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Partinin Ebtdi Başkam 
Kemal Atatürk 

PARTİNİN: Eb~~i aşkanı: Atatürk, 
egışmez aşkanı lnönü 

----~------~--------------~~·············----~---------"!'-.'--~~~------~ 

G .nel Başkar ığ"' Aid Madd ki Tad·ıa 
--,----------··········----------

Genel Başkanlığa Seçilen ismet Iı1önü Mühim Ve Tarihi Bir 
Nutuk Verdiler VeGenel Başkan Vekillik Vazifesini Başve
kil Celal Bayara Tevdi Ettiler0 Ruzname Mucibince Genyön 
Kurul Yen iden Seçildi. Ve Genel Başkanlığa Aid Parti Tii-

züğüne Yeni Maddeler ilave Edildi. 

Parti Kurultayını ılrünkülf evkalade Topl ntısı 
Cumhuriyetin_ ve Partinin banisi ve kurucusu Ebedi Şefin ulu adı tazimle anıldı 
ve lnönünün.yüksek şahsiyeti "etrafındaki milli beraberlik heyecanla ifade edildi. 
d1rdı tsu ceııt yto tüzuaüo ta - 2 - istifa.· Mahmut Esal Bozkurduı 

Genel Sekretnlığın Ku · dtlıoe atd encümen mu:ba - Bu üç şeklldtki inlıilôl SÖZIU\' 
ınltay R ıkanl ı aına tu tıı.b t>n taıımao olrnn;mııı;ı l e bııı\ ndı. vukı;ıında Kurultay topla • 

Mahmut Eaat Bozkurt ,azdıi• tt!zkere okundu. Parli tüzüğünde yapılan tadilat: mr ve Parliye mensup me ıözlerıne 
Hu rıd~ Par ll tüıüğüoün buslardan birirıi Genel Baş- [lzmır] ıö1lece 

P m u tüzüfünün Geoel Bat" baıladı: 
Gi!n,.ı Baıkanlığa n ı d mad kan stçtr.» 

kanl ıfa dair oloo ıktoct mad- «Bayanl b 1 del erinin tcı dıl ed·lmuı llte· Reıı: nizamname encümeni- arım, ay aram; 
deaı, nizamname tadil en- i b d 1• B6yn.k ıhtlllll •apan ba . nıyordu. nln tüziikte yaptı ı u ta i at u " u 

Ankara 26 [Huıuıl Mu cilmenl teuafından teıbit edl-
' Relı tüzüiüo 34 rıcu a>ad üzerinde ıöz ıöylemek lı 1ük Partinin lçtlmaıaı f ıraat lıablrı~ızden} - CumhurJ· len t ekle aöre aynen kabul '•t Halk Partfılnfn fevlcal dut muetbloce bu buıua edllri ı . Uyeo olup olmadığını ıordu btldlm •• ufak tefek d6. 

ld için a,rala: ua icap eden 15 So"z alın Kurultay azısı ıOocelertml &aCiaüze yaymak e toplanbaı buıün eaat 3 .• u2üjün bu maddeye ald : 
10 ktıılık endlmentn O (\yeden htedlm. 

da 216 deleıenln meYcu · kabul edilen yeni tekli tôy- Bu madde tadılt mazbata ti mürekkep olmHını ve ıeçl H k d J 
._•tle Ye Genel Batlcan ve leuk komJıyoo üyelerinin ledır: ıı hakkında bırçok mebuı- oı 16r6•Gz ar a aı ar .. 
•dh B •- 1 C ili B u ti i d i i J d l l Blyük thttlllt yapan blyik aıveal e ayar kurra ile a,rılmuıoı teklıf «1 - rar il il b n s ve lar Ye vl lyet e t-ge eri ı6z t,,. f b k Parti dı.,orum. 

• •ndıın açıldı. etti. Reye lroydu ve ittifakla t tdi baş am 1'ürkiye Cıım- ale rak Puttnin biniıl Ebedi 

1,1YoklamaJı müteakip Ce kabul olundu lıuriyetinin kurucusu Ke - Şef Atatürk'" karıı duyul•n 
lcaı Bayar Kurultayın fev- Çekıl e n kurradıt. tüzük mal Atatürktür. mlooettarlak hıılerlnl Ye onun 

ide loplanhya ça~rılma- k . u ıu k•ld k l 2 - Partinin deg ... /ı.:mtz ö lümtle flçılao Genel Baıkan-'''-d omuyon ıe • e uru - v 

Bu ıizftn yerinde eltlu -
fu•a laancım Yardır. Çla
kü Partimiz Cumlaurlyet 

Partinin Dtği ~ n t•z I'< ~·kt ı ı 

I sm< t lı örıü 
Halk Psrttıl ıeblre, belde· 
lere, kasalıtalara, köylere, 
m•hallelere kadar kök aal-

mıf, dal budak uaatmıt 1.lr 
teıekktldilr ve bGUia bu 

varlalrların malılütudur.» 
Mahmut f.ıat Bozkurt bun

dan t0nra TGrlıı demokratı -
ılDID biti• demoluaıt\erle 

ılzel bir m•kaJH•ılnl Jap· 
tı ve TGrk demokraslnla 61. 

tlalll6ni ltellrttl. 
Ve mtlleUa lımet l•lnl· 
aln etrafında inan ve M•ıl 
ile toplandıfına tıaret ettik

ten ıonra ı6zlertae ılylece 

ıon verdi: 
(Seou Dirt'llnel ıayfula) 

==-alet 1ebebt izah etti 1 ...l başkam İsmet lnönüdtir la~a en l ayık halefin lımet 
•• p au: 

•rttoln kurucuıu bil T" "k k · .. 1 ' Bu tadıle göre Genel Bat lnönü o~duğunu bf'! 
)61c Tarı- milletinin ıeneıın . UZU 011USyOnU Uy& arı: l b 
d "' j kaolıian ıu ıeb,plerl~ yeni yecaola hitabe erle te arlz 
ea çılcar-'ıfı Ebedi Şefin Mebuılardan: b "' den intihap edılebıleceit kay ettirdiler. 
ltaraıını heyecanla ıozlerle ŞükJü Afacan [Konya}, dı da tüzeie tla ve edllmtıttr: Söz alan mebuı ve delegeler 

Yıld etti ve btlbuaa dedi Ali Tuaala (SamıunJ, lımatl A - Vefat aruında AU Salp UrtaYaf, 

Köy Ve Ziraat Ko gresi 
Bugün Açıhyor .. 

lcı: [Çorum}, Yehya .Kemal (Te- B " 11 k E fl k ş 
- t az 1 e yapanuyactı Mahmut aat 102 urt, em- B . . . - • . . 

(( - Onun büyüklüğü kırd•il- Aydın [Surd), Ahf 'bi I l u H L Ei aşvekılımız Muhım Bır Nu ~ t: r ıasla ığı sahil olması ttttln lutay, ı•met .. e · -
~'-cak Türk mllletfoln büyük- Tüzün [Çoruh], Alt Müotp dofoylslyle: de bu1uouyordu 't ki K • A ki d 
GiG ile 6lçüleblhr. [SeyhanJ, Kamil [İzmtr}, r.t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••._ ı U Q 0ngrey1 naca . ar 1r 

Cemal Akçlo [Afyob], "S 

b 
.. Atatürkün manevi varlığı Hamdi Akıor [lzmtrJ, i C. H. Partisinin yeni Gen- i ı Btrlnct kiy ve ziraat kal devam edecektir 
ll iik • .. • • kanma lcongreıt hurin ıaat • 

' mflletfn hayatı gibi Oımao lıın [Eılıltehtr}. Sa bi- :. yon Kuruluna Seçılenler .... · J 1 de Baınkll B. c ... 111 ~bedtdlr . ba Gökçül [Ba lıkeıır). i l. "' 
ı; • Hayarın bir nutiule afıla- Şu Suallere 

Cevap 
Veriniz: 

. . 
Onun eıer!erln l e n mukr.d. 

deı, milli btr v~dfa halinde 

:••ilden nea!le doleıtırmak 
GJiilc Türk mlllcttnln en 

'-ıulraddeı vazlfeıtdlr. » 
b Mütakıben Celil 8 yar 
Gy&k ö lOoün aziz ha-

t1r._,. önünde Kurulta )' 

'1••ını beı dakika ayakta 
•ll&Cata davet etU ve bu vazife 

"'•• ile JerJne aettrıldı . 
Asbaşkan intihabı: 

B'Uld ıonra ruznameye 
ltçlld1. 

1 
l(urultay birinci aabaıkan

~iına B6yük Millet Mecliıt 
tlıt A.bdü~hal k Renda, 

tlcı 
1( net ubaıkaolığa da 

eaya n ebusu Şevki ve 

'J'rıca alta sekreter ayrıl
:• Celil Bayar riyaaet mev
t llnt Abdiilh ltk R endaya 
~tlc etu. 

.\ Müteaktben küu6ye relen 
bclQlhaltk Renda ruzna. 

.... ,. denm edıldiitnl itil-

Coılcan ( Kutamonu}. Dok i Büyük Kurultay, Partinin Değişmez : cııktır. 
tor ~ükrü Ozf.l n (Krute. mo • • 
mu), Minlp Boyan (Vtı n), Ah· : Genel Reisine Sonsuz Saygılar1nı : Uaıt'ektl bu nutkunda kon 

met lhoan {Orduj, : Arz Etnıeği Alkışlarla Kararlaştırdı. : ırebJD cayealnl, kiy ve 
T fik F k S l 1 K 1 ziraat kalluama11aa h6kt 

ev 1 ret 1 •Y ooya • Ankara, 26 [Huıual Mu- 1 (Zonıuldak). Fıkrt Çakır 
Oleı lerden komisyona habirlmlzdenl - Kurultayan bu (fzmlr),Doktor Cemal Tunca metla verdfit ehemmiyeti 

aynlaolar: ıünkü fevkalade topıantııında [ .ı\otalyaj, Cevdet Kerim lo· tebarGz ettirecektir. 

Cevdet Ctcıoilu [Tekırdağ], Parti Genel S ckret,.rt KdUc cedayı [SınopJ. Şükrü Alı Bii1ük Millet Mec· 
Sadrtttıo !Erzurum}, Mehmet Su,dam G.,nyön Kurulun 16 Ôke (lıtanbul}, Rahmi Apak hıınde toplanacak olan 
Duran (Tokat), Ali Sörpük azanoın yeni Genel Baıka- {Tektrfial], Remzi Gilre [Ge _ konırealn ruznameıl 1a.,le- yece, 
[Eskııehtr},Neıet Akkor jAy· nın ıeçlml dolaylılle fattfa i t ] dır: 4 - X övce 

zan ep .. J 

dan), Muttafa Atdıkaçtı [Sam· ettıtınt Kurultay Be.ıkanlı. 8" "k K 1 1 .. .. 1 - Y\lkaek Ziraat Enı- Köy ve ziraat kalkın-
ıun), Mehmet Aldemır (lzmır). jana bir tezkere ıle bildir- UYU Uru fayın 00nUn8 S00· Utüıü tı.lebeıt tarafından lı 
Salth (Bura j, Ömer [Kayseri], dl . SUZ SayglSI: tiklll mart•· . ması için Y•plfabile-
Natm [Nljde) Mehmet Ali Buou mGtcakip 16 azadan Kurultay, müzakerelerloiP 2 _ Açıı autku. cek şeyler nelerdir? 
Kliıtçı [Kocıih}, lımaıl S afa mürekkep G enyön Kurula ıonunda Kurultay 3 - - Ziraat Entt ltüıii ta· .5 - Biz zat siz ken-
[Seyhao}, Alt {T:-abzon]. lttlfakle ıu zevat ayrıldı .ar: Batkanlıiına btr takrir ve- lebeıl tarafından Ztraat mar- di işiniz ve imkfJn/an-

Retı, koml•JODUD icap E.at Uraz (Amasya me· r!ldı . Bu takrirde Partinin fi· nız dahilinde neler ya-
cden tadUita yapme11 ve maz- buıu), Mümtaz Ôknıen {An- deiftmez Baıl«anı, DeYletın A - Sf'çlm 
bııta1101 haznlama11 tçın kara), Doktor Fı krl (Rrzu. Bü,ük Reisicumhuru ordunun 1 - Umumi relı pabi/irsiniz? 
ceheye ıon Veidıflol, ikinci~ rum), Nafi Atuf Kanıu (Er· Bsıbufu lımet loönine Ku 2 - Umumi reiı vekth (Bu suallere memur, 

l - Merkez hükü-
melce, 
2 - Vilayetce, 
3 -· Şehir ve beledi-

celıentn ıaat 15 de açılaca · zurum), Münir Akkaya (Gt- raltayın Jayıılarının ıuaul 3 - lteıı öğretmen, serbest 
iını btldtrdt. reıun) , Doktor Refık Say- muına karar Yf"rtlmeıf tek Fahri relıler. meslek sahipleri, şe-

Kurultay öileden ıoura dom (lııtanbul), Muhllı Erk- lif edil iyordu. Bu teklif Ku MGtealılheo 11 komlıyon k 
ıaa t IS de ylnr. Abdülbııltk men (Kütah~a ) , Salahattln rultay umumi heyetinin için relı ve mazbata muhu hir/i ve köylü her es 
R .. ndamn rtyuetındc top Ctmcoz (İıtanbul ) , l:Juan Ali coıkun ailuılarlle kabul edil rtrlerı ınttlaabıdır I cevap verebilir.) 
landı Y6cel (lımlr), Ali Tiirkmen clı. Keaır• meıalılae dlrt ıla 
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Adli Evrakın Posta ile Tebliği 

HABERLERi ı • • 

y 
r J 1 -

1 .1 
- T po KulUbü Pa

Gü ü Açıldı. 
Valimiz Tak
dirname ile 
Taltif Edildi. 

Askeri ve Miil .. 
ki Tekaiid Ka
nunu Tadilatı. 

Posta ile yapılacak dli t bliğat işleri üzerinde ça-
hşmak üzer bir heyet teı& 'kül tti. z Adli evralcın posta- telcraf bazı f ydalar mülahaza edil· 

ve telefoa idaresi vaaıtaıly· dliloden tatbikatın bir müd · 
le tebllifoe dair olan kanun det tehirine imkAn ver cek Ku/U:p Volimi;t"arafından açıl

dı, gençler ilk nıaçını yaptı. 

V altmlz Etem Aykut, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti tle Ha ya Kurumu 
Genel Batkanhiı tara· 
fıadaa birer takdlraame ile 
taltif e4illmtıtlr. 

Aüeri Ye mllki tekald 
d ıoe kanunUDUD 66 DCI mad •• projesi, Kamutay ruzname. 

nesine alınmııtır. 

Hlkümet, mucip sebepler 
maabat sında tunları ıöyle
mektedir: 

«Tebliğ muamelelerinin 
sürat ve lntlz•mla cereyanı, 
davaların ıörülGt tarzı üze
rinde devamlı bir tesir lera 
edecek mahiyettedir. TebliA, 
kanunun to ytn ettıft ıektl
ler altında daYay ald ebem· 
mlyetll varakaların muay· 
yen bir ıahıa tevdtınden 

ibaret olduiuna ıöre bu 
teYdt itini ifa tle mükellef 
uzuvların memleketin her 
tarafına tamtl devanılı ve 
muotazam bir tevzi tetktli· 
tına aahlp olmaları zaruri
dir . Buaün cart olan sistem
de mlbaılrler tarafıDdan 
tdare edilmekte olan tebllf 
tılerialn tam bir intizamla 
cere1anı çok renlı bir teı 
klllta ihtiyaç gôıterlr . Adl1 
tebltiatın poıta idaresi •aaı
tulyle tfaaı halinde bu ida
renin aynı mahiyette bir 
hizmeti tf a için genlf Ye 
muntazam bir teılctlata aa · 
hlp olma11 ve bu teıktlit· 
tan istifadeyi mümkün kı· 

lacak •e bu suretle tebliğ 
muamelelerinin ~e sürat •e 
intizamla lf a11nı temin ede· 
cektt. Eı&1en adli tebliğle· 
rın dlier tavdı ve tevzi tı· 
lerlnden farkı, yalnız mu 
laataba mu meleden haber
dar olmak fıra tını vermek 
defli, aynı zamanda tebliil 
yapan mahkeme veya mer
cilerin ve tebllfde a1ikeaı 
olan tarafın tevıfk ıuret lle 
tıbu muamelenin tebitğ edil· 
mit olduiunu tıbat hnklnı
nı da elde etmesidir. Şu 
bale göre posta - telıraf ve 
telefon idaresinin eıaalı va· 
zlfe.ı olen tevdi itine vü · 
ıuk verecek bazı k yıl •e 
tartların iliveıl adli teblıf 
lertn de tamamlyle bu ida

re tarafından ffa11oı müm. 
&.ün kılar . Bu maksatla ha
zırlanmıt olan metinlerle 
teblii muameleletlnln tat
bikattaki ıeklı cereyanını 
ıöıteren mufa11al ntzamna 
me p~ojest ve tebltiatta 
kullanılacak formülleri ted 
kık etmek üzere afıa ve 
Adltye Veluiletlerl •e posta 
telgraf ve telefon idaresi 
müme111llerinln lttlraklyle 
toplanan komisyon, tekltf 
edilen yeni ılatemln tatbl 
kattaki ltleylf tarzını ve bu 
servlıln tam bir Jntlzan dat-
reılnde cere1anını temin 
edecek hükümleri ayrı ayrı 
ıozden aeçlrmtıttr . 

Proje •e formüllerin ha
zırlaamaamd n öoc poıta 
ile teblığat ıı!ııtemlnl kabul 
etmlt ol n devletlerden lı 
vtçre, Mac rlatan, Roman
ya ye AYuıhnya mevzuatı 

tedklk Ye muk ye e edtlmtı 

h6kümlerln tla vesi muvafık 
ıörülaıüıtür. 

Projenin esasları: 
Proje üzerinde lcdklkler 

yapan adliye encümeninin 
yaptığı deiitlkltklerden ıon 
ra, layiha, ıu tekli almJıhr: 

Mübeıırler marifetiyle ya
pılmakta oJao acf it teblığat 

posta- telgraf ve telefon ida
resi vuıhutle yapılacaktır. 

Hazırlık tahktkatında ve ae· 
rlye bırakılmasında zarar 
umulan dlier lılerde ve aj· 
nı yerde bulunan mabke· 
melerle adli dafre ve mües 
ıeseler ara11oda ve bu m6ea· 
aeıelerde bulunan ıabısla 
ra yapılacak adli teblliat, 
adlı mahkemelerce kendi 
memurları veya zabıta ••-
11taalle yaptırılacaklar. 

Tebltiln banıt hallerde 
telırafla yapılabtleceği ala
kadarın talebi ftzerJne mab 
keme reisi hakim, Ye ya mua · 
meleyl yapan meret tarafın· 
dan tensip edilebilecektir. 
Telgraf m arafı, bu •aaıta 
tle tebllii latlyen taraftan 
poatıı ücretinden ayn o larak 

Şehrimiz Tekspor kulubü- terdlklerl aayl ve ıayrettea 
- l t - ı pazar ve ıporun her sahasında fık 

nun açı m Oorden V it ren ve bedenen yükıelmesl 
ıünü l'aat 13.3 • a ve k f d k~ 

A k t hususunda btr ço e a ar· 
Bölge B k nı Etem Y u lıklarını ealrgemlyen bu te· 
tarafından yapıldı. ıekküllerc teıekkür ederek 

Açılma töreninde Parti ve muvaffaldyetler dillyerek 
üyeleri, deıtre dlrektörlt:rl, kurdeliyı kestiler. 
HalkevJ idare heyeti aza" ve Kalup, davetliler 
ı~nçler hazır bu1unmutlar- tarafından gezildi ve tstlra 

dır hatları esnaaında kenchlerl· 
Kühip Batkanı feyzi Sö· ne çay verildi Bundan son· 

zener üç spor kul6büaün ra kırmızı-beyaz takımlar 

blrleımesl ıuretıle vücude 
gelen T elnpor kulübünün 
açılma11oa gelenlere teıek

kQr ettikten sonra lc:ulubün 
küıadını Valimizden rica 
etti. Valimiz bu teklifi 
kabul ederek gençllfe tıttk-

, bal için verimli baıarılar dı. 

ledl Ve fU aoa kadar gÖS· 

arasında bir futbol maçı ya· 
pıldı. 

6acı: 
Açılma töreni müoasebe. 

Ule idare heyeti tarafıadao 
kulup mensublnlne ıece çay-
lı bir tedanıan Yerildi Ye 
eğlence ıeç vakte kadar 
devam etti. 

Sıhhat V ekaleUnln takdiri 
Valimizin vtli yetin eD mü · 
hım itlerinden olan sıhhat 

ıılertne verdtfl ehemmiyeti 
•e bu yoldaki baıar11ıoı ıöı 
termektedtr. Hava Kurumu 
Genel Batkanhfının taltifi 
ise yurdun korunması bakı
mından ea mühim teıekkül 
olan Hava Kurumtle ılıt•lnt 
ifade etmektedir, kt her iki 
taktirin de manevi bil yük bir 
deier tatıdıjıoa ıüphe yok 
tur. 

Valim izi bu yerinde taktir 
lerden dolayı tf'brik eder Ye 
memaualyetlmlzt açıklarız. 

Ankara Radyo 
Pul ve kıymetli lağıt lev- Okullarda Sı- Neşriyatı 

h 1 navlar. Arttırılacak. 
ff art Ankara radyosunun netrf . 

Pul ve kıymetli kağıt iba. Lire ve ôiretmen okulun- yatının ıenltlettlmeal için 
resini havi beyi dükkanları · da 19 blrlnclkinundao IU- mühim kararlar •erlJmit bu· 

na asılan levhaların beledi haren yazılı aınavlara :a~- lunmaktadır. Şımdı üzerinde 
yelerce tlan reımtne tabi tu lanmııtır. Orta kısım • 1' tedktkler yapılmakta bulu · 

talebeye öğretmenler tara· d alınacaktır. tulamıyacağı kararlatmıtlır. nan bu kararlara aöre ra 
fi 1 fıadan kanaat notları veril- d 

1 
Post - telgr ar Ye te e· _. yomuzda sabahları a neır · 

1 k 1 mektedlr. 
fon ldareslDln bu luınuoa Kahve ca nm umış ar ilkokul talebeıt de bu ay. yat yapılacaktır . 
ıöre yapao iı tebliğ tıleri - l k Ankara radyoıu, kurulutu l 1 .., _ 1 Sakarya mahallesinden ib sonunda birinci üç ay ık ar-

1 1 

t 
den do ayı a acagı ucret er anından devam ı aetr ya 

Ş f ı. h nelerini alacaklardır. Adliye ye Naf ı VekJ1luı- rahim oğlu e ı.ıa ser Of· _ yapılmaaı mukarrerdı. 
nln mü~terek teklifi üzerine luk halıle Dumlupınar ma • fakat timdi bu tıtHyonu· 
2721 ıayılı kanunda yazılı hallealodekl Alinin kah•eıioe Evler /cin Bir muz öile Üzerleri 1 5 Ye , 
tekilde ve ayrı bir tarıfe •le giderek camlarını kırdıiı ıt- T.ı·p AJlobilya. aktamları da 5.~. pazar 16n· 
tesblt ve tayin olunacaktır. kayet olunduiundan yaka- ı ı ırı~ leri 6 saat olmak üzere 

Ba suretle yapılac k tebltf· lanmıı ve adliyeye teslim Kültür Bakanhiı sanat ıünde 7 _ 7 .5 saat neırlyat 
ler için adliye harç tutfesl okulları vaaıtaaile memleket- yapmaktadır. Sabahları da edil mittir. 
k oununun 12 net maddesin- te yerleımesl ve kullanılma- yapılma11 mukarrer radyo s Allftf 8 rtalar mahallesin-
de y zıh teblti maarafı alıa- 11 arzu olunan bir tip mo . muzuo aOnde on saat sesi den Mustafa ojlu Mehmet YO 
mıyacaktır. bilye üzerinde tedktkler yap- duyulacaktır . 

Tarifede yazılı ücretleri Dinkçiler mahalleılnden Ki- tırmaktadır . lzmtr erkek sa· Sabah aetrlyatında beden 
k nunlarıaa göre teblli m s- zım oğlu B haddinin ıerhoı nat okulundaki Alman mü- terblyeıl umum müdlrlüiü 
rafını •ermeıl lazım eelen olar k Dinkçiler mahallesin· tehaaaıılarıodao biri itu dü- tarafından tertip edılecek 
taraf p tin ol rak ödlyecek- deki Mehmet oflu Talatıo şönceyle Avusturya ve Al· proiram dabtltnde sabah 
tir. Bu fıkra dııında kalen kahvesine t arruz etlikleri ve manyada tedklkler yaparak jlmnasttjl, hafif müstk •e 
• ya adli müzaherete nail camlarını kırdıkları ıtkayet avdet etmlıttr . Tesbat olunan bir konuıma bulunacafı 
olanlar td bulunan tebliğ- olundufundan tahkikat baı· tip hakkında diğer mütehu· tahmin edilmektedir. 
ler hakkında reımi müraal· ı' Janmııtır. ııaların .la mutaleaları so· Ankara radyoıunun, pazar 
lit tcıtblk edilen hükümler rulaeak ve verilecek karara aünlerl devamlı bir ıekllde 
cerey o edecektir ıöre, sanat okulları bu tip neıriyat yapmaaı Ye cumar 

P . T. T. idaresi memurla· taltmatname ve ılrkülerlert üzerinde çahıaeaktar. test ıünlerl öjleden ıonra 
rıom kusur ve ihmali yü· tanzim etmek servisin itle Yeni tip eY etyalara ve neırtyatıa daha uzatılarak 
zünden veya mucbtr ıebep · Yit tarzını devamlı bir mu· mobil yeler çok kullanıth ve takvlyeıl düıünülmektedlr. 
ler haricinde herhangi bir rakabeye tabı tutmak ve huıusi bir tip taııyacaktır . Bu suretle esasen zeoıln bir 
sebeple zıyaga uirıy o adli lüzumlu rördüiü dlfer bü. yatak odıuı, misafir odaaı projramla çalıımakta olaa 

f d h'l bl radyomuz daha çok zenıln -evr kın yeniden tanzim Ye tüo tedblrlerl almak •azlfele- ve dti~r le errueıt a r 
1 

b 1 225 lt letmtı olacaktır . tebl!ği lçlu lüzumlu o an rtye mükellef bir heyet ku- eyfn mo i ye eıyaaı -
fi k 

t raya mal ol caktır, ki tim· Diğer taraftan Aakara 
maara ar poıta anununuo a. rulmuıtur. 

hh 1 
- ıl t l 1 Ak l dl'-1 ra•lcden yüzde 60 da · radyoıu.nda duyulan ıslık ıe e üt ü muraıs 8 8 

a a 
1 

Bu heyet, poata- telıraf ve • ' 
hükümlerine göre ödtyecek ha ucuzdur. ıtnl tzale için yeol bir tekil 

telefon umum mQdürünün · ı ld i tir. Telır flar ıervlılndo kay- d bulunmuttur. Ma am o u u 
bolma ve gecikme hallerin· releltjı altında Adltye ve Vesi~asız ıa~anca taş1 ııı üzere bu ses, Parlı radyosu 
de telgraf kanunu hükümle l\afıa Vekaletleriyle poıta- nun Ankara radyosuna tah 

rl t tblk olunac ktır telgraf ve telefon idaresinin görüldü. sis edilen dalga uzunlufu 

lalr fıkra eklenmeılne dair ... olan kant1a projeıtnl Ka• 
tay kabul etmlttlr. 

1683 ıa1ıb aıkeri Ye 11161· 
ki t~kaid kanununun huıu•l 
ye mllbak bOtcelerden .,, ... 

rı· aı alan memurlar lçla •J 

ca bir tekaOd kanunu J•P1' 

hacıya kadar baklarıad• 

eskJ hlkümlerln tatbfldnf f~ 
kanunun merlyetlndea •••• 
teluüd aidatı Jtaaı ıuret11I• 
ıeçen hizmet müddetlala te• 

. kaütlük Jçla meır6 olan lı•· 
nuai müddetin hesabında ı•· 

yılacafını imtrdtr. Kanunu• 
bu hükmüne ıöre lauıutf 
idare memurlarından u111U"' 
mi muvazene dalall daırel•r 
veya vakıflar umum 1110"' 
4iürlüiüne ıeçenlerla tek•: 
Gd muamelelerinde huıu•1 

idarelere ald J 6°938 tarl· 
hinden ıonrald hizmetleri 
dikkate alınmadılından asıi· 
tlurlyetlerlnl mucip ol••lı· 
tadır. 

Hükumet tel.ald kanuou· 
nun 66 n•ı ma4ideılne bfr 
fıkra eklf1erek huıull Jdar•· 
le.rerden Vakıflar u111udl 
müdürlüiüne Ye V akıfl•' 
umum müd6rlü1Gnden bıf 

ıusi idarelere ıeçmlt ••1' 
ıeçecek elan memurları0 

maatlı hizmetleri tekaOtlOlı 
i için metrut olan ka11u• 

müddetin heaabıada 111ül1' 

kablleD aayılacsajı lraydı••0 

konulmaıını muvafık ıör" 
müıtür. 

Bütce encümeni, laGk6••· 
o tin ayni kanun•n l 4 ac 
,ı maddesinin deilttlrlhD• 

hakkındaki prejesl il• bıl 
liylhayı btrlettlrmlt Ye tôfl• 
bir meUn hazırlamııtır: l 

Ma4ide 1 - 1683 Safi 1 

askeri ve mil ki tekaüd k• · 
nununua ı 4 ncü maddeıfaılO 
ıoa fıkrası ıu tekilde deilf' 

•• llrllmlıttr: « - Subay ye• 
keri memur olduktan ı••'' 

l 
,.. 

veya askeri memur o 111• ,. 
dan eYYel talebe sıfattle 1 I 
banc:ı memleketlerde tah•1, 
veya stajda bulunarak a •d~I 
edenler, aaaarafları keti 

b' taraflarından ödenmlııe t• 
1 sil ve staja azimet Ye a•cle 

tarihleri arasında ıe''" 
tJ" müddet kadar, hük6met 

rafindan teavlye edtlmtı I•~; 
zlkrdtleo müddetin iki •'~ 
kadar tekaüt Ye istifa 1116 ,. 
tinden fazla hizmet etOJ fı' 
dikçe tekaütl6ldertnt ve tıtl 
larını tstlyemezler. 

Madde 2 Mezkur k•" 

Adli tebllinhn yapılma mümeslllerlndeD teıekkül et- Esklkuyumcolar mahalle- üzerinde netrlyat yapmaıın· 
ıeklı ve bu tebligatla all· mekt dlr. Hes·ettn ko un ve sinden Oıman oiilu Mebme· dan ileri aelmektedır. Anka- V•" 
kah müratlitın tevdii' tesltm nizamlara ıör~ alacaiı ka- din, Din çiler mahalleılnde ra radyosunun oeıtfyat dal «Huıuıl idarelerden 
• ı deıl huuılarlyle buna rarlar doğrudan doğruya ıüphell bir v zlyette dolaı- ı•oında ufak bir deiltlkhk kıflar umum m6dlrlü10 :. 

nunun 66 ıncı maddesi •f'. 
iıdakf ıekllde deitıtlrll .. lf' 
ttr: 

mfiteferrl dl~er muameleler totbt ve icra olunacaktır. tığı ıörülerek üzeri aranmıt yapılarak bu mahzurua önü Vakıflar umum Um•• .,, , 
bir nizamname ile tayin 1086 Sayılı hukuk utulü ve veılkaoız bir tabanca bu . ne eaçılecektır . dllrlüfünden huouıl ıd"''ı 
olun coktır. mubakelerl kanununun 13J, lunarak muıadere edılmııtır. lif faoılalarla devamlı ıaret· lerce gaçmlı nya ıe,••'. ti 

Bu proJ
0

e'l1e •öre poıta· 134, 135. 
136, 147 I IS, net ~ olan memurlarıa maaıh lalf. 

r ' • 3 d te ıehrlmlze ve civarına 
1 

Layıbanm ıhd•• ylemıt teli:raf ve telefon ıdare•• maddeleriyle 4 ı net ma - Dev mlı yağmur yatmaktadır. metleri tekaütlük açın .,,~,, b d l 1 k dl~ destnia son fıkrası ve bu l k ~ ı.Jdtl oldufu yeniliklerden lr 1. v oıt •ly YAPI ca n 
1 

y •iimur dlln •e bu akıam rut o an anunı m • · 
jerl de telgrafla teblfiat tc lğftt ff erinin ftm r ıD ili K ı agmur ar• da muhtelif ara fle devam heaabıD a mite a eD 

bl 1 t bl • 
1

·anunla dP~er kannnhuın bu V ., l d il bil ' ' 
uıuludu,. Ancak bu usulün tiz m için e c:ereyanıaı e· elmlıtlr. aarı ıu.ara a ıaar.• d t hu-kümlere muhalif olan hü · L l 

1 1 k ı k ld 1 t Blrkar- o adoıılterl mubte-
d rhal tatbik edtlmeme.~la~d~-m-ln_• __ b_u_ h_u_•_u_•_la __ ._~_•_ı~-ü-m_e_r_• __ ır_ı_m_ıı_ı_r_. -------T-0--------------~~~~---------------
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Türkiyenin Ziraat Si· 
yasetine Aid Esaslar 

KöylüniJ.n geliri azdır. 86.tün memleket vasati
ıinde beher köylü ailesine i•abeteden gelir mik· 

tarı 15 Tiirk lirasıdır. 
Tlrklyede, tı •e ıtç ıa

hlplerJnln ylzde 81. 7 ıf zl· 
raatle nıe11uldir. Bize çiftçi 
bır memleket denllmeılnin 
11•Yaadıfı riyazi kattyetl, bu 
ralraıqdan çıkartabilirsiniz . 

TGrktyenln ziraat ılyaHtl 

~~~am::::t :::;~:~:r::. ~~ _ 
1111 çok ıiçtlr. Muhtelif 
1111•talcalarda ildim farklara, 
h•t 11uataka takılmatına 
.. lıtep olmuıtur. 10 Bllıe •e 
36 alt-bölıe teıbtt edılmlt · 
lir. Bunların yanında her 
Qaıntalrada sırat lıtthıallt 
:Çin mllatm olan bazı tkltm
er ID••cuttur. 

Tlrkt7enlD nüfuıu 16 1511 
Ota dır. Btr kare kılomet
~•Ye va1at1 21 kiti dGıer. 
61ıelerde nlfuı keıaf ett 

4 ı .6 ile 1 1 UHIDda deflt· 
Qaelctedır Şark Anado1uıua · 
~· oturan nüfuı miktara, 
•zaa, bire duımektedlr. 
TOrktyenln 1•1 piramidi, 

Çolı ıentı bir kalde1• •• 
~ole •l•rl bir zirveye malik· 
tir· Gelecek seneler lçerl
•fıade çok kalabalık olan 
tlofum sanıfları lktlıadl ha
)ata ııreceklerdlr . 

k61lGnün ıeltrı çok az
dır BütGn memleket vasa. 
llıt11de beber köylü aıleılne 
a._bet edea ıelir miktarı 
•• beı Türk llraıuhr. Bu 
'•lcaın Orta Anatlolu için 
•••ati Jo llra olarak heaap 
•dll•ehdtr. 

•ülk taksimi, pazar, istihsal 
Yasıtılın: 

l6aün çeki h•yvanlarınıa 

biiyllk lttr kıımı, kiçük ve 
kabiliyetleri azdır. Modern 
ilet ye makineler buela 
köylüler tarafın.lan çok as 
kullanılmaktadır. T olııumluk 
olarak ekıerJya yerli popu· 
laayonlar kullauılmaktadar. 

Şeker pancarı ve biraz da 
eıplr müıtea•a olmak ıar· 

tiyle heme• hemen yeal kül· 
tür nebatları mevcut defll 
dır. 

T obumluiun kalıteaı çek 
zaman ıayrt klfldlr. Bui
da yda ıürme ıeoede ZO · 28 
milyon liralık zararı mucip 
olmaktadır. Gelir hay•aaları 
da fena ııdalandmlmııtar •e 
yemlerJ klfl deflldır. Bunun 
deitımeıl, ancak yem me· 
ıeleılnln eıaıında yapılacak 

lıllhat ile kabildir. Sula. 
mad•n mahıulun artma11 
fçfn, henüz planlı ltir ıekll 

de lıtlfade edilmemektedir. 
Konya civarındaki büyük te · 
ılaat iyi ıılemektedlr. Köy · 
lerde klçtlk ıulı ma tılerl 
heniz iptidaidir. 

BugDnkl istihsal: 
Ziraatın buıünkG lıtlhaa

llta memnunlyett mucip de
iildir. Hattl normal ıene· 
lerde bile TGrklyenln ııda 

la•ma ıtateml küçGktlr. ih
raç edilen mahıul büyGk 
temevvGçler ıöıtermektedtr. 

Tüt6n 1134 de 13; 1937 de 
4. 4 milyon lira temin etmlı · 
tir . lıtfttiıtıkler henüz çok 
yanhıtar ve birçok emniyet 
etldmlyecek tahminleri lhtl · 
•• etmektedir. 

Şehirlerle kiylller ara· 
11ndakt nlıbet çok fenadır . 

Zlraatt• tekamülGnü boza. 
cak mahiyettedir. RHml zl· 
raat mekteplerinde yetlıen 

ıeaçlerden çofu, ziraat içla 
kaybolup ıltmektelllr. 

MGlk takılml birçok mın
talıalarda ben üs karaıık •a · 
111ettetlır. Bu •azlyet kö7de 

~~~" edllmlyeo em•lyeblz
hla •re •e btr~ok an l•ımaz 
I 1•ra HMp olmaktadır. lı· 
1 't•e teldi olarak küçük tr 

1 
•
1
tflle, bazı yerlerde cüce 

1 •taıe hiklm ••slJettedir . 
t Jç lt•zar için karakterlı· 
1 ~il olan fakat ••da lsUlıııa 
ttı1aı11 yüzde Hkıenlola zl
t''thı kendi tarafından laar. 
''b•a11dar. Mahıul teme• 
•Gçlerı, ticarete ae•kedllen 
:•ade 20 (izerlnden bllhaaaa 

Zirııt siyasetinin mlYclt esıs. 
ıınndan mıy~ına çıkın Hzif ııer: 

•ıla hl11edllmektedlr. Bü· 
)'(ile 
lOQo pazar olarak nlfuıu 
~h den fazla olan ::i ıehlr 

1. 11 ınenuu elaltlltr . Bu 
~ iri erde laütGn nllf uıu yüz 
• 6 4 dG otarmaktadar 

la 8Gtün lhracabn y6zde 90 
1111 •frai malııı•ller teıkıl 

etlll le 
ele T tedtr. Son Jld ıe•e için 
I& lrlrıyenln biti• ttha . 

ltı, ıtral mahıullerla kar-
~· ~fı ile irtGlmüıtOr. Me•
e:ı •tin her tarafında eıdtı 
d it ••zlyettnln lylleımetln · 
.. eıa , bllha11a demlryolları · ..... 
Çele ıenıılemeılnden ziraat 

1' faydalanmııtır . 
td 0 Prak, keadlılnl haıal 
Ço~ıa taıa ve-; tkltme göre 
G tletııılcttr . U mumlyetle 

... G, 
la çe, azotça ve nebatlar 
f tafınd•n m•Heddecek foı · 
ı •tea fakirdir. 8trçok yer
•td 
t ... • to,rak •ala•olmak 

1111••1•e maruzdur. Kı1 -

E•veli kuraklıkla m6ca · 
dele bQtün ziraat mahıulle
rlnln JylleıtirJlmeıl •• fazla · 
laıhrılm .. ı l~ln tik ••zif•
dır . ilk tı olarak iç Anado· 
luda kuraklıkla mücadele 
ıellr . Kuraklıiıo 3 tekli •ar· 
dar 1 - Y atıf miktarı nor· 
m•I, fakat yalıt miktarı 

miaatd ol mı yan aeneler. Bu 
ıeneler, aı çok mahıule za
rar •erirler. Meıell 1935 de 
böyle olmuıtur. 2 - Tek 
tek ola• ekıtrem kurak ae
neler . Bunlar mahıule çok 
zarar •erirler. Meıeli 1843, 
1887 •• J 928 de b6yle ol
muıtur. 3 - Kurak devre· 
ler; b•nlar biri.irini takip 
eden müıale olmayan Hne· 
lerdlr . Eler lalki'ımet J&rdı• 
etmez" bl1ük açlıklara, 
laayvanlarıa mah•ına •e 
çok zaman tehlikeli h .. ta
hklarıa çıkma11na ıebep 
elurlar. Kurak deneler kiy. 
l&nüa tıttlaaal kablllyetlat 
ekerJya tlerlkl Haeler l~la 
de hırpalar . 

K•rallllılda •lcatlel•J• 

derhal baılanılma11 icap et· 
mektetlJr. Micadele ••ııta
lara: Moder• kuru slraatla 
kabulu. ıu meabalarıaı• lıiJ 
küçük aulamalara için t11tu · 
lup iıtlf adeye kooulma11 .. 

Kurak aeneler, bllhaua 
kurak devreler memleketlo 
ekmek ihtiyacını• dahilden 
temlnlnı lmkioıız hale koy· 
makla aynı zamande lıtıb 
ıall• çok azalma11 ile bitin 
Jktlıadl •aslyetl hafifletmek· 
tedir. Bunun netlceıl olarak 
ekmeklik hububaho ıtlaalt 
tcap etmekte •e dolaJlılle 
bir müddet için bu bakım · 
daa laarke baf lılıta ıebe· 
blyet •ermektedir. 

Düaya piyaıa11 için mü 
hım olan klltGr nebatları· 
•ıo teı••kı lıtlbıalde pllnla 
olarak tatbik edtlmellclir. 
Bir taraflı ntaıı• teı•tki lı· 
tJhıalde kötl •azlyetlerla 
huıulüne, bununla beraber 
toprak ku••etlnla azalarak 
büylk zararlar •• haıarele 
re haıtalıkların çofalmaaı 

na tebep olmaktadar. Şıındl
ye kadar dünya ply .. aaı için 
•ebatlardan daha baıka ne· 
batlar da Tlrklyede munf
faklJetle yetlttlrileblhr. Su. 
lama daha ıentı aalaaları 
luymeth, buıuıi lr61türler 
lçlD lıtlf ade edalecek bir ha. 
le ko1ablllr. 

iç lıklaıa vazlfeaJ, yetlı· 
mekte olaa ıeoç klylGlere 
tılemek için toprak temloldlr. 
Tirlı.lyenla buıG•kl vaziyette 
arazlılaln ylz.le onu itlen 
mektedlr. Bundan dola1ı da. 
ha çok zaman lıklna kif 1 
ıelecek toprak menuthır. 

Nlfuıu az olan ıarlıın lıkl
nı, ihmal edtlmemeıl llzım 
ıelen illr meHldtr . TGrklJe 
tokraklarıaıa lıtthıal kabili · 
yetlerlatn lnymetlendirılme· 
ıl uzun zaman için zirai ıl· 
yaıetln terki lmkloıız •azı . 
felerloden blrldtr. 

Kuru ziraatta kalkınma11 
için lizım olan uıuller ma
lumdur. Eı .. itibariyle ıa· 
yet baılt ve açık tılerle baı· 
lanılmahdır. lu itler: 1 -
Tobumlufun tllçlaamaıı ve 
temızlenmeıl; 2 - K6yler · 
de lrGçlk ıulamalar için 
lmkinların temlal; 3 _ 
Çiftlik ıübreılnln ıübre ola
rak kullanılmaıı ... 

Kö1lü ııl•tmelerl•ln Uer 
letılmeai lçın icap eden maı
raflard•n lı.6ktımet yalaız 
bu itlerin teı•lkl için mu. 
hakkak lazım olan •• kea
dl ıönderdlfl memur maı . 
rafların üzert•e, alır. icap 
ederae hGklmete kly)lye 
ucuz kredi temi• etmelt . 
dır. 

Bazı laallercle mu haf aza -
kir köJlülerl •erilen emirle 
rl tatbik lfln ka•uni mec· 
burlyetlerf D konmuı olma11 
llaımdar. fakat preaılp ola· 
rak mechur11et, emrin 1a1tıl
madıjı kati elarak teı~lt 

e.lılmeden tatbik etldmelt
dır . 

l~raç lfl• elaa ........ .. 

Ormandan Ne Şekilde 
Katiyat Yapılabilecek 
Keailecek, kesilemiyecek ağaç
ların cinsi bir tamimle alaka-

darlara bildirildi. 
Ormaa ıayılmıyan yerler · 

den yapılacak lı:atlyat •e 
aakllrat hakkında Ziraat 
V ekllettnden •ili yeti ere bir 
tamim ıöntlerllmlıtlr. 

Kiylülerl ve halkı alika 
dar eden l.u tamimde deni · 
llyor ki: 

3116 liumaralı orman lra· 
aunu•u• 1.trlacl maddeılnln 
ikinci fılrraıı ile 3444 nu · 
maralı kanunun ikinci mad· 
deılnde kanunen •• niza -
men bulunması zaruri olan 

teı•lkl tedillrlerl de alıam•lı· 
dır. Anadoluda bazı nebat · 
ların ziraat için me•zl, tama 
mlyle huıuıl ve dlayada 
tek bulunan ıartlar me•cut · 
tur. Hu Jmklnlardao tama-

enaf •e ıeraitln tHbitlnde 
eıaılı bir tedkık yapılmadıiı 
muamelit ve ••rakıa nll
blyettar •• Yazlfedar reıml 
dairelerce ic ra •e tanzim 
edllmedlil , bu itlerde ıali 
hlyet •e bllılıl buhı•auyan
larıa •erdtklerl rapor. ka 
rar •e mazbatalara müıte· 

nlden muamele yapıldıiı, 
aetlcede ıa1ri kanuni ha
reketler tabaddiil ettlil, ka· 
nunun ruh •e eıa11na mu· 
halef etle lıtlbdaf olunan ı• · 
yeden uzaldaıtafı, de•let ile 
beraber alelekıer k6ylG bu· 
lunan hakiki allkadar ve 
ıahlplerln de bazı menfaat. 
pereıt eıhaı tarafından lzrar 
edıldlil ıörülmGtUh . Orman 

mlyle lıtlf ade edt lmehdır. Yeni 
aeltatların ektlmeıl yahut ma
l6m olanların lylleıttrllmeıl 
iyi ııleamıı bir pllnla, lktl
ıadi •e teknik ıartlar ıaz. 
ön6nde bulundurularak icra 
eddmeltdır . 

teıkılitı ve bu teılsılata 
mtlzaheretle muvazHf bu· 
luna• de•let daireleri, efra-
da kartı ka•unen mükellef 
bulundui• vecatbl ifa eder· 
ken bu •ecalbln tahakkuku 
için kanuaen buluoma11 icap 
edea maddeleri aramaıı da 
kanan •e amme intizamı 
bakımından kati bir zaru
rettir. Bınaeaaleyh bu mev· 
suda mevcudt7etl llzım olan 
enaf •e ıeralt ile bunlara 
teYalk eden evrakın lbtlya . 
ca 1allh addedtlmetl için ıu 
yol takip edilecektir: 

tç iskan: 
iç tıkla 11zun zam&11 için ve 

l1t 1hıal tle ntaı ıartlarına 
icra e.lecefl teılrler ı&z · 
öoGncle buluadurularak ya. 
pılmalıdır. Huıuıi orta çift · 
ltklerln teıekkülü lçlo bütün 
ku••etle çalııılmahdar .Zlraa · 
tin yükıelmeıl için o, bir in· 
cii ve rehberdir iynı zamaa . 
da ilerde ıdare1I eline ala
cak elan ziraat ı••çltilne 
6iretlcl bir muhit olarak 
ıüratle llzımdar. 

Köylünün teıvtkl Jçln icap 
eden metodlar yabaacı mem· 
leketlerden alınma•alıd1r. 
Bıliklı Türktyede pratik it 
terden btlba11a meydana çı -
karılmaladır. Bualar, her bölıe 
için köylünün buıuılyetl •• 
lıttbaa in nevine ıore muh· 
telif ola hdtrler. 

Türk çlftçlıl tipik bir köy 
lüdür. O, •ulaafazakir Ye 
yeniye karı• fe•kalide ltl

mataızdır. Her ıeydea e•vel 
çok fena olan eıki tecr6be 
lerlnden dolayı her yabancı 

btlha1aa her memura karıı 

çok ıhttyatladır . Teprafın 

kontrolü •e toprak muhafa · 
z .. ı uıullerlnlD hazırla••• · 
11 için bir toprak dalreıl te -
ılı edtlmelidlr. 

Zirai tabarriyatın ••zlfeıl 
ziraat ılyaıetlnln müıtakbel 
Jlerleylıtnl hazırla•ak •• 
lG•umu olan uıullerl araıtı· 
rarak teıblt etmektir. Or· 
ta Anadolu kurak mtntaka-
11 için bu vazife ı••lt mlk. 
yaıta yapılmalıdır. Ziraat 
ıtyaıetlnl tetblk etmek ve 
muvaff akıyetll araıtarmalar 
için lizım olan baı ıart, çok 
parçalı •e mlıa •l ç,alıım•· 
ya mani olmaktır. Her araı 
hrma kelu merkezi olarak 
toplaDmalı ve memleketin 
lht11acı•a ıore tanzim edll· 
melidir. 

* ... 
Yarın, ziraat 19olltlkamı · 

zın ana davaları olaa bu 
•e•zulara ald çek endreıa• 
raka•lar •erecells. 

Hıktar meselası: 
Kanuni ıartlartlan blrlal 

arazinin 5 hektardan az ol · 
ma11dır. Dört hektar 9999 
metre kara •ü1atlndekl ara· 
ıı:I, kanunun lıttına için 
koyduğu ıartlardan blrlılnl 
haiz olmakta , beı hektara 
baht olan 1ahalar iıe doi· 
rudan dofr11ya orman kanu
nu çerçeveıloe ılrmektedtr. 

Arazinin teabltl f en•t eıaı 
lar dahtllnde yapılacak, eh· 
it vukuf ••11t .. tyle yapıla. 
cak tahminler kab•I edllml
yecelıtlr . 

~ablt kaya •e aiaçlara 
basırlaaacak pli.ada numa · 
ralar konulacaktır . Araziye 
nazaran hudutları, komıu 
arazlyJ, ıabıplerlnl, arazinin 
tam•men afaçhk veya kıs· 
mea tarla almaıı •e mü· 
m&1llt •azlyetl btldlren bir 
••htara da e•raka ekleae
cekttr. 

Okmınıarı bitişik oımımık: 
Bet hektardan az olan 

arazlaln ormanlara bltltlk 
olmamaıı lizımdır. Kanun 
bunu mutlak ıurette kay· 
dettlilnden arazi , 3 J 16 nu
maralı orman kanununun 
üçünc6 maddeılnde 1azıla 
de•let , umuma mabıuı •akf 
•e huıuıi ormanlardan hiç 
blrlılne bltltlk olmıyacaktır. 
Orman ile arazi ara11nlla 
ıazlak, muhitin talttatl iti
bariyle koru, bataklık yapı
lamıyaa veya ıtep flor&11 
ile örtllü b•lunan yerler ile 
herhaaıı bir dlkeallk 
erfca clnıtaln t11al ettlil f•n· 
tialık ılbt or•andan 1a7ıl
m17an bir ıalaa bul•nmah
d1r. Blrlblrlnden ayrılmayan 
ıahiplı •e afaçlı arastnl• 
•lıatlerl münferide• 5 laek· 
tardan az ve fakat ml~te · 

~AYfAı 1 

mlan beı haktar veya daha 
fazla olduju takdir.le 1&hip 
lerl ayaı veya mulatellf eı · 

haı dahi olaa, orman HYI" 

larak orman kanununun ah· 
kimıaa tamamen tibt tu · 
tulmaıı , kanuni zarurettlr. 
Bu gibi yerlerden lıe katt
yat huıusi muamelealniD lk· 
mallnden ıonra yapılablllr. 

Araziye temellik. taHrruf 
•e teaahüp, tapu aenedlyle 
iıbat edilmelidir. Tapu ıe

Detalz taaarruf kanuaea 
memnudur. intikal veya tef· 
•lı muemeleıl tapuca tekem· 
mili etmemlı yerler için v•
kub•lacak müracaatlar na
zara itibara alanmıyacmktır. 

· Katlyat: 
Evrak hazarlaatlılı.tan ıoa• 

ra orman bölıe ı•fl bizzat 
mahallea tedkıkat yaparak 
rapor tanzim edecektir. Bun· 
da arazi dahilindeki •iaç· 
ların hepıl ke1llml7ecelue 
kesilecek afaçların claıl ,.. 
yııı, irtifaı, aakledıleceil 

ilk pazar yeri •eya lıkele 
ve lıtasyonu yazılacaktır. 

Keıllecek aiatların hacım
landaralma11ndan ıoara aiaç· 
lar mOaferld lıe katlyat 
miktarlarını tayla Ye tan
zim etm•i• •• enakı taa
dik için orman müdGrlOll
ae göndermele lGzu• yok· 
tur. Katlyat mlıaadeılntlen 

ıonra ajaçları damıalamak 

•• numaralamak llzımdır. 
Aiaçlar teplu lıe her .... 
kettlecek miktar 161terll
mek üzere beı ıeneltk m6d· 
det [için tayin •e tanzim 
edilecek •• afaçlar damı•
lanıp numaralandıktan ıen· 
ra katlyat yapılacaklar. 

Nakliyat: 
Aiaçlar kealllp tama•eD 

imal edildikten .. nr• ma
mullt ölçGllp clnı, adet •e 
ebadı teıbıt Ye kırmızı ı..

ya ile damı• •e tıaret olu
nacak, ••l•sa me•cudu 
makamına kaim olmak Ye 
hiç bir reılm alıoma•ak 

fHtlyle mal ıabtbl eline bir 
ilmihal.eri •erllecekttr. 

Nakliyat •ılerlae orman 
teıkllltı karıımıyacak , yal· 

nız icabında kontrol ya19ala· 
caktır. Nakliyat, ihtiyar he-

yetleri tarafından hiçbir re· 
ılm ve ücrete tlbl t•tul-

madan •erilecek mazllata · 
larla y•pılacaktır . Mazba . 

talar iki aGıha olacaktır: 

lıttlaıal veya paaar yeri, lı-

kele •e lıtaayonlara nakolu· 
nan •m•al, ticaret makaa· 

cllyle alarar eıh.. tarafın · 

da• mübayaa edıldlil tak. 
dırde alacı malı teılt• et
tikten ıoara mahalli orman 
ldareılne müracaatla maa
ltatayı mafaza me•cudu •e 
nakll1e llmlbaberl ile tep· 
dıl ettirecektir. Oımaa teı 
klllh, b• te19dll muamelHI 
mali mazbata muhteviyata 
ile koatrol edildikten ıonra 

hemen icra ile mlkelleftlr. 
Doirutlan dofruya arilıteh 
ltkler tarafında• mGl»a7aa 
halinde lau mua•eleye il· 
•um yokt•r. 

SIYkiyat: 
lm•al ara:alala bulund•· 

lu köyla pazarı, ilkele •• 
lıtaıyonundan ahrar mahal· 
lere ıeYk •e lmrar e.tıl.1111 
takdirde HYk ve lmrar 
eden tik mal .. 1ııı1tı ı.. m••· 
llatalar, lklacl derece •al 
ıalalbl lıe mafaaa me•cu· 
( Sonu d6rdlacl 1a1f atla) 



SAYFA: 

Partinin Ebedi Başkanı Ata
türk, P r · in Değişmez 

Başkanı l önü. 
(Bıııtarafı birinci aayfada) Ç&!ı COfguo elkıılar ln keıl · 

«Bütün göz er onda .. her- len a.rlhi Ye çok mühim 
lfyoruz. llerl,yeceğfz .. Türk outuklaraoı had ettiler ve kür. 
milleti eağolsun . ,, tıüye gehı'ertnde oıdu~u gtbl 

Bütün hatiplerin ııözlcrl ıôzl t'rl nl bltlrd ıktco ıoora 
Kurultay üyelerinin heyecanlı künüden ayrılırlcen de dakl· 
alkııları ile 11k 11k keılli1or- kalıırca alkıılaodıltır . 
du. 

Tüzüğü tadil eden maddeler 
reye konuyor: 

Relı bir takrir bulundu 
tunu bildirdi. 

Okunan takrirde encüme· 
nln tadil mazbata11 üzerin· 

deki ıörüımelerin klf ı oldu· 
iu. teklif edılen maddelerin 

reye konulması lıtealyordu. 

Takrir kabul edildı . 

Tadil enc6meolnln maz 
bata11ndakt maddeler ayu 
ayrı okundu. Reıı her 
maddeyi ayn ayrı reye 
ko7du. Gerek maddeler, ıe 
rekıe heyeU umumlyesl ftU
fakla kabul olundu. 

Genel Başkan ismet~ İnönü 
kürsüde: 

Bunun üzertne kürsüye re 
len Genel Baıkan Cumhur· 
relıt lımet 1 öoü, her pıır 

c lal Bayar kürsüde: 
Genel Baıkaoın nutkunu 

müteakip Baıvekll Celal Ba · 
yar kürsüye gelerek lımct 

loöo6nün kendtılne Partinin 
ıktccl baokanhk vazlfulnl 

tevdi etttilnt blldlrdl Ye 
kendilerine arzı tilkran et-

tıkten ıovra oŞeftmizln ar 
zuları. ıb.ın tıteklcrlolz. mal 

letın dilekleri demektir Ça· 
hımaya milli bir vazife ad· 
dederlm » Dedi. 

Müteakiben Parti Genyön 
Kurul..- ıeçtml yapıldı. Seçim 
ıonuada Kurultay Beıkanı 

A bdGıballk Reada ruzoft
mede aörüı61ece baıka bir 
madde.._ bulunmadıinn bıldı · 
rerek df'Jeae ere bu vataai 
hizmetlerinden dolayı teıek
kür e.tU •e kendilerine iyi 
yolculuklar dıllyerek Kurul· 
tayı kap dı 

Sovyet-Japon Gergi 
liği Y niderı Had Bi 

Devreye Girdi .. 

-

Parlı, 26 [Radyo) - Ha
YH e}an11 haber vtrlyor: 
Ruı·Japoa lhtlllfı, 1ıtt1k · 

ç• arta• bir tehlike mahi
yetini almııtır. 

Japonlar1n 8ahaltn ve 
Mançurl hududlarında askeri 
tahıfdata baıladıiı ve tah
kimat yapmakta olduiu 
T okyodaa blldirılmlıtlr. 

Parlı, 26 (Radyo] - Rua 
ların, Uzak Şarka takviye 
lutaatl ıöndermeAe baıla

dıkları •e Rus orduıu Baı · 
kumandanı Maraıal Voroıt 

lofla erkinıharblyeılnin, la· 
yarelere binerek Uzak ~arka 
hareket ettikleri. Moıko•a

dan Ha •aı ajaoıına bildırtl

mlıtlr. 

Parlı. 26 [Radyo] - Ha 
vu ajanıına ıöre, buıün 

ôileden ıonra Uzak Şarkta 
Ruı k11vvetlerlle Ja11on luta 
atı ara11nda kanlı çarpııma 
lar olmuıtur. Çarpıımalarm 

vuku bulduğu saha hakkında 
malümat alınamamıthr 

Parlı, 26 - Moıko•adan 
alınan haberlere ıöre, Japon 

Sefiri l'oıo ile Sovyet Hart· 
clye Komlıerl Litvlnof ra • 

ıında bir n1üddettenberl ya 
pı makta olan ba!ık ııvı m6· 
zakereleri, tamamen akim 
ludmııtır. 

Bu vaziyet kar1111nda Ja 
pon ıefirl memlekettne dö 
necekUr. 

Diler taraftan gazeteler 
Sovyet Japon müoıuebatlnın 

gergin bir rnahlyet iktisap 
ettiğini vazmaktadırlar. Bu 
gcrglnlliln her dakika, filli 
.düımaolık sahaaına intikal 
etmesinden korkulmaktadır. 

Maraıal Voroıtlofur.ı, er· 
kioıharbt1eııle birlikte Moı 
kovadan Uzakıarka hareket 
ettıft ve Japon harp gemi· 
lerloio de Sakalin ad&11 ıu 

larında taha11üd ettikleri 
btldtrılmek tedlr. Dti~r bir ha 
bere göre Jeponlar bu ada · 
ya ayrıca 40 bin Hker de 
çıkarmıılardır. 

Maahaza, gautelerln ver
dtit bu haberlerin kaydı ih · 
Uyatla kerıılıama11 icap 
eder. 

Moıkova. 26 [A.A.] 
Japonyanın Moıkova Büyük 
F.lçııt1 Toıo 1 15,17,20 ve 23 
klnunevYel ı torlhlerlnde 
L\tvlnofia balık avı muka-
veleıl hakkında mülakat· 
larda bulunmuıtur. 

Bu müllkatların tik ıü 
nftnde Japon BüyOk E~ı~ 
müıbet hiçbir teklifte bu
luomadıjından ve Japonya 

lehindeki evvelki lddıalarmı 
tekrarlamakla iktifa eyledl-

ilnden müzakereler llerU · 
yemem ittir. 

Dün Japon Büyük Elçiıl 

Lttvlnofu zlyaretlode1J pon 

lar tarafından ııletılmekte 

O flD ıntak fardan 12 ılııl 

lıtiınaya munfakat ettiğini 

bildir mit ve fakat 
buna mukabil bet · 
ka maote.kalar fıtemtıUr. Ja

pon büyük elçtıl &.ynı za· 
manda bu mıntak lıuın mü · 

zayede ıuretlle ihaleılnl de 
reddeylemlıtlr . 

Lttvlnof, Japonların bu 
iddialarını kabul eylememlf 

ve azami taviz olarak ııle· 

ttlmekteo f!llsnaeı Sovyetler 

taraf ıod n zaruri ıörülen 40 
mıntakadan üçünüa müzıı · 

ycdeye lrnnulmaeana ve buo· 
dan baıkaca da ıenc 7 mın · 
h"canın müzayedcılne mu 
vaf akat eylemlgtlr. 

Japon Büyük Elçtıl Sov· 
yeller Btrltğln ln bu ıon t~k 
lifini de red-.ictmııur. 

Tokyo, 24 (A.A.) Do 

Ormandan ne 1 

şek ·ıde katiyat 
yapılabilecek. 
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(Baıtarafı üçüncü ıayfacla) 
du nakl ye ılmüh berleri 
bunların elinden alınacak 
gene orman teıkllltanca mec· 
canen verilecek oakltye il 
mühaberlerlyle se-.k ve tm 
rar müameleıl ıerbeıtce ya· 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 1 NESiNDE iŞE BAŞLAMIŞ VE iDARi DAVA· 1 
1 LARLA HUKUK Vt. CEZA DAVALARINI K;JJ· 
1 BUL ETMEKTEDiR. 

pılacakhr. 

iıtth1al olunan nıallar 
mahrukat ve müme11Uı ıl· 

bı maddeler lıe ıene aynı 
muamele tatbik edilecektir. 
Burada mamul damga mu 
ameleıt mevzuu bahıoJa 

maz. 
Yaln1z köy{On6D evinde 

yakaceiı veyahut zati thtt 
yacını temin için kendi va· 
ııtalarlle k6ylüaün pazar 
yeri Yeya kaıabaye. bizzat 
ı•tlrlp Htacafı odunlarıD 

m6nferld •azlyette bulanan 
•taçlardan latılual edtlmek 
'fe ıleılde herhangi btr 
balıkı tazammun etmemek 
ıartıle orman bölıe ıeflnln 

Yeya meıulıyeU altında me
Hba memurunun yapaceiı 

tedklk ile kanuni ıartların 

tahakkuku baUode yukarıda 
tesblt edilen enek muame. 
le, meruım yapılmalı11zın 

katlyata •e meccani verece 
il nakliye ılmObabeııne müı· 
tenlden ihtiyar heyetinin 
tanzim edecejl oazbatalar 
la nakliyata müıaude edile 
cektir. 

Kanuni ıartları bildiren 
ıektlde tekemmül ve tahak 

kuk etmedeD 1apılacak ka 
tlyat, nakllyat, ıe•kl7at ve 

lmrarat derhal men Ye mal
lar her nerede oluna olıun 

tevkif edılu.ekUr. Bu maJ, 
emvahn lıtıhıal olundujun 

arazinin lQıım gelen ıartları 
haiz olduıu tahakkuk ve 

muameleJ tekemül edlacyle 
kadar devam edecektir. Or-

man mevad •e mahıulatı 
nın ıahlp ve nakilleri mAI· 
lanmn nevi •e menıelnl Te 
bunlara teıa .. üp ıuretıle ka • 

nunen lıbat ile [mükelleftir
ler. Bu muamele uzana 

3444 numaralı kanun, ve ot· 
%amname bükGmlerl tatbik 

edilecekUr Bununla lteraber 
malın füpbelt ıabtbl teklıf 

veya kabul ettlil takdirde 
y zıh hOküm tercth oluna 
caktır. 

Eıhaam kaouo •e meıvzu. 
at dalreılnde haklarından 

lıtlfadesl, fakat hile tle mü 
vazaalı yollarla devlet or· 
manlarının tah ipten v&ka 
yeıl emred lmf§Ur. 

.. -------- - -TÜRKDll-1 
1 Pe.z rte fnder ba l.ı. ~er 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

21 12 9.18 Salc 
12 30 Miizlk [btlyük bir 

vlrtüozun plakları) J 3 00 ıa · 
at, ajanı haberleri •e mele· 
or Ankara. ) 3. 1 O Müzik 
(valılar ·Pi) 13 25.14. Türk 
mtlzlfl (ıarlialar - P& J 18.30 
Müztk [çııan veıalre} 18.55 
koauıma [hukuk ilmi 7ayma 
kurumu} 19.10 Hat, aja•• 
meteoroloji, ve ziraat bor· 
ıHı b .. berlerl. 19.~5 TQrk 
mOzljl. l Muhayyer fHh . in 
ce1az) 20.00 temıtl - Boı be 
tik •e aklluı mllU plyeı ya 
zan (Ekrem Reıat) İıtanbul 
konı rvatu-.ar müdürü [Yu 
ıuf Ziya Dem•rcinfa eaerln· 
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den ahnmııtır). Temıll e1na-
11nda halk türldilerl ve yurd 
havaları çabaacakhr. 21 . .lO fJ: 
Konuıma [Tarklye poıtaıı] 1tlıl 
:lı .45 Sa t, Eıbam; l•h•l· ili 
llt, •e kamblyo·nukut bor. 11' 
ıuı fıatları. 21.55 Türk mü· 

ı 

ıo 

1 U!Ji) 
sao 
250 
ıto 

--,ooo - "r' 
500 ,; 

250 ~ 
1'100 ~ 

zlit [muhtelif ıaıkılar.} 1 -
Suzinak ıarlu zeyk ne fıe 
[Refik Maa7 .. a) 2 - Suzi
nak ıarkı beni bizar eder· 
keo ıerzenltlerln (Hacı Arif 
Bey 3 - S•ztnik ıarlu 
Sevdim ıevell ( Zekf Arıf ) 
4 - Kürdılt ııırkı Akıam 

aOnefl [Oıman Nıhad] 5 -
Kürdi ı ııarkı - ıırma aaçla · 
rıo [Hacı ArUJı.6 - Türkft 
• hlcazl&ar bır bahçavan Ok· 
uyan • Müzeyyen Seaar ça· 
lanlar· V ecıbe Ce•det Kozan 
Kema.l Niyazl Seyhun 22.20 
Müzik [Küçük oıkeatra J 1 -
Dte Gel ıha [ S C"neı] 2 -
Bcıı Eıner flHehe moıel lE. 
Ma1] 3 - Dream of yes· 
terday [F. Humpbrtes} 4 -
Ru11lıcher marı [E. Oflıen). 
5 - Komanı [A. Rublnıteln) 
6 - Dıe Veber (C. Danner) 
7 - pjzza da Popolo (Fre-

1 derlkeen] 23.25 Müzik [ar · 
yahu] 23.45.24 Soa haberler 
•e yarınki projram. 
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Kayıp siğoıta ilmühabert 
Vıktorya dö Berlln Umum 

:Si lorta Anonim Şirketi ta -
rafından 5 Btrlncikanun 926 
tarihinde Bay Ahm t Celll 
Adakın bayatı üaerlne akt 
Ye tanzim olunan bin T. 
liralık ve 976523 num r~h 
ılğorta mukavelenameılne 

ald d po llmüh beri zayi ol 
muıtur . 

Mezkür depo ılm6habert 

halth zarda kimin yeddlnde 
lıe. hukukunu lıb t etmek 
üzere Vtktorya dö Be.rlto 
Siiorta Ştrketinln İstanbul · 
da. Galatada. KOrekç lerde, 
Manbaym hanıoda kain Tür· 
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'fi: l os 6000 fi: 
"1- Bu lkra111iytl~r h4r üç agdfl bir oinıak iıztre $l" ~ 
~ nede diJrt defa bµ miktar uurirıden kura il~ dağıtl· -,_ 
.,ı laca.kttr. ~ 
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~~~~ ~~~ ~~~~- . jb'l:i 1 Yerli Malı Dökme 

1 Köınür Sobaları .. 
1 

1 
Yerli malı dökme kömür soba/an şeh- ı 

rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik 1 
bu sene bir numarah olart1k imal edil- '-1 meğe baş/anmıştır. Bu sobalar çok ku//a- I 

~ nışlıdır. 

« Fiatlar ise lsltınbul liafJndan muhak-

1 eden sayın müşterilerin Emanetçi .. ffh-
1 met Gümüş yazıhanesine uğramaları. 1 
~~~~~~~~, 

Balıkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Kabili tezyit •e tenktı llaydlyle Ajunya tnhlHrlar •" 
barlarıadan Bandırma bakım evlerlae taııaacak 175 ()()O 

·Ve ay•ı kaydla Yepice lnlauarları anbarlarından yl•• B•P 
d1rma lahtnr.&.rı bakım e•lf!rtne naktl edilecek 35.0oO ~I 
ceman 210.000 klio •dare mah yaprak tütünlerin nakli ıtl 
15 - J 2 938 tarihinden 13·1 ·939 tul bine kadar ekıllt111e1' 
konulmuıtur. 

tıteklılertn ıartnarr.eyt görmek ve bedclf muhaDJaJ>'" 
olan 3412 liranın yüzde 1 5 teminat akçuım yatıroı•lı 
lizere 13-1 939 rllniloe kadn Çanakkale lahtııular rnO• 
takil müdürlOAüoe müracaatları . 

. 4-~ 
Balıkesiı· Tapıı Sicil 

M ııhııfizlığıııdaıı: 
Cınıl: Hududu: 

1 gün çıkar. SJyasal gtu:ete .. 

Yıllığı: 800 · uru~ 

Alt Aylı~:400 • 

kiye Müdürlyettne veya 
ı . Berltnde kain merkezine, 11-

1 bu ili.om t rJhl neırlnden 
itibaren iki ay z rfında mü
rac at ctmeıi rica olunur. 

Mahallesi: 
l~mlrl~r EYvelce araa timdi 

ev 

.J ,. 

~haıalen BaPP1 ,,. 
ma yolu ceJt . ., 

ben dere, ı•'"' 
yol, ıarbeo ot• 

1 

' i 
Say111: 3 • 
Günü gcçmtv sayılar 25 

kuruıtur . 

Dil.ES. 

~ - --
mel oj n11nın bildfrdtğloe 

göre, Lttvlnof, Togoyn So•
yet bükOmettotn önümüzde 
kı eene zorfıoda b lak avı 
mcaeles1 elraf uııda mÜzl\ke 
rt"1ere devama h zır oldu 
sunu teblli etmfıtlr 

Meduir müddetini müru. 
runda. nunıaruı yukarıda 

yazılı slğorta mukavelena
meslne atd depo ilmühaberi 
keenlernyelnin ve mefsuh 
ad edılerek yerine nüıbayı 

ıaol ea olu tanzim cdıleceğt 
alan olunur 

V .ktorvn dö Berhn 
Umum S ğortn Aaıo· 

nim Şirketi T6rklye 
MüdürJyeU 

ranıoz Y akllP' 
Evaafı yukuı ia yazılı laaoenin yeri e1aıeo Beledi,•fe 

aid tarik fazla11 iken 926 tarihinde Akhlıarlı Süleymao 0 !, 
lu Veyıele 1ahlmıı olduğu Beledl1e dalreatnce bildlrli .. • 
le a1l~n teoehlz olap bu yer hakkında 6 · 1 · 939 tarıa..ı:, 
de mabrılUnde keııf ve tahkikat yapılıı.caktır Bır tdda- ti 
hak talep edenler V8JH keılf tarihine kadar Tapu 5''ıf 
Muhafızlığına Vö ket lf ıOnünde veıat.ktlcı bırhkte ~fi 

emuruDa miraCllatlut lüzumu ılin o uour. ....,./ 
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