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Her Gün Çıkar. --------
L21 IKINCllCANUN CUMARTESi 1939 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE 

ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: .C088 

P ransa, ispanya hududu- SuriyedeDü~ziler~am hü· 
-rıu açmamağa karar verdi kiimetini tehdit edıyorlar · 
~lmanya, Gerle~iii""Franko.ya Ağı Kabi enin İsff~~;~da Sonr.a.Mec-

Sahra T oplarr Gönderiyor. lisin de Feshedileceği Bildirihyor .. 
rranki~tl~r BarselonuMuhasarayaAldılar, K 1 1 K le Yüksek Komiserlikte Cere-

p Hukumet Büyük Telitşe Düştü. 0 
one 

0 
_ elere İştirak Etmek 

it arlı, '20 - Franıız ka- Mu11olıoı, Almanyayı ı. . dım edtlme1lnl lst11enler. yan Eden Muzaker 
I'.!' •••• BatHklll a·tt• 
le to l 1 D rlyaaeua panyada terbeıt bınkacak. Çekoılovakya m~.elealode u· B yru ta l ı . 
••••• p anQaralc ıpanya me.e- tar. Almanya, pek yakında lnılltere ile FranHY'I harbe zere e . ..ı v t 1 hlkOmetl ldeta 

1D zakere t F k 1 ı oldu alr 8 an 
Jzun •iz e mittir. ran oya •fır topçu ku•- ıürüklemek lıtlyeolerdlr. Fa· Şam, 20 - yeni Koml 

1 

takım mücade 1 er 
1 1 

ne. yapacafını ıaııraııı bir 
ıabı11e :kerelerden ıonra, vetlerl, teknisyenler ve ta ket Franaız Baıvakılt Dala. ıer •Bay Puux Şama ıeldf ve halk ara1ıada on lı 1 hı idedir Gece ılndOs h6 . 

.. t,aıetıa: ~~:k nı&clabale yareler ılnderecektlr.» diye; yarın •eya öbilrıün, •e nazlklne, fakat pek ao· mecruh olarak ha1tı~aa•Y• lrtlmet ~enıuplar1 ve fırka 
karar ••r•I ti kalmaya Berhn, 20 (Rad70) - Al Franun1n lspe.nya itine b . iuk btr ıektlde kartılaoch. kaldırıldı. 1 tiDlle- ılerl ıelenlerl araaıada lçtl· 
Naaarı Bo 1 ~ b Hariciye man ıazetelerJ, Londrada rıtmıyacafıaı haber verdlil BGtln ıençltk ve b6Uin or- Dtfer tara!tan 7 'surty• malar aktedllmelrte ye Dil · 
kararı ha~...:· da lnenıa bu •e Parlıte Cumhuriyetçi lı. zam•o acaba n• yapacak- ta sınıfa meaıup laalk bir kectlerln tet•ikl 

1 
e D zakereler yapılmaktadır Ba 

Jarın uzun bıın a IDeclııte panya lehlne yapılmakta lardar? kaç ıüodenberl ıaİeyan bOk6metl aleyhlaeh ':s'~t~ mOıakereler• basan Dokter 
•el-ektir K br nutuk lrad olan nGma1ıılerden bahisle Parla. 20 (Radyo) - Par içinde bulunduiu ı .. ın Bay dınlaD tftlrakçı 8

1 re e r Şehbender taraftarları da 
· a lneaı le Y l ıt ı bu u•uyo · 

bllha11a S 1 D ararı usun makaleler yazıyorlar li.mento, buıGn de toplan · Puuxnuo ıeleufl ıün, her ~ok 1 eri 1 aı 1 
11 ıl ııttrak ediyorlar. 

ele b•,n.L obaya ~t ••baftlln Bu ıazeteler, hep bir alız. mıt •e bartcl slyaaet etra - ı DClrzller, yani 
1 
Atr~f •._eet Be1ruttan ıelee haberler• 

" "• ır ootaud 1 k el banal bir bldtıeye maha f dan yapı •D .an• , d 
1 

..ı 
h•ıule 1 ti ıuz u an tunu kaycledt1orlar fıoda b.ıladılı mGnalıaıala kalmamak ÜHre ıerek Su· tara 10 ku.11 1 tl&a ıire Şeytal a a araaıııııa .... 

e r1nlttlr. 1 ) C bela Dru~un isti .. D F 1 U f 
Partı, _ T - BuıOo ıpanyaya Jar ( Sonu D6rdüoc0 Sayfada rtye b6kQmetl ve ıerek f r · e .1 •r•ııtar. fi bulanan t lı D ..... 1• 

land •r•ereatn ze p an11z kumandanlıiı taraf•• . dereceılne ka ar ' b B müftl il• keautm•lı •e 
lroldaaa B•onra, Fraakııtler Oç sa rayı Devlet lntı·ha- DOrzller keudtlerlne m• b... Lo.todra konferaDll hakkı•· n arse 00 Clz 1 d dan poltı ve aaker vaeıtHI· b k pmıtl•r ve u k 
ru yGrGıaekt er De 0 1 le ıayet 11kı tedbirler aha bir afra ya le hln• da lırati bir karar ••r•• 
Franıız edtr. lnıtlız ve mıtb· fakat, büUio bu ted nu çekerek ŞaDI a Y • ilzere Beyruta ıelmtıler •• 
.ltrdııı mubabtrlertntn btl. b 1 D u•o n Va p ı I d 1 birlere rağmen aeçllk ve h•lk bOyük nüma1•ıler terUp ~t hiç klınıe ile temH etmı, •. 
çiler e::,e~6re Cumhuriyet • kütleleri «HGrrtyet ve tıttk- mitlerdir. Daha btrkaç k ı • rek dolruca Cumlyey• ı•t· 
ıon l&Jretl:n: IDCidafaa için - lal lıterfı! Kahrolıuo miiı- e••ele kada~ bunlua ';;~' mitlerdir. BeraMrlerl•d• M6ı 
Şabır k la ••ırlan1Jorlar. Büyük Millet Meclisinde Diin mullabllnüma1ııleryapın ...-• lüaıan Araplarla m6ttelal· 

or unç btr IDanzara temlekectler '» dJye nlmaylt taraftarı nu1onallstler rö· d o hareket r.den hırlalJJ•• 
:;:•tme~t· olup ,... ılllh Bazı Layihalar o zerinde ler yapmaya tetebbüı etti- rGldüi6 halde lranaıalardan A:apların mlme .. ıll RNll .... 

10~~:,~ ınan askerler kam ler. F:akat, nOmayltçl kafi talimat alan Atraı111 terr~~ vardır. Heniz mlıalr:erel.r 
ID lct d HpbeJe ılnderll Gôr{işQ/Jü. lelerJ sıkı surette tutulmut lert karı111nda bunlar netlceslade Utthn edil•• 
hrel • lr. Sokaklara Y•Pıt · olan ıolıaklardan geçmeğe kaybolmuılardır. Dliraller ~a- karar tll• edtlaılı ol••· 

lcı an._ •fitlerde tehirin ıon Ankara, ıö 1 Huıusl ) - ,r-----------.. mu•affak olamadıklarından rafından netredtle• bir ele· maki• lteraber keaferanaa 
•• er •&lınc ._ Buıtn toplaaan BlyGk Mil 'R ı·sı·c mhu 1 d d ' t bdtd • I· b 
daf aJa ••dar oıü· l 1 e u f> 1 dolaJI hareket deri ıttme •. yannam• e ..,am ·, 1 h tıtırake karar •erll•lt •• 

aHıa Is et Mecltıl btr ilüm cezaaı- b ı tik & are· 
dt ti • arar •erlldtil bil Yalnız bu niJımaytıcllerle za· lmekte ve u 1 Q • lu•uJor. Bu huıaıta karar 
•-ar aaelctedır. HGkarnet •r· na atd mazbatayı tuvlp •t· 1T • R.ÜŞİÜ Ara-ı bıta ku•vetlerl ara11nda bir lr.ettnln yalnı• Cebel• m D ittihaz eddmlı olmakla ite· 
11: nı tellı 1 1 d mltUr. k ı rak Havrana 

l ç n e olup top I Y "' 1 haıız a • 1Y• Qd raher f ıllıtln mGcabttller 
~·• .erı t•hırden dayul1na1a kınc1 mızakerelerı il Si emege 'ı da t•aıtl oldulu ve bır m d - llumandanhi•••n da r•1ı 
•ı •auıtır yapılan 1455 n•maralı ~sker TiJrk- 'aveç Tıi- d Şamı da ora • · ı i ı~ et sonra alınmadan netredll~•IJeH· 

._ Lerlda, 20 [AA)- Fran- lUı kanunuaun betlncl mad- il Alıkoydular il milli blok taraftarlaranı•bv~ tıoden konferaaıa ı1t1r1k 
•lstler da K d • ıı d 1 f A l f l onaUıtlerlD •t l D atalo117a cep eıı Ve &eJ Din eilttlrt nıe care n a - JA aDCI DHJ l fUtlaraaın mal6D1 O mail 
beılnde ılerl harek~tlerlne. si hakkında muhtelif hatip Ankara, 20 (A. A.) - Re- larıaa ıeçlrecell lliH o un· için btrkaç ıla beklene. 
d d lılcumhur ismet loönü, dün DIJ 
e•a• e erek fena havala ler ı6z almıılar ve bu ka. L d 8 k El maSl R maktadır. • r l•· {Sonu d&rdancll ıayfada) 

ra r•tmıen merkez -ı ... t ' Aktam on ra üyü çtst =~V~a~z~ı,~e:!t;f~e~•~lr=-a~la~d~e:ı:e~ı~~=~~~r:T::::-;-
1 d .... LO a;,ı;a aunda merl7et me•kttne ,,. Dr. Tevfik L{Oıtü Araeı ak 'mzalandı. o;:: T k 

ID • takriben 7 we ıtmal k 1 b d ıam 1em ... a.1ne alıko•muı- ll N ·ıı · Sumer a ımı 
:::~~~•:ı~:ıle:~r~llMo~r~~.': :::;lanı 

0 

;:ıet~: mt:k~~r~:: lardır . ..., 
1 

Ankara, 20 (A.A) - fı azı 1 
b .. ,. • 1 Baı•ekll Celil Bayar •e •eç tle yeni ticaret ve klı • G lecek c:: ••inde General Solaha ver•lt erdır Harlcl1• Vek.lt Şükrü Sa- rtna anlaımaları akdi husu· Şe h rı'mıze e • 

~ ın kumanda11 altındalct Maili MGdafa Vekılt bu raçoflu da bu yemekt• da ıunda bir m6ddettenbert 
•varla kıtllat, Montblanch maddenıo tekrar encümene veth olarak bulunmuılardar. Ankarada cereyan etmekte - T k •ı 

btzuındakı Rıo Caya vadi havalealnt lllemlı,kabul edtl· Doktor Te•ftk ROıtü Ara· olıan mGzakerat neticesinde B ramda Tekspor ı a ımı ı e 
ıtnı zorlaınaı, Sterre. de Al- mittir. aıo bu hafta içinde yeni teıbıt edalmıı olan metinler ay k al l Y ılacak 
ba dat koluna yerltımı, •e Lcnaze merulmfne ve •azlfealne atdeceğl ôğrenil· bugün ı k l taraf pıurahbaııı Futbol Bos ırıac arı ap 
~rlçtoık Şkasabaları twgal et- ı mittir. !arınca imza edllmlttlr Kurban :ayramıoda, Tek· , Bunada birini Acar ldma• 

t r imal mıntalıuında naldtne ald beynelmilel ka· l f tb ) bokı yurdu, dlferl de Mertnoı ta-
Caneral Carcta Vallnonun 1 nun mGzakere olunmuthar. D k ş h 1 •t Ett• ıpor kulübG 1 e ~ k o 'ü ba' kımlarileolmakOzerelktfutbol 
kolordusu Poas h o tor a t stı a 1 voleybol ve avcı ı m ıa kil ba ramı• 
etmı1 ve ~•ruz ':a~::,''!1~1 ŞQrayı Devlet reisi Haza intihabı • kaları yapmak üzere ~·· :~~:oa~::a a::::ya Y••d•· 
dafu ıtddetll m k Bıllhere zilli Sumertpor kulObCin en ç 

le. u a•eımete yapılan' ŞGrayı Bu Çekı'"lı"ş Bı.lha•sa Londrada T k bl t khf vak• ol- cektlr· 
ra.mea Rıo Seırenln ••I Devlr.t retıl, daire relsltkle e spora r e 0 .. lfrefmlD Okufu .. usı ıtlSIUI 
ubıllnde bGtGo mGd f Bü ük E d • • aı • Oldu muıtur. 5 
terUbatının erka11nı çe:J:a ri •e azahiı seçimi töyle y n tşeyl Lrl.UClp • Bu tekllf üzerine Tekepor bUIÜI maf fi(: 
mittir. neUceleomlıttr: Berltn. 20 [Radyo] lk- mlıyonu da ıaıırtrnııtar kul(ibQ idare heyeti din ak Ôfreodtflmlso ı&re, it• · 

Parıı, 20 ( A.A ) - B De•let Şüraıı relıllilne tııat Nazıra Doktor Şaht bu Komtı1on hidlı olan ••· ıam toplanarak bu bueuı Clse ıln eaat 14 30 da General Alt 
8 b D. ş vazifeden çekllmlıtır. zlyet Cinrlne derhal yeni rınde görnımDı ve ancak 

• ouıı, Oeu•re ıazeteılnde (İranıa Tanzimat datreal J k 1 · dl bir müzekereye baılamııtır. •apıl""o bu tekliflerden fut· Hıkmc;t stadında Ôfretaıea 
•az st'ıfanın a ı·s eu en şa uyan- , .. 1 1 •Jor: reisi lımall Hakkı GG 

1 
bol ve bokı maçlarını okulu ile Llıe takım ara 

c-Romadan haber aldı - B i re 1 dırdı. Çemherla"ynın Ce"abı kabul ederek ylrmf k•t•lik araıında bir futbol ··~· ra· x. .. eı Del daire r ... lslı~•ne L d 20 [ 0 ad•o 1 - 1 ••m• ıure Muuoltoı ıle "" •' 00 ra, ın. 1 1 b amın bl· pılacaktır. 
ıt azadan Sallhatttn Od b Doktor Şahtın Rayfıtaidan Londra, 20 (Radyo) - bir kafi enin, ayr 

Hltler, 11paoyol ve Akdeni• 8 111 11, •- f 1 tlb l rlocl au~no ıehrlmlzde bulun · Çoktaoberl yapılamıyan .. ıu.alıkl d çekllm~ıl ÇO"- eoa 0 •ar Baıvekll Çembe.rllyn.muha· • 
me1elelerlnde uyuımuılardır. N ara • eakı valilerden k 11 69 d 1 t Ba 1 il'- • "' 1 1 bırakmııtır. Mar aa lefet lfderlalo parJa- mıuını karar aıtırmıt ır maç ırın • ıun o mıuı 
Almanya, ltalyanın Clbuu acı Alıbay. Ankara hukuk akelne olarak 1 f 74 de dOt- meatonun derhal toplan· karara ıöre, bayramın •kinci Utbarıle ıerek oyuocular ye 
•• Tunuaa ve Koralkanın mabkemuı relıl NAth, dehi · a1lttilr Bu ••zlyet Londra sona futbo l •e bokı maçla ıerellee sporcular tarafından 
•ıl& 1 k d lt1e t ftı h .ıa bası ıul teatrler yap mHıoı lıtlyen mektubuna k 

•r 1 ten tecrl ine mGte- e 1 eyeU relıl T la u cenp ve.rm.Jıtlr Çemberllyn rı yapılaca tar. sevinçle karıılanmalıctadar. 
atını olan taleplerine müza. mGlktye baımGfettııı Ali.Se~. m•~: ...... n btldlrdlfloe 16re verdfii cevapta bu talebin Tskspor kulübü Bursaya gldacık: Şimdiden her iki takıma 
beret edecektir. Fakat buna ver. Nafıa tefttı heyeti relıt Şabtıo çekdroeıt Yahudi faaf edılemly~ı:eftnt ltıldtr- ıcuıllı •açlarından bir da muvaffaklyetleıl• kendlle-
ıaınılı•bU •e ııte•lyerek Şefik, mubacıerett lçln to1tlaDan lıo. mlıttr ıSDD ıoııra Tekıper ku16bli rtndea 1fbel ltıro,11D l.elsl•fs· 
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Zeytin Yağ Fiyat
ları Neye Yükseldi 

Maaşlar Ve Me
murların Mük· 
te ep Hakları. 

: il D- l Ç t 1 T.A.P.51,70nt. 9'46SKcs. 20 Kn. 
: · .. sr •n ., 1 21 1 - 939 Cumarteıl . -·- . • • IJ 38 Mlzllı [operalarda 

Bır •6d.let M•ra Haeı 
T alf Be1 lrarıı•tl• . ICHtlf• 
yorua: 

ne? 

Ne laalatr Ha•ı 4a,a1 
Ha yarlar 
Ka ymaka• .. eJI• am 

Salim Ôstl••lr. I l ) 
Bu atiaa Tlrk •I?. 
Hallıt. 

- Cesareti aa11lt 
- Heala ııaçtlr. llaa-

mafth, çok t••f• kalftll~ı,. 
- Keodfıtfe k•••ıaltıltı 

ml1tm? 
- (Hayretle Jl•tme ba· 

karalı: ) Bu, naııl olur ca .. 
nım? 

- Mıulemkl Tlrktlr. te 
mis kalbll bir adamd1r, ODUD 
la kola1ca anlaıablltrla. 

- V alla hl beu meıallJ•t 
kabul etmem. Soara Hacı 
dayı ıebep oldu demel 

- Yok yok, e•cl•ı• •t••· 
Bu lıtm bana munlı ıeltU . 
Seo H'Ye)l ( Hacı Alı a., ) 
t haberdar et, ı•lılD ılrl · 
ıeltm . 

Hacı Alt Bey (2} mer .. um 
ıelmtıtt . Hacı dayı da dalaıl 
oldufu halde Gı lrtıt ıu ka
rarı ••rdtk: «Bea akı•• lsa 
ranlıfında Hacı cla11 de bll"-
ltkte Hacı Ali lerl• ••I•• 
ıtdeceitm.(Mlftı H ... Mela 
met Be1) de kaymak•• lae 
yl alıp o eYe ı•tlrMek . Bu 
mOddet tıtlrabaUaa ıeara 
ben anz111a lsapıJı ·~ıp 1aa . 
larına ılrecettm, lıseadl•I 
takdim edecetım .. » 

Bu karar araea tat'-tk 
olundu. lıerl ıtr ... m, H ... 
Mehmet Bey beat lte4eat.. 
rl llYa eacl•••l•tiea taaı
yerdu. ltlllbU1ar (•. e ... ) 
dt1erek ber•uma aa.rıl.Sı. 
Ben de keadıaaı ka1•aka• 
be1e takdim edip •t11r•11•. 

Kaymakam bey atleta •• 
161lı1ecetıaı lıtllemı,.,.ı •. 

Derin bir ıuktt ll&kımdl. 
Hoca Mehmet Be1 lseatlıat 

toparlı1arak bealmle lıtaııma 
relea bu fel&kete tlalr ke 
ouımaya baıladı lea aala 
tırkea ka1malram tla caa 
kulaflyle tlıalt1er4•. Kaaa · 
at ıetlr•llm ki lıtu aat cı•tl•• 
temls Jlreklı •• lıaa•lretb ~h 
adam. H ec:a 8e1 ıa••t••I• 
Japtıfı hizmetleri t••tltr et
ti. Ka1makam laeJ tle •lıa•· 

pi mtzln lntıka•ıaı "• al•ı· 
nız» de.il. Artak ••lıaaltlNte 

dalmııtak. lılulıate••' Yua• 
tehlıkeıl•• karıı aha•a11 
llzım ıelea tetllıtlrlul ••••· 
fUJorduk. Mtlll laareketler, 
çeteler, mallare .. eler J• · 
pıJorduk (3) Sim .. itti, •lı • 
takbel ıeklt tdare1• tattkal 
etti. Daha dofraı• lte•tl• 
btr akide hallatle 1aıı1aa 

•• ıGn ıeçttlıee ltlJIJ" · 
padltah dGımaalıfı • l•tlfla 
11 yapmııta. (Meır•tlJet) •1, 
(Cumhurl1et) mi! Bu ••nu 
Hoca Be,Ie aramızda ı•tllt 
bl; •ünakaıaya semi• elda, 
nlba yet mlttefllraa lıarar 

[1] Elyevm Aydın vaHsid.ir. 
[ 2] Bürbaniyenin halftiyetli eo

rafındandı. 
[3] Sali• ôsdeınir Bey aillt 

hareketlerin dava•ı al4ıl4htia1t 
fiilen tallfll'fbr. 

- 1ı1e.,.u,.t ••t•I, ••• 
laulfet! T .,.... •••r.•rt • 
retl Heea a.,ı. t• •••I ... , ...... : 

- •••• karlı yalhk akl-
4••1 alt lıt atU•! 
Lraan• lterle •••••• .&oıt 
•l•u. Talttt lıea4Jalal ••t· 
kal •nfr•tt• ~araka•••~h•. 
la lıawıwa a l•••••t •ertlf •, 
4•1ıWık. lt•r•ı ••• -'• 
••la••t• .. , ••• , 

&neıı 11ao cı ,,, ... ııt9) 
Jia• ateıl•r tttaderım, •lltı· 
mal .,1111da ha Yaııalıfı• da 
birik tHlrt Yu. DG•kt ka , 
ra clltlnceler tekrar beJ•I · 
mi alt lıt etaaer• baılatlı. 
Bu ıtfor atlemta •aaly•U ille 
beaı berbat edi7ordu. Baıı
•• btr f •ilkel ı•lec•llode• 
laer aa lrkerek bana lteden
bert itidal tayıtr• edeo re . 
lika• para11stlı Belki ele 
aıtı O, laallat lılm••J• •va· 
ma•dı, bal»aaıqa bile. SoDra 
haıta •• mlteYerrlm Itır 
kadın ... 

Bl1lk ttır fac:la baıla· 
malı l•ere lkea bırdeablre 
ka., atıldı. Btrt ıımaılu laoJ. 
1111aaa auılclı o. (Ha · 

ı•• Ber) 41. (Ş••d• ••· 
lall•ıtr lat.taarlar ldare.,.4tı 
••9'V4•.r). IMl•eai ıiat•I 
ukdatlar•••• ( Glaeall 
Oı•u tser) •••il•• tara . 
, ...... ···••dl••ıta. o, ~.
•• 0.hlseıu•• laıaaul•••• 
a.ır ~ttfaaüa •• 111. • •• .. , .... 

· Pi) 14.09 saat, ajaaı. me· 
teerelejl lııalterlerl. 1.(. 10 
Tlık •lt:lit r · Pi )14 ... 5 il 
J(1Mlsllı (o••retler •• flltm 
•latlclerl · Pi) 17 ,30 Prof 
r•• 17.JS Maıılı (danı ... 
•ti . Pi] tı .aı Tirle •Gzııı 
(•••• Ha . klrtltll hlculılr 
ı .. ıa) 19 15 Saat, ajauı. ••· 
teereleJI l.at.erlerl Y• ziraat 
lterH (flatJ 19 25 Koauı 

•a (4ıı 1t•lttlka h&dlıalertJ 
19 40 Tirit ıııalz•ll fMuhteUf 
elıl11uculard•D ıarlnlu) 1 -
Zeki Memed Ala - Feraba&lc ' 
P~tre•i 2 - Lemi . ıarkı 
LerzaD edt1or. 3 - Tanbu · 
rl Cemtl • EYtç farkı • Bır 
ntılh ile kalbimi.• - Halk 
tlrlılıl · !IYeda doıt dele. 
Okuyan: Muzaffer lllıar: 
5 - Lemi Uzak ıarkı • 
IColer 9ektl• aeler. 6 -
a,ıf . k6rdllt Hrcaıdr&r ıar
lu · Reaıı ruh .. rına . 7 -
Oımaa Ntbatl . Htcazlrlr 
ıarkı • Ellere •zaktan bak 
Oku1aa; Semıhat Ôzdeaıe. 
8 - Le1ll - Hıcazlrlr ıarlıı 
Nerdeıla Derde acep. 9 -

Lemi · ltf ahan ıarlıı · Nara 
aılııala kol old•. 1 O - Ra 
lamı - laf alaaa ıarkı - l:tme 
befl.11cle ftıaa. Okuyan: 

--------
Yıni ııim çıkmııilı f iıtlar 37 ~ın 
47 yı kadar çı~tı. f akıt son günlerde 

· 43 kuruşı kadar indi. 

Vildyttlmlz çtvrt&lnde Zeytin yağı f abrlkala.rından biri 
Bu yıi umumiyet lttbarlle \ •tok bu yıl 44-45 mllyon 

HJtfn rekolteıl azdar. kiloya yOkıelecektlr . 

Bu azhk f"çen ıeneye Bu ıebeplu dolaylıUe 
Dlıbetle 25·30 nlıbetlndedlr. se1ttn1aiı ihtiyaca klfl 
Tthktyenln ıeçen seneki ıeleceitndeo ftatlar1n ıtmdı
seytln relıolteat 27-28 mil· kinden daha fazla artmaıı 
yen kilo kadardı. Buaua thtlmall yoktur. Ne tekim 
20 21 mdyoo ktloıu dabllt ılıt ay eYvel zeytlnyajı ft-
aarft1at •e k11men ihraç 

atları yeni yalların çıkma· yolu ile aatılmııtar. 
7 8 milyon kıloıu da ıtok ıtle 37 kuruıt•n 47 J• ka-

olarak bu 18D8J9 denedtl- dar kilo baf1Da OD lrurUf il · 
mtıtt . bı büyük bır fark ıöllere · 

Bu ıenento rekolteıt lıe cek derecede yQluelmtıtl. 
yirmi milyon kilo tahmin Rekoltenin az olmaıı na· 
ecldmektedlr, bu yıl rekolte zaraltlbara alınarak yükıe
as olmakla beraber ıeçeD len flatlar IOn &ilnlerde dfit· 
ıeaeaha ıtoklle beraber 27 28 
mllJoD klloy• bulmaktadır. 

A1raca ılmr&k re.mi •e 
rtlmtyerelı memlekethnlze 
Hata1dan da zeytlnyalı td· 
bal edlleceila• ıöre, bGUln 

mele baılamııtar. 
Bu gün railar ıehrlmlz

de toptan 43 tle 44 kuruı 
arHında bulunmaktadır. 

Fıatan daha fazla .lüıme. 

ıtde beklenebtltr. 

Barem projeıtnln hltce eo· 
cOmeolade aldıfı ıon ıelı1• 
göre azami maaı 600 lır• 
olarak teıblt edılmtıttr. Hu' 
ıud vaziyeti olan m6teha•· 
aıılar Heyeti Vekile kararale 
yüz Hr daha verilebilecek· 
tir. 

MGll:teıep hakların leı•I' 

ye ve bareme uydurulmll•1 

ı ıın ln iki huçuk yılda yapıl· 
muı dlıüoülmilıtOr. ea,le 

formülü buluP 
muıtur 

Mimarlar An
karada Top

lanacak. 
8Gtftn TOrk mimarlar• 

yarın Ankarada b6yük bit 
toplantı yapacaklardar. AD ' 
kara halkeYlnde yapılacak 
olan bu toplantı1a bilyiilı 
bir ehemmiyet •erllmekttdır· 

Türk y6kıek mlmarlarıoıO 
bu umumi kooıreılnde btl· 
ha11a Türk yurdunun 1eo1 

bir imar devrt yaıadıjı, tar* 
•atananın"" baıtanbaıa yeot· 
leımekte olduiu bu 11rad• 
Türk mimarlarına dGıea ••· 
zıfeyl t•yla ve teıbtt ed•' 
Ye yGktek mimarlar btrlall' 
nln mane•1 ıabılyetlnde te• 
b rüz ed~cek olan htr ter•' 
at r poru müzakere edıle· 

cektır. 

it.ati• le7 •••l•ket. llals • 
lıua•a r.alterln ıeterclt .lıl•a•••· .c1.. ....... ..... ••.•.. • ... 
4er4ttı• .. ,, ••lll•JI etle .. 
Yeril ... lf. lar .......... 

Mala••• l'.arıa••t· it Ney
clall 1 t - 4ıım · Hl••• 
ıar•a · Her aalamı ctıera .. za 
Iİ - Halk tlrklıl A, 
••t•• .. atmadımı. 13 - -
Halk tlrklıl ICaranfll •1· 
l•• •JI•• Çalaalar: V Hl· 

be, C lt•••D, it. l'.am. 20. 
JO Temıll: Par Clat (yasaa 
· Hetrlek lbıea) (Tlrkçeal: 
Se•llıaa Bedi Gllı•tl) (Mea 
tej: lkre• Reıtt( Ratl1• ki· 
tAlıı erkeıtra11 refakatiyle. 
21.10 laat; eılaa•. tab•Jllt 
kamlat1• - ••kat lt•raa11 [fi· 
at)O 21.40 Mlallı (lılçlk 
erlseıtra - ıef: Nectp Atkı•) 
1 - walter Neaelı Rem••· 
talı ••ertlr. J - frtecl wal
ter - lllr• lıemaa ıelo •• 
•rkeıua ı,ıa 3 walteı 
NeHk 1'.lr laık&relerı. 22. 
15 Keaaıma (bal talak •••ta 
lınıh11Y) l~.41 Mlıtk [da•ı 
1tl&~ları) 23.45.14 Soa ajanı 
llaberlerl •• rara•kl prol · 

Liae Mezunları 
Hakkında Bir 

Karar. 

Memlekette Kurulacak 
Umumi Satış Mağazaları 

al• la•trti• Jakalaaarak 
ti•aJıs•ea Lta•laal4a ıeYll Ye 
••••~dere tMlt• efltl.&tll•I. 
..... ..... .. ....... '- ....... 
1141flltilll•l,lalr aa•aa .. 
llellarıa kelenell karatiaa 
J&J• ... 1r ........... u tea• 
•hl&ıler. •a~ar•l lıldtelatr· 
ele A.arat Y• ıılıalaatta elll11· 
111• tııttl•tı, ••ara tla Pe
a.urtıla4e italu•quma 
•••••• ,ıar ....... ,,.,, •• 
••• •alılulr• aak1&•4• tı· 
rar •••• 4e reftka• •1•111. 
ffett• a.,. Yeralea ••tr fU: 

Merll.U• l•tı: ( lkt ılatie 
llr•aalJeJe 1tt1Hek1la, llrl 

••••• '• ...... 1r.1.. Şu 
•ar•I• He telıraf •erec•k .... . ...... ~.,. ... , ....... 
ıfat isuıabraeafı• · ) HaUaakı 
•t1•a.,.1a1r lıa•• ka~lel••k• 
tle - "'' ,W. ı•l•lt· Tel · 
paf Yor••'• ıre Itır r•• 
fasla llal••J• •••afalret et· ..... 

Çek ltl,lk lltuffana1 
tlr4111• Na•ı lalt a.,. 
••ela •• t .... lıtr ettikte• 
M ra talt••• karıı (1-Nı 
ıaİa· fili) J•la tı•tık. ı • .
•• Naıl• a., Y•Jh Itır ara· 
9a6'ayız. Palrat ara~aeı ltea . 
cılea laallertlar i•lll! Ara\aatla 
"ar•t •ar! Haıt• g,, lterut 
lra~rı1er! Y ellar.la •• kadar 
jaatlar•aJa raatla.lık, Ha 
ff• Bey iıe.-ılal idare etti. 

( l/U>.Nt11a· 1919) ı•eetl 
,.hırla elırarıada,~aspıaara) 
meYkU114ie ltarat arabadaa 
ıadtrll•lt, arallıMı,. c&.etUr 

,. .. 
••rtlmlıttl 

Haıl• l•J tledt ki: «Sea 
Baıç•ıme lrabrtıta•ı•da bek· 

le. ıtdeyla Oımaa B•J• 
l.alter Yerert•.Çlalrü prof 

r•• ltea•ltlu NertJ• ıhle · 
••llal itll•IJ•rum. Parelamaa 

MaJtlaaea b O, ı•htre ıtt 
tl, hea de lı;alarlıtaaa deiru 
tlerldl•. Ara.la• tiri dakl · 
ka ka4ar ı•~U. kahrlıtaaın 
lra,111 Ja•ları•da it karaltı 
p•Jda el.lu. Bualar1a lktıl 
erlrek, l.lrl lıadıaıh. Erkek· 
ler Hrlaoı. Herifler ıaltha 
karalh•ı •lrdller, lıtlka· 
••tlerl•t tieltıttrdller. 

Bir mftddet ıonra Haıtm 
leJ ıeı.tı,lt•nl aramaya baıla. 
•ııta. Birdenbire yaklaıama -
411•. Parolayı cluyunca ya
•••• 11tthn. O. Oımaa Beyi 
bulmuı. {Somalı Hacı Hafız 

Cemil) Ye (AbdGlıafur) 
!feadtlerle blrhk te eturuyor
la,.ıı. 0..a• Bert 4illf&11 

Eylul deneılDde me:&un 
ola• •• ltıelere ka1ıd Ye 
kabulleri rapılaa mesunlaran 
cllploıaaları ka1ıd muamele 
ıladen •• ı•ç .,., a, ıonu 
aa kadar talebenin mezun 
olduiu ekuldaa llteaecek Ye 
bu ılbl talebealn dtplomala
" keocltlerlae ••J• •ehlerl
n• •erilerek lr°'aydoldutu u
ıelere blldırılecektlr. 

lur~ın ~erilari ıa Hııı 
Kuraıu. 

Her yıl oldulu ıtbl, bu 
yıl .ta lrurlaan deri •• batır· 
Hldarı Hava Kurumuna Ye
rllecektlr . 

Gerek ıehrt•lz •• ıerek 
ıe kasa Ha•a Kurumu ıuhe 

l•rl toplanacak dert Ye ba -
lıraakları tbıleye çıkermıı 

tardır. 

çafırmıı, lneceilm yeri öl
renmlf, ıellrken o eyin ka · 

p111nı açJlı bıraktırmayı te . 
mtn etmlı. 

Şlmdf, tkt kfıl eltmtzde 
rl•elyer Ye bombalarla 

ıebarln tçtndeylz. 
K&h poltı denlyelertaln at 
tlnlOklert zehtrlt dOdüklerto 
akıl lıtıkametlertnt takip 
ederek, lrlh 11kıtınca ı~l 

ıell Hçaklar altında gizle
nerek thtıf •ılhımıza reldtk, 
Haılm Beye «ulurlar elıun» 
dedim, içeri daldım . 

--------
Bu mıiızılırdı çahşıcak gençler in yetiştirilmııi kı, 

raı laştulld1. 
lkttaat Veklletlnln teıeb· ıladen ıonra ıktncl umu.,ı 

b6ı0 ile Ye mlllt m6e11eıe· mı jaza lzmlr Ye ıonra I•• 
lerln Jtliraldyle kurulmuı ta.nbulda açılacaktır. 
olao «umumi maizalar Türk 
anonim flrketl» Meninde 
ilk kurduiu umumi mat•-
zadan ıonra dlier beılıca 
ıehtrlerlmlzde de umumi 
mafazalar açmak üzere ha 
sırlaklara battamııtır. fakat 
ıtrket. bu umumi mağaza

ların a~ılma11 hazırhjı bir 
~ taraftan yapılırken, dtjer 
taraftan umumi mağazalar 

mQd6rlük •e ıube ıefllkle · 
rinde lıtlbdaai edilmek üze
re ltıe ve y6kıek me&ı:tep 

mezununu gençlerden ıeçl · 
lecek bır ıurupu Avrupaya 
röodermeje karar vermtı

Ur. 

Şubat baımda Jlılpılecak 

bir tmtibaa neticesinde ıe · 
çtlecek bu memurlar umu · 

mi maiazalaran en ziyade 
tekemmül ettlfl me leket 
olan Franıaya ıöndortlecek · 

lerdtr . Orada yapılacak 

ıtaj nettceıtode guıterllecek· 

leni ıehltyete ıöre mü 
oaıtp memuriyetlere tayin 
edtlaceklerdJr. 

Y alnaz müubakada kaza 
oıp ltaja ıöndf'rtlecek ıenç 
lerden üç ıene müddetle 
ıtrket hizmetinde çalaı cak
larına dair birer taahhüdna 
me ahnacaıaar. 

Ôfrentltftmize ıöre Mer-

_.. ......... , ..... 
Arpa Fiatlart 
Yükselıyor. 

Almanyamn bu 1al me .. 
leketlmlzden farla miktar~' 
arp alacalı anlaıılmaktadıt· 
Şımdld n ılpartıler Yerlhıo•~' 
tedlr. 

Arpa ftatları bu yüsde11 

flmdtdeo artmııt1r. 

Yoksullar Birliiinin saneJil 
kongrısi. 

Y okaullar Bırllilntn ıeo'A 
hk kooıreıl yarıu 11at ı 
de C H. Partlıl Hlonuoc:I' 
yapılacaktır. Toplaotıc:I' 
idare heyeti teçlml yapıl' 
cak •e cemiyetin bir İe";, 
Uk f aallyetl Ye beaapları 1 
den geçirilecektir. 

Neşriyat: 

Bedan terbiyesi ve spor. 
Beden Terblyeıl U-11~ 

MüdürHliü tarafından (8~f 
den terblyeıt ve ıpor) t••,., 
bJr mecmua çıkarılm•i• b'1 

laomııtır. 
~ ilk nüıhaıı çıkan aaec,., 

aaın flah 15 kwruıtur· 
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±aa na &ae zm na p g &AL 

nu Memurl r 
Projesınin Esas rı .. 

Maaflı Veya ücretli memurlar arasında vazife 
tır. ve mesuli e te bir fa k ol 

Memurlu kanunu mu•ak
kat eacl m nlaln evvelki 
ıaa toplanarak ent proje 

fh:ertnd tedfılldere b ''adı
i••ı h ber vermlıtık. 

Yeni p j k t ro • anunl a~tık· 
an ıonra 788 960 1129 

1154 120 t • t 

91 5, 1321. 2017, 17· 
• 1496· 1595, 1910 1700. 

1777, 1920 231 

2379, 2390.' 242~ ~~;~· 
2658 276 • ' 1 8, 2772, 2919 QU 

tnaraı. k l 
eınun u ve 1277 

ınunaralı kanunun 788 nu. 

~ar~lı kanuoll matuf hl· 
oo eri luldırılecaktır u 

itibarla · 
lif tarllı~enı proje, muhte. 

erde memurleırnnı& 
için konul1nuı olan bütQn 
hilkGmlerl hep bir t araya 
opl•makta •e h6yleltkle 
buıu.ı bir ebemmlvet 

L ' tafl• 
nıaas:tadır . 

P ~mumt hükümler: 
IOJe, memuru ıövl t -

r f et k d - e a 
me te ır: Devletin l . 

ıne bı m 
Ztnetı kadroıuoa d 

bll dat 1 b a . 
ti 

lr vazifeye üc-
tc t voy 
l a aıaaıh olarnk 18• 

lbtyetlt mııka111c t ı 

dedıhatı otantara (mern~rD) 
eıaıhr. 

Maaıla •eya Ger tll me 
tnurlar araıuıda lf v z. e ve 
meıulıyet nolctaıı da b 
bı f ._ Q ç 

rk .,. olm•yac ktır An 
ca er tlt emurlar bu 
kaounuo 25, 26, 47 48 49 
S4, 51, S6, 51, 71, 7~, ve 8~ 
ncQ Ilı cld lerlnde l 
il ldarda v 1683 z.ı ı 

l ouına· 
r ı telu.Od k Dunu hlküm 
lerladeD fa l 
l el J onamı10cek 
ar ır. A.ıkerl •e adli me 

lll11rl1.r lauıuıi'" •- 1 •aoun erı a 
~· eoıotyet memurları po -
1 ı teıkıl&t k nunu bnkthu 
•rlae tlbı olacalrlmrdır. D v

let Ş6raaı •• Dı. nı Muh 
••bat ka t •ua arınıa, intihap 
tayin Ye ln:aıbat mu l l 

1 
me e 

•r halduodalct buıua1 hü 
kOnılerl mahfuz tutulauık 
tadır. 

V ıllyot huıuıt alrelerJne 
•e b ledly lltzm tl rloe ta 
1~ lerl, umamt 1 .. areler ald 
0 an memurlar, bu hizmet 
lerlnd 1 0 ıerl • ınarak d v. 
let 1D \ l d f!llnn ufuna iade 1 

ın ıkları zaa:ıan; huıuı1 ida-
re •e belediyede geçen hız 
• t oıGtldetl rl er k me· 
ınurlulılarında, ıerok teka· 
llıdlCUderlnde mut ber tutu 
laealttır. 

Memurluk ııf at ve ıart . 
laruu haiz olmadıklara h ı 
de kendtalne deYlet ldare -
ıloden Yazlfe l ı veri enı~re 
mfhtaladem denılecekttr 
Bunlar bu kanunun hüküm
lerlndeo hariç olup • hakla 
rınd11 rnuk l ave e mevcut ııe 

mukavele hükQmlert totbtk 

ve mukavelcl~rl 

umumi I< nun1arın 

hükümlerine göre mu mele 
olunaca klar. 

edilecek 
yoksa 

emur olabilmenin şartları: 
Memur olabtlmek için eıa· 

iıdakı ı rtlo u s iz buluo m k 
f«lrltır: 

1 - TGrk olmak; 

1 
2 Ytrml 1•1101 t marn 

•ıınıı bulunmak, 

3 - Aıkerlık f 11 l h tzme-
tini yapmıı olrn n ve ya hut 
flli hizmet yn p ıy m nl 

bir mal6llyet dolayh~i y te aa 
kerltğt t e-ctl edilmı o olmak; 

4 - Baıkııtın a gt-çer bir 
hHta lığı vey v zlfestnl yap 

maya mani bir ma lütlyetİ:oı
madığın dair ııbhat h oyetl 
rapo ru ibraz e tmek; 

5 - Orttımcktep m zunu 

olmak (oftemektep mezunu 
tal p olmıyan y rlerde tik 
ta hıllı bltlrmtı olanl r lmtl

h n edılerek ı ıe yartvacaaı 

n l t ıhraa memurluğa alına· 

bıleceklerdlr .) 

6 - Ecnebi tlc nikahlı 
olmam.11k ( olklhıız o lduk la 

ra halde ecnebi ile arı ko· 

c g ibi yaııyanlar dahi me 
murluia alınamazlar ) 

7 - Fena ablak ıle dile 
gı:lmlı , kumar oynamayı 

l-fet edınmlt otme.mak, 

8 - Hayılfet lımcı btr 

ıuç ile muti ak surette ve 

b rh ngl b ir cürOmden do 
layı efır haplı ve o ltı ay· 
dan f azl haplı c zaıtyle 
mabküm olmuı bulunm -
mak (böyl bir halden do
l vı c za t kıbı hıada bu

lunanlar dabc memurluia 
lıaamıy ca&ı l rdır.) 

M a:ıulu a alı• cak ol n· 
far lkt ı ne a setlik dev· 

reıt ıeçlroce ierdlr Bu 
mQddetta cerer oı ur 11ada 

ahlaki ıtdıı tub rde m mur· 

lu a lly kf'tı ıir61 ty ole 
r•n Y J ehl ty•tl itlbuıy le 

memurlula kabtlly ti bu
lun ıya ları hız tlerlne 
n ihayet verlltc lıtir. Ehliye

ti ltlbarlyl emurluAa ka 
bdiyettiıör l lyealerlo dev 
let d lrelerloci D dli r bi 
rlad y al lr ••mzetllk 
d neıl geçirmeleri caiz ola 

caktır. Na ııetlık milddett
nlo bitmesi d ltye.k t ve 
ehltyeti haiz oldukları i. lr· 
lera tanfında t ıdlk edl-
lenler, 1 ti ıucı ad ed ya· 
zıh ıallblyetll makamlarca 

me urlu • cbul olunac k· 
ludar. aaın: tl tk mlddettol 

mu• ffaldy ti bitlrertık me· 
murluj kabul dllcn le rln ı 
n zetll t e 1f çlrdUd rl m.Gd 
det, bllfıll urluk htr:me· 
tinden sayıl craktır. 

M murıuın sicilli: 
Her me urun devlet ı l 

cllıude kaydı •• .. numaraıı 
buluna~aktır. S icil kaydmın 
c uları tımlar ol cakhr 
Nufuı ütüğünde yazı lı v _ 
ı ıflar; kanunen beılemlye 
~ecbur olduAu klrnıeler; 

angl mekteplerde v hangi 
derecelerde tahıl\ gördüAil: 
memur olmadl\n evvel ne 
glbt iolerde bulundufu· nail 
oldu§u ·_mükafatlar v'c ıe 
hepleri; düçar oldul;u c I & eza-
ar •e ıcbcplerf; hangi mcnı· 

lcketlerde bulundu~ 
h "u ve ta-

rı lcrı , yab ncı d il 
h ı erden 
ıınglıln l ne dereceye h 

d r btld ığı ; matbu eserler i 
vare hihnlerl ve mevzuları 
bir c lakı ve ıervetl vaua 

1 darı •e ne ıuretle lc:a-

ıyaca 

zandı ğı, sıhhat raporu, reıml 

nzlfeılnden haıka ffthrl ve 

ıeref ı mucip b lzme tlert bu 

lunup bulunmadığı; çocukla
rı var&a doğdu lnra t&r ıh ve 

hane ı mekteplerde bulun 
dulcl rı; tlı m, hara, meelek, 

ıefk t cemly t lerlnde ali 

kası o lup olmadıiı; her bet 
ıened~ bfr yenıleınıek ıa"r 
Uyle fotoğrafı 

Bu s ıc tlın taııd ıkli bir su-
rett m e mura ve rllecekUr. 

Devltt t memurları maaıları 
nıo t e vhit ve te dülGne da · 

tr kanuna bailı bir numa

ralı ceh'el ln A ıerlıloe dahı l 
memurların ıtctllerlntn bir 

kopv sı B ıvekllet mak 

mana ıöndertlecek ve ılcll 

vak lara muntazaman bılrll · 

rHccekUr. Taylalert merkeze 

aıd memurların ıtc ıllerl ve· 
kllet Yeya da irelerinde bu 
luoacaktır. T ylnlerl vı l&. 

yellere ald memurların ılcll· 

lerl vlli.yetlerde saki nacak 
ve hlrer kop1ıuı, memurun 

menıup oldufa Yekile.te 
eönderılmekle beraber aleti 
vakaları muntaz man bildi· 
rllecektlr. Her vekllet, me 

murlarnıın kıdemlerini 161 

terlr bir tablo tanzim •• 
her ıeoe neıri l mtık llef
tlr. 

Memurlu4• alıudıjı tarJh· 
ten itibaren Hd ftJ içinde ıl 

cllle eı ı teıktl edecek m • 
lümah yazı tl blldlrmlyen 
lerln, c z olar btr 1lığı 

keıll cek ve bu mah\matı 

bıldt rlnclye kadar ayhiı te· 
diye edllmlyerek mevkuf 
tutulacaktır . S ıcll muamele· 

ler lnl ve vaknlannı valıtln 

,de yürütaıiyen allkalı me 
murlar hakkın ela yukarı· 

dakl fıkra lalkm6 aynen 

tatbik edılecehtlr 
H r memurun bir ıızlt 

doıyftlı butuoe.c ktır. Me

murlarıa ıahulıuına vo i le · 
lert v fcrdlcrlae ald ahllk 
ve uıclye ııbf huıuıl.r b k · 
kmda lmlrlerlalo ve müfet· 
tıılerhıln verdt l rl rapor 
lor mfinderecah alcllle1e ııa · 

ret edilmeyip bu ııı:l l doı 

yalarda ıaklan calstır . G zlt 
doıy lar er i!'zde zat lıle 

rl mOdirlerlnln •• vıflyet 

lerde valslerin muh.ıfazuı 
altında bulundurulacaktır . 

G izli doıyaların mündt-re-

cahnın tfıaeındıao bu me
murlar meıul tutul• caktır . 

Sır daireden veya vlll1et 
ten dlferine nc.kledllen me 
murl rın ı cillerlnln tasdıklı 
ıurettyle dosyalara, o dıdre 

vey vilayete a6oderılecek 
tir. fer Vekilleri Heyeti ta
raf ıodnn tesblt edilm ı ı bu · 
lunan oum6oeye uyauo ola· 
rak her memura fotoğrnfh 
bir hüviyet v rakuı verile · 
cektlr Memur buluoduiu 
dıılre veya yili.yette vazife 
slolo ehlt olmadığına dair 
birbirini müteakip iki sicil 
alanları diğer daire veya vi
layette ynı derecede bir 
baıka vozıf .,ye tayin edile 

k
' dl Orad ld hız ce ıer r · 
l i 1 ı k ıeaeılnde 

met erla o 

Fransız Başvekili Ed vard 
I Daladiye _ ~ 1 Yetişti? 
Babası ~ır fırıncı annesi d ~ yine hır fırıncının kızıdır. 
f kat o daha ütükten askerli ·ı n zevk duyuyordu. 
Avrupanın ve bılheaaa 

Fraounm ıon ıOnl erdekt ıı· 

yaıi vaziyeti dolayHiyle 

Fr n11z hükümd relı l Baı 
vekil Oa)•diye~ln llmt 11k 
11k mevzuu bahıolunmakta· 

dır 

İtalyan ıc:ldlaları kar111ın· 
d a müstemlekelerl üz~rlnde 

çok büyQk bir ha11aalyel 

ıöstereo ve bu mOıoasebet 

le bi r hafta eYvel Korat&; a , 

Tunus ve C eza lre seyahat 

etmlı ol n Fraoı,z Baıvekt · 
h Edvnr Dalndlye kimdir; 

çocuk luğu nıuıl geçmlıtır; 

bu mevkte yü kaeltnctye ka

dar ne ı tlcr yapmııtır? . . Bu 
yazımızda bu ıuollerln ce · 

da h 1 a y n ı ılclllt a 1 ı r 
lana inzibat komlıyonu ka · 
rarlyle haklartnda tekaQd 

kanununun 13 ncü maddeıl 
hükmü tatbik olunacn ktır. 

Memurluğa tayin, terf ı ve 
takdir usulü: 

Memurlar, taylnterl ltlba· 

rlyle dört dereceye a~rılmak 
tadular: 

A - Büyük Mtllet Mec 

llıl tarafından intihap olu 
naolarla kanunları muclbln· 

ce icra Veklllerl Ueyetl ka
rarlyle '\"e Cumhurreiılnln 

taadlklyle tayin olunanlar. 
8 - Kanunları muctblo 

ce Ve kıl ve Baıvekılta müı · 
terek kararnnm ıi ve Cum· 
hurrelı ln tn t udlkt ile ta ylo 

olunanlar, 
C r. anunları muclblnce 

Vekil vali ve umum mildir 
ler tarafıod n tayin olunan• 

lar, 
O - Kavnıakam veya o 

ıınıftakl aallhl etli makam 
lar t r f ıodan iayta el un an· 

lar. 
Açık 

memur 

memurluklara 
almak 

lçl 0 ° en z on beı ıüo evvel 

llln edilmek lazımdır Ta· 

ltpler btrdeo f aıl otcluiu 

tekdlrda mlıabaka lmtth nı 
ycpmak ıar t olacaktır . 

Terfi lçlo her derecede en 
az üç ıeoe bılfUI hizmet et 
mlf olmak ve terfi edeceği 
m murlufun vazlfeılal yap 
maya ehıl otduju, s llhlyetlı 
makamlarca taadık edılmlı 
bulunmak ıarttır . Ehltyetlıler 
arasında kıdemi f az:la olan. 
ve kıdemde müsavi olanlar 
arasındtı ehliyeti yilluek olan 

tercih edllecektır . 

Btr vJli.ytıt veya dairede 

memurluk boıalınc ıene o 
daire veya Veki.let memur
larından biri terfian tayin 
olunabılecekUr Bu Vekilet 
veyo daire memurlar1 ara 
ıında ehlıyetlt Vt:ı terfle tı 

tthkok kazanmıı olan bulun 
duhta diğer Vekalet veya 
daireden veya hariçten me
mur alınmıyacaktır. 
. Memurların tayin ve ter-

filerine t ekaddüm eden telı:lıf 
•e fnha oıua rnelelcrl:ı:ıln na . 
ıııl yapılncaiı mcmurlnr nl 

zaoınameeınde tasrih E>dtle 
cektlr Nizamname haricin 
de yapılan muameleler ala 
k laların müraca tı Ozerlne 
Devlet ŞQraaı tarafından ip . 
tal edllebllrcektlr. 

Vazifesinde yGkıek mu 

vabını bulacak ınız. 
Fransız B ıv kili Edv r 

Da ladlye 18 hazira n t884 

tarihinde Fr8nGenıo Koy ut 
r 

1 
kasabasında düoyay 

ıel tıtlr. Küçük bir ıoka 
lıaitın dönernectodekl mille 

hdut ufku, 
vazı evınln ma 
yan o için müıtakbel baıvc· 
kilin hayatı çok geoit bir 

1 mani 
zaviyeden görtne5 ne 

K •k Ed\•Rr 
olrnaınııt ı r üçu 
evlerinin öoündcl:I aıeydan· 
cıkta tik odımltJ.ranı otmağa 
baılamııtır . Evl,.r lnln zemin 
katınd ki ekmekç dükkanı 
nı bfzzrıt küçük Edvarın ba 

b M Da lodtye ııtetmekte 
lJll . d 

ıdı . Dükkanının arkuıo a 

rnur· 
vaffaklyet ıöıtcren me 

l 
takdirname yertlecektlr. 

ara l 1 e 
Takdirnameye, veri meı 0

1 
eebep olan htımetlo yazı . 

T kdlrnameler 
maıı ıarttar. e 
merhudeD tayin edthn f olan 

olduk la 
memurtara ou'Jnıup 
ra Vekil etler tnraf ıodao ve 

l n vıı. · v ılayet talı memur aran 
iller taraf andan, reıen veya 

inzibat komlıyooları karakr· 
.. ıd n vcrılece · ltu ına n usteo e 

tir 
Takdirnameler, kıdeme ye 

f ı ll hizmete mne11lr olmıya 
A k t .. kd lrnllmeler, 

caktır . nca ... 
kıdemleri müıa"l olan ıne-
murların terfllne rüçhan bok· 
kı verecek ve bir takdirna
m e, bir ce:ınyı orteden kal-

dıracaktır . 

Takıüd munmelel ri va tahvıl 
sebepleri: 

d 
veya sınıf ta 

Bir erece 
1 lüzumu 

bulunan memur ar, 
ıııbtt olduğu takdirde, ken 
dllerlnl t yln etmek ıa labi-
yettnl haiz rna mlarca y· 

f kt 01er · 
nı derec ve ıını ta 

-ıh kat memurluk· 
kez ve ınu a 
l rma tayin olu11a bilecekler 

dır. 
h a atd 

Her memur, 1 sın ) 
aıhbi aebepler dolaytıfy e 

t&h•illnt iıUyebllec k ve 
r une aıüs 

reıml tohtp rapo 
teotd olan bu talepler dof 

ır edlle
ruden doğruya terv 7 

cekttr. Böyle olma la bera 
1 salibi· 

ber memuru ta f ne 

lü en gördü · 
y0tlf makam, zu 
ğü takdirde o &lCnıuru . bir 

11hhat heyetine tekrar mu· 
ayeoe ve tahvlU lüzumunu 

tevılk etmlY sa lihfyetltd ır 
MDnhal huıunmamaıt dola 

ybtyle memurun derhal tah· 
vıll mümklin olr.n zsa ken
d ılne hastalık izini verilecek 
ve mezuclyetlnfu cereyanı 
aıraaında Hl< açılacek mahal
le ta ylo edilecektir Alul 
takdirde yapılan taylnlerdeo 
dolnyı Devlet ŞQrnaı,nda ip 
tlll devaıı açıl btl(cektfr. 

idari ıebeplerdeo dolayı 
hususi vaziyeti hatz olduk 
larına icra Vekilleri Heyetin
ce karar verden nı~hallere 
bu mahaller dıı ınd n ıöndf'· 
rtlen meaıurlar Qç ıeoeden 
f azlcı bu mahallerde kaim 
ya icbar edtlernlyeceklerdlr. 
Her mumur • terfian tevcih 
edilecek memuriyeti makul 
mr.z~ret göstererek kabul 
etmemek h kkanı haiz. ol 

caktır. 

d fırın v rdı. 
Görü ü o k aşvel<t ltAe 

luıdar yükse mıo olcı n Edva r 
0 Aladlyc ol& ballı bir f ran · 

aız aılc&lnlo çocuğudur 
0 111 dt ye 1 ı l uzun t'O*' 

lerden beri Koy"utra ıı ta ele 

m ekçlltk y p ma ta ve ke n 
dı l rloln yuğurup, kendi f ı · 
raolarıocfo ptıtrdlklcrf ekme 
gln ı y utr sdıı emsalin e le· 

1 d üE o lunmnm ktadır . 
Net ktm Edvar D 1 d iye · 

n !n annesi de bi r fırıncı 
olleılnto kızıdır 

D ladtye ati ıılnlo çocu k 

lan hfi vü fi nce bab lnrının 
meeleklerlni alm ta ve f ı· 
rını aynı mükemmel•yette 
t.:lare e tmekte ıdıler. Fa at 

Edva r Dal dl e büyüdü~ü 
zamon fırıncı ık " pmadı; 
bu ııt , rdefl Güata va bı • 

rük tı. 
G üstav uzuo a neler büyük 

bir ıöhretı u:ıu h afnza etm lı 
olan be.ba mealeAınl ida me 

etttrdf. 
Edvur Oa ladtye daha çok 

küçük iken aıkerlik oyun· 1 

!arandan fevluılade zevk du· 
ya rdı: fakıı.t dalm a general 

rolOnü a hr ve Lıı ııoa kliıt · 
tan bir ıapka y 1par; bılhaa · 

18 ordularınm önOode reı• 
mi geçit yapm ııından bil" 

yük bir zevk duy rdı . 
Küçük D ladlye yeıı bü· 

yOdü~ü z m o Keyautraa· 
da ı tik mekte be devam et· 

meğe baıladı. 
o zaman kadar hiçbir 

ta ebe tara fın dnn vorılamı 
JAD bir nıuvtı ff klyet göı· 
terdi f k t bu mektf'pte 

ene k o o bir yıı ~ın a k dar 

0 ·u} nblldl. Bu to rı hte Kya
turas llee~tode açıt«ın leyli 
meccantlık lmtth oın g lrdl; 

muvaffa k oldu. H r ı ne çok 
lyl dereceler ile lfne te~ıııll
nl ı lerl t ı, .1 hıı on hı ya· 
ıındtı iken sıyuetten zevk 

duyınağo başl eh 
F kat onun bu erken he· 

veıl hıc tahı l l lol ikmal et· 

meıloe b ka lorya mı erme· 
ıı l oe n iha yet yüksek tahıilt 
ol de yap . r k tarih m)Jal· 

ilmi olm eıoa mant olma· 

dı . 
L rlh hoc eı olunca Ed 

var o~hıdtye aynı zom n· 
dft d.... • l'autras bele 

diye r~tsl seçildi. Bir 
müddet sonra Mart: ly itse· 

sine t rlh mu lllmf ol rak 
tayin olundu. Bu tarihte 
umumi h rp patladı ından 
Edn r Oa ladlye cephey kor 
tu; ş m pnnv cephelerinde 

piyade bafçovuıu otar k çıı
vuıu otorak çalıeh 

Büylik harp h!ttı 1 z man. 
Voklüze dön[}ü ; i929 ıeoo 

6 n de yeniden mubus lotl 

hop olundu 1925 S • neelnde 

ti defa olar .\ v kı llığe e· 

tiri ldi. Bu vazıyett D sonra 
D lodJye Kayantrıud ki evi
n i O rauge nokletmeie me!C" 

bur oldu. 
Miinlh olnımo11ndakl 

muvaff klyetten aonr~ ta· 
ranarltırı b6vOk ae.,loç fle 
do#duiu mernlek ttekl en 
bQvük ceddeye Daladtye fı
m lnl verdiler ve Tunus se· 
yahatıodan avdeU ka b -
Jarınd bir mGddet mi kftr 

edilmesin( rlr.l'l ettiler . 
Dal d ıyenfn kabulü üzeri· 

n Oraug de mereılml tan

zim edecek bir komite top. 
l odı, her şey har.ırlanmııtı . 

f k t Orarnge h lk ı baıve· 

kıh le ~ıl m ak lçlo muaz-

(Sonu dördüncü ı 1fada) 



Şarki Avrupada 
Tehlikeler. 

(Dünk6 yazının dev mı) 

Mazi ile me11ul olanlar 

yeni dofmuı Polon1anın, ta · 
lıh ve mukadderat mevza· 

•babı olduju ıeçen aylar 
zarfında ıerek kendi baliı· 

kirı devletlere ve ıerekae 
Avrupada laak ve h6rrlyet 

meıeleılae kartı aaııl allka· 
ıız davraadıfını latlrapla te1· 

bit etmlılerdtr. 

Romanyada vaziyet l'ayel 
ıerılndlr. laaıltere yakında 
Kral Karolua ziyaretini lsa
bul etmııur. Bu zlyarelln in· 

ıllterede buıule ıetlrdlfl tn 
ttba çok IJf idi . laıılız efki· 

rı umumlyeıl kendi kar1111n
da dirayet ve fetanetl, azim 

ve lradeıt ile fevkallde milı 
killeri yenmeye muktedir, 

1tıkıek kabth7ette hır hl . 
kGmlların ve kelimenin bD· 

tla manlılyle mert bir ada
mı• bulundufunu bl11etml1· 

tir. Fakat tahhılz devri. 
•izde Roman1a dahl petrol 

ve buldaJ hazineleri, hudut
lara içine yealden ılrmtı 

elan blrçek ekalliyetler ve 
pek ıayrt memnun luralul 

mıı elan Macartıtan 
komıulufu y azftaden ıok 
tehlıkede ılrOnOyor. 

T ehdlt edilmekte olan bu 
iki memleketin (Polonya ve 

Roman1anın) öte tarafında 
Ruı1aaın m•azaam kiltleaı 

bulunuyor ve dalaa Cenupta 
da Torkı1enla ku'f''f'etlı aı-

kerl Cumh•rlyetl vardır. Ruı · 
1a ve Torklye buı&a .asır-

larca ılrmlı düımanlıktan 

sonra - IJI komıuluk mOaa · 

sebetlerl lçladedtrler. Bu iki 
millet birlikte Avrupa için 

çok bClJlk ehemml1ell bala 
bir muvazene kuvveti teıkll 

eder. Raı1a, eararını klmıe· 
nla keıfedemedlfl bir mu-

am•adır. Ruıya•ıa Uzak 
larkta oyaadtiı rol ıerek 

Bil1ük Brıtauya •e ıerekae 
Bırleılk Amerikan devletle 

rlac• bGrmetle nazarı ltlba · 
ra alıamala tleier mabt1et · 

tecllr. Kendi araalılae btr 
tllfmao ılrdlil takdirde Ruı 

yaaıa A.yrukada ne J•pmak 

lıtedlflal veya ne yapabile · 

ceilnl klmıe bilmez. Ruıya 

aın kudret lmklnlarını ki-

• çOk 16rmek en bGyük raf · 
let elur. 

Tlrklye lıtlkrarın bir un· 

ıurudur ve daha ziyade ıa 

blt bir karakteri haizdir. 
TGrklye1ı umumi harpte fe · 

llkettea kurtaran Ye Tfirk 
Mllletlne relalterltk ederek 

ona 1enlden 'f'llcut Yeren 
Muıtafa Kemllln 61ümüt ge· 

rek Türk Mılletl ve ıerelue 
A•rupa için atır ve lehli· 
keli bir zıyaf idi. Onun ta·· 
bulu önilode erkek kadın 

berkesin döktüil ı6z yaıla· 

rı modern Türkiye kahra· 
mauı, Ôaderl ve Ata11 olan 
o adamın eıerlne liylk bir 
ihtiramda. 

Onun uzun yıllar ıüren 
dtktatör1Gfü eıaa11nda aot
t6iil Ye milli hudutlarla 
çerçlvelenmlt olan büıoilnl · 

yet polltlkuı tarihte ilk de· 
fa olarak Yunanlstanla Tür 

kiye ara11nda çok doıtane 

bir m(iaasebet 1aratmı1tır. 

Her iki ırkın harpten sonra 
birbirine karıı yaptıkları 

mütblt bakıızlık zamanla ve 

makuJ&ne hareketle izale 

edllmııttr . Nüfuı m6badeleıl 

aktif devlet rec6llüiO dlra . 
yet ve f etanetln emıalıls 

bfr ma•affaklyetl olmuıtur. 

Tarklyenln muayyen bir mtk

dar Rum doktoru, Rum 
ktmyaıerl, Rum bangerl, 

Rum ıarrafı ve Rum köy 
aanatklrı olmak11zın yaıı· 

yamıyacaiı hakkındaki ıöz

lerln yanlııhiı aalaııldı. 

Tiblllyenln kendi ıktlHdl-

1atını tuuamen kendi ken-

dine ll•racak kabiliyette ol · 
duiu mey4iana çıktı. TGrkl· 

Y• ve Yunaalıtan her lklıl 
de B616k Brttanyaya karıı 

en deıtane bl11lyat de meı
badurlar. Akdealzla hlklm 

devleti tle Eıe denizinin hu 
iki beilçl devleti araaında 

bl9btr menfaat zıddiyeti 

1oktur. Gerek Türklyede, 

ıerekıe Yunanlıtaada tkttaa· 
dl lnklıafı, kredi ve ticareti 

arttırmak •e kuvvetlendir
mek itinin BGyük Brttanya 

için fe'f'kallde mühim bir 
emel addedıldlil ıörülGJor. 

Chamberlllnln bundan bir 
m6ddet evvel Tiırklye lçla · 

bOJük bir fayda teıkıl etmlı 
ve Tark bQkQmetfnl çok me· 

mnun etmııttr. Yunanlıtan, 

TOrklye ve Romanya birle· 

ıerek Bulıarlıta• ilzerlne 

ıayet hayırlı Itır teılr ve n(i · 

fuz icra edebilirler. Sellnlk 
lro•feranııada BulıarJıtanıa 

Balkan yarımadaaıada ken
di kardeıl olan de'f'lete ıltt· 

hak etmtı olmaıı Balkan itti
hadını kuv'f'etlendlrmlttlr. 

86tln bu memleketler ıulh
pener va bununla beraber 

m6ıellih 'f'e nıGcehbez dev· 

letler olarak müıterek hare

ket edarler 'f'e bir blok ha· 
llnde blrleılrlene lnkltaf 

bulurlar, eler bu memleket· 
ler birbirinden ayrılırlar •e 

mulaterJı Almanyanıo bu 
devletleri birbiri aleyhin• 

tahrik etmeılne mOıaade 

ederlerse yahut bu devlet 

ler naayonal ıoıyal11t akide · 
lerlne muıab olurlarH o 

takdirde fenalıkları lbtlva 
eden Pandora kutuıu Cinle. 

rlne açı lacak ve kendileri 
tahmin etmedikleri felaket 

lere ufrıyacaldardır. 

Muhtemeldir kt Çekoılo 
vakyainn bntün ıarki vece 

nubl Avrupayı ıonıuz yeni 
tehlikelere maruz bırakan 

mukadderata, bununla ala· 
kadar bütün memleketlerde 

mevcudiyetlerini idame ettir 
mele yarıyacak yent ku'f' · 

vetler uyandıracaklar. Garp 
devletleri için hiçbir lnktıaf 

bunun kadar memnuniyet· 
baht ve bunun kadar onla-

rın alaka ve müzaheretleri 
ni celbedlcl olamaz.» 

f ransı, ispanya hu~u~unu 
açmımığa karar verdi. 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

ra devam etmlıttr. 

HarlclJ• t-.azırı Jorj Bon
ne, aalı 16n6 uzan beya
natta bulanacak ve Franıa · 
nın takip ettlil ılyaaatl hu· 
liıaten izah eyhyecekttr. 

Sabık baıveklllerdea Leon 
Blum; bundan tıtaf ade ede
rek, arkadaılarlle beraber, 
lıpaaya itlerine mtıdabale 
edllmeılal ve Cumhuriyetçi 
lıpaayaya ılllh, mühimmat 
•• aaker 16nderllme1lnt lı· 
tlyecektlr. 

Radikal ve Radikal ıoı· 
:raltıt partlıl parllme"· 
toıu ırup relıl Sıaerl, 

takrir verecek ve laGkiimete 
ltlmad reyi vertlmeılal tek
ltf edecektir. 

Baı'f'ekll Edvar DaladlJ•t 
ttlmad reyi alınca, Franıa · 
nın lıpaaya itlerine karıı
mamala karar verdtilnl ve 
bıllktı, Burroaa bir mOmeı · 
ıll 16atlereceilnt btldırecek 
tir. 

Yeni bir ilim 
Son ıOalerde Parlıte bi

rinci defa olarak ıöıterllea 

fdmler araıında bir de A'f'uı· 
t•r1a filmi var; daha dol· 

ra bir tlblrle ıoa Ayuıtur · 

1a filmi.. Zira bu fıltmln 

alınmaaından ıoara Avuı· 
turya, Almanya tarafından 

dan ilhak olunmuı ve bun · 
dan ıonra çeyırllecek fallmler 

Alman fJllml olmuıtur. 

A vuıturya flllmlert vak
tiyle Avrupa ılaemalannda 

çek befentllrdl. «Bltmemlt 
Senfoni• ve «Maakaralar» 

filimi bu ıenenln muvaffak 
eserleri sayılıyor. Son Avuı· 

tur1a flit minin tımt « Bır ıır» 
dır. 

Mevzuu baslt bir aık hl· 
klyeıltllr. 

Hanna Kraf rlt tıb tabııl 

eden bir ı•nç kızdır . Baba· 
ıı bütün memlekette 16bret 
kaaanmıt blı falcıdır . Haıta 
ları e'f'lae alıyor 'f'e ıadece 

ılzlerlne bakmak ıurett1le 
teıhlı ediyor. Bu adam ma
ceralarınr kızıoıda karıthr

maktadır. 

Bu meıele ialveralte mu · 
bitine ıayl oluyor. Kız ünı · 
•enlteden kovuluyor . Han 
na tahılltne devam ederken 
ıenç bir doktorun metreat 
olmuıtur. Bu dokter tla btr 
ıarlatanın kızıyle e'f'leamlye
cellnl ıöylüyor. 

Kı:at çocuiunu dofurmak 
için lnlçrede dağ baıında 
bir ıatoya çekiliyor. Orada 
münae•I bir bayat yaııyor. 
Btr takım tendüfler kızdan 
kaçan doktoru kızan baba 
ılyle karıılaıtarıyor Yalancı 

doktor, hakiki doktoru te 
öavl edılemez bir hutalık

tan kurtarıyor. Doktor •e 
baba lıvtçreye ıtderek kızı 
buluyorlar. Ve filim meıud 

btr düidn tle bitiyor. 
Fılımtn baalf mevzuuna 

mukabil ıahneye konuı tar· 
za •e muıtktıt çok beğenll 

mittir. Eaaıen Avuıturya 

fllımlerlnln en mühim mezl· 
yeti güzel muzlkllt oluıudur. 
Filmdeki ıeaç kız rolftnü 
Pola Veıelt ve iıık doktor' 
rolünü de Atıla Horbger 
oynamııtır. 
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Surlyede Dürziler Sam hü- • ._ ._ ._ •:•:u:•_ ._ ._ ._ ._ • ••:•:•_ ._ ._-.-. ._ ı' 
kômetİBİ tehdit edıyorlır 1 TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka91 
(Baıtarafı btrıncı ıayfada) = K apit11_l: 100/)00,000 Türk lir,ası 

cekur •e bu ıartlar, ııyaıi 1'J. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans 
mubltlerce 'b6ylk bir merak 11' D 
ve alaka ıle beklenmekte· 1'J. ünyanın Her Tarafında Muhabir/er 
dtr. 1'i. Her tGrUi zlral lkrazlar-dJjer bllcümle banka ,,,~ 

Adana, 20 - Suriye mec· JIJ amelerl bGyük ıubelerfnde ktralık kaaalar. 
hainin kabinenin lıtlfuından = lhbauız tasarruf 't'e !rnmbMa beanplarında ıtır•' 
aonra feıbl etrafındaki ce· Jll. mlyelt!r. 

rey anın 11ttıkçe ku'f''f'et bul- ~ l kramtye: 
dutu buraya ıelen haberler- ~ ADEDi 
den anlıııılmaktadırt ~ 

14lktarl: 
LiRA 

i kramiyenin tutarı: 
LiRA 

.,. 1000 
Adana, 20 - Kolonel Ko- 111. SOO 

le Beyruta ılttl.Orada yiik- fll. 1 250 

tOOO 
500 
250 

1000 
1250 
1200 

sek komiserlikte cereyan llfJ. 11 ıoo 
eden mO:aakerelere lttlrak lfJ. 25 50 
edecektir. • lO 40 

Adana, 20 - Muhahfler = 40 20 800 
lideri Şebbendere, Şam el l!k IUH &UOO 

•arından ıeçerken otomobl t. Ba lkraın.lyeler her üç ayda •ır olmak üzue sı· 
llae kurıun atılmak ıurettle ~ nede d6rt defa bu miktar uurlndııt kura ile tl.11ğıl•· 
V atantler tarafından bir ıuı lltl. lacaktır. 

kasd yapılmııtır. Atılan kur· •J."f.'J.'1-'l-'l-J.•••W.l-•'l-'l-'1-'1-W.'1-'1-W.W.'f.1 
ıunlar lıabet etmedtitaden 
Doktor Şehbendere bır ıey 
olmamııtar. 

Adana, 20 - Lazkıyede 
tftlrak hareketi eltttkçe bO 
y6mektedlr Murııt kuv'f'et 
lerl vaziyete hlklmdırJer. 

Bunlar Fran11z mandaaı aL 
tında lıttkllllerlnl illa et· 
mtılerdır. 

LObnancia da parllmento 
uıulüo6n J&j'f'edUeceit ı6y· 
lenmektedır. 

f ıansız Başvekili Edıard 
Diladiyı nasıl yet şt, ? 
(Baıtarafı Qçüncü ıayf ada) 

zam hazırlıklar Japarken 
Franıız komiinııtlerl de 8 
ki.nunıanl tarihinde Kayant· 
raada içtima etmek üzere 
tllnlar asıyorlardı. Hu top· 
lantıda komünlat partlıl ıef • 
lerl Daladlyealn ılyaHtlal 

tenkit edeceklerdi. 
BütOn kaaaba1ı aflıelerle 

ılılemııler; hattl baıvekı

lln baba11 tarafıntlaa itle· 
nllmlt olaD f ırıoın duvarı· 

aa da _ıllalar aımıılardı. Fa· 
kat Baıvekıl Daladye doi· 
dulu memleketi ziyareti ea· 
na11nda .bu ilanları görmedi 
btle; 1ollara yıiılan binlerce 
halk duvarları ıörünmez bır 
ıekle ıokmuılardı. 

Daladye, Oraujda ~ok ıa 
mimi btr ıekllde karıılan

mıı ve iki odadan mOteıek
kll kQçGk daırealode ziyaret· 
çllerlnl kabul etmlıtlr 

DaladlJcı baılt bır · hayat 
1aııımaktan zevk duymak . 
tadır . Debdebede kaUyen 
ıözü yoktur . Bu ziyareti 
m6naaebettyl bGtiln Ora
uj battan aıalı bayraklarla 
donatılmııtı. 

Bllha11a randlkal · ıoıya 

llıt parllıloln binası fevlca· 
ilde bir t ekilde ıOılenmlt· 

tir. 
Mlhyö Dlllsdtye tik defa 

olarak Orejuda namzd ilan 
olunmuı ve bOyftk bir ek
aerlyet ·az narak mebuı ıe· 

çllmtıtt . 

Orauj halkı bir tek ferdi. 
ne kadar tamamen baıve · 

kılın l•Ukb line çı kmıftı . 

Şehlrln butt faufarlde kendi 
içlerinden çıkan büyOk bat 
vekll ıereflne mllli marılar 
çalıyodu. Şehlr la hemen bft. 
tüo mağazalarındaki vltfrln 
de ba, vekllln realmlerl 
ıöze çarpıyordu . 

M. Edvar Daladlye Afrt-

Balıkesir Evkaf 
MüdürlüğündeJl 

Anafartalar caddesinde yeni yapılan Vakıf apart1111-' 
nın üıt kat11>dakl ıkametılh de alt katındaki mai•.,1 
teıltmlerl tarihinden ltlbarea mayıa 939 nihayetine k•' 
milddetle icara verilecektir. 

ihale 21 • J · 93~ cumarteıl ıaat OD birde V.kı, 
idaresinde yıpılacaktlr. Taltplerln vakıflar müdOrlOit' 
müracaatları. 
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Ayvadlar KöyV 
ihtiyar Heyetinden: 
Ağızları nıübürlü kal' 

larda Ayvadlar suyu: 
Ayvadlar IJI ıuyunu bazı köylulerlmlz tenekeler ıçıJ 

araba tle ıehlre ıetlrmekte ve ıatmaktadır. 
Bundan ıonra köyiimüz ihtiyar he~etf tarafından •~ 

ları kurıun müh6rli1 ve temiz kaplar içinde mubaf•P' 
olarak ıehlre ıetırılerek k6y namına ıahlacaktır. Aiısları 1 
hürUi olmayan bu ııbı kaplardaki iuların hanıt çeı••'" 
den doldurulduju belit olmadıfı için ıahlan ve ıatıh11•~ 
olan Ayvadlar suyunun kaplarının badema afızlarsod"' 
mühQrlerlne dtkkat edılmeıt. 

-------------------------------------~---_./ 
Bürhaniye Hava , 

K ıırunııındaJJi 
Bu ıeoe Kurban Ba1ram1nda Kurumumuza teberru 1 

lecek kurban deri ve bafıraaklarıg· 1 ·939 tarihinden 23· 1 9 
tarihine kadar 15 ıün mlddetle milzayedeye' çıkarıldı~ 
dan taliplerin Bürhanlye Hava Kurumuna müracaatlf 
ilin ol un ur . ____________________________________ __,/ 

ka ıeyahatıoı bitirerek hü· 
kiimet merkezine avdet et 
mittir . 

Btrkaç aün ev'f'el de ln· 
glllz bnıvekılı M. Çember 

llyn Roma ıeyahatlnden d6 
nerken bır müddet Parlıte 

durmuı 'f'e f ranıız baıvekl
lt ile ıörGımütUir. 

halyanın iddiaları kartı· 
ı ında Franıa ve lngllterentn 

De ıektlde hareket edecek 
lerl bu ıörüıme ile hemen 
kati btr ıekil almıı olma · 
lıdır . 

Hariçte •e dalatldekl bir
çok müık6tlert bGviik bir 
kGv~etle alteden Fr ıınıız 

baıvektlt Möıyö Daladtye 
için Frao1tz gazeteleri ltal · 
yan ıddfalarını yenecek bir 
iradeye ıahlp olduiunu yaz. 

Bahkesir sul~ ~u~uk 
kikı mı iğ ın~~ 

Balıkeılrln Martla nı•b I 
leıinden Salah lnzı N•d' 1 
tarafından koca11 VıcdJ 
ye maballeılnden Ab 
oflu Mehmet aleyhin• •~ 
ğı ıulh teıehbüıü da ya•• / 
rııOdde t ale1h Mehıll' J 
:lıcametglh 01,.b 

1 
meçhul o lduğundan .,,,b~ıl' 
mece kendtılne tlln yolO İ 
davetiye teblıeı kararııtr ~ 
,muıtur. Muhakeme I ıl 
olan 23 ıubat 939 ı••',, 
de mahkemeye ıel111' f 
takdirde muhakemenlO ,._ 

bında bakılıscafı H. ()dl 
kanununun mahıuı 111• ~' 
ılne tevfikan teblıf -~ıl 
mına kaim olmak Gzer" 

maktadırlar olunur. ______ ___,,/ 
Baeıldıjı yer: V &16.yet Matbaa11-Balıkealr 

• 


