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Fransız Hariciye Na- Fransız E~çisi Ekrem K.ö~ig ltalya" Suriyeyi Satıhk 
Ziri I t•f Ebedi ŞefınHu- Ve Havas Aıan- m I 5 a n I y O r ? 

s 1 a mı Edecek? zurunda Eğildi. sının Bir izahı. - - . . . . 
Bir İlalPil gazetesi. Baeiiı-Dalad'ıy -·ııe Bonne arı- Ankarft, 14 (Huıu•İ> - H A. v t _ Oü rüzdı va Sünydd Suriye bayra~l111 ındırıldı, fr~n-

\1 Fran11z büyük elçlıt bu . avas ıansı ap l • • 1 ~ 'A J k . . ~ ma geldı 

R 

sındı iMilaf çı~tınmı ~a~er verıuor. &ün yanında elçilik klitıbt ğı Hatayı Düzeltiyor. sanın yenı Surıye ma M omıserı rıı l •• 
1 J oldu§uhalde Etno§raf,a mü· Ankara, 14 (Huıuıi mu · d 12 _ Surtyede lü allkamızı fillen kea 

Pop=~=· Dl4 P «G•zel• del mele hücum eylemtıllr. zeılne alderek Ebedi Şef babtrtmlzden) -Hanı ajan · A •n•, devanı elaıakl• ıtk• deaıektedlr. Süveyde. 
rl hlldtrlyo:7 arıo muhabl· Celıe, ıehya talık edtlmtı- Atatürktın huzurunda hür- " Ekrem K6nla namında ~~:.n~:.: yüksek koaıtoer de, Hamada. OGrüzde ~url· 

Fr•naı .. B k l tir O güne kadar harlcl•e ı 1 ıtlih kaçakçılafı ile alika- d oda ye bayrakları lndırtlmtıtlr. 
• • •ıve 11 O l dı ı met e eğı mittir Gabr•ye PüonuD ra Y d Ş k bl eal 

a a - nazırı Jorj Bone Cenevreden Elçi bu tazim slyaretlol dar bir ıahıın tevkif edilme· aöyledtil nutukta: «Bizim Bu ıünler e am a n . 
dönmOt olacak •e haUpJere ıl için Türk hOkdmetlnln il dır nln lıtlfa edeceil ve yerini 

IJ· Daladlye 

:;.:• d Hariciye N-zırı Bone 

~ık~~ft~r. ciddi hır ılıtılU 
Daladıy b e, lr Fraoıız it l· 

Yao harbı vukuunda Aal 
IDa 1 • . oyanın talya•a :ı. h 

t 
ı muza e 

re •decetı k 
Bone lıe ba 1 •nbattndedır. vuku , y e it harbin 

unda lnrilterenıo Fran. 
ıaya Jardıoı edece~ı d 
maada Al • • en , nıanyanın d b 
teraf k 1 • I · 
maktad:r •caiına kanı bulun· 

Franaız B k l 
clye Na •ı•e ı ile Harı -

zarı araıınd •-ı hu 
nolrtaı a. 
48 nazarı lhtlllf ı a 

ıaat tarf ında de.b eç~n 
detlenoıııtır. a fi . 

A Ynl eazete b 
karııaıoda D i' d u vaziyet 
ıl d a a iye kabine 

n e hır deiıtlkllk 
nıaıının ve B yapıl. 

oneoln kabl 
neden çelcllnıeılnto h 
mel old ~ mu te· 

UgUDU Yazmalst d 

l 
Parla, 14' (Radyo) - apar. 

lnıente b :ı ar. 
uıun Hery 

rlyaaetlnde to 1 onun 
laarlci 1 P •nmıı •e 1 Jaaettn IDÜaaka aıı 
na ıeçnılıttr. 1 

E.v I" L ntlnı 4:_ a, •e•uılardaa Mo· 
ıoz almıı ve Franıız 

toprald 
rafuıd arının ıaahfuzlyeU et· 
d • uzun bir outuk lra-
eylernııur. Bundan ıoora 

ıoıyal Franıea partlılne me~ 
nıup rneb111ılardan (Hanrl 
Degerılı) ıöz almıı •e Roma 
ıeyahatınan, Fransa için bır 
tehlike teıkıl ettlilnl, Daln
dtye tı·k·"" il u uaıetlnlo Almanya 
e akdettı§ı anlaımanın kıy 

IDett olmadıiını ve çünkü 
Almanyanın, ıözlinde dur
IDaclıiını, Çekoılo•alrya gibi 
Y•k111 Itır atide Şarki A:nu 
::dakt lcüçGk du·letlerln de 

rrlyetlerlnl kaybet1n 1 
mahk" b e e 
l um ulunduklarnu ıöy-
emtı •e Daladtye ka bineıl 

ne ıtddetle hlcum d k 
fi! ere : 

c- Sis, Fran1tyı Almaa
yaya kartı lele baıına mı 
bıralrmağa çah11yorıunuz? 
Gtttlğlnlz yol nedir? Baz; 1 
izahat vcrmellılnfz!» ı 
F Demlı ve bu meyanda 

llndP.nln ılyHetlnl de ten-
kit P-ylemlttlr. 

Bundan ıonra, komüntıt 
meb .. ılardan (Perl) ıöz almıı 
•• thldath l.lr llıanla boka · 

mütealclp büyük 6lünüo hu Surlyede kalmamız ı;ım · b k 
cevap •erecelctır. Franıa hük6metlndea bir d oe mllli bir kabineye ıra aca· 

zurundan ayrılmııtır . Hındl Çtnl yolu bura an • 

lngiliz Nazırları Dün 
Romadan Ayrıldılar. 

Başvıtil ~em~erfiyn londraya. Hariciye Nazın Lord 
Hıliflks da Csnevreye hare~at eltiler. 

Roma, 14 (A.A.) - in l 
g ı llz Hariciye Nazırı Lord 
Hallfa&u dGn akıam, Baıve · 
ktl Çemberliyn burün Ro- 1 
madan ayrılmıılardır . Halt· 

faka Cenevre ye, Çember 
laynda londraya gidiyorlar. 

Neıredılen rceımi tebllie 
nazaran Roma görüımelerı eı 

na11nda halthazırın en mü 
hım meaelelerl ve iki bükü· 
met münuebetlerl tedlılll 

edllmı ı •e görüımeler ıenft 
ve açık bir fıkır teatlıl ile 
netıcelenmlıtlr. 

Havaı ajan11nın Romadaa 
btldırdlilne göre laıtllz ta· 
vauutuou Qmlt eden İtalyan 

mebafılı ıukutu hayale ut· 
ramıılardar. 

ltalyan mehaflllerlnden 
edilenin intiba budur. 

Roma, 14 (Radyo) - in · 
ıthz ve ltalyan Baı ve Dıt 
bakanları ara11nda cereyan 
eden müzakereler, dünyanın 
dikkat nazarını çekmektedir. 

(Taymtı) gazeteıt; dOnkü 
müzakerelerde, bütQa ılyHİ 
(Sonu dördüncü ıayf ada) 

ispanyada HükQmet
çiler Müşkül Mevkide 

ispanya harbinde şimdiye 
kadar iki milyondan fazla 

insan öldi1. 

Frankbt A!ktrler 
Parlı, 14 (A.A.) - lapan- to, bugOn bir konferan• 

yada Cumhuriyetçi lcu 9 vetler verD11I ve fıpanyada dahili 
Katalonya cepheılnde umumi harbin baılanl'ıcından buıA· 
rlcat haltndedlrler. ne kadar iki milyondan 

Katalonya h6k6mett b- 1 n 1 a 11 ı n 1 • ı a • ı a 
ı- ,, u 1 un f erini merkezi hükuaıete telef oldufunu. ıpanyaaın 
devretmlıttr. HGkümet Bar halen bir harabe dahllfnde 
ıelondan V alioıtyaya çekti ltulundufuna •e harpten 
mek laazırhklarına baıla ıonra müthlt bir açlık bat 
tar. ID•f· ıöıtereceflol ıö•lemfttlr. 

B Arjantin h6k0••tl. ıtmdl· 
_ oenoa Ayreı, 14 (Radyo) den Cumhuriyetçi lıpanyaya 

Bır mGddettenberl bu l bufday 16ndermell taahhGd 
da bulunmakta olan C ra . 
h lltn· ı et111tıtlr . 

urlyetçi lıpanya ta bık de . Loadra, 14 Bar1elon· 
ntz balc:an1 lndaleç10 Prtyo. [Soau d&rdl•el ıayfalla) 

talepte buluomadıiını bil Ş d olup bitenlere çer. am a 
dlrmeal üzerine; Anadolu elt bailı kalamayız» ıözlerl 

I• aöylenlyor. 
Şam 14 - Yüluek komi · 

ıer Püo buıün buraya •a11l 
olmuı. mülkıye ve aakerl 
erkin tarafından karıılan
mııtır Püo, Beyruttan hare
ketinden evvel rndyo ile 
neıredllm ft olan bir outkun· 
da Franaanın kendtıtne tev· 
dl edtlmtı olan manda va
zalfınl ıonuna kadar lf a et
mei~. yani Suriye ile Lab· 
nanın müatakll birer devlet 
olarak tedrici ıurette tnktıaı 
farını teıhll eylemeie karar 
vermlt oldufonu beyan et . 
mtıtlr. Mumaileyh, ı~ı.6ne 
devamla 1ayle demtıttr: 

ajanıı Franaa harclyealotn Surlyeltlerl ılnlrleodırmlttlr· 
18 12 938 de yerdiği b•r no t Dıter taraftan Beyrut an 
tada Fraoaa pol ıılnlo bu ç 

gelen bir telıırafa göre em· 
ıahıı takip etmekte oldufu 
nu bildirmekle beraber fran- berlayo • MuHollnl mülik•h 

e.na.lnda ltalJanın Suriye 
ıa sabıtuının merkum hak 
k d ı l -e Lüboanda kendlıfne . ııe 1 ın a e de etUil ba:r:ı ma 6 " 
mata da vermtı bulundu~uou Dlf tmtlyazler •erılmeıtn 
ve binaenaleyh bu haberin fıtlyecefl ve bu mevzu et· 
dofru olmadıfını birkaç- rafında ıarOımeler yapı~•· 
giin iSnce katfyetfe açıkla c•i• bıldlrllmektedtr. Bu a

ber Suriye ye LObnanda 
mııtı. 

Havanı ajanıı bu defa 
·bu meaele hakkında bir ta• 
slh neıretmlttlr.Bunda Franaa 
milli emBlyetlnln T6rk hGkO· 
mettnln talebi Ozf!rlne Ek 
rem Könlil aramakta oldu· 
ğunu blldtrmektedtr. 

Ha vaı bu yanlıılıiın Ekrem 
Hamdı adından çıktıfını, 

Ekrem Kanı§tnde aynı ıahıı 
olduiu anlaııldıktan ıonra 

Türk makamlarının Yerdlil 
haberin dofru bulundufunu 
zikretmektedir. 

Anadolu ajansınıR tuzihi: 
Ankara, 13 (A.A.) - Ha· 

vaı ajan11 tarafından neıre . 

dilen bir haberde: Ankarada 
tayare kaçakçılıfından maz· 

nuo Ekrem Köntı namında 
bir Ttirk vatandaıının oto· 

mobil kazası netleealnde yat· 
tıfı Nımeı haıtahaneılnde 

hakiki lailvtyetlntn meyda
na çıkmaıı 6zerlne uzun za • 

manliaDiterl ikamet etmekte 
oldufu Franıada te•klf edil· 

.lifi, Haber ıazeteıladekl 
Itır yazıya atf ea, btldtrllerek 

Franıa milli emnlyetlaln bu 
havadtıt tekzip ettfil beyan 

olunmakta ve bu meaele 
hakkında Türk zabıtHının 

Fraaıa zabıta11na katlyyen 
btr talepte bulunmamıı ol
dufu da ilave edilmektedir 

Havaı ajanıı tarafından 

•erden bu haber üHrlne, 

tavzihi keyftyet için beyan 
etmefe mezunuz ki, T6rkı
ye Cumhuriyeti adli maka
mah Elırem K6ntfln tutu
lup Türk adllye1lne teılfml 
için Fraaı• makamah alde
ılne, Parlatekl bOyGk elçıhğl 
•atıtutle, mlteaddlt mGra 
caatlarda bulunmuı ve bu 
miiracaatlara karııhk olarak 
FranH harlclyeıl 17 12 938 
tarihli bir nota ile Fransız 
polrıfnln bu ıah11 takip et· 
mekte oldujunu blldlrnıek. 
te oldufuou bildirmekle be· 
raber Fren.. aabttaıının 
merkum hakkında elde et
ttll bazı mal6mah da ver. 
mittir. 

fırtınalar koparmııtır Gaze 
teler ı ı ddetll ne1rı1atta bu -
lunmaktadırlar Bu meyan
da «Sa vtdlihrar» aazeteıı : 
«İtalya Suriyeyi ıatıhk mı 
ıanıyor?» baılıfı altında net 
retttiı ıtddetlt bir makalede 
atflı püık6rmektedlr. 

Dıfer taraftan Cebelldü 
rüzde nümaylılerln arka1ı 

F ranıa , Surtyeye hu olan 
milli hayatı temine çahı 
maktadır. Franaanın Surl · 
yede mevcudiyeti Surtyeolo 

mülki tamamiyetinin •• lı· 
ttklaltnln yeıloe müellfr 

ahnmamııtır. 

ıa: «Suriye 

Komf sJıonculu
ğan ilgası Ve 
Yeni Kararlar. 

Atr•t Pa-
ıle her t6r zamanıdır. 

Erzurıımda 5 
Saniye Süren 
Zelzele. 

Ankara. t 4 ( Huıuai) 
ı

Erzurumda bug6n beı un 

ye de•am eden ku•vetll bir 
yer aaraıntm olmuıtur. 

Zarar yektur. 

Amerika20Bin 
Pilot Yetiıti• 

recek. 
A Yrupa milletleri durma · 

dan ılJlhlaankeD, Amerika 

da bundan müıtainl kala~ 
mazdı. Amerikalılar deniz 

aım ilkelerde• ıelecek tela 
ilkelere karft btlhalla do 

nanmalarını •e haYa ku•-

•etlerlnl artırmaktadır· 1 
Amerika 81rle1lk Devleti 

ıon zAmanlarda tayarecıllie 

icra vekilleri heyetinin dev· 
let miibayaalarında komi•· 

1onculu§u •lıa eden kararı 
halk araaıoda derin bir me
mn•nlyet uyaodırmııtır. 

86Uin vekaletler bu karar 
Ozerlae aıOba1aalarını temin 

için kendi içlerinde teıktllt· 
lar vücude getırmlJe baıla. 
mıthr. Bu arada ıktlıat ve· 

klletlae bailı müe11eaeler 

de, huıuıi kanunlarla teıek· 
kOI etmlt olanlar da dahli 

olduiu halde miihlm llatl

yaçlıuını dofrudaa doğruya 

fabrikalarla yapıcaklard1r . 

Küçük ıhtlyaç1a •• fabrl· 

kalarla temH kabil olmıya· 

cak tali ılparııler veklletln 

takdlrfJle olacaktır. Gerek 

bu ılpartılerl ıtmdlden tan· 
ıon derece ehemmiyet yer· zlm etmek ve gerek bunla-
meğe baılamııtır. Geçenler· 

r• alt uıul •e kaideleri tet · 
lerde a. Ruz•elt beyana· 
hnda federal havacılık bir· kik Ye teıbft etmeık l:sere 
ltfıaln, 1940 aencaıade mek- vek&lete hafla mOe11eıelerla 
tep •e iiol•er1lte talebele· müınel'~liertnden mGrekkep 
rluden 20 000 pilot yetııtırl · bir lıcomlayon toplanacafını 
leceflnl bıldırmtıtır yuaıııtık. Umum mlidOrlOk · 

Bu dera senesi içinde f ~- ler •• huıuıl kanunlarla 
300 • 

deral ıençltk cemiyet! ı teıekkül etmtı olanlar da 
ıl t tııtırmek Qzere bir / P 0 ye A . dahli olarak dlfer müe11e· 

tecrübe1e gırıımtıUr me j 
J 940 d t i tırıle · ıeler mClrne11llterlnln lılmle-

rlkada, • ye 1 
cek olau bu 20 000 pilota rint vekalet makamına bil-
9.000000 dolar ıarfedllecek· dlrmtılerdlr. 
trr. 

Amerlkada kara ve deniz 
orduları subayları da p•lot 
mektebine de•am edıcektlr. 

Dıfer veklletlerlmtsde de 
bu yolda çahımalar yardır. 

Her •eJcllet bu huıusta bir 
komtıron teıkll etmektedir. 



SAYFA : 1 

Yaz Yaşında 

Dinç Bir İhtiyar 
Franeaaın Derutln kua

ba11nda yQz yaıında btr th
tlyar kadın vardır. lıml Ma· 
rıd ır . Kadının 6tedeoberl 
dtoçlli t •e neıeaı nazara 
el ık kati celbetmeldedlr. Se 
ne baııadao UJbarea JO• ya. 
ıına direk.dayı yan bu dul ıh · 

Uyar, ıabahın erken Hatle· 
rinde kalkar uykuya da ak• 
ıamdao yatarmıı, dinç ne 
ıeh , atik Ye aaflam yapıla 

bir kadıomıı! 
lıın aaal garip tarafı, yOz

liik ihtiyar, bütOn 6mr0nce 
iki kerecik doktara sttmıı 

tir. Keza b6tün bayatanda 
bir kere ırtbe yakalanmıı· 

tır Kadın ıon zamanlarda 
kendlılDe bir me11ale bu1-
muıtur: Kendlılndeo.On yaı 

kOçük dıjer bir ihtiyar ar 
kadaıı vardır, epey zaman
dır bu kadın hattadır, tıte 

Marl bot •akitlerini hep ar
kadııının yanında ıeçtrmek· 
te, eıkl zamanlarda batın

dan ıeçenlerl anlatarak onu 
teıelU etmektedir. 

lazakiıtanda fay~ıh mı· 
danlar. 

Sovyetler Btrltil llim Aka
demlılalo proıpektQı he1et · 

lerlnlo yaptılı yeni te lklkler 
Kazaklıtaaın jeolojik b6aye 

ıl hakkında yeni yeni ma· 
lftmat lıtlh1&llnl mClmldln 

kılmıı ve bunun Qzerloe yer 
altının ılıtemattk bir ıuret 

te etOd edtlmeıl keyfiyeti 
baı1amııhr Bu tarzdaki ça· 

hımalar netlcetl olarak, 
ıon seneler zarfında, Bal · 

kaıın ıarp mıntakHında bO
Jik demir madalerln, mer 

kezi Kazakletanda wolfram 
Karaıandada maınezıt Ye lı 
landa ıpatı, cenubi Kaza 
klıtaoda Kara Dai ttlııleetn 

de foıfortt ve aynı zaman 
da zenıln korindon m aden · 

lerl keıfedılmııttr . 

Sov1et jeoloiları, .Kaza 
klıtanda, Karaıandakl 50 
cntlyarlık kömür ıtokundaa 

ayrı olarak muhtelif yerler-

de 100 milyar toa lbtlyatlı 
maden lı.6m6rlerl havzaıarı 

teıblt etmlılerdtr . Bmba 
mıntakaaındakl petrol ebu-

yatı da bir mıl1ar ton tab 
mln olunmaktadır . 

Cezsezıan ve Kounradda 
keıfedl l en bakır madenleri 

de çok zenıln madenlerdir. 

Aral denizi tahlllerlnde 
2.5 milyon ton ihtiyatl ı ta · 

b ll ı6lf at ve •lrabllit damar

ları teıblt olunmuıtur 

Alıtlublnık mıntaka11ada 

n ikel, kobalt, kromlt :.e da

ha ıalr madenler, Altay 
dai'arıoda wo fram •e mo · 

llbden, ıteplerde de altın, 
16mü1, demir, kala,, bakır 
potat, kurıun Ye daha ıalr 
madenler vardır. 

Bu çalıımalar Ye keıtfler 

netlculnde memleket yeal 

iptidai maddeler elde etmlt 
Ye bunların tılenmeıl içinde 

Aktlubtnıkte kimya, Orakta 
nikel , Balkaıta bakır kom · 

binalar ııbt b01iik nd6ıtrl 
mOeteetelerl •tlcutie ı•Urll · 
•ittir. 

RADYO 

-- ANllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T .A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

15 _ 1 - 939 Pazar 

IZ.30 M6zık (bafıf mil· 
sık P•] 13 00 Saat ajanı ve 
meteoroloji haberleri 13 10 
TGrk mla•fl [ıaz eıerlert •e 
ıarkılar) . Okuyan: Sema· 
bat Ôzdenıea Çalanlar: Fa 
bire Fenan Reftk Feraan, 

Basri Ofler 14 00 Konutm• 
(e• kadını eıaatı) 14 15. 14. 
30 Maaık [baftf m6alk - Pi) 
17.30 Prolram. 17.35 MQ. 
ztk[danılı pazar çayıJ 18 30 
Saat ejanı baberlerl •e me 
teoroloJı. 18.-40 Konuıma 

(Çoculr Mali) 18.55 Tiirk 
müzlft . Peıre•, ıarkı, ıemat 
•• takılm. 1 - Emin •la 
· Sualnak peıre• 2 - Hacı 

Arıf · Suzinak ıarkı • çek 
•• elem ••· 3 - Rahmi 
• Suzinak ıarlu · Btr ııbrı 
tarap. • aalm•I tazındakl 

teıtr. 4 - Ce-..det Çaiların 
Viyola tala:ılml S - K•zım 
· Kardtlı hıcaakir ıarkı. 6 -
Oıman Nabad Hlcaaklr 
ıarlu - Ellere uzaktan 7 -
Kemal Emin - Mahur ıarln 

- lkı ıö:aüm Hnl. 8 - Ke · 
mal emlo Mahur halk Ulr· 
klıil · Giyer fidanı 9 
Ntkolaka - Mahur HZ ıema
lat. 10 Rahmi - Mlıtear ıar· 

kı - Gel •J ''ki ıarabı 
J l - Muıtafa Nafiz - Ha-
••m ıarkı · Gö1nlm nice 
bir Hn. J 2 - Muıtaf a Na · 
fıa - Hazam halk Uirküıl 

- Ata blaeılm. 13 - Ce•· 
det Ko:aan • T akılm 14 -
Zekt Arif - Dllekıı ha•eran 

ıarkı - Açıldı . 15 - Lemi 
HOıeJIDI ıarlu - Zeman 

olup. 16 - Halk tGrlciı6 
·Er ıerenler ıerenler. 17 
- Andon · HCiaeynl uz ... 
ma1lıl . Oku1anlar: Muıtafa 

Çatlar. MGzeJJ•D Senar. 
Çalanlar: Vecibe. Ce•det 

Çajla, RGıen Kam, CeYdet 
Koz a, Kemal Nıyaaı Se•-

huo 20 00 Spor Anadolu 
ajanıupor aenlıl 20.10 TOrk 

mlarıı (:iac• Mz - Ferallaak 
f aılı] 21 00 Saat ajanı ha-

berleri. 21 .10 Müalk Rıya 
eett Cumhur bandoıu: ıef 

lhHD KOoçer] l - Bryk Al 
- Ttb·k zafer · Marı 2 -

W eber • Reclt e PolonalH 
Klarlnetler konıert. 3 -

J. StrauH - La Cbau•e ıo 
arlı - u-..ertOr. 4 - J . J 
mayan - feteı exotlquee No. 
2 · Cbez leı Bayadereı -

Danı 5 - F. Lıtzt - Sym

pbonlıche Dıchtunb No. l 
Prelüd. 21 .55 Müzik (ldlçOk 
erkettra: Şef - Necip Atkın) 

l - Rıo Genhardt - Maı

kerade • Konter Yalıı 2 -

wıllı Koeıter . Hınt nlnDtıl 

3 - Bernıbarcl K•tch · lı · 
••nyol Kaprlıl 4 - de Mı· 
ebeli . memleket haaretl • 

ıerenad 5 - Bernbard Kut· 
ıcb · Çııan f antezeal. 6 -
wtlU Laaten1eblaıer · Prl · 
ma•era - Arjaatln teneran
dı 7 - Henı Malen.er • 
Viyan polka11 8 - Rıo Ge· 
hardt - Noktürao - Nınnl 

9 - Berahard Kutacb 
Macar Martı· 22.45. 23 Soa 
ajanı l.abert •• Jarıakl P'•I-
•• · 
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SEHİR HABERLERi 
Maarifte işi Ol- Bira Fiatların· 
anlar Hakkın- da 10 Kuruı 
da Bir Tamim Tenzilat Yapı· 

Maarif V ekaletl IGzumıuz 
muhabere yolu açılmaıı •e 
mQracaat ıablplerlne kati 
cnap •ullmeıl hakluııda 

teıktllhna_milblm bir tamim 
J•pmııtır. Y.amlmJ aynen 
1•zıyoruz: 

«Bltfl• ıılerJn allkadar ka · 
aua, nlaamname •e tahmat· 
oamelert ile tHblt ldtlmtı 
olan hakimlere ı6re yQri 
UUmeel ıerekttil tekmil Ma
•r•f Veklletl menıuplarınca 
malum olmaıına rafme• 
bazı Maarif •• okul idare 
lerlnce it tabiplerine bu h6 · 
kGmler• 16re kati ce•ap 
Yermek ilzam ıellrken bir 
defa da Yeklllli• baı•urul· 

maaının tantye edtldlfl 16· 
rOlmektedlr. 

Ne 1olda yQrltüleceklerl 
ve balloluoacakları bir ka 
nun veya nizamname, tali 
matname, talimat •e emirle 
tayla •e tHrlh edllmlı tıler 
lçla m6racaat .. htplerıne 
idarelerce mlıbet ••Y• men 
f l cevap Yerllmeelnl ve bu 
konularda ııler için Vekıllı
fin llaumıus yere ı11al 
olunmama11aı •• itlerin 16-
rlncemede kalmaıına mey 
dan verllmemetlnl 6nemle 
b•ldlrlrlm. » 

Maarif Mü~ürü Yınitöya 
gidip galdl. 

Maarif M6iGri1 Mazım 
Ôrenıua den Y eDtkaye ıı
derek bazı teclklkler yaptık 
tan toara a vdeP: etmtıttr. 

Maarif Mad6rln• Uk ötre 
tim lıpekterleriaden Sırrı 
o,.k da refakat tmtıtlr . 

Mekteplerde 
Ecnebi Dil T ed
risatı Verimli 

Değil. 
Geçe• dert ıeoeıl ıonun-

da maartf müfettıılerlnl• 

l11elerle, orta mekteplerde 

1aptıkları tefttılere ald ra

porlar Vekllet · tarafından 
tedklk edllmtıtlr. Bunlar 

ara11nda bılha11a ecnebi dil· 
lerloe a ld raporlarda llıeler. 

le orta mekteplerde ok utu · 
lan ecnebi dillerine ald ra . 
porlarda encebl 
llıa• dertlerinden eluertyetle 
munffak netice alınmadı-

1• blldtrllmtıtır . 
Milf etUılerln J&ptıkları 

araıtırmalar ıonuada aldık 

ları netle• •e edlndıklerl 

kaoaat; birkaç ıene ev•el 
ecnebi lltan muallimi ye 
llttlra:ek için açılan kuula. 
rm miiıbet netıce vermedi 
il ve Ilı•• tedrlıl buıuıun
dakı uıulün iyi olmadıfı 

ıe"lladedlr. 
Vekilet ecnebi dıl tedrl · 

.. tını lıllla lçlD kati karar 

••r•lttlr. 

lacak. 
Epey bir zemandaa beri 

etrafta bira fıatlarıoıa ln 
dlrtleceil hakkında bir ha 
ber dolaııyordu . Ge~en yıl 
içinde BiyGk Mıllet Mecllıl 
mOzakerelerl araıında ela 
bahıe mevzu olan bu meıe· 
le hal&kında aldıiımız ma
ldmata ıöre, fılbaklka flat 
ları ucuzlatmak huıuıunda 
allkalalarca bazı teıebblı 
lerde bulunu1muıtur 

De•let aıraat lılet•elerl 
kurumu, Ankara bira fabrl
k .. ını idare eden mo ...... 
11fat1yle. bira tıuhtlk rr.ı
mlntn tndlrllmeıl &çln alaka· 
dar •ekaletlere müracaatte 
bulunmuıtur. 

Bu aı6racaatı te•lld eden 
mucip ıebepler araıında lal
raaıo acuzlatılm&1lle lıtlh 

H I •e lıtlblaklnln artac•i• 

•• bu ıuretle k6yl6müz için 
çok kıymetli •e verimli bir 
mabıul olan arpa ziraatının 
da .. u artıı ntıbetlnde ço
ialacalı zlkredtl mektedlr. 
Aynı zamanda bira arpaıı 

dlierlerlne nazaraa dalma 
kiloda 15 - 20 para farkla 
Mtıldıtı için arpa mabıull 
n6n enafı da samanla en 
iyi ıekllnl bulacaktır 

Diler taraf tan memleke 
tlmlade bira tıttbllkl dtier 
memleketlere Jnyaı edllemt· 
yecek kadar dtin bir -..azı · 

yette 16rülmektedlr Biranın 
tam maniılyle milli bir lı 

tlhıal •e latlhlik ma~deıl 

olmaılle elde edilecek fay -
dalar araeında halkımıza 

yaz ı&nlerlnde ııhbl •e_mtk· 
roptan lrl bir içki temini de 
düıilaülmelr:tedtr. Bu tak· 
dlrde ıu tatıldıiı ıekılde 
münhıuuan bira ntacak 
maballerlD açılacalı •• lı 
tlbllkln artmuı dola1lılyle 

deYletln ıerek reılm ve ıa
lr •uıta11a •erıllerdea itti 
fade edecefl tahmin olun. 
maktadır. 

Kurumun bu müracaatı 

allkalı Yeklletler tarafın · 
dan tenlç edilir •• teldtf ka 
nunlyel ketbedeue ıı mdtld 
halde bakkallarda 30 kuru· 
ıa ıatılan biranın Itır ıteeıl -
Din 20 kuruıa lameıl llzım 
ıelmektedlr. 

TEŞEKKÜR 
Rubumuaa 61,0n, 16•· 

ltlmGz6 lq6n bırakarak 

ıeaç yaıında aful eden •tim 
kı1metlı Makbulenln çok 
hazin cenaze t6reolne l6tfen 
tıttrak etmek b61ükl6flnl 
16ıterea, muıalla baıaada 

ıkt yetlmlle hayatta yalnız 
kalan bendeniz&, her zaman
ki •ecıs •e belli ıf adete 
rtle taziye Ye teaelh 16tfu
nu r-ılr1eml1en çok ıayıa 

Valimiz B. Ethem Ayk•t •• 
Beledtye Retıl muhterem Na -
el Kodanaza, 16kıek Parti 
menıublalne ve 1'u ba:aln 
•laya ,...ef vermekle lıı:tl· 

rabımızı tahfif ede• Jıadlr 
ımaı aiabe,&erlm •• aziz 
kudetlerl•• ,....... ml9Det 

Bölgelerin Beş Ay
hk Spor Faaliyeti .. 

ledın taı~iyesi ıml diıeiiiiloil mıy111 kadmona' 
spor faıliyıtini göıterın ~ir 'roğram hızul1~1. 

Beden terbl1eıl ıeoel .il - 1 - Lik maçları•• dr 
rektörlüiü 939 may11 ıo- Tam, 
nuna kadar devam edecek 2 - Bır Balkan temaHt 
olan, ıpor f aallyetlertnl •e 
meaalılnl btr proiramla tea· 
bit etmlıtır . Bölıemlze de 
bildirilen bu prolramın ana 
hatlarını yazıyoruz: 

lklnclkla•nuoda yapala
cak apor hareketleri: 

Atletizm: lıtanbulda renel 
dlrekt6rliik kup&11, 

Dafcılık : 
1 - Buna UI udai teı 

vlk maıabakaıı. 

2 - Bölıelerde kayak 
ıezlntllerl •• talimleri 

Etkrlm: B6lıelerde çahı · 

•••• 
Futbol: 
1 - Lık m01&bakalarıaa 

de•am. 
2 - Macar temH, 
3 - 861ıe hakem kurs

lara 
Güreı: 
l - T .. fı,e ma .... aka

ları 

2 - Milli ıüreıler kam••· 
Vole,bol: letanbulda bH· 

ketbol, •ole7bol turna•a
ları . 

BHketbel, «mektepler, 
kulupler» 

- ŞUBAT -
Atletizm: Şebtr mG1alta

kaları. 

Dalcılık: 

t - Erıı:urumda, Barlturt' 
Eraut.am müıabakHı. 

2 - U ludal mChabakHı. 

3 -S6meıtr tatilin.le Ulu
datda mektepler toplanmHa 

4 - Bölı~ çalıımaları. 
Eılulm : Ankarada TGrkl· 

ye birincilikleri . 
Tut bol: 

•• 
Yıfat 

Vtllyet matbaaıı M6d6ril 
Haıan Korurun aaneıı don 
Yefat etmtıttr. 

Merhumenin cenaae na· 
mazı Paıacamltnde kılındık 

tan ıonra Baıçeım• mezarlı 
tına defnedılmlttlr. Y akıa

larıaıa acılarını pa1laıırıa . 

Neşriyat: 

Siyasi iliılır 
Ayda bir çıkan t,u timi 

•• meılekl mecmuanın 90 
ncı aay111 çıkmııtır. Yaniye 
ederiz. 

Oluş 
Ankarada çıkmakta olclu 

iua• evyelce haber Yerdl
ftmlz bu edebiyat ve fikir 
mecmuuınıo ikinci tay111 
neırolanmuıtur . Fıatı oa 
karuıtur Ta niye ederiz. 

Ye ıükranlarımı btldfrmeil 
unutulmaz acımı paylaımalı 
iltceaaplıiı 16ıterea TClrk
dılıaden ıayıtle reca etle
rim . 
Bele.Ilı• Merlıe:a llemuı• 

Mucip YaaaaMl 

3 - Antrenlr kurtu, 
Glreı: 
J - Milli klretçiler AD" 

teremanlarına de•am. 
2 - B6lpler4e ıGr., 

karıılaımaıı. 
Voleybol, baaketltol: 
Mektepler •• kallıplert• 

çahımalara. 

- MART -
Atıcıhk: B61ıelerde atıt 

laaaırlık çabımaları 
Atletizm: Ankarada Tlrld" 

ye'blrlncllıklerl, 

Daicılık: 

1 - Gası 8. T. Eı . al• 
Uladai kampı, 

2 - Kop clafıada Ersu· 
rum - Ba1burt m6tabakaıı 

Eıkrlm: lıtan\tulda be.&•• 
terblyeıl dtrekt6rlOICl kupall 
«Üç ılllhlı» 

futbol: Milli ıüm• •ati•· 
rıaa baılama. 

G6reı: Milli ıGreıçılerı• 
aatremaaına de•am. 

Baıketbel: 

Voleybol: Kul6p •• mek' 
teplertn çalıımaları 

Bıııklet: Bllıelerde .. ,ı 
yaraılar tertibi 

- NISAM-

Atıcalık: B6f ıe teftltl atıf' 

Su ıporları: B6lıelerde ki" 

rek çekme Ye laa•aaın aaO· 
taadeılae ılre yellıe• tali•'' 
rl. Eıkırım, Balıelerde çalıt 
•alar. 

Btıtlılet: Balıelerd• 
aerl yarıılar terllltl, 

Futbol:Mılll ,ameye deyalll' 
Güreı: 

1 - Ftnliadtya1a tad .. 
ziyaret. 

2 - V azlyet miitaade edff' 
ıe dünya ıamplJoaaıın• ııtl' 
rak 

- MAYIS -

At•cıbk: aölıe miltahall' 
atııı 

Su ıporları: Balıelerde ~
rek çekme ve yelken tallot., 

lerl ve miitabakalara had· 

lık idmanlara ha•• mlı•lt 
oluna kııa mlddetll yils .. ' 
hareketleri 

Eılnlm: 86lselerde çallf' 
malar 

Blıiklet: 19 Mayııta lıta'' 
bul - Edirne yarııı. 

Futbol: 

1 - Mıllı ıGme ma.abl' 
kalarana devam 

2 - Bir Ballı•• Ye'a ~· 
bl teCDHI 

Cibeı: 

1 - TClrklye btrı•cl-
müHl.akaları 1-' 

2 - Balıelertle bitik 
m6ıabalıaları 

T ealı: lıtaabul ve la_,,, 
teı•lk mOıabak:aları IS' 

V eleyltol Baıketbol: J.O 
radaltuketltel t-. ........ 
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Avukatlık Kanunu Ta
limatnamesi Hazırlandı 
Avukat olmak istiyenler bu me
sleğe naaıl intisap edecekler. 
Geçen ay batından ltlba· ti baro relıl tarafından taı 

;~D :eriJele giren avukat· dik edilerek Adliye Veklle · 
1dıl •;ununa ı6re teıktl tine ı6nderlllr . Ve dlf er ıu 

e en 2 barodan btr kıımı ret •eya a11lları baro doı · 
relı ve idare m il ı ı ec ı aza•· JHıDda aaklanır . 10 ncu 
ranı intihap etmlt Ye ltıtele maddede yazı lı halde C 
rlnl Adliye Vekll ti ö el e ne 1 n· bendinde göıterllen veıllca 
e~~lt bulunmaktadırlar. verilmez . 

dl fer taraftan hayılyet Talepname 5 nd madde-
••n:nın ve avukat aHla - de yazılı huıuılarla birlikte 

rbı•tııa tıteılnl Ankara baroıu , tevdii 
arolarclan 

1 
tarihinden on ıüa 

re en cevaplara içinde baronun veya adliye 
~:re hazırlamaktaclar. Ma. dalreıtnln mGnaalp bir yerln
d m oldufu üzere hayıtyet de 15 ıün müddet le talik 

lvan1 relıl , teınyla mabke ve illa olunur. 
meıl birinci relılcltr . Azalar 
temyiz 1 re 1 •• azalariyle 
avukatlar ara11ntlan ıe9lle. 
eektlr. Bıta b .. n azarhklarıo 

lr ay tçlnde bltecef l anla. 
tılmaktadır. 

Adliye V eklletl • •ukatlık 
~•Dunu haklunda bır talı . 
le atnaaae hazırlıyarak all· 

&darlara ı&ndernılıtlr. ye 
nlden • k 1 ._ vu at 1• IDeılellDe 
batlıyacak olanlar içi• çok 

:fiblm •1aıları lhUYa eden 
u tallmatoameyl '-l O•UJUCQ. 
aruaııa veriyoruz: 

Tallmıtnama: 
Madde 1 - 3499 S l 

:vukatlık kanununun bı:ı~~: 
... ının Z Del f .. hnda yazılı 

~taj bu talimatname hllc6m· 
•ri•e tedıkan icra olunur 

Macide 2 - ltbu taltaaat . 
••••de kullaDılan (L ) k l ••nun 

e lmeıtndea makaat 3499 
1&Jılı •v•kathk kanuoud 

Madcle: 3 _ A•uk~~·k 
ıtajı •n az bir ıuıe a•uk:t 
Janı•da, bir ıeoe de Adliye 
V elcllettaın tenılp edecefl 
mahkeme!erde ifa adtlmek 
tbere tkr aenedır. 

E - A•ukat veya ıtajyer 
bu mGddet içinde kaydın le · 

raııoa itirazda bulunabilir 
Şu kadar ki itirazın tedklk 
etltlel»ılmeal vazıh delil •e· 
Ja vakaların ıöıterHmlt ol· 
maıına hatlıdır. 

Madde 7 - Baro relıl 

talepnamenin ilanından 6nce 
baroya menıup avukatlardan 
birini namzedin mane•i •a· 
11fları haiz olup olmadıiını 

tahklka ve bir rapor tanzl 
•ine memur eder. 

Madde 8 - Baro idare 
mecllıl itiraz müddetinin bit 
meılnden bir •J içinde 7 
acı maddede yazılı raporu 
nazara alarak namzetın ıtaj · 
Jer llıteılne kabul edilip 
edtlmemeıl hakkında mucip 
ıebepler ıöıhırllmek üzere 
bir karar verir. 

Bu karara kartı; müddei· 
umumi, idare mecltıl azaları 
••ya alakalı, kararın verıl · 
dlfl •eya tebllfl tarihinden 
itibaren bir hafta içinde Ad 
1t1e Veklletlne itiraz ede 
bilir. 

Vel&ltetln her ılıt halde 
Stıja evvel& •nkat Y•- verecell kararlu katidir . 

DIDda batlanır Madde 9 - Her baroda 

Avukat yınmda staj: bır •t•jyer •••t••• bulunur. 
Madde 4 _ Kanunun hl· Avukathk stajı lııteye kayıt 

rlnct madcleıtntn A C E tarJbladen itibaren baılar . 
F G H. bendi eri od~ y~zıl~ ~t~:::· kaydın lcraaını dur -

tartları haiz olanlardan t j 
b l 1 a a Madde 10 - Baro at amale lıtlyenler • vulıat. relıl, 
lak .ı ki resen veya allkadaran mQ· 

eııııece eri yer baroıuna 
bir talepaame ile mtlracaat 
•derler 

Madde 5 Dördünc'1 
ınaddede yazılı talepnameye 
ataiıda ıöıterllen vesikalar 
raptolunur: 

A - Nlfuı hü•lyetl cüz· 
danı ile tahıll dertc9ılnt 
ıaıteren veıatkıa a111lartyle 
taadıldı lklter ıurett; 

B - Avwkatlıfa GJanl bir 
hali ltuluamadıfına, taref ve 
bayılyetl muhil bir ıuçtan 
veya •iır hapıl m6ıtelzlm 
bir cOrGmden mutlak ıurette 
yahut bar cnrilmden hır ıeae 
Yeya daha ziyade haplı ce
Hılyle mahk6m elmadılıoa 
•97a bu ıu{,larclawa dolayı 
Cf.'alll yahqt lalktm, memur 
••Y• avuk.t ellmak vaıfaat 
kaybettlrec~k mesleki Itır 
ıuçt•n ciolayı taabatl takip 
altaada bulua1111adıft•a tialr 
bir beya•name, 

C - Yanında ıt•J a6re
cel1 avukatın yasılı mu•a 
fal&att, 

O - Namzetln ahllld ıı· 
dltl hakkında ıkl avukat ta · 
rafından taazlm lırılıoan tak· 
dlr•···· 

8• ••ılllalarıa lta...r .a11r• 

racaatı üzerine ıtajın talep 
namede 16ıterılen avukattan 
hatka bir a•ukat yanında 
yapılmasını tenılp edebilir. 

5 ncl m addenin C bea · 
dinde yazılı veılkayı ııtthHl 
hnklıunı bulamayan nam 
sedın, banal avukat yanında 
•t•j ıöreceilnl tayin , baro 
reisine alddır 

Avukat, her iki halde de 
ıtııjyerJ kabule mecburdur. 

M.dde 11 - Gerek nam· 
zet tarafından ı6aterllen, 

ıerek baro relılnce reıen 
tayla olunan a•ukr.t ıhıj 
deneılnl namzedin meıleki 
ıYetltmeılnı temi• ed•cek 
ıektlde tanzim ve bu huıuıu 
devamla bir muralcabe altın
da bulundur•aia mecbur
dur. 

Madde 12 Avukat, 
meıleld f aallJetlela her aaf
ha11nda •• bıllaa11a dava 
evrak •e doıyalarantn tan
ziminde namzedin mümare 
ae pe1da eylemeılne cltkkat 
ve itina eder. 

Stajyer, ıtaj mliddeu için 
de mahkeme celaelerlae •• 
mew·cutaa ataj konf era nıları . 

na devam etmek, aezdhade 
~alaıhlı a vulıat tarafıa4an 

TORICDILI 
sa a • fi 

tevdi olunan itleri takip ve 
dava enalnnı tanzim e yle 
mek ve bu talimatname hl· 
k6mle rl dalreılnde verilen 
Hzlfelerl ifa ile mükellef· 

tfr 

ltalyanın Sömü ğe is
teklerinin M e n ş e i .. 

Madde 13 - Av•kat •ez· 
dlade çal.tan ıt•JJ•r• avu 
katlık mealeflyle allkah ol· 
mayan itleri tevdi etmek ıu 
retlyle ıtıjdaa makı"t elan 
ıayeye muhalif hareket ede-
mez. 

Madde 14 - Baro relıl 

makbul mazeretleri halinde 
ıtajy.erlere ıeoede 15 gün 
izin verebtllr. 

Staj milddett eanaıında 
makbul ıebepler dolay11lyle 
inkıtalar üç ayı ıe9memltıe 
ikmal ettlrlltr 

lolutanın makbul sebeple· 
re lıtlnad etmemeıl yeya 6ç 
ayı ıeçmeıl halinde ıtıjye -
rln yukaradalıl haktlmler da · 
lreılnde yeniden ıtaja bat · 
lama11 lazımdır. 

Madde 16 - Nezdinde 
ıtaj yapılan avukat baro 
idare mechılne her iç aytla 
bir ıtajyerln tıttdat ve btl
ılıl, yaphiı itler, yetltm• 
dereceıt. vazifelerinin ıuretl 
lfa11 ve dlier zati sıfatları 
ıtbl huıuılar haldınnda ve 
bir aenellk mOddetln hlta· 
mında da stajın muvaff akı 
yetle ikmal edilip edllmedl
flne dair müdellel bir rapor 
verir. 

Stajın bu talimatname 
hGlrümlerl dalreılnde yapıl
mamaaından a•ulıat meıul 

dlr. 
Madde 16 - Baro idare 

mecllıl ıtaj hakkındaki ae
neltk raperun tevdltnl mite· 
aklp müddel•mumtnln 1azılı 
mOtaleaıını alarak ıtej ye
ılkaıının vertlmealae veya 
müddetin altı ay usatılaıa · 
11na karar verir. 

Yazan: 
Lüıyen Romlye f ııaro a•· 

zeteılnde: 

«1915 Londra muabedeıl 

ltalyanıo harbe ıtrme tart · 
tarını taarlla ediyordu. Bu 
muahede 1917 de Şen Jan 
dö Moryen ltlllfiJle itmam 
edildi. 

7 Mayıı 1919 da, ıulb 
konferanıı yükıek konıeyl 

eıkl Alman ıömOrıelerl için 
mandaları tevzii• lttlıal 
ederken, ltalyanın baımu· 
rahbnı Orlando bir manda 
talep etmek latedt . Fakat 
barlctye nızıra Sennloo c•· 
ketinin eteflnden çekti ve 
kulafına f111ldadı: «Mawada 
lıteme. Ôtektlerln Londra 
muahedenln t 3 ncü mad 
deılnl (ıömürıe ta vlzlerl) 
tanımalarlyle iktifa et, çün. 
kü 13 locü maddeJI kabul 
ederlerse, büUia muahedeyi 
kabul etme k mecburiyetinde 
kalacaklardır.» 

Sonnlno, Londra muahe 
desinin Adrlyatık huıuıunda 
gôzettlfl, fakat muahedeyi 
tanımaktan lıUnkif eden 
VtlıonuD kabul etmedlil 
bltün ltalyan taleplerini 
munff er etmek clOıüoceıln• 
ıaplanmıttı . ltalya için Al· 
ma• aömilraelerl Gzerlnde 
b lr manda elde etmek t•n-
11nı Londra muabedeılnln 
teyidiyle mlibadele etti . 

Sonnlnonun bu ıablt flk-

ıorau hakimlerine yardım ve 
vekalet ederler. Bunlar din · 
lemck üzere müzakerede 
hazır bulundurulabtllr. Nam 
zetler veklletewa ifa eyle 
dikleri vazifelerden ve ken · 
dılerlne tevdi oluoaa itler -
den dolayı aaıl •azlfe ıa· 
bipleri ıı bl meauldiirler. 

idare mecllalnln bu hu· 
ıuatakl kararlan kati olup 
aleyhine blçblr mercte m6 
racaat edilemez. 

Matıkımılerdı staj: 
Bu madde de yazılı ter

tip, kati bir ıuret olmadık 

' ça deftıtlrllemez. Madde 17 - Bu talimat
namenin 11 ncl k11mında 

yazıl. devreJI ikmale ve ıtaj 
vealkaıını lıtlbaale muvaff •k 1 

olanlar Adltye Vekaletinin ten
ılp edeceil mahal mahkeme
ılDde ıene bir ıen• müd· 
detle ıtaj 16rürler. 

Madde 18 - Stajlyerltğe 

kabullerini lıtlyenler avukat 
yanında ıtaj müddetlerini 

ifa ve ikmal eyledıklerlne 
dair olan veıtkalarlyle bir. 

İlkte Adliye V ekllllilne bir 
lıtlda ıle müracaat ederler. 

Bu •eaı ka, 5 net madde· 
a in ıon fıkra11nda zlkrolu 
nan •e baro relılnce AdUye 
Velcaletlne aönderllen sair 
veılkalarla blrleıtlrtlır . 

Madde 19 - Stıj mer· 
kezlerinde adliye enc6menl 
katibi tarafıadaa ıtıjlyerler 

için bir umumi defter tutu 
lur . 

Madde 20 - Stajlyerler; 
bir buçuk ay m6ddelumu· 
mtllkte, bir ay sulh ceza, 
bir ay aallye ceza, bir bu· 
çuk ay atar ceza mahkeme· 
lerıade. bir buçuk ay icra 
dalreıl. iki buçuk ay ıulb 
hukuk, üç ay aıllye hukuk 
veya ticaret 111alakemelerlnde 
vazife aC>rGrler· Ceza ve bu. 
kuk tılerıode zabıt kltlpllil 
ye baıkitıpllk vazlfealal ve 
kendilerine yerilecek tetki
katı ve dlt•r yazı tılerlal 
yaparlar. icra ..... urlar ... , 

Madde 21 - Stajlyerler; 
bulundukları mahkeme ve 
dairelerde tatbiki ıörıGlerl· 
aln artmuına yarı1acak bü · 
Uln vazifeleri yapmakla m6 
kellef tırler. 

Staj m6ddetınde atajlyer
ler defter tutmak, makine 
ile yazı yazmak albl tadbi
kat aabaaında mesleki bir 
fa1da temin etmlyecek it· 
lerde daimi ıurette çahttm· 
lamazlar. 

Madde 22 - 20 net mad· 
dede yazılı daire ve mahkeme
lerin laer birinde ltajlyerlere : 
mabıuı bir ataj defteriyle 
btr devam cetvell bulundu
rulur. Devam cetveli her 
hafta, ıtaj defteri her oa 
beı aüo aonunda bakim ta -
rafından atajln fillen yapıl

dıfı ıiilterllmek ıuretlyle 
taıdık olunur MGddelumuml 
ıtajlyerler üzerindeki mora· 
lca.,Hlol devam cetveline 
ltaret •ermek ıuretlyle ya
par. 

Stajın bilfiil ve fa11la11z 
olarak lcra11 mecburidir. 
Namzedin devam etmedlfl 
ıGDler at•J ıoounda ~kmal 
ettirilir. 

De•am huıuıunda hllclm· 
le, ml.ıldelumumı araıında 

çıkan ibtılif maba llt •dltye 
encQmenl tarafındao laallo 
lunur. 

Madde 23 - Devamııah · 
(Sonu d6rdlDcQ .. yf acla) 

rl ve bu beıabı ltalyanların 
ıulb huıuıundakl tolılıarla
r1nı izah eder. ltalyao mu · 
rahbaılarınıo notlarını ve 
hitıralar1nı d tkkade okumak 
klfıdir. f ranııının bu tıte 
bir kabahati olmamıttlf· .. 

•• 
halJa Adrlyatlkte bütl• 

tatedlklerlne natl olamadı 
zamanda 

Valıooun ve aynı 
Loyd Corcun muka•emetle· 
rl malumdur. Londra mu•· 
hedealne ı.tıoıd rden ltal 
yan taleplerinin, halJantar 
Fıyume ve ArnaYutluktakl 

ferdi teıebbüalerıyle bu mu· 
ahedeyl tblil ~ttıkten ıonra 
müı .. faHı ıOçlettl· Fakat 
murabba,.ları mütemadiyen 
tarafları uzlaıtırm•i• çaht. 

tıla r. 
S Anadolu meıeleıl 

onra d6• 
ortaya çıktı . :>en · J an · 
Morfyen anlaımaıı l talyaD 
lara lzmlrde ve ct ~ar mın 
takada lnıtlyez hakları tanı · 
yordu. Vilıonun bir ınOda~ 
haleıl üzerine ltalyan mur• 
ha1ları lconferanıı terkettık 
lerl 11rada, Yunanhler, keo· 
dile rint Muıtaf a Kemilta 
tard edecell lzmlr mıotaka· 

·ı y aanlıla · ıını işg11I ettı et u 
rı bu harekete ıevkedea 
F Oldu? Yuaaohla · 

ranaa mı 
rın Anadoluya lnıll!z dooaol 

b 1 a. 
maaı toplarının ımayea 
tında çtkmıt oldukları kim
senin meçbulG dejlldlr. 
Nıbayet, o zaman Ruıya. 

aıu içinde yOzdOlü anarıt 
dolayfıtyle. Klemanao ve 
Lo1d Coçr hal1a1a dOny•· 
oın en zeoıln üilıcelerıoden 
biri olan, meıbur petroller 
mıntakaıı Kaflıaıyada yer · 
letmeılnl teklif etti ltalJan 
eksperleri ıevlnç içindeydi. 
ler. Fakat blkdmetlerl bir 
türlü karar veremedi, ıonra 
tereddGtteo tereddGde dOte· 
rek, nihayet vaz ıeçtl . 

Akdeaızde ıtratf'jlk mu••· 
zeaentn teılıl içli> on iki 
adalar kati olarak ltalyaya 
bırakıldı. Buıüo loılltere 
nın Akdeolzdekl vaziyetini 
tehdit eden o adalar .. · 

Bütün mOzakereler eına 
ıanda Franıız deleıelerl ltal · 
yaJı 1cıcendtrmemeye ve 

batta tatmine çal.ıtılar. Doi 
ruıuou ıö1lemek lizım ıe 
lırae , zaman zaman ll&amf'te 
ujrıyan ve dajılan biirok· 
ratlk aDanelerln tahakklmO 
altında bir hamlede çok 
ıey elde etmek tıttyordu, 
ve takip edllcek eaaalı yol · 
hakkında nefsine itimat e · 
demedlil tçln, taleplerden 
manevralara, manevralar
dan terettOtl~re •e tered 
dütlerden tOphelere düıerek 
mütemadiyen bocalı1ordu . 

Sulh yapıldıktan ao•ra 
ltalya ne eakt bamlat lnıtl· 
tereye, •e de kredller te 
mln eden Amerlkaya kız · 
maya ceıaret edemedi: Hıa 
cını fraaıadan almak fıte· 

dı . 
Loodra muahede1:nın Soa· 

nlnooun tallhıl• heıabına 
ıebeblyet veren ve ltalya· 
nın buıüa yeniden llerl 
ılrdO.fil 13 indi maddesi 
,a,ıe formGle edılmııtır: 
«f ranıa ye laıtlter• Alman · 
,anın zarar1aa olarak ıömlr· 
ıelerlaf artır.lıklan tak.lir.le 
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bu iki devlet lta lyanın bil 
ba11a Trabluı , Somali ve 
Lıbyadalıt ltalyao aömGrıe
lerlnln hudutları menlelerl · 
nln kendi lchlne halli huıu · 
sunda, bazı idil ta•h1er 
talep edeblleceflnl prenılp 
itibariyle kabul ederler. Bu 
madde ıömürıe terki, ltal · 
yanlar için yerleıme lmtl· 
yazlaı 1 veya kendilerin• 
toprak terki huıuıunda biç 
bir telmih yoktur. Burada 
ancak budud meaelelerınln 
ballı ztkreıiılmtttlr . 

lıte 7 ıookaoun 1935 de 
Laval Muaaolınt anla1ma11 
bu maddenin hükmünl ye· 
rlne getiriyordu Hadut taı. 
laıhlerl yakılmııhr f ranıa 
nan Habet lmparatorluluna 
allka ıöıtermemut •e Pran· 

11z . Habıt demlryolu ht11e · 
lertndeo bir k11mının ltal 
,anla ra terk i ıuretlyle idi · 
lloe tavizlerde bulunulmuı· 
tur franıa üıtellk , ltal1anın 
Mı ıletler Cemiyetin• kartı 
Habeıtataoı cebren fethin• 
1Düzaheret etmek taabhGdil
ne de glrltlformuydu? Bu 
pek ıaıılacak bir ıey olur· 
du lt4lyanın daYaııoı Ce· 
nevrede müdafaa huıuıuoda 
g6ıterdlil ıebat da alulnl 

lıbat eder. .. .. .. 
Bugün faı lıt polltıkuı 

f raoıa ile davayı yeniden 

açmıt bulunu1or. Bunu aç· 
mak için ltalyaD Jmparator
lujunun CeneYre ve Parlı 
taraf1Ddan tanılma11nı ve 

franıanın ayrı bir lnglllz 
İtalyan anlatma11na razı olu. 

tunu heklemtıtır · 
İtalya böyle bareket edl· 

yort• ıebebl franıa hakkın
da ıünil günGoe yanhı ve 
makaath melQ111at almak 
ıuretlyle , memleketimizi 
ııddetll b•r tnytka muka . 
vemet edemez 11nmıt ol-

11>•1tdır. 
halya aııarl olarak, B. 

Çemberllynın tava11utunu 

tıendlılne bedava dan esa1lı 
a untajlar temin edeceitnl 

aanmaktadar Bu ıuretle B. 
Çemberlaynın kendi memle· 

ketindeki ye Amerika mi · 
vaceheneıtndekl mevkllnl za· 
Jıflattıjını fark etmiyor. 

Azami olarak da, Al· 
manyaya tarktan çeYlrerek 
bOtün ı~mürıeler. meıelesl 
nln ve Akdeniz muuzeneıl-
ni• ortsya l&onulecafı genlı 
bir dlvaJ• kuvvete bat 'fU · 

rarak teırık ettirmek l ıte
mektedlr. Almanyanın tahıl 
tercihleri bir yana b11akıhua 
hal ya burada da farkında 
deitldlr kt, fogll lz lmpara
torlutundan meıul o lan B. 
Çemberlayoı tehlikeye koJ
makta, bu auretle keodlıtne 
IUmad ıöıtermlt olanlara bir
biri ardından lnklıara ut· 

ratmaktadır. 

* Gerçi yatanperver fakat 
dar g6rltl6, •ntrlkacı Ye 
çapr•tık Dt1etll1 pratik hal 
ıeklllednl aablt fikirlere 
feda ed•n Krlıpılerln ve Son. 
aloolar1n z ıholyetl blll Ro· 
manıa bazı bOrolarında ya
ıamakta ve ıeoçlerln tal6-
atlyle mezcolmaktadır. 

ltalyanın karıılathlı me 
Hleler m6ıkOldGr. Fakat 
baıka11na kartı deill baıka· 
ıtyle btı:,lflcte çahımak lıten· 
dlll gOnden itibaren hunlar 
meıut btr ıekllde balleCltle · 
eekler411r.» 
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Fransa - Suriye Muahedesi :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~41 

Kanunu \ t Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası -
Avukatlık 

Tasdik Edilmeli mi? (Baıtarafı üçüncü sayfada) ~ Kapital: 100/)00,000 Türk lirası 1 
fı veya ınzıbau c~:ıa tatbı = Yurd içinde 261 Şube Ve ltjons ~ 

Parlı - Solrden 
Fraoaa-Surlye mualaede

ıl, yani Suriye Ozerlndekl 
mandadan Franıanın vaz ı• · 

çlp ıeçmlyecefl meıeleıl, ıon 
kanunun ikinci yar111 eana-
11nda tekrar parllmento öa · 
ünde mQaakaıa edilecektir. 
Franaanın Akdenlzdekl vazt 
yetine •e ıereflne baf lı olan 
bir meaeleden Franıa halkı· 
nı haberdar etmek zamanı 

r•lmııttr. Meaele ha,lt çap 
raııktır ve biraz vakat ıarf a· 
nı icap ettirmektedir. 

Bdtün meıele ıuradadır. 
Suriyede bir vahdet yoktur. 
Buraıı ayn ırklara ve ayrı 
dinlere menıup olup birbir· 
lerlnden çok lyl mıntakalar· 
da yaıayan halk kOtlelerfn 
den mlirekkep bir memle· 
ketUr. Şam da, Halepte ve 
Oronte Yadlılnde, (Halebın 
nOfuıunun yar111 hmıtlyan· 
lardan mOrekkep olm&11na 
rafmen) m6teHııp müılüm
anlardan mürekkep btr kOt· 
le J•ıamaktadır. A1rıca Ce 

beldOrOz vardır ki bu mın
taka Tcırk hlklmıyetı zama

nında blJe Şamın emlrlerlnt 
dıalememııu . Surlyenln fi 
maUndekt Cezireye ae -

ltoce, daha yirmi aene önce 
btr çöl olan bu mıntaka 
Franıa tarafından canlandı 
rılmıı ve hükdmetlrnlz bu
rada her ırka ve her dine 
menıup bir yıfın m\Uteclnln 
emniyetini lemin tılne neza 
ret etmekte bulunmuıtur. 

Ayrıca Alnı mıntaka11 da 

•ardırkl, buraııda Franıız 
idareai 11 yealnde canlanma· 

i• baılamıttır. Parllmento 
nuo lttlf akla verdtfl bir ka 
rarla, halkıoıo mukadderatı
nı Franıanın mukadderatın · 
dan ayırmak lıtemedlil LG· 
boandan bahıbtle etmiyorum 
Vakıa Franıa Suriye mua 
hedeıl Lübnana ıamil de. 
fıldır, ama, bu muahede 
imzalanınca ekonomik ha · 
yatı, 1ahut kıaaca bftt6o ha
yata tamamen Surlyeye bat · 
lı olan Lübnanın halt ne 
olacak? 

Bu memleketlerden hiç 
btrl Şamın baktmiyeU altın. 
da Y•tamak niyetinde detıl. 
dır . Bunun dehltnl lıtlyor 

muıunuz? Franaa Hnato ve 
par llmentoıu , Franaız Surl 
ye muahedeılol taadlk ttme 
den önçe Fraoııı makamları 
Şam hük(haıetlne bu muahe
dede merlyete ılrmlı ıtbl 

hareket etmek müıaadetlot 

verwııter ve Şam hik6me· 
Uolo memurları •ıaiı yuka 
rı h er tarafta Mılletler Ce 
mtyelt tarafından Frııınıa.ya 

verılmlt manda bnkomltrlne 
aöre memleketi o zamana 
kadar idare etmekte elan 
Fraollz memurlarını fltıhlif 
elmtılerdı. fakat, bundan 
ıonra da laer tarafta Fran11z 
ıubay ve lutalarının, bizim 
kilerin yerine yerleıen Şam 
bükOmett memurlarını btma· 
ye Ye bunlara yardım için 
her tarafta müdahaleler yap
maaına lüzum baaıl olmaı 
tu! 

Btaım bu ıektlde ıabne · 
den çekilmemize aebep ae 
adı? Milletler Cemiyetinin 
FranıaJ• itimadı •ı kalma-

mııtı. Cenevre, mandayı 

laf• mı etmiıtı. Y okıa ale•I -
ler, celzreltler ve dOrzller 
artık Franıas mandaıını fi 

temlyorlar mıydı. Bunların 

biç btri •arid deilldl. f ran · 
ıa ıadece, memleketi ve hat · 
ta Şamı bile biç bir ıuretle 
temıll etmtyeo bir a •uç 
tabrıkçt karımnda ıerlle
mektedtr . Bu tahrikçiler 
ele yirmi 1eoellk f aa -
llyetlerl zarfında, yeni de•· 
letln itlerini kendi keyflerl
ne glSre idare huıuıunda ta
mamen ıerbeıt bırakılacak· 
ları zaman neler yapabfle· 
ceklerlnl kif 1 mtktarda aöı· 
termlılerdlr. HenBz mahiye
tini izaha muktedir olama · 
dıfım bJr politika tle, Fran. 
H miktarlara çok daha faz· 
la olan ve biat büıbiUQn 

baıka btr pollUka takibine 
da•et deftl de, bu pollt ıka · 
yı takip etmemiz için yal
•aran klmıelerl dtnllyecek 
yerde, ötekılerl memnun et· 
metı tercah eJledt. 

Fdvakl bu Suriye naayo 
aıallıtleıl, blsl de kendı lert . 
ne uydurmak için ılSyle dl · 
Jorlardı: «Tek •e maıtakll 
bır Suriye cumhuriyeti ku · 
rulma11oı ıe•e •e•e kabul 
edeceftz. Emin olun kl bu, 
ılzln menfaatinize de uygu 
odur. Der&o milli btılere ıa · 

bip bir Suriye kurulunca, 
ıla ne bGtln ıtmaU Suriye· 
ya tlhak etmefı dütllneo Tü · 
rklerden ne Hblllerde alevi 
daflarmda yerleımelc tltlyen 
halyanlardaa Ma•erayı ıe 
rlaJı, FıUıtlni, Suriyeyi el . 
rakıd• tbllva etmek Qzere 

/ngilizNazırla
rı Dün Roma
dan~Ayrıldılar. 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

me1elelerin konuıuldııaunu 
•e Çemberllyoın, ltalya 
fi' ranıa lbtllifı etrafında ıöz 
ıöyltyerek, ltalyaaın metalt
batını tekrar eden Mu110U
nlyl dinlemek •e not almak 
la tktlf a ettlilnl ve bu bu 
ıuıta hiç btr ıey ı6ylemedl 
ltne 1•zmaktadar. 
Dıier aazeteler Mu11olınıntn 

ıulbun ıanılma11 lçın loıt 
ita: nazırlarlylf' blrlıkte me
ıal ıöıtermeie lmade bu 
luadutunu ıöyledıflot, her 
gila biraz d11ba artRn ı lih 
laoma 1anııodAn bir harp 
çıkacaiını beyan ederek bu 
huıustRkl endtıe l~rlni nkla· 
madıfını kaydediyorlar . 

Parlı, 14 (Radyo) Fr-
anaanın, Mueaolınlnln tlUzam 
etllif Dörtler konferanaına 

muhalif o duju ıöylentyor 

Allkadar mehafıl, Çcm-
berli.ynın Loodraya a•detlnden 
ıonra, Müalb ruh ve kadro 
ıu tçlade bir Uörtler kon· 
feranaınıo içtima edip elml· 
yecefl keyfiyetinin beHI ol 
acağını blldırlyorlar . 

Parlı. 14 (Radyo) - Ro 
ma m61ikatı dün olduiu ka
dar buıün ıamiml bir han 
içinde cereyan elmemlı tır. 

Mu11olını, lıpanya me.e· 

leılnln ıilahla kendılıjtnden 

balledllecell kaaaatlnl göı 

termlı ~• buadan biç hah· 
1etmemtıtlr. 

bl10k hlr krallık kurarak 
bu ıuretle Y ahudtlerl de 
arada «Kaynatmak» lıllyen 

lnırl zlerden ve ne de, her 
yerde oldutu glbl burada 
da entrikalar çe•lrmekte 
olan Almanlardan korkacak 
11nız lıuklillmlze kaVUfUD· 
ca biz bu lıtlklilt mu hafa· 
za yada kadir olacafız ve 
Fran1aya, bize bu lıtlkl&lı 

•erdlil için, ebediyen bağlı 
kalacaiız. » 

- SONU VAR -
A 

... 
ispanya Cumhu 
rıyetçileri Miiş· 
kül Mevkide. 
(Baıtarafı birinci tayfada) 

dan b.ldırıldlğlne göre hO· 
kO.met, l g 15 den 921 re ka 
dar olan b6Uln 11nıfları ıl 

llb altına çajırmııtar. 

Bundan baıka, münha11ran 
K.atalonya cepbeılnln mü· 
daf aa1ıada kull•nılmak üze· 
re, ayraca on bin kııt daha 
Hferber edilecektir. 

Eıtramadur cepbeatnde 
bazı mut'affaklyetler kaza
nan hokamet9tlerln, Kata· 
lonyada müıktil mevkıe dOı
tüklert anlaıılmaktadır . 

8urıoı, 14 (A A,) - Fren· 
ktıl kıtaat , dQn Montblanch 

ıc:hrıoı ve T arraıone eyaletinin 
daa ık mıntakaunda kaın bJr 
çok mühim me•zllerl t11al 
e~mltler.&ır. Cumhuriyetçıle· 

rto bu mıntakadakt bütGo 
tabklmat hatları, muhacım · 
lerla eline aeçmlıttr . 

f rankf.tlerln hatları ıım· 

dl Tarraaonea 25 ve s~ne
Ioaaya 70 kilometre meıa · 

fede kain Faleate 6 kilo 
metre menfede bulunmak 
tadır. 

Yırmf ıOol~k taarruz ne 
tlceılade Frauklıtler, 125 
kataba t11al etmfılerdlr. Bu 
kaaahaların nüfusu 250.000 
kttldır Franklıtler, 30 000 
eılr almıılar ve mOhlm mik
tarda harp malzemeıl lltl · 
nam etmltl rdır . 

E.tramadure cephetlncle 
Cumburtyetçıler, ber taraf· 
ta püıkürtülmüılerdlr 

Edremit ııliye hukuk 
hikimf iğindan: 

kını mGıtelzım halleri ıörü 1" Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabir~er ~ 
len ıtajlyerler ha"kında ma · fi': 
hallin en yüluek dereceli 1" er türlü zirai fkraı:la r-dtfer btlcOmle banka mu· ~ 
blklml tarefından yeptırılll- ""' amcrc:rı büyük ıubelerlnde kiralılı kaaalar. ~ 
cak tahKtkal üzerine icabı 'iti lhbartıı: taHrtuf ve kumoera hesaplarında lkra· =. 
o blklm tar fındaD tayin ve mlyeler. ~, 
icra olunur. 

Madde 24 _ 20 net mad- lkramlyt: Miktarf: ikramiyenin tutarL: .,,, 
AOEDI LiRA LiRA dede yazıla mahkeme ve 

dairelerde yapılan ıtejın bt 10 O 1000 fİ 
tamında mahkeme re lıl, ha 500 500 'fİ 
klm •eya daire amiri de•am 1 250 :!50 = 
celveltyle ıtaj defterini ted = 10 ıoo ıooo -
klk ederek ıtaj1n bllflll le .. 25 50 1250 -; 
ra edtldlfln ve nammedln eh l/J. 30 4'° 1200 -; 
ltretlnl gÖlterlr bir -veılka 40 20 800 ~ 

108 60ÖÔ , •erir. 
Bu yealkalar mahalli ad~ 

lıre encümeninde bır doıya 
içinde hıfzoluour 

Madde :.!5 - Stajın ik
malini müteakip namzedin 
doıyaaı mahalli adliye encü· 
menine tevdi ve bu encü 
men tarafından ıtejın kanun 
ve taltmatname hükümleri · 
ne uygun olarak yapıldıf .
na dair mazbata tanzim ve 
Vekalete lual olunur. Bu 
mazbatanın bir ıuretl de ıta · 
jfyerJn menıup bulundufu 
baro idare mecllıtne gönde · 
rlltr. 

Ba lkramiye.ler her üç ayda lllr olawk ünrt st· ~ 
~ nedt d6rt defa bu miktar u:ı:trlndtn kura ile fl.ıığıtı- -

ı l/ıl lacaktır ' 
ı •~~~»~~~w~~~·~~~•~•~•••~• •• •• w•••' • ............ , 
1 Kulak. Boğaz, Burun · Hastalıkları il 
: Mütehassısı. ı 
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4*P CADDESiNDE ANKARA OTEL 1 K.ARŞISINDA NO: 15 

Sandığa Sakla-1 DE H,\STALARıNı ôGLEDEN soNKA SAAT ıs I 
I! DEN iTiBAREN KABUL VE TEDA VI !DER. 

nan Mahkum. 1 
Fraaıada aeçenlerde çok •1t•1t••••••lflfll ·-.. ••••• 

tuhaf bır vaka olmuı, Fran· R 1 k . v · 1" D . " ıız pollıin ln tam altı yıldan a 1 esır 1 ayet aıını 
bert aramakta oldufu bir E •• • d 
mücrim. nt!hlr kıymada. btr ncunının en: 
tahta aandıjın içinde bulun. 1 - Ekııltmeye konulan ıı: ~u11jarlıkta merkez blriDtl 
muıtur. okuluna tliveten yapılack pavyon tnıaah elup 26 klnuo· 

Bu adan altı yıl e•vel Rep aanl - 939 tarihine ra.tılyan perıembe gftnl ıaat l O ~· 
rencef adında bir adam hak . 
kında , Franaız mahkem~lerl 
tevkif miizekkeıl keımtı ve 

mahkumun aranmuıoı pohae 
havale etmlıU . O zaman po · 

Ilı ve jandarma btrdenbıre 
izini kaybeden bu adamı 

aramaja baılamıfll . Fakat 
bOtün araıı:nalara rAimen 
adamı ele geçlrememfttl · 

Mahkfam altı ıene ıonra 

polla tarafından yakalanmıı· 
tır . Hem nerede bilı yor mu · 
ıunuz? 

-- Alp dajlarından çıkan 
bü1ük lzer nehrine dökülf"n 
Drak diye bir kol vardır . lı 
te adam, altı ıeoe bu ça
yın iatünde eızlenmiıt ı r . 

ıhaleıl yapılmak üzere 15 ıüb müddetle açık ekılltmef' 

konulmuıtur. • 
2 - " etlf bedelı (4858) lira 74 kuruı ve muvakket te' 

mlnata (364) lıra 40 kuruıtur 
3 - Bu • ıe ald evrak ıunlardır: 
A - Keılfoame •e çizelge 
8 - Fenni ve huıuıi ıartnameal 
C - Mukavele örneil ye evrakı aalre 
D Bayındırhk ıı1erl genel ıartnameal 
Bu evrakı ıörmek lıtlyenler her eüo Yiliyet daimi eo· 

cümen kaleminde eörebtltr. 
4 - ihale y•karıda yazılı muayyen gün ve ıaatte bil' 

kômet konağında müt'-tekkı l daimi ecıcümeu buzuruodl 
yepılacaktır. 

5 - Au ııe e ırebllmek için ihale gününden laakal ıek11 

gün evt'el vilayet makamına müracaatla nafıa mOdürlil' 
iünden eblıyel ve1tka11 alınmatı ıarttır . 

6 - l.teklllerln muvakkat teminatını malaaİadıjıo' 
yatırdıklarına dair makbuz ıenedı yahut banka mektubl' 
le vali.yet daimi encümenine müracaatları tlln olunur. 

Adam 90 aantlmetre yük-
1eklifıode, bir buçuk metre 
uzunlutuoda bir tahta ıan · 
dık bulmuı.bu büyük kaaayı 

çayın tenha b ır 1erınde, ağaç ·l Balı kesir E \T ka f 
larla yoıuolar la ve otlarla j 

4 - 1 - 6 ........... 

örtülü gzh b&r yerine yer · M.ÜdÜı•lüg~ ÜndefJ 
leıttrmtı . Tam altı ıenc bu 
undıktan dııarıya çakma· 
mıı, ıeaelerce ancak çay 
dan tuttufu balıkla ve otla 
ıeçlarnıour. 

Mahkumun tfad>!ıl allo 
mıı ve kendiılntn aiti yıl 

zarf anda yiiz metre yürüme · 
dlfl anlaıılrnııtar . Y nlaız f ld 

Aoafartalar catldeılnde yeni yapılan Vakıf apartımart• 
nın üat katnıdakl ikametgah ıle alt katındaki maaazal•' 
teslimleri tarihinden ıt1bare11 mıuu 939 nihayetine k•d•' 
müddetle icara verilecektir. 

ihale Z 1 - 1 - 93~ cumartcııt saat on birde Vakıflı' 
ldarelinde yapılacaktır. Taltplerlo vakıflar müdürlüit101 

müracaatları. • 
-

___________________________ 12 __ -__ 1 _____ ~~ 
detll kııiar olduğu zaman ~ 
ıoğuiun ve buzlrırın tnlrlyle 
bir iki defa kapıdan dıı rı 
ya çıkmağa mecbur ohnuı 

Edremidto Narh köyünden 
Yahya oflu Hasan Dönme· 
ztn kar m müddeaaleyha lı • 
taobul Eyyü Akar Çeıme 

Sa l ahı Mehmet ıokağı 6 
oumıırılh evde Doktor Faik 
yaoaoda kar111 Eıma aleyhi 
oe açtajı tJ oıanma davaıın · 

da 111üddeaoıeyh Eama na
mına çıkarılan gıvap kıuarı 

nıo ıkametaılhının meçhul 
bulunduğu aıeıruhattle bili 
tebliğ iade ed&lmlf oldufun 
dan gıyap kararıoın tliDen 
teblliinc karar •erilerek mu 
hakeme 10/2/939 cumm. gü 
llÜ Hal 10 na tali edılmıı 
oldufundıın mezbure Eıma 

l l b 
tur. 

n ı n ta lk o uoan lf u günde 
Buna fnaanın tnanmıyaca 

Balıkesir inhisarlar 
B<ışınüdürlüğünderı: 

Kabili tezyit ve tenkıı '4:aydlyle Aionya lnhlaarlar ,_, 
bıularından Bandırma inhisarlar bakım evlerine ta111Jac:'~ 
(175.000) •e aynı kayıtla Yenice İnhııarlar anbarandeo ~ 
ne Bandırma lohlurlar bakım evl.rlne nakledıl~' 
(35 UOU) ki ceman (210.000) ktlo idare malt yaprak ılt 
tün1erln nakliyat ekılltmul 27-1 939 cuma gün6ne k•d~ 
uzatılmııtır, isteklilerin Çanakkale inhisarlar müıtaktl d' 

ya blz~at ıelmeal veya bir ğı geliyor, fakat mabküm 
vekil göodermeai gelmediğ i yakalandıiı zaman yürü 
veya vekilde göndermediği meılnl unuttuğu için vü· 
takdirde blrdaha muhakemeye - m 1 ti p tı · . ruye em f r. o ı ve Jan· 
kabul edllmly rek muhakeme. darmaler, mahkumu hapfı-
ye gıyabında devam edllecefl haneye ılUürmek fçln 36 
ııyap kararırının teblli yerine yaıandakl adama yürümesini 
kaim olmak üzere ılln olu· <ifretmek mecburiyetinde 
nur. kalmıılardır. 

dürlüğüne müracaatları ______,/ 

Ba11ldıjı yer: Villyet Matbaaıı - Balıkeılr 


