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-··yük f aşis Kon eyi 
Giz i ir T opl ı Yaptı .. 
iıalyan gönüııfri ti ~e eidellinc Y k r 

Bir Ha arsa: Parti ÜyiİJk 
urultayı 

Hazırl kları • 
F~~~sa Ve 1 iiite·re Ve diğ 
Butun Kuvvetile Vardım Ed c 

• e 
•• 

Ankara, 7 (Huıuıl) 
Camhurlyet Hal Partlılnln 

bOyOk kurultavı may11 için
de toplanac khr . 

Bu toplantıd ıenel ıek-

Ne~~mberıa.yn Dedi ki: •Fransanın Hayati Menfaatlerine 
ri Sure~ Gelırse Gelsin Yapılacak Her Tehdit Derhal Mecbu

L d e te Memleketimizin iş Birliğini Harekete Getirecektir.» 

rcıterlliln Dahtllye Ve lle 
tinden ayralm ıı 6zerfne vl· 
layet P rtl b 9kanlıklorm1n 
val ıler uhde.inde ltalıp k ı
mama ı hakkındaki flldrler 
üıerlnde görüoülece 1 ıtbl, 
Parti n lz um meal etr f ında 
muhtelif &rOımeler de ya 

pılaca tır . 

on ra, 7 (A.A.) lo 
ıllıa BaıYelcllı Ç - -
AYam mberlayn 
ıu Kamare.11nda btr ıuale 

hlltz llra11 olnn b6tçeyl 1200 
milyon olarak kabul etmıı 

cevabı vermlıtlr: 
(( 81r h "'•••ıu .. -

tir. Hcı vacılık bGtceıl rekor 

teıktl etmekt olup 200 mtl 
d F arp takdirin-
i 1 ranı nın bütOn kuvyet ·" 
er D111l 1 il ~ l d na terenin emrine 

JOD liradır. Hava ıılerl na
zıra nderaenln beyanatına 

Vlllyet konar terinde teı 
bit edil n dil kler d bü10k 
kurultayın m•uıul elacelı 
tıler ara11ndadır. 

k illa e lıe. lnıllterenln b6tün 
U•••tlerlnlD d F e ra HDJD 

ıöre , tlmdlJ• kadar ahaliye 
40 milyon ıaz ma1keıl dalı 

~m~ne lmade olduiu bak· 
ın a Franıız harlcl1e 

zırıDın b IH-

tı\mııtlr. BiUüo laıtltere 12 
ha valiye talutm edtlmtı olup 

'llGtr---

Fil ·stin Konf e· 
lır.ı h aıe UHa mecllılnde 

•1 atı lnılltz h k.11. 
tinin k ume 

.. lr harp zuhurunda merkez. 
le muhabere lmklnı kalma· ransı Açıldı. 

no talrıazarına t 
ıurette •utabı•~ı am • ır. 

B•tv 11, H rdeuonuo bu 

Franıanın ha1a.U f 
atlarına men a· ntr~den ıelı" ı•l- M. Çemberldyn 
ıln Ytlpıltc k h lu1acafını r~ylemlıtt. Bu •a-
derhal b u tehdit I mec uıi turette m zlyete 16re biz de FraH ya 

k:~ttımızın it btrlıitnt b.:~ karıı aynı ıurellcmi hareket 
1 thıcektır. • edeuila? 

Loadra, 7 ( Radyo 
Anm k•m ) 
l 11•"• buıcıa 6i- Mı llne muvafık cenp •ermlt 
eden ıonre t 1 Baıvekll N l op •nm19hr. ve iki cinletln, bir harp vu· 

1 1 
nı Çeınberllyn· kuuııda bhblrluıoı ta· 

fÇ partııl ltdulerlııd H , 

yıaca her b Yalt mGıtakilen 
idare edilecektir. Yeni blt-

ceJ ı&re doaıamaya 1'0 
( Sonu il inci ıayf da ) 

ispanyadan 

Londra, 7 (AA.) - Fili•· 
tin konferan11 buıln Çem· 
berllynın bir nutku •le a~ıl· 
mııtır. 

Fransaya Göç: 

MU TECI AKINI 
DEVA EDiYOR deuooun ıuallae en en amhyacaklarıoı ıöylemlt 

rerek, laııltere ~:va; •e· Ur. Baı•ektllo bu ı&zltrl, 
ataaıadakı doıtlulct raoaa hararetli alkııt rla karıılao· 
aet•lt •• ıkı an bala- mııtır. 

~---

Cumhuriyetçi Harp Gemileri 
rlne b il de•lett bırbl· . l ı ... ,.:b ,,.~ ... ,ı, ••kıa- IDR 11111 mOdataa işlerine eh· 
rada H e, tmlttlr. Bu tt- emmty6t Hllynr: 
den •ndeuoa, Baınlcll· Londra. Nazırlar mec· 

ıu ıuah •ormuıtur: 
- Franıa hartcı1e n 

l eçe ' d •znı n er e bir a:ıutulc 
etmıı Ye l:aır h had 
d arp •uhurun-

a Frauaenın bütQ h k 1 ' D aya 

llılalo Oç ıündür ardı ııra 
ftç kere toplaamaaı lnallte 
rede çok n dır 1örülm09tür 
1940 - 1939 lHUce projesini 
tedkık eden N zırlar Mecl ıl 

U•vet eri emrimize lmade ı ıeçen ıene 1 ,034 mtlyon lo 

Bulgaris an Ba ka . 
Anta ına Gi ec k i? - . 
Türkiye eenuhu şa~ki Avru-
pasındaki karşılıklı yardım 
esasını takviyeye taraftar 
Balkan Ha· · N y ncıye azırlannın Bükreşte 

apacağı Toplantıda Bu Vaziyet 
T edkik Edilecek. 

Loadra, 7 (Radyo) - Cre· 
at Brltatn and the Eatt ıa 
zet•ıl YUUJor; 

« Balkan aatanhnın &DO 
mGzdekı haftalar zarfında 

:Glneıt• )'apHalı toplanh 
• Bulıartıhuun da Antan 

ta Klnneıı bekleamektedlr. 
Avrupanın buıQnkQ bedm .. t 

halln4e bu hldlıe btç de 
bir ı{irprl:ı. teıkıl etmlyec•k
tlr. Antant Butıarlıtaoda 
ıulh muıbede1erlnia tadıU 

t•raftarlalına karıı da bir ko
runma te41blrl vazlyetlllde
dır 

C::Gnkl\ R,ılıuhtın la~tl 
lltrı R &DJ' de.11 O br ı 

cayı, Yugoılavyadan garbi 
topraklara, yani Makedon· 
yanın bir k11mını; Yunanll
tandan Trakyaoın çoluou; 
Türklyeden Trakyanıo idi· 
çOk hır parça11nı lıUyorlu. 

l Bulıarlıtan, tadılcılerl, za 
p ve rapt alhna ftlarak •e 

TGrldye ve Yuıoılavya ile 
mGna.ebetlerlnl kuvvetlen
direrek Balkanların kara ke
çlıl ıayılnıaktan çıkmııtır. 
Oo•n c .. ı R .,. n u1ıarııtan an· 
tant• ol L k • rme. lıtene çok iyi 
•rıılanı caktır 

h Cerçl bu nokta htt"Dı: ta· 
•lclndt etou:mhtlr p lc•t 
( S.ıau Gçln n u1fada ) 

İle Tayareler de Fransaya 
Teslim Olmağa Başladılar. 
Parfı, 7 ( 4 .A.) - Bur- 1 

ıoıta temaı\arda bulunan 
Fran11:1 deYltt adamlarından 
Bernard dün Fran . 
konun hariciye nazarı ile \ 
ıarOıtClkten ıoora bOkdme· 
tine lzahıat •ermek üzere 

1 

Parlıe hareket etmtıtır. 
Y kında tekrar Burgosa 
dönecektir. 

Parlı, 7 (Radyo) - Epok 
ıazeluinlo 11tthbnrat1Da gö · 
re, General Franko, Cumhu-
rl1etçl Baıvekll Negrlnln ıulh 
tekllfine meoft cevap ver. 

mlı, btlha11a tkıncl fıkrada -
ki plleblıltl reddederek hü 
k dmetln mutlak te1llminl lı 
temlıtlr Bu yazlyet, lnıtlte· 
re elçlıl tarafından Cumhu· 
rlyetçllere bildlrtlmlttlr. 

Mazırlar, Frankonun red 

ce•abı Qzerlne derhal top· 
iaomııl rdır. M6zakerelerde 
Cumhuriyetçiler aruında ıt 
ddelll lhtlllflu bat a6tter . 

General Frarıko 
mlıUr. Baıvektl Negrln ve 
hariciye nazırı Delvayo, teı · 
lime ııddetll muhalefet et· 
mtılerdtr. içtim ı moteckip 
hariciye o zm Delvayo lo· 
ıtltere ve f raD•• elçileri ile 

ıörüımüttür. 
Gece yarıııodaa ıoora ta· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Bazı Villlyetlerden Müstakil 
Mebuslar da Seçilecek .. 

Türkiyenin Her Yanında Seçim Hazırhk
ları Faaliyetle Devam Ediyor. 

Ankara, 7 (Huıuli) C . tlerlemekledfr. 
H Partlılnc• mebuı namH Söılendlilne göre Parti 

daha e·nelkl ıeçlmde de ol 
dl ı&ıterıloıek üzere nıuhl•· b b d ' f dutu ıl 1, u e a da bazl 
(lf yerlerden mürecaatlar de. Yll&yetlerde odeden tam n•m
yaal etmekte ve bu ıtbılerln zet 1a.termlyerek •\\ık ka· 
ıaYlll hergiln artmıtktadır. lacak yerler için mOıtalcll 

S P-çlm haı.ırlıklıHı memle · o•D>:utler • ('llmf!ılne yar 

h 
'

erinde ıflratle dua edecektir. 
ketin " 

i pany d ~aı~ı ~ua~mı~aca 1 r. 

Italyan askerlui 
. 6k tct fmaından ıonr• re . 

Roma, 7 (A.A·) -- s::,e- ce netredılen tebltll• met-
F ı tlıt k ooıeylnln mOıa f 1 nl eıe iıdadır: 
teri 11%11 cere)'•D ettlil çdD Duçl' beynflmtlel umu-

d ı t blli haricin e ' h aeıre 1 en e F ant yar;lyet hakkında lza at 

d 
1 yalnız rıD· h elde e 1 eD ıtJı den vermfttlr Böyük konteJ u 

konun kati talll ı.aferlD beyan•tı bir ~ok defalar 
lince lejlyoo•rlerJD lıp•PdJ~- hararetle ellcıı1annıtır . 

k ı ceklerloe aır yı ter etm ye 0 eden ıonra Ctaao, 

1 
i ah1mattar. uç 

o an reım Dl 
1 

d'ha· ltalyıınıo a;olltıkuıaın bnı 
Bu huıuıta Gto~D~ :. ,... huıual v~çheler!nl tahlil ey-

ita ıaıetrıt ıu 11 ar • lemlıtır. Bn,.nk kon• y at• 
zıyor: t i dnkl ıkl karar 1111etlnl al· 

Kızıtların ı ılah ve ordu la kııı\arla abul etmlıtlr: 
ı d ve tr.rtlp eJ · rı ıpanya a «Büyük f ııtll kon••YI 

kit vakit tltlca d dtlı lerl " • 8 
6 

Hıtler ta raf ıoden il&tl ar 
ettıkl rl ve rnilı hıret 8 dr· •kıtne geçltlnlD altıncı 

'k 
t praklar a me 

dukletl bltlt o 1 ld&n6rrı0 meoaıebetlle ~-
f j edl em•· yı 

t mameP tu 1e 1 aea ve fetbt ye nuJO· 

h 
tO Hl dlier y e dikçe ve er r l ıoıyalııt toktllplarıoı 

h l 1 d•n .,.s- na baluız milde • • er b jh•an sly••l ideal ye aı-
f nkonuo za • ~ l k ıeçllmedlkçe, ra il kert tcıınOdle iki mem e e-

f erloe tem ve •he~m~::. tin ııtıkbıllnl teyld edeD 
.dı vertlemez Bun 1 utkundan dol•yı deri• 

ı ı · rl•rl ı - n ea, tal yan eJJODe l' aı · memnuniyetini ifade eder. 
panyol toprakları kızı •Geronenln 111ıallle bilt6n 

en teaalz· ı 
kerlerden tam•ID ki Katalooyaoın bundan b6J • 

d k 
b• topr• arı k lenme 1 Ç•ı bolıe••k ıtııafından ur· 

terk etmlyeceklerdfr. BI- tulduğu bir tarihte topla 
Rowa, 1 (A.A.) 

1 
fp ( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

"k f aıııt konıe:,,J::;D~_,.,;~=======-== =-=="= 

,u URIYEÔE FRANSA 
LEY INl K YA.M .. 

Aıaplaı umumi gıe!J!_inına kar ı ~ardı. 
Liızkiyede aşiretlerle Jandar. 
maarasında musademeoldu. 

Şam, 7 (Radyo) - fran· 
.. f e•kali.de komlıerl Gab. 
rfyel, Surlyede muhtelif ida
ri ınıntakalar teılı etmek 
ıatedtfloden umumi bir tofl
ale aebeblJel yermlıtır . 

Arap komlteel. buı&n fe• 
kallde blr içtim• akdetmlt 
•e f evkalld• komııerla te
ıebbibabn• protesto jçln um 
umi ııre• illn edılnıeılnl ka-

rarlaıtarmııtar . 

Parlı, 7 (Radyo) Su · 
riyede bat 16ıteren yar.lyet, 
al,kadar mehaflll cilıO•dGr
m•I• baılaauıtar. Arapların 
bu ıDalerde buraya bir he · 
yet 8aadermelc ıcın teıeb
blhatt• ılrlıttlılerl ıAylenl 

yor· 

Adana, 7 Surlyenln her 

tarafında aoarıl h6klm ıOr · 
mei• b•tlamııtır . Aılretler, 
hükOmete kartı kıyalll et · 
mlıler ve dal• çılnoıılardar . 
Busu•. L&zkly• aıtretlerl, 
sıllh ve par• tedariki f~ln 
ilç köyü bumıılar •e ]•D 
darmalarla ,e.ı pıımıılardır. 
Ç rpıfDl · ceatlerce ıGrmüı ye 

soaunda aılretlerl• ıalebeılyle 
ıon• ermlıtlr. Galip ıelen Ar 
ap çeteleri, jandarmaların 
ellerindeki ılllh ye cepba
•eyl almıılar ve dal• ka9-

mıılardır 
SuriJe fHkallde kemlıerl 

Gabrlyel, ort lıtı yatııtarmalc 
l(ln Lbkl)eye hareket el 

(Soau Jklntl NJf atla) 



SAYFA ı 1 

Memur ara Muavenet 
S a d ı ğ ı Kurulacak. 
Bu sındı~la memurlar tekaüt kanunu hükümlerinden 
ayn olarak dav1etin yardımını kavuşmuş o1ıcaklardır. 

Kamutayın teçf mt yenil~ 
me kararı vermezden önce 
teıkd edılrntı olan muYak 
kat encilmenln tetkik ettlii 
memurlar kanunu projeılntn 
85 acı maddeıl de•leUn 
«memurlara muavenet ıan· 
dıfı» adiyle bir teaıı •Ücu 
de &ettrmHI haklunda yut 
bir bllkQm ko1maktadır 

Huıuıl bir nizamname tle 
ıılert tetblt edilecek olan 
bu 1andıiın kuruluıtyle, me 
murlarmmız, tekaGt kanunu 
hnkGmlerJnden ayrı olarak 
de9letın ycıal btr ellka •• 
yardımına kavuımuı ola· 
caklardır. 

Projede blr de mOzeyyel 
madde vard&r. Bu maddeye 
16re1 23 nı1an 1920 tart· 
hinden 23 afuıtoı 923 tarl
hlae kadar: 

A · M lıl hOkiimet kad· 
rolar1odald vazifelerde bil 
ful bızmet eden memurla -
rın, 

B Meılekl memuriyet 
olup da hızmette buluodufu 
Yeya: mlzu·ı olduf u halde 
Bü1Gk Millet Meclfılne aza 
olanların; 

C • MHlt orduya dahil 
olup ihtiyat zabltlıil veya 
neferlık tle hizmet ett.lktea 
ıonra memurlui• a •det 
edenlerla ••Y• mazul olıun 
olmHıo 1600110 olarak mtl· 
11 orduya dabtl olup da ıoo· 
radan memur olanlarıc; 

Yukarıda yazıla tarihe ald 
hizmet mGddetlerl tekıGt ve 
mazullyetlerlnde 1683 nu· 
maralı kanunun 23 ncG 
maddeılndekl kayıt dalre
ılnde iki kat olarak betap 
edilecektir. 

MÜŞTEREK. HOKOMLER: 
De•let hesabına memle

ket içinde tabııl ı~renler. 
den orta tahıllı bitirenler 
beı, yükıek tahılll hltıren · 
ler Hklz ıeae müddetle •• 
yabancı memleketlerde ha· 
kametin tayla etttll mües· 
nıelerde tabıılını bitirenler 
de tahıd mOddetlerlnln iki 
mlılt kadar meılek •• lbtl· 
Haları dahilinde hizmete 
mecbur ve bunun için alA
k la dairelere müracaatla 
m<ikellef olacaklardır. 

Bu ıuretle mlracaat Yu· 
lıı:uunda kadroda açık bir 
memuriyet bulunmazsa bl1e, 
taunların kanunla tayin edl
lebtleceklerl memuriyete 

muhassaa maaı ve emıal 

hasılı kendilerine ücret ola 

rak verilmek ıarttyle, meı · 

lek ve lhtııaıları dahilinde · 
ki ••zıfelerde ıtajlyer ola
rak kutlanılacaldardır . Bu 
vazl1ette olanların tik açı 

lacak memurl1etlere tayin· 
leri mecburi olacaktır. 

Staj yerllkte ıeçlrdıklerl 

m6ddet, namzetlik mGdcle 
tene Ye mecburi hizmetleri · 
ne mabıup edtlecektlr. An. 
cak aıkerltkte ı•çlreceklerl 
mOddetler, mecburi btsme 
le mabıup edllme1tp umu 
ml bGkammlere tlbl ola· 
caktır. 

Hizmete alınmak için mfl· 
racaat etmtyenler tabıll 

mGtldet1trlDH kMcltlerlD• 

1apılan ma1rafı faizi ıle bir· 
ilkte ödemeye mecbur ola
caklardır Mecburi hizmet 
müddettnl bturmedeo 6nc~, 

kendi hareketlerlnln kanuni 
bir neticesi olarak herhan-
ıl bir suretle "Va-zlfeden ay· 
rılanlar, kendılerlne tıahıll 

mflddetince y.apılan maıraf 
tan mecburi hizmetin ıerl. 
de kalanına taabet eden kıı• 
mıoı btr mtıll ıam tle Ye 
faizle birltkte 6demeye mec
bur tutulacaklardır Şu ka 
dar ki bu miktar, tabıtl 

mGddetınce yapılan matraf 
ile falslnlo tamamını ıeçe 
ml1ecekttr. 

Huaual kanunlar tle bu 
kanuna 16re ı:neçburl hız 

mele tlbl olanlerdan banka 
lmt11azh ıtrlıı:et •eya her
hanıt• titr huıuıl mle11eHde 
tı lıtlyenlerın, mecburi b•z 
metlerJal ifa etUlderınt ••· 
ya ta~mtnalmı 6dedıklerlnl 

•eıllia ile lıbat etmeleri li· 
zım olacaktır. Bu ıektlde 

Y ılka ıetlrmlyea mee6url 
hizmet erbabını kullanan 
mde11eıeter kanunun tayin 
eyledıtı tasmlnatı Clzerlerlne 
elmıı olacaklardar. 

Daireleri larafıDdaa ıtaj 
makeadde yabancı memle-
ketlere cchaderllecek rne . 
murlar. reçlrdıklerı •t•j 
müddetinin Qç mfıll mGddet 
meılek ve ıht11a1ları dabl · 
lende hizmet etmeye mec 
bur ola•aklardır. 

Mecburi htzmeU tamam· 
lamadan 6nce kendi hare · 
ketlertnln kanuni bir nell 
ceıt olarak herhangi bir ıu· 

retle memurluktan aJrılaa· 
lar Ye bu mecburiyetleri 
yerine ıetlrmemıı olan me · 
e11eaeler hakkında da yu -
karclak& madde hGkümlerl 
tamamen tatbik edtlecel&tlr. 

MEMURUN ŞIKA YET 
HAKKI: 

Projenin ıon maddeleri , 
bltGn memurlara ıam1l Ye 
mOıterek blkOmler halinde 
tedvin edtlmııttr. 

Kanun •e nizamnameler 
hlkOmlerlne muiaylr olarak 
berhanıı bir makam •eya 
lmlrdeo bir emir tellkkl 
eden memur, kanaatini lmt· 
rlne bildirecek ve &mir ya· 
zı tle lif ar ederae emri ye· 
r lne getlrll•cektlr. Bu tak· 
"ırde meıutlyet, yalnlzea 
imlre alt olacaktır . 

Bu emirlerin kanunen suç 
teıktl eden maddelerden bu 

lunmamatı llzımdır. Alul 
takdirde memur bu emri 
katlyen yerine ıettrmlyerek 
daha yGkıek makama key
fiyeti bıldırmlye mecbur 
o'acaktır. 

Kanun ve nizamnameler· 
da ıarabat olmıyao Ye hak 
kında bir teblli bulunmı· 

yan itlerde &mirden talimat 
alma1a •eya cenp bekl~ 

mlye lmkln bulunmazu. 
memurların lteadt lçtıitatla . 
r1na ıGre hareketleri calz 
olaealitır . 

Her memurun, lialdiında 
tatbik edilen muameleden 
dolayı lmlrloden ıtklyet 

laalakı Yardır. .lmır haltlrı• · 

• • "; •• t. • ' -.. • ...".. ~ •• J" -· • . - ... . __ J ~..; • • ~ ' _L,. 

SEHİR HABERLERi 
Mebus intihabı 
Hazırlıkları. 

Yüzün- ı MaarifVekl Postahane Bi- Oyun 
nasınaBa,landı den öyde Bir 

Mebuı totıhabı hazırlak1a

rı de•am etm~ktedlr. 
TefUt heyeti; hazırlanmıı 

olan esu ddterlerJ tedktke 
cle•am etmektedir. 

T eftıı beyeU bu tedkıkle 
rlal nihayet 1 O ıubat cuma 
aOnOne kadu tkmal etmlf 
olacaktır. 

Maıı ııtaıası 
Villyet n6fuı müdOrO 

8 Hakmet Çınarıa maaıı 
Dablllye VeklleUace 45dea 
55 llra1• çıkarılmak ıurettle 
artbrılmııtır. 

Bır HDe tçtnde iki defa 
terf t eden Htkmet Çınarı 

tebrJk ederla. 

da flklyet, ondan OıUln 

Anaf artalar cadıieaıadeld 

Palamut hanı, ı•çen sene 

Polta - Telgraf Umum Mll 
dftrlülü tarafından ıatın alın· 
mıfh. 

lnıHı takarrür eden Poı 
tah ne blnHının pllnı Nafıa 

Veklletındea relmlt Yebası 
yerlerinde ufak tadlllt 
Japılaralc ite baılanmııtar 

Bir ıa~amn muhı~ımesi. 
Geçen yıl Mctberra adında 

bir kası tabanca ile yaralamak· 

tan ıuçlu Sermettn muhake· 

metloe dan de • tır cezada 

devam f'dtlecektl Fakat bazı 

m6dafaa ı•hlılerlnin ıelme-

Yaralama. 
Merkeze ballı Natplt kö 

yünden lbrablm ollu Meh 

met ile Veli oilu Cemil ara · 
ıında bayramın lkfacl gl 

nO oynamak yOzQnden bir 
kaYıa çıkmıt Ye Mehmet 

Cemili ıal kuılındao bı~ak· 

la •tar ıurette yaralamııt11. 
Mecruh memleket ha1ta -

haneıtne getlrllmıı, ıuçlu da 

1akalanarak adliyeye teıltm 

eddmııur 

Umumi Meclis azalan ati· 
meğa baılad1. 

Vtll.yet Umumi Mecllıl 

mtı olmalar1 •e Maberranın da 1ar1a toplanacaktır. Mecllt 

haıtalıfıoı ileri ıürerek rapor azaları clGnden 1tıbaren ıeb 

&6odermetl dzerlDe muhakeme rlmlze ıelmeie ba1lam11lar. 
baıka t,ır ıOne talik edildi. dar. 

tinde Tayinle 
1 t• Ankara, 7 - Ber ID 

be mGfetttıl B. Reıad.-' 
kezde çalııtmlmak ızeff..M 
•et edılmııttr. B. Re~ 
yerine, Maarif Vekll•l~ 
ıuli kalem mGd6rl ye , 
yerine de, Gazi terbly• ~ 

Ul6ı0 mlldilr muavlol B ~ 
mail Hakkı oakll ye t• 
olunmuılardır. 

Şikayetler: 

Yolculara Sd 
lonu Açılmıyd 

istasyon• 
Solucaktan aldılım•• : 

mektupta bılba11a 1611• 
ntlmektedlr: I 
«Sotucak tatuyonu çok J 

lek bir iıta1yondur. 811~ 
her ıGn muhtelif köyl• ' 
halk fon, biner. Ha•• I 
9ok ıofuk karla bir ı!' • 

&mire mGracaat ıureUyle 

Ye ••ktU llakkında de•let 
t6r .. ıaa dava açmakla ya. 
pılacaktır. 

Memurlu.n çalıım• ıaat· 
lerl mevılmlere ıöre alh 

1&atten teki~ Hatla kadar 
deilıecekUr Bu müdd tler 

icra V ektiler! hayettoce ta 
Jln olunacakbr.. Amirler ve 

inzibat• memur olanlar lçıa 
IO&umuaa a6re çalııma •• 

ati haricinde lf ı6rmek 
mectiurl olacaktır Satr me· 

de tıta1yoaa ıelen ~ 
---==-=====-----·------=-=--==--=---=aaı::=-I dar köyltl oturacak bir ~ 

bulamamıılardır. ; 

Mülteci Akını 
Devam Ediyor. 

murlar için ç•hıma saati 
dııında •t ıarmek yalnıc 

mütteına zamanlHd• mec· 
burl olacaktır. 

Memurların maaıları her 
ay. batında peıın olarak ve· 

rtlecektlr. TekaOtlerl laaltn . 
de kendtlerınden •efatları 

halinde YereHlertnden ıerl 
almmıyacaktır . Memurluk-

tan tekaGt •dfleDlerfn •• 
bunlaraD yellmlerine mem-

leket dıı•ada tkemet müd

detleri •• ıebeplcri de yok 

loma ve m4racaat uıullerl 

nlnmnamelerde tayin olu · 
nacaktır. 

Bu memurlar 

nuo neırlnden ltıbareD beı 

ay içinde inzibat cezalanoı 

•e kanunun tatbik ıektllerl 

DI ıöıteren bir nlzamaame 
1apılacaktır. 

Sariye de F ran
aa Aleyhine 

Kıyam. 
( Baılarafı biri net ıa yf ada) 

mittir. 

Adana, 7 - Şamdan btl-
dtrlllyor: ' 

(Baı tarafı birinci ıayfada) 
at 3 45 de, baı•ekıl Neırto, 
hariciye, dahlltye maarif Ye 

adlly• nızırlara ıektz otomo· 
btlle ve mullafıslarıle birlik 
te hududu ı çerek Fran1aya 
ıtrmıılerdir Otomobillerde 
kurıun izleri alr61mOıtGr. 
Mubaf azlar iillhlaıındao tee 
rlt edllmtılerdir H6k6met 
rlcah müdafaaya de••• lçln 
merkez mıntak .. ıaa ııde· 

cekUr. Baıve'6tl Nerrlo ha 
va1 muhabirı1le 116rOtm61, 
ku•Yetlerfn merkeze nakh 
ve mildaf•a lçlo tedbirler 
alındıjını ı6ylemtıttr . 

Yeni hükumet merkestnln 
nereıl olacafı belit defıldır. 
V aJioı, Karnajane ve Buci 
clko ıehtrlerıudea btrfnln 
elmaıı muhtemeldir. 

Perployadao gelen bir ha
bere ıöre, lıpaoya Relıl -
cumhuru Asana, de•let na· 
zırı ile birlikte hududu ıe· 

çerek Fran1&ya 'ıırmlt ve 
Parııe rıtmııur. Nasır Kam· 
paılntn de ParlH ıeldtil ha
ber alınmııtar. 

Cumhuriyetçilerin Fran 
aaya ne ıuretle ıtreceklerl 

teıblt edtlmtı. hudut muha 
fazlarına emir verllmfttlr. 

EYvell ıtvll mtıltecller ıt 

receklerdtr. Buoları olomo· 
ittiler, ar:a balar ve kıtaat ............... 
Bir Harp 

Araplar, Franaa aleybtne Cıkarıa 
ıtddetlt n6meylıler yapmak- 1 " 

t d dl 1 H•kA (Baıtorafı blrtnct tayfada) a e•am e yorar. u u · 

t A 1 ıl .. mtl 100, kara ordularına 137 me , num•J ıç ere ı"z ıe· 
milyondur kt, bir yıl içinde 

çlrepalyecek kadar zayıf dilı 11 . bl b ı. 
ı a anmaya arcanacaa 

tüfüadea, aoarıt dakikadan 477 ti d B para m yon ur. u 
dakıka1a çotalmaktadır mlkdar ıeçen Hneden y6ı: · 

Araplar; Franıa-Surlye mu· de yirmi ıeklz fazladır Ha· 
ahedeıl tatdtk edllmedllıçe, 1 vacılıfa tahılı edilen para 

hoıumetlclrane teıebbtıılerl· ıe~en seneye nlıbetle yGzde 
•• ıoa YermlJeeeklercllr. bln fa•lechr. 

takip edcıcekttr. 
Kıtaat derhal ıtllhtaa te· 

crld edilecek, tüfenk, mit . 
relyözler ,olun ıoluaa, •l1r 
malrlnell, toplar yoluu ıalı 
aa hıralulacaktır Hudud 
iltica t9la d6rt btn aıker 
ıeılmııur . 

Hflkumetçllere ald 8 •• 11 
numaralı torpltolarda lran· 
11z limanlarına ıelmıılerdlr . 
içlerinde otuz kadar zabıt, 
mOıteıar Yardır Gemiler, 
Tolodaa tal:ma\ ıellnceye 
kadar 48 Hat ft'ranıız lı . 
m olarında kalabilecekler 
dır . Bunlarda ıtllhtaa tec.: 
rıd eddmlılerdlr . 

Salat Sabutlne, 1 (A.A) 
- Unun mebzul olmaııoa 

ralmen abalı •kmek almak 
için f uınluıo öoilnde ııra 

beklemefe mecbur olmuı
tur StYll vali fİrıncılar ko· 
ofporHyonuna OD bin peçeta 
para ce;ıa11 vermtıtır 

Bolu~ı. 7 (AA) - Fraa 
klıtlerln dün öiledeo ıonra 
Fran11z hududuna yakın 

mGhlm bir ıehlr olan Seo 
Durgell ı.,al etmtı oldukla· 
rı haber verilmektedir 

Parla, T (Radyo) - l uın 

hurl1etçl lıpanyadan Franıız 
topraklarına iltica eden aa · 
kerler, ıt libtan tecrld edil 
dikten ıonra iki mıntakaya 

ıe•k edliereLc neticeye kadar 
lııe olunacaktır Bunların, 
iki y6z kırk bin klıtden tba 
ret olduiu tahmin ediliyor 

Partı, 7 (Radyo\ - Cum 
hurlyetctlerla 88 harp taya 
retl bugln F.ranıız hudud 
teıktllhna teslim olmuılar -
dır 

Londra, 7 (Radyo) - in· 
glllz ıazetelerl, lıpınyadakl 
aon •azl1ettea babıetmek. 

tedtrler Taymlı ıazeteal, 

İspanya dahili harbinin De 

t ıcealnden ıonra Curonal 
Ot halyanın yazdıiı ııbı mG· 
zak•r•ler batlaaaeakea neti· 

köylG tataeyon 1 
muruna yolculara al~ 
loadaa hiç olmazaa bl I 
açılma11na r ica etmfttl; 
bu arzu yerine ıettrll I 
mtıtlr Bunun Gzerlne beO 
lonlardan her tktılnlo k•~ 
ıını 1oldadımaa da kllttlf

111 
dutunu 61r•oo:t 
Pencereden bakınca lf.J, 
ılnla bazı eıya tle d~ 
rulmuı oldulunu 16~ 
ıalonun açılmamuı ........ 
anladım 

" Umuma ald olan .. ır 
taıyon ıalonunun btlh~ 
bu kıt ıtınlerlnde k~ 
buluadwulrxaaaı btlmellt f 
dereceye kadar dotrud11'~ 

Bu kıt bu Hloolardar> dl 
biri açılmamııtır. Bu yit~ 
halk çok sıluntı çelu•' .il, 
dır. Bu huıuıta allk• 'J 
ların nazarı dlkkattol 
betmentzl rica ederlaı;!/,' 

' ceden endlıe etmek ıc•P 
lifini yazıyor. 

Parlı. 7 (R.adyo) - ~ 
zeteler, lıpanyadan ~ 
de•let adamlarının fr• ,1... 
topraklarında ıtyaıl faaU 1, 
lerfne Franıız boknrned / 
mü1&ade etmemHi lizılll 
dlilnl yazıyorlar . 

1
, 

Epok ıazetetl dıyor ~ 
- Mu11oltnl, ltaJyaD j; 

talebatından bab.edec•1,,ı 
Gç ıündilr, ikinci defa d~ 
yutu or. Bunun aebebt J. ~ 
rtka Cumhurrelainln pli~ 
•e Yugoılavyada 1abık ı' 
•ekil 8 . Stoyadinovlçl~ 
kutudur B. Hıtlerden aı1' 
8 Mu11öllofnto ne 16, 
cell merakla bekleniyor~ 

Ôvr ıazeteılnde .,,._ 
Tabul diyor ki: ~ 

- Mu11ollnl lıpao1•~ı( 
ıon vaziyet üzerine ne ; 
llyeccil merakla belJ~ 
yordu. BuıQo Mu•• 
haf yan ordularının lıp•"~ 
dıtkl zaferinden babıed• 
lirler ( 

Ordre ıazeteıl de f•P;,, 
yadakl Franko nferlıı ,. 
sonra İtalya Baıveklll ,! 
Mu11olfnln ıeılnf yOkıelt 
ıl zafer icabından oldu 

J••ıror. 
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Ve 

-Hitler iki e 
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Si ase ;. 

Eskt Alman Kayıuı Vı .bem 

80 yaım• butı fskat bu 
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Baz; GöriJş Sahipleri Böyle Tahmin Edi· 
yo armış. Fakat Bunl r Çok ileri Giden 

Tahminlerden ibarettir. 
Yazan: 

eıbur lnıllız ılyui 
Muharriri 

Vernon Bartl tt 
«A•rupada bir h 

halık L arp mu-
·~ olacak dı herh ld Jen adam 
a e ıu1b t na 1 emınat ahı 

• ınnuıt d ha lht ır, lyendı-n da 

1 
IJateısdar . MQ th 

Akatuıd n m6 
t r hıt an ıooıa bir it r za. 

eeı çlzec k l 
ıarar b o uraalt 
ıare Q •neıını biraz dolran 

r ı, fak t k 
ıl p le azanç hane· 

Y 1 
a:en in deitldır . 

a nı:r. 
için • ceaaret bulm k 
rupa ıu~u ıaylly~blltrlz: A• 

lıır had:;•t-:ındald mGblm 
• uarp 1 deflttırtl o madao 

IDftUr Bt dent b · r muahe 
n lr dd k re 1 ma •ılnf, miza· 

Jo Ufla d I Dlıbeten k l • e ittirmek 
bud•·d 

0 Jdır Yalnız 
.. U OQ t 

ate l • Ylrmt. elit mil 
b btr 

d,flıtlrmek muahedeyi 
llldır. pek kolay de. 

Çekoalovalc 
llle.nya h ,'!11 hududu, Al 
k k er11eıı h 1 or Ultuf arp 1 e 
dırecelrıt ~ •:ın deilttfrlldı, 
Fııkat Q D ~· •et, 6yle oldu 
de k ca a dOıoya l1ler1n 

orku ile dexıl 
mi •rr.u 

1 
" de umu· 

•dereek d hı rln hareket 
a a mı lı b t et . 

rnıı ofuruı. derahıt:ı? 
Acı bir h 

bunu •klkat var ld 
ıanutmcrn 

Y enı ve ço&.: lbun: 
lcha 1 gGıcl hır ma . 

0 •n Mıllctl 
kullanıhnad r c~mlyetl 
P•ıl.anıyor. 1 ~için bırakıldı, 
anleıaı aıadakı hut t ıu1h 
deYaaı hak112laklara 

ettirmek h 
bır &det l uıucund 
iı le 1 lo ara le kullanılaca 

~ n atı, yedi 
lın 1 memleke· 

ıenç ııı on do 
bal&ıvor. ımanc 

Münlh nl 
ani ._ at 811 öyle bir 

ftn ad onu 1 
olaul b mzal mıt 

ruı epıl ut d 
Yeridir B anç uyaa 

. u anl•tftl d b 
panik h a a lr 

• • 11 •esil m lttcdlr. 
Fakat bu Q I 

reıı •ltı~da o A men lda 
dekı Çekler bul Dan yerler. 
••vel ' anlaımadan 
b 1 Ç k tdar ıt altında 

udunao im ol rdan d h 
az " 

Bu ıuretle biz ' hududl . 
ran har P etmeden d deAl-
~bllecett g6aterılmıı oldu 

an dökm den muvaffak 
olan Al m oy • kan d6ke 
rek IDUı.aff er ol n dl er her· 
hanaı bir meml ket ~ d 
m l h a r 

u areket edec k ö 
rüameyor d b g 

kazançtır 
ıa a, u geae bir 

Diler bir kazanç daha 
var. 

t'm•n milleti, hderlerloln 
on ara harbe ne kndar J kın 
bir noktaya k d 
d 

• r ıQrükle-
lflnl ıördGler O 

Al 
nun lçtn 

m n hududları içi ' ne ıu· 
d tll Almaol rı almıı 1 o wa 
larmd n dolayı vinç du-
Y•cek yerde bir harp tehlt· 
keııue kad r ıürükl ndtklerl 
içi libtrar duyuyorl r. 

H Mtıter Çemberi yn H r 
itlerin lıt dttınden fazl ıı· 
1 

clerbal ver rek Hnl r 
Ul\llGDtn •lya .. uelı:; 11)UY f 

faktyetlnl flbat etmfıttr. 
Böyle yapm mıı olsa1dı 
k ndbt bir m11v ff aklyet 
14 azanmıı olacak ve bu, 
Hıtlerln nilfuzuo mütblt au · 
rttte btr darbe indirecekti. 

Bununla beraber, Gobbel
ı n büUln propagaodaaıoa 

rağmen. Almaol ran tenkit 

abıltyetlerlotn tam mtyle 
m hv dtlmemft olmuı Al
manya dııındekl bizlere bir 
ceıarct vermekte •e Alman 
yad b rbl milli elyuet va 
illa ı olarak lnnl r bir 

tht r tetkll etm ktedtr . 
Nıha,el lnglllz efkir1u 

mumlyealola, M6nth anlat 

muını ıilkiinetle bekienmlt 
olması d bu hadisenin ka 

zan9 baneal e yazılacak fflf· 
lerden biridir 

Fakat zararl rla mukaye· 
ıe edecek olurıanuı: bu ka
z nçlar pek kOçQk kalıyor. 

Evvela, Hltlerlere ye Hım 

mi rler demokrutler harp 

edem z kon tf gelmtıtır. 
Çekoılov kya ukerl lıuv.-e 
U &mha edllmııttr ve bun· 
dan ıonra bir Alman fran· 
eız harbinde yüz binlerce 

••kerden mürekkep kuvHt 
il bir Çek orduıunun Fr a· 
eadan ziyade Alman aya 
Yardım el'llek fmk nı ha11l 
olmuotur 

Dığer taraftan Almanya, 
fcap edera , orad kıl rlo de 
zar nn ol rak, cenubi ıar 
ki ~vrupaaıod kt pazarını 
kuvvetlendtrec~kur. Bu ıu 
retle Almanya büyGk bar 
iptidai madde ka ynafı bu· 
lacaktrr. 

Kar ve zartır lıateıfol bu 

ıur tle teıblt ettikten aonra 
vardı ımız netice ıudm: 

MGolh anlaıma ı <'İdare et
mek için parçal » umdealol 
latbık tmfı oluyor 

* • • 
Her Hıtıer Mııter Çe 

berliynle M. Oaladyey Mü· 

nıht ki mıığh1bly ti rındea 
ıonra kendılerloe ıelmclerl 
fçln v kit bile barak. edı . 
Alnı ve Lörendekt ta!Jrl
k h tle Fr nııızl ra ne ka
dar yalnız oldu 1 rmı h tır-
1 ttı ve bu ıur tle. her ne 
olur a olsun Alman1 ile 
bır nl ırn ya v rmalc ıau. 
ren bazı Fran11ız'rırıo nüfuzu 
uu artırdı. 

Müttemiekeden bııhı tle. 
rek de btr t r fla Bü~ ük 

=rUaoy ile Oomlnyonları, 
•ier taraf tau da Bü ük 

Brıta l 
1 

nya t e deolzaıırs mih 
teaıl keleri olan kGçQk A 
r v 
upa mcmlekotlerJnl blrlbl· 
rln~ dOıörme lat yor. 

k d ' Hıtler ıon eenelere 
b ah r mü•ternlekedcn hfç 

a etmezdi. Onun için bu 
(fÜo bunla 
1 

rı acab neye de· 
r ıürGu · d ,,.or, iye dOıOnQyo-

rur.. Onuo bundan 0111 

~akaedı A•rup da daha 
•zı Yerleri kontrolü oltına 
hnaktn 

N releri mı? Meeel& Tuna 
bn•suı Ye alkaolar . Pa· 

kat Hltlerln Balkanlarda kar· 
111ına çık n bir mania •ar 
ki bu da lt lyayı o mınh · 
kada harekete geçmtfe 
mecbur etmek korkusudur. 
Zira ltalya. franıa ve in· 
ııltereye çok uzak o1an Yu · 
nanfıtan. Arn •utluk Bulıa 
rlıtan •e Yugoılavyaya kar · 

ıı bazı lbttraelar bea1emek · 
tedlr 

Dıter taraftao,Alman1anıa 

hemhudut olduiu memle
ketlerde, boo durmayacafını 
26ıteren tıaretler •ar. 

ŞDpheılz, [lu yaya kerıı 

harekete geç cek defli. ln
ııllz •e Fran11z h0k6metle 
rlnln, Ruıun Ç~lııoılo .. kyaya 

Jardım taabbütlerloe kartı 

ıöıtHdlklert muameleclea 
ıonra Sov1etler birlıfl Av
rupaya ııtttkçe daha az 
ehemmiyet •ermeye baıla • 
dı. 

Alm•nya Cehfıtant Ma · 
carletan arasındaki aeçldl 
elde tmek tıtem ılne r i· 
men bofd yıoı elo geç r 
mcsk makeadı ile Ukran1a 

1 ya karıı büyük b'r harbi 

ıöze alamaz. Zira, artık tu · 

no. havzasının buidayını 

kendl11nde temin etmıı bu 

İunu,or. 

Alm oya 5nümüzdeltt ba · 
hara Lehtıtana kartı h re 
kete reçebıllr ÇOokü, AlbaJ 
Beldn Çekoılo•akya buhra· 
nı eınHıada aldıjı cephe 
onan etrafından bOtOo doıt· 

lanm uzaklaıtırmııtır. Fa
kat ıOpheıız Lehler, harp 

etmemek için Almanların 

bir çok taleplerini kabul 

edecek vo Ruıyaya ya ınlık 

ıö tereceklerdtr. 

Lih oya ıay t kola.,lakla 
gere A.lmany nın. ıcr k 

Leblıtanın lıtıfad edec~at 

bir urban olabıllr. 

Dıfer tareft n, Avrupanıo 
en kendi hallnJe de•letle 

rlodeo birine Danlmarkaya 

kartı son zamanlau!a Alman 

matbutında teblakell bir hü· 
curo b ı1amııtar. Meseli. 

« Vülhlçer Beobahter» ı•ze · 
teıtne 6re MOnıh nnl ım · 

aıodan ıonra Danlmerkad 
«Alman al ybtarı cetcy n 

öyle t brik edici bir hal l· 
mııtar ki bun her türlG • . 
ııtrı ile bir nihayet vermek. 
llzımdır.» 

Bolçlka da bu cihetten ya 
na pek emniyette defıl, zl· 

ra Alman m tbuah ondan
da Ôpeale MalmedeJI teU· 

yorlar. 
Bununla b raber Avru 

p oırı elyaat c0Arafya11nı 
tebdil eden bQtOn bu tehi!· 

keler Nazi hük6m tinin 
kontrolü dahtlfnde olmayan 
bir lmtle dayanmaktodır ki 

bu da lnııllz hO"Om t adam
larının tutacakları alyaeet. 

tir. 
Buıfio Avrupada dikkate 

çarpan en mOhlm bir ıey 
varea 0 da loıtltercnln ıC-
l&hlao•at1Dcl•n Al•••1an1• 

ıatoıunda, elleel ffradı ılc 
mQtev zl bir halde geçirdi. 

H tta ıöylf'ndı ıne aöre 
eııkl ı par torun bu yıldö· 

nümOnde ıatodakılcr asm · 

p oya J rln ıarap lçm ı· 

ler. 
Vılhelm için yakın ad m 

larıodan biri v kttle «Zlk 

zakla adam» demtı . BogOn 
bunu. b hrlatan bir Franıız 

muharriri ı&vll" diyor: 
«Bu ı6z6 ben de dofru 

buluyorum. O, ılyaaettnde 

ztlızak bir bat üzerloede gi· 

derdi. Horkunç bir harpten 

ıonra, ıfyautten çektltılnde 

bıle bavle h reket etml tir. 
<ı.Prueya Atm 'D}'ft!IDd 

oo neyi Blır.r.uk y ratmıı · 
te. lmper torun ılk zikzak 

hareketi Blamarlu uzftklaı 
t1'mak, fakat oodan egnra 
yine onuo ılyaaetlnl tatbik 
ettirmek oldu » 

K1Zıl tum çö'ünün i n 
Ôzbeldstanda yfrml e ne· 

den beri kum eahaların ge 
oıılemetl e kerıı ıtddettl bir 
mGcadelede bulunulm kt • 

dn· H 1 o, 30 840 ti lıtar 

kumlu toprak ziraata açıl 
mııtır. Bu topraklara •fl\Ç 
•e fundalık dtkllmfı •e tat 
hı otlarla kepatılmııtır . Şım
dı burada eebze, k rpuz. 
hubub t yettetlrilnıekte •e 

b•icılakd yapılmaktadır 
Kumluk ar zlnlo verimi! 

bir hale ıettrılmeıl için Kr 
zıl • Kum ç61ünün cenubu 
ıarbi mıntakruında kuyuler 
açılınektadar Sur d ıu. 
130 metre derinlikte bulun· 

muıtur. Açılan bir kuyu, 
ekılmfı toprakların sulanma 

ııoa ve IS 000 beı h yva· 

na lDzumlu ıuyu vermekte-

dir. Bu ıene iç nde bu 
mıntakad tkl kuyu dah 
k aılacak ve ı 1 cek en 

de rıc alta uyu eçıla 

calttır. 

Çöl mıntalc ımda oüfuı 

ıttllkçe rtm kt dır. Daha 
pek yalunlard Kızıl Kum 
ç6lün6o orlaaında l lto T m 
dı Bulak ancak ufacık bir 

k6ydü. 
H lbukl timdi bir manta 

lsa mc:rkez.ldlr, kulQbQ yedi 

11nıflık bir me tebl, bir t · 

lef on lıtHyonu, bir kOltür 
parkı ve çocuk yuvalara 

vardır. 

duydu§u odl§edlr. 
Sılahl oma, tek bıııına 

oluna, harp doturuo, fakat 
ıll!hlanmaya bir de tıaf ı de 
recede mefk6r t•ı•Y n. 
azimle bir ıtyuet ılA•e olu· 
nurea, o zama blllklı h r 
be mani olur. 

Tcuudıfım en iyi glhOı 

uhtbl ktmıel re na:r.ar n, 
Alma11ya lSnümOzdekl aeklz 
aya kaci r, etlAhl rı zal
tılmuı lçto mOzakerel re 
glrlıthn ıl t klıflnde bulu 
n cak. Her Hıtl r d iki ıe· 
neye kodar m vlcıtnl kayb . 
dec ktlr fak t, y zımm b . 
ıands tıır t etUllm gibi, 
çok ılerJ atdcn tahmini r· 
.len kt•m•k l&aımdar. ,, 

SAYFA : 3 

ulga ·stan Ba~-=---R.-AD~ 
kan Antantına ANKARA RADYOSU -

k ·? G ·rece mı. 
(Baıtar fı btrtocl ea)·fada) 

vukuu takdirinde, kendlıloe 
mfisavt ıtlihlanme hakları 
veren Selanık anleım eının 
manh~ i bir netrceıf olur· 

Münıbten ıonra beynel
ml el vozlyetlo geçirdi~! fn· 

kltllf üzerine B kan AntftD 
ta, ~ ttıkçe karıılıkla ıO 
dllf&a paktı ol aktadır. 

T rklye, Bulg rl tanı da 
Balkan nt ntın al rak 

srkftıfnde· 
Avrupcnın cenup f 
ki karıılılı:lı 11udım toplulu -
iunu takviyeye tuaft rdır 

Balkan pııktınıo dlfer .za· 

il da bu fıktrdedtr, Roman-

ya matbuattnın Bulgari.tan• 

karıı vazl etini deflttlrmft 

olmR ı d h arlı bfr al&met 

eevıhr Mtf'kllll buoun 6ze. 

rlne Bulgarlıtennı ant ot 
topl11ntı11na mit htt veY• 

mur11 hhaılar g6ndr.rmtıl th· 
ttmallerl be,glhtermlıttr. 

Dlff'r taraftan Bulgarlı· 
tanm da ant ntn t'''flf bir 
surette fftlraktan emnun 

d O h oktur. 
olec ğrn a f P e 
ÇOn ü, ulg rlıt o oll ": 
oı beflıy&caiı Jef'd umumı 
nzlv .. tl takviye ettl~lol hfı 

S f eh fili 
edecrktfr. o ya m 
tarefınden takdir olundu~u 
gibi. bu h reket Bulıarlst• 
nı ti hak datreılne girmekten 

korur. Bu da RorrıanY ve 
YugoılavftıY 11rkadnn sn· 

yıf oldukları hlı 1 vermez. 
Bır rlv yete 16re Bulga· 

rlıtanın ant nt girmek için 
cenubi Oobruc nın kendi ne 
ve ılm ı•nl htf1 cel tir Çün· 
kO bur ınıo 8ulgarlar1a 

meaLQn oMu~u. Köıe Jyı1nof 
ka blneılnln bu tetYf ye ıeklf 
tle milli emelleri t trl'fn ede• 

rek MOnthtenberl f azl he 
.. teren tedılcll rl 

yece.n guı 

t ıkın edeceği nnlso lıyor. 

Snvyel urr;-Enıele~lü· 
elleri. 

Son yirmi ıene z rfmdıı 
SoYyet Ukr nf da, lıQyük 
ek rlyetl l§ÇI ve ldSylOd n 

gelme muaz:ı lll bir eot le 
tü l orduıu ... ncude gehntı 
buluom ktedİr Bunun en 

baılıc amıllerıoden birini 
hOkfl etin eotelekUiel kad 
rol4r tcıl:ill ınakıadtyle ,ok 
aek tahıllo verdiği ehemmi 

)'et teıktl etmektedlr-
y alnıa on iki beı yıllık 

p \an devr lerl eınaaıoda, 
Ukre.ny yOkıek mektepleri 
103 000 mütebnaaıı yetlttlr 
mlıUr. Bunlardon 41 bini 
mühendla, 28 bini muallim 
13 blol doktordur. Ukr oya 
ırı.nat mekt~plerJ de bu za· 
m o eıo eındo. 192 000 mü 
teha11ıs teknlalyen yetııtır 

mtıtır 

1911 Senesinde. Donetz 
ltömfir h vz111ıorlo yaln1z 
764 mOhı-odtı ve tek Jılf 0 

rdı• halbukı hugOn or d , 
ç ıı o mOheudlı v te nl 

11 y nl rıo d(.df 17.000 d!r. 
1914 Seneıl de, Ukraoy 

d 45 4$3 muallam mevcut 
tu; bugOa 11e 181 607 mu· 

11Uım vardır. ı914 5eoeıl d 
ededl 6.000 olan doktorla 

rm mlkttırı da haleo 23 000 
e çıkmıı bulunm kt dır. 

Ulrraoya trakt&r tıt ıyo • 

Dalga Uzunluğu: 
1639 m. 183 Kc~. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kn. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

8 2 - 939 Çarşamba 
12.30 Proğram, 12 35 Tiırk 

mü&t(tl Pi, 13 O'\ Memlf'ket 
ıe t yarı, ajanı . meteoro· 

loj haberleri l 3 1O.14 Rl· 
yae tlcumhur Bandoıu 
[. Şef lhaao KGnçer] l -
1 elke - Eıkl dostl11r (Muı) 
2 MrıqG•s GOzeltro!. 

[VelP] 3 - Supp" Vıva· 
nada eab h, ~~le OatO • 
akıam [UverUlır) 4 - L•· 
roux • flOt yerobua fçln 

f11nte1:t. ~ - V.-rdl · Maa · 
k h balo opr.rHından pot
puri 18 30 Prolram 18.35 

MOzlk [Keman ıolo: En•er 
Kepelmanl Kem n reıltah: 
En•er K 1man J - Lan· 
S?er Se•beld • Nt ectk: 
[L•ndlfl!rl 2 - Damhroıtn 
- KOçftk .. rın r canTonett• 1 
opoJ 6 3 - L1tlo lıp•n•ol 
ıenfontıtnln Andenteef 4 Cho
ptn • M11.t tn - Gec mO 
sifi fNodurnfl 1 do dlef. mi· 
n&r 19 no Konu m 19 15 
Tilrk mO-ılfl ff aıl h"•'"tl: 
Sult1tnlvsgAh f u1ı] 20 oO 
AJıtn• mt1teorotojt habf!rlerl 

ziraat borH111 [ft..tl 20 15 
Türk mOzlif' Ot<uvıtntar: 
Muat1tf11 Ça~lar. S1tflve To· 
k 11v. Calantnr: Ce•det ç .. ı
la. Refik Fen""· F11hlre 
f,.raen, Etr~f K1tdrl. l -
O•ma'h be• - 5 .. tart1baa 
pr.treYf - Tanhur1 falı .. 
_ Bıuil vuılat let1ıtn. 3 -
K b1m Uz - GHn ıenl 
terlr .. trnezıe. 4 - Şr.mı.,t· 
tın Z••" - E• srone" ec:ıl 
5 _ R,.fık Ff'rtan - T11n-

hor tıık••ml 6 - ftıl'""" 
•"" - Gnl o'•""' 7 - Bıl· 
mf'n f'"" - Sar ... m,.Jı' 8 -

R·f•k F"''"" - Rut '"'ki 

. y-. leh el 11nı "'"'''" 9 -
Al• G"lfp h"• - SuE'""" 
111 ,kı • ff,., lAhu •"'"' «&r· 

"''"" ıe•n 10 - A7.'r f!f,.n · 
dl . V "'R'lh H& sem•'•'· 
21 00 Mf!mleket • •Ut ayarı 

21 00 Knnut""' [M1r11h ıa . 
ti) 21 20 Eıh1tm, tah•lllt, 

knmhl•o • nukut bnrıuı (fi· 
At] 21.30 Temıtl fRtr • ka) 
y nan Elcrem Rkott Sftyf f • 

rkOr n 22.00 ven· •tf!t 
MOzlk [KOçOk orlu~ıtra • 
t r: Nectp A9kml 1 - Zt-
hrer _ «Der ıchatzmfl!lller» 

operetinin :ratı1erl 2 - Stolz 
_ VtJ nadı ılk b har 3 -
Ltock• - Darılma (Fıot si 
4 - Uncke - Koprl fSe· 
ren d J 5 - Lf ncke - Oltm· 
plyadlarda (maf1( 6 - K I· 
man - IConteı Mııırl9a ope· 

retloden potpuri . "I - Jo· 
hann ıtrauı • Şen vı,an• 
f ValıJ 23.00 MOztk fCubaot 
• Pi J Z3 45.24 Soa ajanı 
hl'I berlerl ve yarınki prof 

ram 

larında, 15 OPO :ira t mO· 
heodhıl •e t~knfıt1enl çalıt 
maktadır. 
eaıan bu 6teb uıeların 

h m o h,.pel. ıon yirmi ı 

o içinde, Sovy t vükı"k 
m ktf'plerlnd yetıımııtır. 

Ukr oyemn kendlılne atd 
iklim Akad meal de mevcut 
tur. Ytrml bir ıub deo mO 
r kkep olan bu akademide 
8'48 ilim adamı il I• m11h· 
telif bnnılatı Qzerlnd çalıı· 
maktadır. 



B .. Faşi t 
Gizli Bi T p 
(B~ tarafı btrıocl sayfada) 

nan büyük fatlıt konıeyl 

kahraman lıpanyot muha
rlplerlle Jt jyonerler hara· 
r tll ıelammı ıönderlr ve 
f ~lzm ıöoiıllft kuvv tlerloln 
d va Fr nkonun zaferıle 
neticelenmeden bu dayayı 
t rk etmlyeceklerlnl herkese 
bildirir.» 

M6teaklben Duçe, faıızm 
muharip kıtaatının yirminci 
yıldön6m0n6 teald için lı
nan t dbtrlerl anlatmıı e 
bunun (izerlne honıey ı•· 

iıd ki karar ıuretlol kabul 
etmlıttr: 

BOylk [fat12'm konaeyl, 
Duçeotn t klıfı Ozerlne, mu
harip kıtaahn yirminci yıl 

d&oQml mOnuebettle, ıoı 
yal kanunlarsn heyeti umu
ml1eılae yeni b•r lnkltaf 
temin edllmeıtnt kararlaıh· 
nr. 

Konıey nihayet, heaap dl· 
Yanının 1937-38 hHapl ra 

hakkındaki rapoıunu dinle 
mit ve 1 O ıubat tarihinde 
tekrar toplanmak (ize re da· 
f1lmı1hr. 

Parla, 7 - Sıyaıt meha • 
fillerde hGlıGm ıOren kına· 

ate ıöre, Franıız · ltalyan 
lhttllfı 6nftmClzdekt ıtın . 

lerde kati bir devreye ıtre 
cek ve Avrupa buhranı 1&· 

atler geçirecektir. Mu110Jinl· 
nln hıft içinde tekrar topla· 

nacak ole• bQyGk faılıt meo· 
ltılnde bir nutuk 16yll1erek 

ltal1•nın lıteklerlnl llln 
edecell kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

BuıGnkG ıaseteler faılıt 
mecllılnde •erilen kararlar 

etraf tada muhtelif mGt lea · 
1 r ıerdetmektedırler. Bu 

~uıuıta Jur ıazetHI ıunl n 
yasmaktalln: . 

Mtlteaddıd tefılrata ılre, 

İtel1an llteklerl meaele1l da · 

ima meyc11t kalmaktadır. 

Ve Yııtl ~aıa ancak bQtOo 

lıpanya l'ranko kata ta ter -
fıodan ı11al edlldikt o •on 
ra ıelecektlr. 

Ôvr ıazeteıl tıe ıayle dJ. 
yor: 

Duçeata paı:art11t •ey 
ıalı ıonn dtplom " Joh1e 

~üyOk devi tlere bir Devi 
muhtıra ıöndererck lıtekle 
rlnl teırlb etmeılDe tnUzar 
edilme t dır. ŞGphe iz bu 
tahminden ibarettir. F k t 

d n kı • muhtelif hükO.· 
met rkezlertnde bunu 

aydetttk v hab rJ olduiu 
ibl eriyoruz. 

Ordre gazetesi de elec k 
h ft bir oota vertleceğlnl 

tlert sürmektedir. 
G zete, Rom - B rlln -

To yo mQı llealoln hemmah 
f llyetlnl kayde tyor ve 

Balı 

K6yü: Mev it: 
P mukçu Kavacık 

Y uk rıd hutfot Vf! v 
ttllr.•P 

kati devreye ııırllmekte ol · 
duğu kanaatini göıtertyor 

ve dtyor kl: 
Nettce domokraallerJn to 

talltcr devletler karşısında 
BÖıterece lerl lnıfcam ve 
aalm derecealne baih olacak· 

tır. 

Populalre gazeteıl roı 

ıelette, Roma ve Berlln ara 
sıod anlaıaıezlıiı bıldıre · 
rek Alman kaynıtından 

lınan baZI haberler& k y

dederek diyor kf: 
<tHltlertn Munoltnlye Tu· 

nue "Ve Koretkayı lıtemem-e 
il ta niye et mut bir ltldal 
eaerl olarak ıaıterlllyor. 
M utlya, Llyon ve Parfıl 

fıtememealnl de pelslla ta•· 
ılye ed btltrdf. Httlerln Mu· 
11ollnt7t itidale ınk vetlleat 
altınd onu Konlkaaın ı•J· 
rlaakerl bale konulmaıını 
•• yahut Tuauıtakl ltalyan
lara ald hakların arhrılma

ıını lıtemei• tııvtk etmeıl 

ıarlp olduiu kadar v hlm 
dır. 

Ztra, mihverin lıtek cet· 
••it nihayet bu lıe, dtplo· 

melik mOzakere derhal ka 
panacaktır. 

Londra, 7 ( A.A ) -
B6y0k Paaar gazetelerinin 
ıly ti muharrirleri, Hıtlerln 

nutkundan ıonra arhk ı6zl• 
ltelyaya ald oldutu kaaaa· 
ttndedlrler. 

Bu muharrirler, ltal1anın 
Akdeniz havzHında dlplo· 

matık taarruzunun vahim 
netlcel rlal ıtslememekle 

ber ber, bazı &miller keo
dılerlne oldukça ceaaret ••

rlcl m htyette görün•ekte· 
dır. 

Sunday Ti es ıazetnt, 

bund o b6yl Avrupanın, 

htç 'olmazı• ıarp Avrupanın 
yalnız h rpten ıalnnacıfını 

deill, barııtanda lıUfade ede 
cetınt Qmld ettiren el dl ıe· 

bepler me•cud olduiunu bll
dlrm t dtr. 

Fr nıanın ltalyay taar· 
ruz etmlyece 1 ve e~er it (. 

a Franı y h cum ed ne 
lo ılt renin, Fr naanıo ya· 

rnnda yer alecaiını ıöy· 
lemek bir mGttıarlf yl 

lıbata k lksım k demek 
Ur. Muuoltnl böyle bir teh 
ilk yl g6ze almak fıtlyecek 
mtdır? Bu takdirde muzaf
feriyeti thtlm ll pek uz k 
ve böyle bir muzafferiyet 
oldufuau farz he bil bu 
nun faydalarını ofıbeten 
d•ha z t lill bir dtplo. 
maaının f ydal~rınden da
hi çok oz olacektır . Htı 

kik tte, lt lya, Alm ny 
k ti ol rak ke dlılle birlik· 
te rurilmedıkçe harbi düıü· 
ocmez.: F l bu ıartl o r 

• • 
cı 

· zl ğı a .. .. 
Hududu: 

Şarkıın Hat o, ıarben 
Hacı Abdı vlitl rı, ot· 
m len flU JrlD11, c: DU· 

ıı M f ı:ı; o lu Mut 
t~fp . 

fi U y Ellı hırl a 

t·ll Pi M!'.lltl 
o 

altınd 

temel 

hakiki 

bir harbin en muh
netlceııl it lyanın 
htlklAllnfo olh · 

yeti demek olmıyacak 

mıdır? Almanyanıo ıtmdt 
d hl hlklm ve nafiz bir par· 

toner olduiu dotru elmakla 
b raber balyanın Alman 

f rdımlle hezimetten kurlu· 

)acılı bir harpden onra, 
bu dOılace daha zly de 
haklk t olmıyacak mıdar? 

Mevkii: 
Ay16ren 
Mahallut 

• 

ef 
Sokağı: 

PJDarlıçeıme 

Ctnıl: 

Ana 
Mi tarı: 
61,95 

e 

• 
Bedeli muhammenl: Hududu: 

40 ltra Şarkan Ali Y• 
man kazı }.tJı 
k11men Ell011 

Şerif, Kıılll111 

laakkal f'ısrl 
fmnı, ti•'' 
len aık rt 111" 
sıka cadd••1• 

P t· eenuben ' 
rlçll Şaban •'' 
8 ... 

Almanyaya ıelince ıeaete 
harpd nb rl abhıka lıln ya· 

kıl n ı yretlerl kırmaia 
Martlı General Ali Haae ( 15 nu: lu) '4 eda, 1600 lira Solu huıuıl 111• 

haıebe •artd•
1 

ıefl Haıao, •'~ 
kaeı HaeaD b• 
çeıl, 606 1~' 
Abaeı ••J 

muv ff ak oldu tan ıonra bu Mah\l ıl Hikmet c ddnl bir •utl:>ak bir 
miktar aylu •• 

memlek Un müııtemle e 1&· 

huında bir ıerıüzeıtt tecril· 

be etmemetl için hiçbir ıe· 
bep 16rmem llledlr. 

Keza, ıura11 da kayde la· 
yıkt1r ki, Hıtler nutkunda 

Kepıild Cami cedıd Hene 

bodrum 

(4 oda. 2 ıbır, J fı 
ruo, • 339.48 M 2 
zemin OzerıDdıd&. ) 

650 Ura Yol, Hacı bs't• 
ojlu ~Gkru, ~o 
la Emin ••''' 
ıcel, bakkal t1

1
°· 
b' 

••Jlll ojlu 
rahim ve lbr•' 
blm pehll••11 

ureMıl e•lerl 

ltab ye, Fr ıHaya karıı 
teıctden ı kınmııtır. Alma•· 

ya, aııcak menfaati rınl ta
klb için 1eiloe 1otun ln
ııltere Ye Franaa tle barbet· 
tmtk olclujuna anaat ıe

tlrdiil aam n ltalya1a ıtllh 
la mGaaheret edecektir. 

1 JOO Adet çlDko le1ha 15 atlet Al••D pil\yerlut6rü 
Çınkeların bdıer ktloıu 4 kuıuf. 
Pilvaria ı6ıiin beher ıclcdt 1 lira (K•ıueu 111hlJt1lıııie tultm tdıl1t1:tk ıaatılf) 

Yazı ıu ıuretle bitiyor: Yukarıda evHf .. e miktarı rnılı ıe1rl mınlnılluin ıatıtı, 21-1 939 tarthlo~j: 
8·2 939 l rıblae kadar 15 aGn ır.üddell._ R.Üz JtCt')e lor \ltl\Jr. 1alip olamlann ıb• ~ 
16r.il olan 8 2 t39 lHıhlce a.tiudıf çııııaı~a ı r.G ıut 16 d •e: JOıde yedi ~•f" ~ 
p y akçılerlyle blıhllte D ft rdulık .lıtruilıde l ulwaılır1, dıtııfnl Dl I lı at a1'1' 

Fakat Al anya, lnaıhz ıl · 
llblanmatını Ye çabuk •e 

nihai bir harp lmlıia11zlıiı 

nı ıöz6nünde tutmalı 61· 
renmfı 16rOnau~ktedır. 

lıtlyenleriD ile Milli Emllk daırulne amChacaatlau. 
4-1-21 

Balıkesir Vilayet Dainıi 
Eneünıeninden: 

Balıkeılr hnkumet konıjı içinde bodrum katıncia bir 
odadan ibaret ve 16 Şubat 939 tarihinde m6ddetl httam 
bulan bOf eaın muharrer ıeralt daıreı!nde lıUmal edilmek 
6zcre bir sen~lıtı muhammfn bedeli le n olan l ıO Ura 
üzerinden ve 23 ıubat 939 tnrıhtne teaadüf eden perıam· 
be ıünü aaat J O da •haleti yapılmak üzere 15 ıOn müd 
datle çık eluıltmeye konulmuıtur . 

Movekkat teminatı 825 kuruıtur. 

İhale hClkümet konaiında •lllyet makam1Dda müteıelL· 
il ncOmen huzurunda y pılacofınden lılek ilerin muar· 

yen vakitte muvakkat teminatını malaandıiına yatırdıiına 
dair makbuz tlmuhaberi Yeyahut banka mektublle ve bu 
bu uıda mlllnmat almak fıllyenlerin daha evvel eacümenl 

... 'l 'l 'l 'l 'I. ... 'l 'I. .... 'I. ... 'l 'l. ......... 'l 'l. ...... .-; 

! TQrkiye Cumhuriyeti Zir at Bankas• l 
~ Kapital: JOOJ)00/)00 Türk lirası 1. 

~ Yurd İçinde 261 Şube Ve !ijans ~ 
ili Dünyanın Her Tarlllında /r1 uhabir /er f. = Her tGrll zirai ikrazlar- dJier bllcumle banka aıu· ~ 
fJ. amelerl büy6k ıubelerJnde ktralıls kaıalar. f. 
.ı lhbareıa taıarruf ve kumbar hetaplanode ılır~· ~ = mtycler. ( 

: I kıamtyt: lktarl: ll"anıiyenin tutarı: ~ 
11J ADEDi LİRA LiRA f 

JOOO 1000 f 

• • 
500 5 f. 

ı ~o ~ ' 

----~-------------------3_-__ ı_-_2_6 __ ,; 

•lllyete müracaatları ılln olunur ıe ıoo 1000 ~ 
25 50 1250 ~ 
o 40 1200 ~ 
~ ~ ~o ! 

alıkesirortaokulla Satın ima 
Komiayonu Başkanlığından: 

Tahmini Muvakkat 
fıat temlnftt 

Ctnıı: Azı: Çofu: Lira Lira K. !kıtltm• 
fekli: 

Takım elblıe 404 440 6820 51 ı ~o kapalı 

zarf 

Ortao utlıuın lhUyacı bulunıın yuk rıd yazıh takım elblıe; 
ııırtoameıtnde tadil t Japıl rak y ntden 15 gün müddetle 
ekslltm ye çıkarılmııtır. fh leıl 23 · Şubat. 939 perıembe 
günü Hat 15 de Bfthke fr aarlf Müdürlüiü oda11oda 
y pılacaktır . 2490 ou ar h kılltme kanununun tarif tn> 

uygun olara h zırlanacak ttımlnat v t kltflerl hev• z"rf· 
lnr tb l ıüoüode nihayet et 14 de kadar omtıyon 
baıkanlıiıon verllmlt bulunacaktır. Şartname ve DÜmune 
lerln Balıkeılr Nec tlbey Ôlretmen o ulunda ber ıün ıi· 
r61eblleeel1 din olunur. 

4 - 1 - 28 

108 öUUO ~ 
Bu lkr1111tlyelu her Uf aJJ bir olmak uz.eu se· 

nede d6rl dtf o. bu ınik.lar uıerirrdtn kura llt doğıl1 1 
"' lacaktır. 1 ~ •• ·~····· •• •• ,, 
Devlet D«!miryolları UçlJ.nclJ , 

işletme MiidiirlüğiJnde~' 
,J 

Muhammen bedeli tle buluoduiu yer, mtlstar v• 'o~' 
agaiıda ınulı ihzar edtlecek balaıt 24-2 939 cuma 1 ~ 
.aat 15 de çık ekııltme ile Balıkuhde 3 cü ı,ıet" 
binasında eksiltmeye koomuıtur. 

1
, 

Bu ite ıtrmek lltiyenlerln 142.50 lira muv kls 11t l 
mlnat vermeleri ve 2490 No. lu kanunun t ylo ettıi1 ,I' 
ılkalar 'fe kanunun 4 ncü madde1t muclbtnce it glrı1',; 
manll kanuni bulunmadığına dılr beyannameleri ıl ' 1ı 
gün •o aaate kadar komtıyoo relıltjtne müracaatl•11 

zamdır . 

d0' 
Bu ite aıd ıutname Balıkealrde 3 ncQ lıletm• ~i) ~ıı 

IOiOnde •e Sotucak lıtHyonuoda parHız daiıtılo>' 
dır. 

B la tıo bu Kılometr ı! 

lunduiu y r 

Miktarı 

metre 
mtlrlbı: lira: 

lı tl e H cı Mehm t Emin ve Nalmcye intikal ederek 
bual rd n Naınıe ve Halli Beıde iki hluel rl K. Evvel 321 
v T. tıanl 321 tarihli yok lam defterindo namlarıatL kay 
dı yapıldıiı z mrı.n ıuretl hıllkell yazılml.Y r k yftloız 
babası H sanın f evUnden teklinde dly yazılmıı oln:ıHın-
d o· Hih vln v H cı Mehmet ıle lamalltn hluelerl 180 t · Sojuc k civarı 204-215 Yuma ve 2000 1900 

siz ol ra kalmıı olmaaınd bu hlnelcır lıaklund" kcıtf oc:aklard n 
• tl\hklk t yapılmak Qz.ere 17 2·939 ; O me.h'Alllne me- kOeldi ile 

4 
I _ ~1 

mur 6nd rllece fndeo bu· tarl hale ı d ftlr ıı hakkı · - · / 

ol nl t'Jn mahallinde bulunacak m mura Yeya bu mnddet ------------------___.-/ 
fıod Tapu Sicil Muhaf ı:ıhğına m<iraeaatları lü:aumu ı 


