
limanımızı ziyaret edecektir. 
Gelecek Krovez6rQn lıml 

06.anflrdır. Torpıtolar da 
Afrldl ve Ga11ack tılm · 

lerlnl taıımaktadarlar . 

···-··---

dan da kabul edllmlttlr. 
lnglllz kabioe11 buıOn de 

toplanacaktır. 

Pral, 17 (A.A.) - Çekoı 
lovakya hükQmetl SOdet 
Alman partlılnl f e1hetml1 
ve parti relıl B.( Haya 
layn hakkıada tabkıkata 

baılamııttr. 
Allkadar makamlar, dıter 

ıhtllil teıekküllerlolo de faali· 
yetine maoı ol .. cek tecıblr · 

ler almıılardır. 
Alman lıtıhbarat b6roıu 

da feıhedılmııUr. 

~iidet parthlntn ıelı:ltol 

deiltUrdlit ve tekrar faali · 
yet~ ıeçllfl blldırtlm•lctedlr. 

Macar hOkumetl Çekoı 
lovakyanın Mıı.car budu 
duoda almıı oldufu at· 

(Sonu ikinci ıa7fada) 

Sundey Paktorlal ıazete hlteceflol ııdıp 16rmefe ka· Arkamda Onıformaları, top· 
ılnden: rar verdim., ları tüfenklerl ve DHJOPa· 

"Hıtler kıtaları FOhrerln Prağa hareket eden ilk llıt galeyanını bırakmııtım. 

oazt kooıreıtne ıeltılal al tayareye blndlwn ve Llyp ÔoOmde korku bulacalımı 
kıılamak üzere Nuremberı z ı rden, Dreıdeoden geçerek zannediyordum. Praı: panik 
ıehrının caddelerinde dolat· Çekoılovakyaya rıtttm Hu baltndedlr, kadınlar kocala-
maya baıl ar~ baılamaz, Al dudun lkl tarafı bana A• rının bo1nuna aarılmıı Ut-
man kartalının ıölrul al. rupadakt yenı harbin mu remektedır, çocul&lar baba· 
tanda, kalan memlekette, harebe meydanı ııbl ıörd· tarının bacaklarına dolana· 
Çf'koılovak1ada ne olup ne n6yordu. ı Sonu QçQncO ıayfada) 

Başvekil 

Dün Lıaiula u : dı 
Ankara, 17 (AA.) Baı 

•ekil 8 . Celll Bayar, bera 
berinde Dahiliye Vekili ve 
C H P. Genel Sekreteri B. 
Şükr6 Kaya, Maltye Vekili 
B. Fuat Afrah olduiu bal 
de dün akıam lıtanbula 
rltmlotlr. 

ı Pazarhksız Satış Nizamnamesine Göre: 

1 Oükka ı ~ah ple i Fiat 
Listesi Asacaklar. 
BiJtün Yıyecek Muddelerile Gi
yecek Ve Yakacaklar Pazar-

Ankara, l 1 - Pazarlık j yoiurt -tereyalı •• eadeyafı• 
Kral Karolun Çek Cumhurreisine Mesajı 

lıksız Satışa Tabi Olacak. 

l>eınııttr. Tahkikata de· 
•a111 edilmektedir. B I

• R HAR p H L 
1
. N o E 11z ıatıı hakkındaki kanu- kaymak Ye peynirler •e bua. A nun tatbik ıurettol g6ıter - ları talan dükklnlarda ıa-

f aa Sultanı. mek Oure tertip olunan •e tılan dıter maddeler; r: bJ rı l icra Vekilleri Heyetince ka- J _ Kapalı kaplar için.le 

ra usa,, ita - liıço~ maddelerin ihracını. Rus Kuvvetlerinin Romen bul edllenkararname Reıml ıatılan her mi menba .. 
~ad M h ı.ır;etede neıredtlmtıtlr. maclea ıuları; 

.. an ~ acır yasak etti. Topraklarından Geçmesine Bu kararname hiikOmlerl 4 - Yaı ıebze Ye mey· 
GonderıJiyor. Partı, 17 (Radyo) _ Fas M. d d bırtncıteırtnln batında merı- valar, bunları ıatao d6kkln· 

Roına, 11 (Rad10)- halya ıultanı, Fran .. da yapıldıiı ı usaa e E ilmiyecek. yete ıırecektır. Kararname ( Sonu ikinci ıayfad-L 
8 l ı ye aöre Ankara, lıtanbul 
•t•ekılı Mu1tolfnı, burlln aıbı, yapafı, çe ık, demtr 1 Roma, 16 (Radyo) - ltal · yet .kıtaatıoın ve harp le••- Bu/gar Kralı t.f ve .taba birçok maddelerin ve lzmlr ıehirlerl beledi1e 
araıal Balboyu kabul et· ya Hariciye Nazırı Kont Cı · zımanın ıeçmeılne mGaaade b d dl 1 inde ıu madde 

ihracını yatak etmlı ve ay · 1 u u arı ç • ~ K l " • 
.._,, • 11. •- 1 aoo, bunün 6iledeo ıonra . etmeıı için Sevyetler Btrlıtı l 1 k t ti tı d e Ta ıçeaı 
d 

e uzun muzaaere er- 01 samanda, yabancı taya· • er o pera en e care n e 
,... 1 il p ı l ı t ı k Roman1a ' llzerlnde kuv•ellt 1 b ı l 

d 
.. IOnra, bu tene talya relerin Fat üzerinden aeçme· evve o onya e çın a · pazar ıkıız ıatıı mec ur o•· Parı.Bfe. 

•il T bl b d tazyikte bulunmaktad1r kt 
1 
· ra uııar a ıön eri· ılne bir müddet için mOıa - bul et mit ve uzun miiddet ca 1r: 

tcelc anıbaclrlerln miktarı- ade edemlyeceftnl blldtr- konuıtuktan Jl. ıonra, Japon Romanya bGkOmetl Ro · 1 - Ke.llmlt kaaaplık Partı, 17 (A.A.) - Bul. 
~•ıbtt eylemlıtlr. mittir. manyanın Kral Karol tara · hayvan etleri ve dtfer kı· ıar kralı ve krallçeıl, ıaat 

ve lnaillz teflrlertle de gö · fından: çizilen e1a1lara tadık ıımları , kQmeı hayvanı etleri 18 de Loodradan bura· 

Ussoll·n·ıden Lo d Run rüımüıtür. bulundujundan bu albl me (plımemtı) her ne•I ıucuk ,. ıelmlılerdlr. Bulgar lal· 
f Japon ıeflrt; Ruıya ·. ale1 · talibatan htç btr veçhi le tnf I ve paıtırmalar; kümdarları mütenekkiren ıe· 

~ı:~~~.~:k!~~ho~~ ~ı!qua~İi: i~~:~~;~~~:;t~!~~~!,. M;hl~ ll~·;d n 

2 

-s·; i;d·i ~
0

~ 'i~ ~·ih·;;;~ na 
Jltlara pi.~ st hakkı vermeli, dıyor. tlr~oma, 16 (AA.) - Ste 1 s·t i r a k E d e c e ğ i G Ü n 1 e r .. 

~ '1U&n, 17 (A.A.) - Po mOdafaa1ı lçln İngllterealn fani ajan11nın, Bnlneıten iyi _ 

le 
010 

d'halla gazetealnde ÇI kolay kolay harbe glrmlye· malftmat alan.mehaftllerden intihap Bir T efTİnevvelde BaJ:lıyacak Ve 10 
da

11
11 •e B. Mu11oltnlye atfe ceflnl Çekoılovak Cumhur- T 
e L öirendtflne röre, Kral Karol 

b b ord Runclmana hlta relılne bildirmelidir. T efrİnevvelde Bitecek, Reylerı·n Tasnifine de 
t eıa .... Yazılmıı açık bir mek Bu gazete ıu 1atırları ıll· Çekoılovakya Retılcumburu l j 

~Plll lnııltz mutavu11tı, Be ve eylemektedir: Beneıe d ır meaaj g6ndere- l f •h b S Gii .J! 8 / kf 
:•• ~ııezdtnde iki nokta hak· "'Bu it tçtn herbe ıırmeje rek Çekoılovakya metelealnln n l Q lR OR nu QŞ anaca ır. 
d'bda teıebbGıte bulunmafa delmez. B. Httler yalnız muılıhane bir tarzda hallini Belediye intihap encüme· reylerini lıtlmale baılıyacak- günG {Altıe1lQl = Hacıı•J· 
'••t dl d B üç buçuk' milyon SiideUn teniJ'e etmlttlr. ol intihaba ald hazırlıklara lardır. bı), Eıklkuyumcular, Yealce, 

t~L e 1 mekte fr. u mek· mukadderatlyle alakadar olu. •- d i q" ıöre, Runclmanın yal· Dıfer taraftan Kral Ka· devam etmeate lr. ntthap encClaıenl, re1le- (Cu0Jhurl1et = Şe1bhltful-
laıt s yor. Klmıe onun bu hakin Seçim bir teırlnevvelj cu - rln bir günde tandıia atıl · lab); 3 pazarteıl Martlı, 
•d Gdetlere deill, arzu 01 tnklr edemez.,. · rol, Romanya Hariciye Nazırı 

eQ bü martetl ılnl beılıyacak~•e .n. k.:ı. - dlil (A f ı K l ) 'il tün Çekoılovak ek- Gazete netice olarak ltal. Komnene verdlil tallmatla da matını mum un ıorme n- na arta ar =2 aaap ar , 
... 11etlertne pleblıt hakkı yanın Bobem•aya lcarıı bir 1 O teırlnev•el pazart,eıl . ıü den her mahallenin Hçlm Dınkçller, 86rektller; 4 aalı 
"ttU 3 Milletler Cemiyeti relıllflnl k d b •-
et llbeıı için Beneıl ikna doıtluk ılyuetl takip edebi· 06 Hat 00 1 1 e lt•ce.ttr. ıünOnO tefrik etmlıtlr . ( Akı•cılar=Hamdlye), Umur· 

Qaeıı l kabul etmemeılnl bıldtrmlt B l d d •- ( l lı.ımdır. leeellnl, halbuki Çekoılovak- e e iye alreılne aona - Buna nazaran mahalleler bey, Aıarlçl, Yıldmmc::Sa· 
'-' ord Runclman bundan yaya karıı b6yle bir ıly&1et Ur cak lnllbap aaodıiına ıeçlm balkının ıeçlme lıttrak ede- llbattln), Okçukara; 5 teırln-
.~ ... a bir hayalden lbarot takip etme.ine tmkin olma· lluıuıtle kt, Romen toprak · hakkına malik bulunaolar ceklerl ıönler ı61ledlr: evvel çarıamba (ln6nG=Ha · 

Q tekoıloYalr de•letlnla dıiını- ka1derlemektedlr. larındaa Çekoılovakyar• Sov· bir teırlaeYYelden IUbarea 1 TeırlnevYel cumarteıl ( Sonu ikinci •Jfada ) 

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



SAYPAı 1 

Pazarhksız S&tış Nizamnamesine Göre: 

Dükk~ 
Li t 

hip 
• 

e 

BütiJ.n Yiyecek Maddeler ·ıe i
yecek Ve Yakacaklar P zar-

lık ız Satı a Ta i Olaca . 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

larda ıatalan ı tr maddeler; 
S - Her nevJ bakkaliye 

maddeleri ve bakkal d6k· 
kin ve maiazalarda aataıa 

arzedllen ıalr maddeler; 
6 - Mahrukat maddeıl 

olarak alaç kömihG, ma· 
den k6mür0, lınytt, antrHlt, 
ıömlkok briketler; 

7 - Her nevi hazır ayak· 
kaplara ve ayakkabıcı d6k • 
kanlarında aahlan eafr ha· 
zar etya; 

8 - Her nevi hazır ıap· 
kalar ve ıapkacı dükkln ve 
majasalarında ıahlan tafr 
hasar etya; 

9 - Her nevi hazır el· 
blıeler Ye hazır elbtıect dok. 
kin ve mağazalarında satı
lan talr her nevJ hazır eıya; 

10 - Her nevi manlfa· 
tura ena ve meddelerl ve 
manifaturacı mağazalarında 

ıatılau 1alr etya 
11 - Her nevi kumaılar 

ve kumaıcı mılazalarında 
ıarılan ıaJr e11a; (terzllerln, 
kendi dükkanlarında dlktl
mek üzere bulundurdukları 

Lord Runciman 
Prağdan Lon
draya Döndü. 
(Baıtarafı birinci ıayfada} 

kerl tedbirleri protesto et· 
mittir. 

Polonya ajanıı da Çekoı 
lo•akyadakl Polonyalı ekal 
llyetlerlo de kendi mukadde· 
ratlarına kendilerinin ıahlp 
olmaları hakkında Poloaya 
hükumetinin ooktalnazarını 

tebarOz ettlrmektedtr. 
Royter ajaa11; Almanyanıo, 

muhtemel bir ıeferberlfğl 

kolaylaıtırmak için tedbirler 
almafa baıladıfını bildir· 
mektedır. 

Londra, 17 ( Radyo ) -
Bir müddettenber1 Çekoılo • 
vakyada bulunmakta olan 
Lard Runclman; dün akıam, 
ref akattnde huıuıi ıekreterl 

V a9kfn oldufu laalde ta yare 
ile buraya gelmlf ve harici · 
ye nezaretine giderek, Ha· 
rlclye Nazırı Lord Halif luJa 
konuımuıtur. 

Londra, 17 ( Radyo ) -
Lord Runclman, ıeç vakit 
gazetecileri kabul ederek 
ıu kı11 beyanatt~ bulunmuı 
tur: 

- Vaziyet, taaaYvur ede 
btldlilnlz kadar naziktir. 
Maahaza, allah ne fltene o 
olaeaktır. Ben, Prafa dönQp 
döamlyeceflml bilmiyorum " 

Al,kadarlar; Lord Runclmao 
ve arkadaılarının, Prafdakl 
meıallerlnl tatil ettiklerini 
bıldlrmlılerdfr. 

Berltn, 17 (Radyo) - Ma 
raıal Görlng, bugCln ikinci 
bir emirname daha neıret· 
mit Ye Alman hududlarını 
aımak lllfyecek olan her-
banıı bir ecnebi tayarenla 
derhal Alman toplaranın ate· 
tile karıılaıacaiını blldtrmlı· 
tir. 

ve teıhlr ettikleri kumaşlar 
ve elbtoe malz meal hariç); 

12 - Her nevi tuhafiye 
eıyası ve tuhafiye m iaza· 
larıoda satııa arzedilcn ıatr 
etya ve maddeler; 

J 3 - Her nevi halı vo 
ktllmler ve halıcı dükkanla · 
rında ıotılan tair eıya; 

14 - Turistik etya satan 
antikacı dükkan ve maiaza· 
larında ıattı arzedllen her 
nevi eıya ve maddeler; 

Kararname hükOmleri; dük
lclo, mafaza, depo gibi ea· 
bit utıı yerlerinde yapılan 
perakente eatıtlar tatbik 
olunacaktır. Şu aatıılar müı· 

teana tutulmuıtur: 
n) Seyyıır sehcılık (sokak 

veya meydanlarda durutnrak 
veya dolnııl rak y pılan sa· 
tıı1ar); 

b) Mihtahalllerln malları· 
nı ıeyyar surette ıatmalıırı; 

c) Muayyen veya gayri 
muayyen gQnlerde ıokak ve. 
ya meydanlarda kurulan pa
ur yerlerinde dükl<An ve 
maiazalar haricinde yapılan 
perakente ıatıılar, aynı za 
mand hem toptan ~eyn ya· 
rı toptan ve hem de pera· 
kende IBhf yapan dükkAn 
ve mağazalar p rakente ıa· 
tıılar için bu kararname: 
bnkümlerloe tlbl tutulmuı · 
1 rdır. 

Bu kararname, tatblkBh 
bakımından toptancı p r-a 
kentecl ıe1yar aatıcı ve pa· 
zar yeri ıJahcılarınıo v 11f · 
lanaın ve ticaret ıubelerl 

ile eıya ve madde grupları 
nın tefrlklnde tereddüt 
ha11l olduAu tekdirde mahal· 
il belediye encümeni ticaret 
odaaıaın mutaleaıını almak 
ıurettle keyfiyeti bir k rara 
bafhyacaktır OnkkAn ve 
mağzalarda satılan her mad· 
deye fJahnı aösteren etiket 
konac ktır. Bu etiketler; 
malın mahiyetine Ye ticari 
uıu\ ve Adettere göre malın 
veya aynı flattakl mal grup· 
ların üzerine konm k, bun· 
lara herb nal bir bağ ile 
raptedilmek, eaılmak bJr so· 
pcıya , ıehpaya takılm k gibi 
ıuretlerle kutlanılacaktır. 

E1aıcn üzerinde ftah yazıl. 

mıı olarak kapalı kap vt:ya 
nmbalojlar içinde utııa er 
zedllen (içkiler, tütün pa et· 
lerl .rlbl) mallar üzerine ·ay. 

rıca etiket konulma11 mecbu · 
rl olmıyacaktır. 

Mahrukat maddelerini ta· 
tan dükkAn ve depolarda 
bu malların ftatlerı bir lev 
haya yazılarak bu levha 
dükkan veya deponun, 1n6t· 
terllerce iyi gör6lebllecek 
btr tarafına asılacaktır. 

Yiyecek ve içecek madde· 
lerl .atan dükkenlard aynı 

zamanda dükklnde lstlhlök 
edilmek üzere e tıı y pıldıiı 
takdirde bu suretle yapıl"an 

1atıılarıo ffatları bir lev 
haya yazılarak hu lcvh , 

1 aatıı yerinin müıterlle:ce iyi 
g6rllebileeek bir tarafına 

TÜRKDILI 18 IYLOL 1938 

R HABERLERi l ; 
ehir 

Şehrımrz fut bol muhtelltl 
3 tevrlnevvele kad r süre 
cek ol n futbol turnovasma 
baılamak üzere 20 ııtltk 
k file halinde Bölge baılıan 
vekili 8 . Feyzt Sözenerln 
idaresinde dünltü tr ole Es 
ldıehlre h reket etmltltr. 

Muhtellllmlz bugün Eekl· 
ıehlr muhteltti ile karııla · 
ıacaktır . Diler gilnlerde de 
Bursa, Afyon, K6tahva· 
Uıak, Manlıt., Aydın ve iz 
mir olmak üzere yedi vl · 
layet futbal muhtelltl rlle 
keroı!eıecaktır. 

Muhtelit takımı teıkıl 

eden kefale töyledtr: 
B. feyzi Sözener, futbol 

ajanı 8. Şuurl Sümer, ıpor· 
cular: Yurd takımından Ce· 
lal Sadi, Mustafa, Necati, 
Hulkf, Niyazi, HüseyJo; Bir· 
ltk t kımından Rafet, Neca· 
ti, Hüseyin, Şefik, Şerif. Ha. 
san; GOç takımandan Mah 
mut, Ahmet, Htlmt M. Ali, 
Şerif .. 

• 'iJG.ır-=..,.,.._ 

Köy Sağlık 
orucuları 
urs • 

Vlllyet sıhhat mGdlirİü 
ilince hftkdmet kooaiıoilakl 
umumi meclis ıalonuoda açı 
lan ve ağuıto tao itibaren 
foallyete geçe "Köy HAiık 
korucuları " kumuna de· 
vam eden 22 8 ğlık ltoru· 
cusu namzedinin cuma 
ıünü baılaoan sözlü ve ye
zılı f mtıhanları dfin sona er• 
mietır. 

imtihan evrakı ııhhat mü 
dürlüğünce tedkık edıldtkten 
ıonra kazananlarll birer ve· 
ılka verilecektir. 

Kursta muYaffak o1an Hğ· 
lık korucuları, büdcelcrin· 
de tahılsat bulunan köylere, 
nüfuı kesafetine göre tayin 
edilecekler, buralarda köyün 
ve köylünün ıağlaiı ık~ ell· 
kalı Jı\erde vazife görecek· 
lerdtr. 

aeılacaktır. 

Bunlar haricinde kalan ıa 
tıılarda mala etiket koymak 
mecburJydl bakidir. fJat 
ve evsafın afaç, karton ve· 
ya maden gtbi maddelerden 
ynpılmıı rakam ve harflerle 
de beyanı colz ol caktır . 

Kararnamede yat ve et· 
ıatııları için hnkümler de 
vardır . Etiketler veya ka
r rnnmede yazılı eair vesi· 
kalarla müıterllerln lltllam 
v zolunen perakente ftat, 
pe in ıahı fıatı olacaktır. 

Taksitle eahgler içi ayrı fi 
at tatbik edildiği t kdlrde 
etiketler vasıtaılle beyan 
oluonn f latlara yapılac k 
zam mtktnrı veye taedikll 
flat msğzada aaılncak bir 
levha ile veya m11hn etiket 
lerlne yazılmak suretlle müı 
terllerın· ıtttIAma konac khr. 
Bcledly e idareleri, pazarlık· 
111: satıı le nununa göre mah 
kılın olacak tacirlerin ılcllle 
rint tutacaklardır. 

dli)1ede Terfi 
-~...ıı....-.cekler 

Ayrı ıy r. 
Ankara, 17 (Huıusi ) 

Hakim ve müddeiumumiler. 
den 1938 yılınd terfi ede• 
cek olanları ıeçec k ad 
ltye ayırma mecllıl çalııma 

larına baı•amıttır. Ayırma 

meclisi bir ve tkt num ralı 

olmak üzer ikt komi syoo 
halindedir. 
Ayırma mecltılnln hakim 

ve müddeiumumtlcrden terfi 
edecek olanları ıeçmcı;f bir 
ay k dar ıürecekttr. 
~ 

Yağmur Dün 
de evam Etti. 
Bır gGo önce baıhynn yağ 

mur, dno öğleden sonra da 
muhtelif faeılal rla geç vak 
te kader devam etmlıtlr . 

...,,. -
Ortaokul ve lise 
mezunları hak
kında bir karar 

ilk, orta ve liselerden me 
zun olan gençler daha yük 
ıek bfr okula girmek için 
okul tarafında açılan mü1a· 
bak• imtihanında bazı ka 
yatlara tabi tutulmaktadır. 

Ortaokul tahıllfni tamam· 
layıpta bir ıanat ve ticaret 
yahut diğer bir meı1ek oku 
lunn leyli olarak girmek 
lıstiyeceklerl vakit, ilk it 
olarak tyl veya pek iyi dere· 
cede ort okulu bitirme 
mecburiyeti ileriye eürOlmek 
tedir. 

Baksnhk bu duıumu dik 
kate alarak önümüzdrkt ıe· 

neden ltıberen müsabaka tm· 
tıhnnına ıtrmek btiyen genç 
lerden duece arı.oma uıu 
lünü kaldıracaktır. Okulu 
bitiren ve mezun olan genç· 
ier bu imtihana dereca. kay 
dına tabi tutulmadan gire· 
bileceklerdir. 

Ôiretmen okulu, sanat ve 
ticaret okulları, askeri oku?· 
lar, diğer leyli m(iease.eler 
müsabaka imtihanlarını ya · 
parken yalnız sağlık be.in 
mandan okula alınmaları 

mümkün olmayan talebeleri 
mü abaka tmtthaoına ıokmı 
yacaklardır. Orta, iyi, pek 
iyi derecede mezun olan ta· 
!ebeler arzu ettikleri takdir· 
de bu lmtlhcmlara hiç bir 
k yda tabi olmadan lınabl· 
leceklerdir. 

öğretmenler 
Ve Teftiş. 

Ankara, ( Huau&i ) - Bir 
çok yerlerde kıdem zammı 

olması la21mgelen muallim· 
ler, tik öfretlm flpekterlerl· 
nln zlığı yüzlioden teftıı 

ııörmemekte ve bu yüzden 
de terfi edememektedirler. 

Ma rif Vekaleti, bu mu· 
nlllmlerlo m ~duriyetfne ma· 
ha 1 k ima ak üzere hiç tef
tiş eörmedığl ani ıılanl rın 
tercihan teftrı ettirllmeelal 
bir tamimle emretmektedir. 

- ... ..: .. ~·.r '· , J~· ·:·, - • 
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Manyasa İyi 
S . Getirildi. 
Munyaı, ( Hususi ) -

Maoy o 400 metre kadar 
mesafede bulunan ve Eıen 
ler çeımeıl adı verilen yer· 
dekt su ka1abaya ıetırllmlt 

Ur. 
.::>uyuo getirilmesi huıu· 

ıuoda belediyenin ıöstcrdl· 

ğl gayret ve fa llyet cidden 
takdire ıayandır. Su boru· 
ları klmtlen demirdir, ca 
mlle yakın, mün ılp yere 
bir de depo yepı1mııtır, ıu 

tevzi tı buradan yapılacak · 

tır 

lçtlebılecek evtaf ta olen bu 
ıuyuo aettrllmeaı ile Mao· 
ynıın çok mühfm bir ihtl· 
yacı glderılmlttir. 

Şarap 
Ucuzlıyacak. 

Aakaradan verilen bir ha· 
bere göre Gümrlk ve lobi· 
ıarlar Veklletl , ıarabı lnhf · 
ıar maddeleri ara11ndan çı· 

karma fa ' kararvererek bu· 
nu temin edecek bir kaauo 
projeei hazırlamoja baıla • 
mııtır. Bundan maluat mem· 
lekette ıarap imal ve lıtib 
ilkini teıvlk ederek çok lı · 
ptrtolu içkiler yerine ıarap 
lcullaoılmHını yaymaktır. 

Belediye 
intihabı •• 
(Baıtaraf ı btrlncl 1ayfada) 

cıfımall ); Ayıöreo, Karaoi · 
lan, (Karalıa = Muıtafafa· 

• ., ...... ._' kıh), (Çay = Hacılıhak); 6 

Okulların Ders perıembe (Dumlupınar==' 
S l G Selmiye), (Ete = lzcnirler)ı 

aat el'l• (Altay= Oımanlye), (Kaya· 
Kültür Bnkauhfı talim·ter- 1 bey =Mecdtye); 7 cuDJa 

biye heyeti okulların çalııma ı Oruçgazl, (Sakarya= Vıcda · 
zamanlan üzerinde tedkıkler niye), (Gündofan=Azlzlye). 
yapmeia baılamııtır. Bu ted ( K.urtuluı=Mlrzabey) .. 
klklerln baıuıda okulların ıa · 8 Teırloe••el cumarteıl 
hahları den batlama ve pay· ile JO pasarteal ıüo· 
doı za manian ıelmekte· lerl de yukarıda yazılı 
dır ıünlerde maır:eretl dolaylıll• 

Okulların 1abehları dersle rey vermeie ıelemlyen bO· 
re erken baı1amak ıuıetlle tün müntehlpler re1leriol 
.aat on üçe kadar ikmal et- kullanabileceklerdir. 
meleli ve ondan ıonra be. Rry atma ıaat aeklzdell 
den, muı!kl, ıpor ve atal1e on ıektze kadar de•am ed•· 
faa\tyetlerlnde çalıımaları cektlr. 
dOtünOlmektedlr. Bu ıuretle JO TeırlnevYel pazar· 
1abah aaat 8 de botlamak teal ıünü saat on lklde 111· 
üzere öileye kadar s.6 11at ttbap ltltmlı olautıadan ıan· 
dera yapılabilecektir. dık o ıün açılacak, reyle· 

rln ta1nlftoe baılanacak •• 
belediye azaları tlln o'u· 
nacakhr. 

lnttbap ıünlerl içinde her 

il~ o~ull&rdii~tisat d rsi 
okutulacak. 

. İlkokullarda bu yıldan iti. 
b ren lkUıat derslerine baı · 
l oac ktır. 

Dertin müfredat proira· 
mı hazsrlanarak yakında bcı. 
tün okullara bildirilecektir 

1 müntehlbln; belediyeye ello· 
de nöfuı cüzdanı oldulU 
halde ıelme1I ve def · 
terde kaydını k:ola1lıkla bu· 
labılmeel için de mahalle 
ve ıokalınıo iımt ile oturdu· 

Bundan baıka lktlıat ders· 
lerlnln ortaokul müfredatına 
da eklenmeli dfiıüoülmekte· 

.o-11e· iu evla numaraıını 
me.I llzımdır. 

-----------------------
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Hukuk Gazetesi ı 1a - Eyım - 1938 Pazar 

Türkçe ve Frao11zca olarak! ÔGLE NEŞRlYATI: 
lıtanbulda neıredilmekte o1anl 12 30: Plakla Türk musl 
Hukuk Gazeteılnln üçt\ncü klıl. 12 50: Havadlı 13.05: 
ctldıntn 31 - 32 numaralı Kadıaıöy Halkevl Koro he· 
nüshaları ınttıar etmlıtir. Bu yeti Huluıi Ôktem ldareıto· 
nüshada Ünlveulte Ordtnar· de l 4: Son. 

yüı Profeııclrlerlnden Erzurum 
Saylavı Safm Ali Oilemrenln 
Tıbbı Adlinin enteretan ba-
hlıler loe, Profeaör Muıtafa 

Rt!tld BeJıe1ayın icra Kanunu 
tadiline, Pıofetör Ch. Cro
ı:alan ŞÜrayl Devlet kararla
rma, Cevat Hakkı Ôzbeyln 
temylz Mahkemesi lctlbadle
ı·ıne, Prof eeör Keselerin Tür· 
lr.lye lı Kanununa dair yozı· 
larJle lıtanbul Sulh Hakimi 
Tahıla lıtanbullunun, Profe 
ıör Frltz Neumarlcın ve da 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
J 8.30: Danı muıtkiıl (Plilı)· 

19: Tnrk muılklıl. (Plak) 

19 30: Danı muıtklıl (Plilı)· 
20: Saat ayarı: Grenvlç r•· 
uthaoeainden naklen Mu .. 
zaff er Giiler ve arkadaılar• 
tarafından Tdrk muılklıl '1

1 

halk tarkıları. 20.40: ;.JaP• 
haberleri. 20.47: Ômer ıuı• 
Doirul tarafından Arapç• 

or· ıöylev. 21: Saat ayarı· 

keıtra. 21.30: Süad GilD •: 
arkadaıları tarafından ror 

h sair delerli zevatın ma· muslktıl ve halk ıarkıları· 
' 2 J3' kaleleri, etQdlerl vardır. lıml 22.10: Hava raporu. 2 · ' 

hareklerl ve hadlıelerl , Siya· Keman konseri: Ltko ArD•'· 
ıt ilimler Okulunda tmtıhan Piyanoda Sabo 22 50: Soll 
intibalarını ve tatbikat k11 baberlı?rve erteıl 101180 

arı· 
mını da ihtiva etmektedir. proframı. 23: Sut •1 
Oyucularımıza tavılye ederls. S•n: 
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Hukuk Sütunu: 

HÜKUKI BAHISLER •• 
-------- -

Mal Ayrılığı ile iaşe Bedelleri· 
nin Tahsili Halinde. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Pa11lı 

ııs-

165 net maddenin lıtlı· 
lldlarından olmak Qzere va · 
zu kanun J 68 net maddeyi 
9 azetmlttlr. Bu madde ka
launt Yeya kani mal ayrılı 
lıoın lenf izi için her zaman 
Cebri icra tıılep oluna-
1.Uır. Hlklm kararlyle 
icarı ve kocadan birine 
1•ıe için muayyen muavenet 
llltlrtarının tahıllı hakkında 
dıbı bu hüküm tatbik olu 
bur. itte bu ibare' kanuniye 
lcırı ve koca aralarında iki 
•uretle daha cebri icra ya· 
Pılabılecefını göıtermekte-
4ır. 

Bunlardan blrlıl J 7 4 ncQ 

lbaddede aareceğlmlz veç
bıJe karı ve koca mukavele 
ile baıka bir uıul kabul et· 
llllt oJ.ıalar bile biri oto lfJa 

' 111dan mtiflhln veya dl~er 
tırafuı alacaklıları zarar aör
dQlrleri ıurette mal a •rı~ıiı 
\J • T 

•ulünün tatbik olunacaiı 
;• 176 ncı madde mucibince 
be karı ve koca mukavele tle 
•tlra bir uıul k•bul etmlt 

01talar btle kocanın talebl 
«berine 1 karının borcu öde· 
~elcteo aczi aablt olursa; 

Ortakhfa veya blrllfe 11-
teaa llıallar Ozerlnde koca ta· 
tıfından yapılabllmeal kanun 

'•1a akde göre kadının izi 
tılne batlı olan taaarruflar 
lçııa lrara ıebep olmaksızın 
l:tıu•af akattan imtina eder· 
;e, 3. karı ıahı1 mallan için 
e-.ıınat isterse mal ayrılığı-

11' hGküm olunacafı veya 

il~ 177 ncl maddede yazılı 
~ dulu veçhtle karı, kocadan 
d iti aleyhinde yapılan haciz 

fQ Zarar tC>reo alacakhJa 
tın t l I • ebl (izerlne mal ayr1-
•lıoa büküm olunur. lbare

•lııae nazaran mukaddema ka 
tı. k bt e oca araıında vaki mal 
~ tlttı uıulGnün yine bir mu· 
'•ele veya mahkeme kara 

tlJle lraldmlarak yerine mal 

'''•lıiı uıulQ konula bilir 

l l\tat ayrılıiı uıulüne karı 
,_e,. lcooadan biri muvefa· 
~-t t 
t e l:De:ue dlier taraf le· 
t •ta IDGracaatla cebı i ıuret 
e ınaUarı ayrılır. Bu ayrıl
bıa lr f k ey iyeli zaman ve me· 
/\~n tle mukayyet değildir. 
t \'ah rnezkdrede cebri lc
tı: her zaman talebin kanu. 
L lllu•afakaU halinde yine Qet 

latnan icra olunur. 

1,~•cldealn lldncl fıkraaına 
bı nce bu da karı ve kocadan 
tı ti dıterfnin zaruret ve ıh . 
...',jc1nı temin için kudreti 
k 1 Yeılyle mOtenaslp nafa. 

h '1 •eyahut çocuklarının ter· 
Ye l:b •e laıe maarafınm ta-

t 'ını veya bir inamı ile 

•
•tek llıahkeme kararı ve 
'"ele le ~il arı ve koca araaında 

ke:ı:rlaıtırılmak ıuretıyle mü 
dılcı f tutulan taraf bu bab 
tttı borcunu lf adan imtina 

"• ~l takdirde hakkında 
l>ıl er zıunan cebrt icra ya-

;caıını bildlrmekt~dlr. 
l:bıctUndan evvelki 167 ncl 
,,, hde terhlnde arzedıldt il 

ç ti k hh • arı, kocadan birinin 
ı,1 ' 1 llaf aka veya çocukların 
ltt e •e terbiye maarafları 

l •e tfllı kaDUDUDUD 101 

ncl maddeıl muclbloce im
tiyazlı alacaklıdan olmakla 
önce lcra11 lazım gelen me 
raılme muhtaç değildir Bu 
cihete dair tevsii malumat 
edinebilmek için 137, 144, 
J62, 174 den 186 ve 190 ncı 
maddelere kadar olan kıs· 
mı mutalea buyurmanızı tav· 
ıiye ederim. 

- SONU VAR-

-~-

Hitlerin Kız 
Kardesleri. , 

Httlerln kız kardeolerl An· 
jeli ile Pavli, Nuremberg 
lcoogreılnde illı defa ofarak 
merıulme lttlrek ettiler. 

Anjell, Hıtlerfn ayrı anadan 
olan kız kardeıtdtr ve Hltler 
den çok yaflıdır. iri yarı ve 
vakarlı bir kadandır. Genç
llilnl V lyanadn geçlrmfı ve 
kendi ıul ile yaıamııtır. 

O aıçılık eden Ravpel 
teminde bir amele ile evlen· 
mııttr. On ıenedenberl dul 
olarak Vfyananın l~lnde 

münzevi bir bayat ıürüyor· 
du ve büUia vaktini karde · 
ıtnfn ıtyae1 hayatını takihe 
ha1retmf1t1.' 

Httler, devlet refıl olduk· 
tan ve Berteıgaden famlnde
kl huıuıi ikametgahını Anı• 
ettirdikten ıonra Anjeli.yıı: 

- Benimle beraber otur 

mak lıter mlılntz? Ev tılcrl· 
me bakacak bir kadına ıh 

tlyacım var. 
Diye haber gönderdi. 

Anjela muvafakat elti •• 
Almaoyaya gitti; fakat ora. 
da yeniden kocaya vardı. 

Profeaör Marten Hamltle ev. 
lenmeal aade bir tarzda vu · 
kua aeldl. AnjelA Hıtler • 
Hamlı ıaklo bir hayat yaıı 
yor ve klmıe ile temu et· 
meJlkten batka politikadan 
biç babaetmlyor. Hatta, kar
deıl Hatlerle bile çok as be -

raber bulunuyor, büUln dik . 
katini kardetlnln evinin in 

tlzamına ve hay1r itlerine 
hasrediyor. 

Alolz HıtlerJn ve Klara 
Polklın kızı olan Pavll, Hıt. 
lerJn baba ve ana bir kız 
kardetfdlr. 41 Yaııodadar. 

Vıyanada oturuyar. Hiç ev. 

lenmemtıUr. lrt ve kum bir 

kadıod1r . . Geçlmılzltiile ıöh 
ret almııhr. 

Pavll da, bir gün Führer· 
den ıöyle btr mektup al

mııtır: 

- Benimle birlikte otur· 
mak lıter mlılntz? 

O, tereddQt etmeden: 
- Hayır! 

Diye cevap vermfottr. 
Avuıturyanıo tlhakından 

ıoora, Pa•IA, Berteıgadende, 
Berltnde ve timdi de Nurem· 
bergde g6rülmüıtür. Bu yaıh 
kız, mütevazl ve münzevi· 
dır O, ne zengin, ne de ıe· 

vezedlr. Pavllya herke• 
matmazel ur, diyor; çOnkü 
onun ne gayede ve ne ta· 
blatta oldujunu klmıe bil 
mtyor. 

fOAtın l SAYfA 3 

Çeko lov y nn 
~~ ~wc e 1 !17~ ...,3&1 -=~· 

BİR TE A 
Çe e 

' 
ha • e 

Kovboy fıllmlerintn mev· 
hur mümeısıh Tom Mıks, 

Amertkedan Avrupa ya gel· 
m ittir Turneye çıkım Tom 
Mıka fıltmlerde keodfılle bir 

Çekler İstiklalleri Uğrunda Hayatlarını Fe
da Etmeğe ffpzırdırlar. Buna Rağmen rağ l 

ilkte görülen Toni isimli 
me§hur ehnı da gelfrml§tlr. 

Bu ta binerek canb1ızhane· 
lerde numara yapo.calıtır. 

Kendlsi Avrupaya bundan 
evvel I 925 seneıfııde f ıllm 
şöhretinin "evet balannda,. 
bulunduğu tarihte ayak baa• Caddeleri Neşeli Adamlarla Doludur. 

' mıştı. O zamon da kendisine 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

rak ağlamLıktadır, diyordum. 
Hayır, hiç de böyle de 

ğddl. 

Çekler harbdmek lateml· 
yorlar, fakat lıtlklillerfnl 

müdafaa için çarpıtmağa 

hazırdırlar. Onlara göre, 
harp muhakkaktır. O halde, 
mademki muhakkaktır, bir 
an evvel olıun, diyorlar. Nc
kadar çabuk olursa o kadar 
iyi. 

Çekler derhal harbetmek 
lıUyorlar, çünkü blHyorlor ki 
Httlerln tarihteki cm büyük 
Avrupa imparatorluğunu 

kurmak planında Çekoslo· 
vakya tlmdlden ıonrakl ılk 
merhaleyi tetkll etmektedir. 
Bundan evvelki merhalele
rle bfrlnclıl Sar, tklnclıl de 
Avuaturyadı. Şimdi ııra Çe· 
koslovakyaya gelmltllr. 

Çekoslovakyadan ıonra 
Alns Loren, Lehistan korl· 
doru, Balkanlara doğru Tu· 
oa bavıaaı ve . Yakın Şark 
tır. 

Çekler, Httleri ılmdi dur· 

manan muvafık olduğunu 
diııünüyorlar. ÇOnkü, daha 
fazla bek!erlenc Hıtler daha 
kuvvetlenecektir 

Bır Alman aıkerl hudud 
dan f çeri glnlo, Çekoılol'ak· 

ya kanının ıon damlasına 
kadar harbe hazırdır ve bu 

harbi iıttye lıliye yapacak 

tir. Çekler lıttklillerl ufrun· 

da haya.tlarıoı feda etmeğe 
hazudırlar. Çünkü içlerin· 

den birçoiu blllyor ki, oehlr. 
ler, evler, büyük ıaoat ve 

tarih eserleri, heroey mah
volacaktır. Bunun için çar. 

pııarak ölmeyi terctb edi -
yorlar. 

Çekler harpcl bir devlet 
değildirler. Bugün Ptaj bü · 

yük bir ıükuo içindedir. 
Dükkanlar, mağazalar belki 

AlmaD' bombalan altında 
kalmak tcrhlıkeslnde bulunu 

yor, fakat alııverlf eıktıt gl· 
bi devam etmektedir. 

Caddeler iyi alyfnmlı, ne· 
"tela adamlarla dolu. Herkes 

lflyle, gücüyle me11u\. Her 
zamenkl gtbl yine sonbahar 
aatıtları batlamııtır. 

Gazeteler gQnde birkaç 
tabı çıkarıyor ve halk, ıo · 

kalilarda toplanarak, heye 
canla gazeteleri bekliyor. 
Fakat bu kalabalığa her 
pazarteıl sabahı raegelmek 
mümkündOr. Halk pazar gün· 

kü maçların netıceılnl me
rakla bekler. Praidaki he· 
yecl!n ve kalabalık Londra 
da Haydparlrta her zaman 
görülen nümayişler ve ml· 
tınıler kadar bile değildir. 
Prai ıakln bir hayat içinde 
dlr ve hiç saraılmamııtır. 

Lord Runclmana Praida 
bir lılm vermltler: Duhaçek, 

diyorlar. Bu, meıhur bir 

Çek komlğloln lım1dlr Ak 
tör, dalma lıend sini mGt· 
kül vaziyetlere ıokan ve 
perde lnlnclye kadar bu 

müıkül vaziyetten kurtula 
mıyan bir adam rolü oyna · 
maktadır. 

Lord Runclmen da tıpkı 
bu komik gibi, k ndlafnl 
müıkOl bir vaziyete ııokmuş 

1 tur. Ace be perde inmeden 
evvel bu vaziyetten kurlu -
labllecek mt? 

Çek mebuslarından biri 
bana ıunları ,avledl: 

- Hıtler, Çekoıılovakyaya 
yürümeyi de Avuı\uryaya 

yürümek gibi blrıey zan
nediyor. Fakat gelince bu · 
nun hiç de öyle olmadıftını 
·görecek. 

Bu ııöz\er oldukça do§ru 
dur Bu 15 m ilyonluk mem 
leket A vrupadakt küçük 
devletlerin en kuvvetllflfdlr. 
(Bu 15 milyonun 3 .5 m ll 
yonu Almand:r) Ordu hak· 
kmda öğrendiğim ıeyler ha. 
kikaten hayreUml mucip ol 
du. Çelıoslovakyn bugün 
dünyanın en yeni ıllahları 
nın bhçoAu ile mücehhez 
bulunuyor. 

PHıendeki meohur Skoda 
ıllah fabrikası orduyu ve 
hava kuvvetlerini, bugün n 

cak Fransada bulunan top· 

larla teçhiz . etmiıtlr . Meıe 
la, iki yeni hava müdafaa 
topu var ki, düıman taya 
relelerı için bOyük bir t~h 
ilke teıktl etmektedir . Bun 
lardan birinin mermlsl 400 
metre murabbalık bir aha 
ya teılr icra edebilir bir şe 
kıldedır. Diğeri de, hava· 
dakt tayarcnln çıkardığı gü
rülttiye derh1ıl ve otoınatlk 

bir ıekılde ateo eden bir 
toptur. 

Alman hnva lıuvveli bel 
ki Praia derhal gelir ve ıeh · 
rl bomb rdımao edebilir; 
fak at Çekler de onlarn pro· 

teıtodan daha ııddetli bir 
mukabelede bulunabilecek 

bir kuvvettedlrlcr. 

Çekoslovakynnıo birinci 
sınıf 600 bombardıman ta 
yarest vardır ki, herbtri bir 
ton bombayla Berllne elit 
dört dcklkada gtdebllfr. Dree 
den ile Hemnilzde bu taya 
reler için J lrml fkl dakik -
lık bir yerdir. Viyanaya da 
etil dört dakıke.da varnballr 
ler. lhtlyatto da 1000 bom 
bardımao tayareıl daha var· 

dır. 

On beı güo zarf ınd her· 
gün Berltnl bombardıman 

edecek olan elli tayarenln 

proAramı daha oımdıden ha· 
zırlanmıotır Bunların· yalnız 
üçte birinin tekrar Çekoılo
vakyaya dönebileceği zan · 
nedtliyor. Fakat Çek bom
balarında yeni "Pentdt,, pat
layıcı maddeıl vardır: Bu· 

nun tahrfp kuvveti de Bar 
selona bombardımanlarında 

lt!crübe cdılmitUr. 

"Pentrlt,, denil r; madde, 
umumi harple kutlanılan 
bomba vey mermilerdeki 
patlayıcı mnddeierden üç misli 
tahrip kuvvetini haizdir Bu 1 

bombalarla yapılan bombar
dımanlard , bombanın pat-
i dığı yerden yedi yüz met 
re uzaktaki t"vler bile yı· 

lnlmı§tır. 

Çeklere gö e, onl rın nta· 
cc ğı her bomba, lıu suretle 
yüryüzünde şimdiye k d r 

görGlmcmlf bir tahribat ya 

pacakbr. 
Bu n::üthfı hombalar Pıl 

ıeodekl Skoda ıllah f abrl
kalarında yapılmaktadır Pıl 

ıen Almanya hududuna ya 
kın bir yerdir. Çekler, Hıt 
ler iktidar m evkUne geçer 
geçmez, b r karı§ıklık çıka 

cağım tahmin ederek, hu 
duddn btr mıntakayı geçlle 
mlyecek derecede tahkim 
etmiş\erdfr . Fakat, burcnm 

neresi o\duAunu söylemiye· 
ceğlme ıöz vermi§ bulunu
yorum. 

Çeklerin 400 lrndar birin 
el ımıf muharebe tayorelerl 
vardır ve bunlar 35 Avla 

modeli ıon sistem tayareler

dtr. Saatte 315 mil süratle 
gide rler ve 4 bin metreye 
kadar çıkabilirler . Bu taya· 
relerde 27 mtlimetrellk mer· 

mi atan lkl tane Hispano • 
Sutza modeli top vardır. 

Bu tip bir tayare dünya · 
da eıı fazla ölüm snçan harp 
v11 1ltıılarındao biridir. 

Her mühim oehlr ve ka
s bamn etrafı maldnelt tü· 
feklerle çevrllmlvtır. PrnA ci

varındaki her tepeden teh · 
dltkar m ktnelt tüfekler 
uzunmaktadar Hattô., geçen 
hafta Çek ve Macar tnkını· 
tarının orta Avrupa lrnpan 
için knrvılaıtıklar1 ııtadyum 

clvnrmda bile bir maklnelı · 

tüf ek gördüm 

Huduttaki Majlno hathoa 
da geçilmez bir sed olar it 
bakılıyor. Çeklere tabii hu 
dutlar da yardım etmekte. 
dlr. Südet dağları hakika· 
ten bir sed ha lindedir. Bu 
vaziyet dahtltnde Çekler 

gene 1 onl fsmlndeki tik ah 
refakat ediyordu; bu ot, \932 
de bir ftlım sahneıt çevirdi

ği ııırad kazaya uirnnuı-

tır . 

1925 de lngllterede va
purdan koraya merdiveni, 

methur at üzerinde fndf~I 
gibi, Londra tchremfnhAI da
Cresl bssamnklarmı da bu at 
iiltünde çıkmııhr Aynı fılm 
deki ikinci et, ilk ata tıp
kıtıpktısına benzemektedir. 
Tom Mııkle birlikte ıon ıe· 

nele de canbazhanelerde gö. 
riinmüı ve görülroüılerdlr. 

Tom Milu, Ameri'keda 
c nbazhanelerde de boyuna 
fealfyet halindedir, kendlıl .. 
ntn çılgınca&ına bir atılgan

hlda binicilik hünerlerJ gös 

termeıtnden baıka efaıınevi 
sayılan nlfftncılığı da muay . 

yen bfr ıınıf ahe.lfnin allka 
sını çekici tesir. bırakmakta· 

dır!? •. 

kendilerinden on mlıll ku• · 
vetll bir orduya haf tal uca 

mukavemet edebilirler. 

Şımdiye lcada.r Sndet Al· 
maıılarandnn hiç bahıetme. 
dlm. Çünkü, bence oo1ar 
bir vesileden baıka bir ıey 

değildir. 

Haynl yn partlıl azasın· 

dnn birçok Südet Almanla· 
rıyl görü§lüm: 

" - Ne olaceğını biz de 
bilmiyoruz, dediler . Çelale· 
rln son yaptıkları hal ıeklt 
nl kabul edcblltrls ve onlar· 
la beraber ıulh içinde yıııa· 
mal' isteriz. f t\hat kararı 

verecek olan biz deiilfz, 
Hıtler. Bız bu dama oyuna· 

nun taıları vnziyetlndeyfz.,. 
Bırçok Südetlerln de bay. 

le düıündü~Qnü gördQm On
ların bir tnkımtaleplerl var. 
Eğer bu talepleri yerine ıe · 
tlrllirııe - Çeklerin yaphkları 
tıoıı teklif onların bütün talep· 

lerlne cevap vermektedir - o 
zaman kendilerini mesut ııa

yacaklar. 
Onlar, Çekoılovakyanın, 

Franıa ve Ruıya ile olan 
aolaımıuını bozma11na lıte· 
mtyorlar. Bunu, Südctlerln 

bir arzu1a diye aôıtererek 
lstlyen Httlerdır ,, 

Bernar Oray 

ll<tlıke~~·r 'iliiyet Dııiıni 
;,ne ·iıneııiııdeıı: 

1 - B lıke&ir merkez okulları tçlo yaptmlacak 2JO 
ndet oflul 11ra11 encümen balemfndekl mevcut numüneye 
göre 29 ·eyl6l 938 t rlhlrıe raetlıyan perıembc günO aaat 
1 o da th leli icra Julınmak üzere 15 gün mnddetle açık 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Sıraların beherinin muhammen bedeli 468 kuruı, 
mecmunun bedeli 982 ltra 80 kuru§ ve muvakkat temlna· 
tı 73 lira 75 kuruıtur. 

lıtekhlerln yul'arda birinci maddede yazılı gGn ve aa
lte muvakktıt teminatlarını nıa!sandıima yatırdıklarına 

dair makbuz vt' ya. banka mektup!arlle vilayet ma&usmında 
müteıekkll Datmi EncGmene müracaatları filin olunur. 

4 - 1 - 316 
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B<ılıkesir Askeri Satın 
Alınıı Komişyonııııdan: 

..-----------,r----------- -~~~·~~~~~~~~~~~~~~••~~~~-r .. 1 1 11 ~ ,C 1 Kiralık Ev 1 I TURKD L ı ' >' . . . . ~ · ,. 
I~-·--- ~ - -·· ~l ı Pazarteıınden baıka her 1 ~ Türkıye Cumhunyetı Zıraat Bankası~ 

Keıtf bedeli 107,501 lira 45 kuruıtan ibaret Kütahya· 
da lota edilecek ıkt top hanıarı tie ilç cephanelik kapa· 
la zıırfla eksiltmeye konmuıtur. lhaleaı 3-10-938 pazarte· 
ıl günü Bahkeıir kor ıatıo alma komlıyonunda ıaat 1 1 de 
yapılacaktlr. ilk teminatı 6625 lira 8 kuruıtur . 

I __ lohiıar~ar daireal cad. 11 ıün çıkar. Slyaıal ıazete . . 1 .. . .. . )\ 
1 deılnde on ve arka bah· ı ı Yılhjı: 800 Kuruı • 1 1IJ. K apıftJ}: JOOJJ00,000 Turk lırtJSJ ,C 
1 çe7I havi, bet odalı, ye· 1 1 .. y d ı· · 261 Ş b 1/ LJ • "' 

1 nl bir blna:kıraya verile- 1 Altı A1htı:4oo • 1 ~ ur çınde U e ve 'J}ans .,. 
cekttr. - - - 11 Sa1111: 3 • 1 ~ Dünyanın Her Tarofında Muhabirler e 

1 T l 1 ı Adlı d ı 11 Günü ıeçmlı sayılar 251 .,... ~ M ,.,.. 

Bu &ı• afd plan, keıı f, fenni ve umumi ıartname He 
ekt ve temel bafUyr. tı tııfa,llt reıml Ankara, l21ntr \"e İı · 
tanbul rıevazım 60 trl ıklerıle Bahkuır llor ıatın alma ko 
mlıyoounda ıörülebillr . 

1 a_ I~ er~. J~ a re · ı ı 1 JIJ. Her türl4 zlral lkrazlar· diger bılcuaıle banlıa mu· 7" 
1 _ d ., p 1 Ô kuruıtur. ı '* 1 ı onuo e... . u cu mer 1 1 JfJ. amelerl büyük ıubelerınde kiralık kaaalar. ,,.. 

1 Uzmana müracaatları ilin .ı. l I ADRES: I JIJ. lhbanız taıanuf ve kumbara heaaplerıoda lkra· 'fil. 
1 olunur. 11 BALIKESİR 1 ÜRKDJLI 1 ~ mı,eler. -,_ 

~-----------.. ~-----------~ "" = Tahplertn kanunun iki ve OçüncO maddelerinde yazılı 
belıelerle btrlikte ihaleden bir aaat evvel teklif mektup· 
lar1nı komisyona vermeleri. 

da Bahkealr kor ıahn alma komlıyonunda yapılacaktır. : lkramlyt: Mlktarl: lkromlynlin tutarı: "1* 
Keılf bedeli 58145 lıra~ l8 kuruıtan~ibaret olan bu~ınıaa. 'IJ. ADEDi LiRA LlRA pil 

4-1-320 tın birinci ketlf, plin/"temel hafriyatını ıöateren tafatlit .ı, 1 1000 1000 fit 
reıml, umumi ve fenni tartname ve Balıkesir ıahn alma JIJ. 1 500 500 ,-

Bıılıkesir Askeri Satın 
Alnıa Koınisyonıından: 

komlıyonlle~ lzmlr, Ankara ve lıtanbul levazım , lmlrltkle· = 1 250 250 = 
rinde görülebilir. 10 100 lfJOo :.... 

~ 25 50 1250 ~ Muvakkat temlaafı~t4157&ltra 26 kuruıtur. Taliplerin ..- ,,.. 
kanunun tklncl ve ilçOnc(i maddelerindeki belıelerle birlikte ~ 30 40 1200 ~ Bahkealr Çayırblaar mevkUnde yapılacak olan iki ad~t 

lop haoıarı de beı adet cephanelik kapa la zarfla ekıllt · 
me1e konmuıtur. lbaleıl 3 10 938 pazartesi ıOnil saat 16 

ihaleden bir ıaat evveline , kadar teklıfnmektuplarını ko. """ 40 20 800 rr 
mlıyona vermeleri. 4- 1-321 "t- ıu8 6000 ~ 

Balıkesir Ortaokullar Satın 

Erzalun adı: 
Ekmek 

Kok kl>mürl 
Sade1aiı 
Ko1un eti 

Sıfır 

Süt 
Yofurt 
Plrln9 

Şeker 
Makarna 
Şehriye 
Kuıkuı 
Zeytloyafı 

Zeytin daneal 
Sabun 
Horoı faıulya 
Barbun1a » 
Nohut 
Patateı 

Yumurta (Adet) 
Bulıur 

Kaıar 
Beyaz pe1nlr 
Soda 

Azı 

Kılo: 

70000 

225 
4000 
4000 

6000 
7000 
8000 
SOQO 

7000 

2700 

2250 
1000 
2050 
3500 
700 
900 

7500 
gsooo 

1050 
650 

1750 
1700 

Un 2800 
Çay 18 
irmik 400 
ince tuz l 700 
Sirke 800 
Tuzıuz ter~1alı 200 
Mercimek 600 
Manıal kömQrG !2030 
Reçel 800 
Tabın 650 
Pekmez 650 
ahın helvaaı 1 100 

Çeklrdelutz Qzüm 1050 

Ton 

Çoiu 
Kilo: 

90000 

280 
5500 
5500 

8000 
9500 

10500 
6500 

9500 

3450 

3000 
1550 
2700 
4500 
900 

1300 
10500 

115000 
1500 
1000 
2500 
2350 

4000 
25 

550 
2250 
1100 
300 
800 

2800 
1050 
800 
800 

1300 
1300 

Tahmini flat 
Kuruı S: 

10 

3000 
100 
45 

I 

35 
10 
15 
30 · 

27 

25 

45 
20 
30 
12 50 
9 

10 
10 
1 25 

ıs 

70 
50 
17 50 

12 
300 

20 
5 

20 
JOO 

7 50 
a 

60 
30 
25 
40 
20 

Alnıa Komisyonund«ın: 
Mu•akkat temlDah 

Lira K.: 
675 

630 
412 50 
185 63 

210 
72 25 

118 13 
146 25 

192 38 

64 70 

101 25 
23 25 
50 75 
42 20 
10 13 
9 75 

78 75 
107 82 
16 88 
52 ıo 
93 75 
29 54 

36 
5 63 
8 25 
8 44 

16 50 
22 50 
4 50 
6 30 

39 38 
18 00 
15 00 
39 00 
19 .,.;.50 

Ekılltmeain tarihi ve ıekll 
Kapalı zarf: 29 9-938 per· 

ıembe aaat 10.30 da 
» »)) )))) 

)) )) )) *» 
Açık ekıtltme: 29 9 938 
perıembe:ıaat 11 de 

• » • )) » 
.» )) )) )) • 
» » » » )) 

Açık ekılltme: 29 9 938 
perıembe ıaat. 14 de 

)) )) )) »» 

)) )) )) » )) 

)) )) . )) )) 

)) )) )) )) » 
)) )) )) » » 
» )) » • • 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) » )) )) )) 
» )) )) )) )) 
• »)) »» 
)) )) )) )) )) 

Açık ekıtltme: 30-9 -938 
cuma ıünü eaat~9 da 
» )) )) )) )) 
)) )) )) » )) 
)) )) » )) )) 
)) )) .,, » ~ » 

)) » J) )) )) 

)) )) » )) » 
)) » )) )) )) 
)) )) » )) )) 
• )) )) »» 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) » )) )) )) 
Açık ekılltme: 30-9 938 
cuma ıilnG aaa t 14 de 

incir 600 800 20 12 » » " » » "" 
Kuru kay11 250 350 50 13 ] 3 » » » » » 
iç fındık 250 375 50 14 07 » » » » » 
Elma 2000 2500 20 37 50 » » » » » 
Cevlzlçl 175 300 40 9 00 » » » » » 
Limon lAdet) 6500 10000 2 50 18 75 » » » » » 
Konaerve (Kutu) 1600 2200 30 49 50 » » » » » 
Pıraaa 5000 6000 5 22 50 » » » » • 
Labna 3500 5000 5 18 75 » » » » » 
lapanak 5000 6500 5 24 38 » » » » » 
Havuç ~00 750 5 2 82 » » >, » » 
Krevız 400 650 5 2 44 » » » » » 
Solan 6500 8000 5 30 00 » » » » » 
Salça 500 800 25 15 00 » » » » » 
Sarmıaak 100 130 7 50 00 70 » » » » » 
Pancar 300 450 5 1 69 » » » » » 

1 - Ortaokulların 31 · ma111-939 tarihine kadar ihtiyacı bulunan yukarıda adı, miktarı, teminatı, ihale ıekll ve 
tarihlerini bildiren 51 kalem yiyecek ve yakacaklara 15 ıün mGddetle açık ve kapalı zarf ıuretıle ekılltmeye çıka · 
rılmııtar. 

2 - Elnlltmeye lıttrak etme-k lıttyenler ıartnamelerl Öğretmen okulunda her gün görebtllrler,.lhaleden · akı ıae.t 
evveline kadar Ôfretaıen oku\undan alacakları lraallye ile kanuni teminatlarına merkez mubaıebe direktörlüğü vez · 
neı l oe yatırarak alınacak makbuzu tle muayyen ıün ve 11atte Küİtür DlrektörlOlündeki komlıyona müracaatları . 

3 - Bunlardan ekmek, aadeyağı, kok köm6rG ekı lltmeıl kapalı zarf uıula ile yapılacağından kanuni tarlfatı 
dahlltode hazırlaomıı olan zarflar muayyen ıUnünde yukarıda ynzıh belit ıaatlod en bir uat evveline kadar komla 
JOD batkanhfına makbuz mukabilinde verllmeıl ve bu ıaatten ıonra gettrtlecek ı:arfların kabul edllmlyecell ilin 
olunur. 1 - 4 - 322 

• 

'IJ. Bu ikramiyeltr Jıer üç ayda bir ul11ıuk üun se ~ 
~ nede dfJrt defa bu miktar uzeriııden kura ile liafjıtı .,
>' lacaklır. ilk keşide 1 Eylıil 938 dedir. ~ 

~···················~·~~~~ 
·~~~~~~~~~~~ 

1 Okumadan Geçme- I 
1 yi iz Mühimdir . 1 

1 
• 

f 

' ~~_::si::::::::=--~........::::::::.;;~.._....--......lil:ı.._.. ........ ~~~_....::.-----, , 1 1 <EMİL MAROT) Mar-
1 kaıı:Buğday t;atkaları. 

1 Harman zamanı aelmlt oldufundan her reoçberl, 
köylüyü, dejlrmenctyt ve zablreclyl düıOndüren ltı 

bir buğday çalka maklneıl almaktır. Fakat latanbul· 
~ dan ambalajlı almak, makinenin ne olduiunu bilme· 
tir! mektlr. 1 Biz, Balıkeılrtle ayağınızda ma1raf11z ve açık ola· 
~ rak bu meıbur olan ( EMiL MAROT ) fabrtkaaıoıo 
tir! buğday çalka makinelerini bu aeoe de latanbul fıatın 

~ dan yiizde yirmi ve yirmi beı nokaanlle ve ehven 
il! fıatla ıatılmaktayız. 

4, 5, 6 Nu rnaralıları, tek .,.~ lkt parçala cloılerl 
de mevcuttur. 

Mahıulih 9 kııma ayırır, katiyen yabancı madde 
bırakmaz . 

~ Yedek parçalarını derhal ticarethanem izden teda · 
IJ. rik edeblliuloız . 

ı Bedeli için de ayrıca kolayhk ıöıteriltr. 

1 MAKiNELERiN Y APTl~I iŞ MIKT ARI: 

1 No: 4 5 6 

1 
1 

1 
1 

Saatte yaptığı iş nıiktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar. • 

Ahmet Ve lbrahim Cuma/J Kardeş/er 

Bal ı ktılr: Çiulcllrr çarşısı No: 12 
Demirciler Çarşısı No: 63 

ı~~~ .. ~~ . -~~ ~~ 
~------------~~------~--~---------~-
Sahibi ve Batmuharrlri : BalıkHlr Mebuıu H. KARAN 

·---------------------------------------

' 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL. ' AL 

Ba11m,.erl: Vtliyet Matbaa11 - Balıkeılr 


