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Hatay HükUme i, Hududl rda 
Emniyet Tertibatı Alacak .. 

ATATÜRK 

Hariciye Ve
kil ini Kabul 

Ettiler. Hatay Meclisi, Hükdmete Salahiyet Vererek Bir 
İkinciteşrinde Toplanmak üzere Dağıldı. l.ıanbul, 8 (lluıuıt) - Ha 

rlclye Vekilimiz B Tevfik 
Antakya, 8 (A A) Hatay 

ltılllet mecllıl; dünkü toplan
tıaında Halep ve Lazkl)'e hu
dutlarında Suriye memur· 
1•rı tarafından bazı Hatay 
lto1lerl üzerine yapılan taz-
1Uca nthayet verilmeal için 

~ülcuaıelln teıeb\Jüılerde bu
\ltı111aıı, 

l Müıtakll H atay posta pul. 
•rı baıhrılmaaı, 

Rüıtü Aru, İEmlr vapurıle 
lıtaobula gelmtılir . Vekil, 
vapurd~n Muıa binerek dot 
ruca Doltnabahçe sarayına 

gltmlı ve Atatürk tarafından 
kabul edllmııtır 

Etrusk 
1 .,. 

Vapuru lstanbula vardı. 
1'ürk İıtildil martının Ha

lty muıı olarak kabulü, 
At&rın kaldırılmuı, 
Şapkanın mitli ıerpuı ola

"•k kabulü, 

l'attl eınaıında yent müı 
ltlcll devlete atd kanunların 
'•tir ve tatbiki için hükd
tllete aalabtyet verılmeal, 

Antakyadan güzel bir gorunuş: Asi nehri 
teıekkül ederek Hataym lı · ıulecek kadar yekın bir geç-

lıtanbul, 8 ( Hususi ) -
De-nlzyo\larının bundan ev
vel 11mar 'ed ıiı vapurların 

üçüncüıü olüo Etruık dün 
sabah aıelmltlir. Yeni vapur 
Meraln hattında itliyecekttr. 

ttklillnde büyük hizmeti re mitte thtılaf ve ıurlt meobaı Etruık, 1aatte 14 mıl git· 
mektedır. çen Erkinlik cemiyetine mec (.!>onu Dördfincü ıayfada) ' 

Bırçok yerlerde ortamek
ltpler açılması hakkındak 
le111eonl ta krlrlerfnl eıu iti -
h,tlle kabul ederek alakadar 
""cümenlere ve hO&.ümete 
hl'lale etmlt ve bir ikinci 
leırtnde toplanmak (bere 
ltıeıaıııne munkkaten nl 
b,Jet vermtıtır . 

Antakya, 8 ( A A ) - : 
.\aadotu ejanıının huıuıi 
tı:ı~habırı bıldtrfyor: 

Hatay millet meclialntn 
~lant111nda, ilıt ıene evvel 

liı tarafından lt>tekkür edil· 
meılne datr olan bir takrir 
ittifakla kabul edılmlıtir. 

Şımdlye kadar meclis re 
lılle Hatay reiıtnto intihabı, 

hükumete Ulmad olunma11 
ve anayaıanın kabulü glbl 
en mühim meıeleier de d1thli 
olduğu halde tekmil karer 
!arın mecliste unsurlıı.ra men 
ıup mebuslar tarafından 
ittifakla v~rilmit olmosı yer-
li ve yabancı bütün mehaftl 
lerde çok müsel<l bir tesır 

haaıl etmf§Ur. Daha dün de· 

.Jrade - Üniyon Konferansı 

lngiliz Parlamentos -
11uToplan ıyaDavetE ti 
kont erans tarafından rıeşİilllen bir beyanname ile de 

~ü~Omıtin Almanyayı iMarda ~ulunması ist'n~i. 
Londra, 8 (A.A.) Lon 

t•da toplanmıt olan Trade 
tıl1on konferan11 bir be 

hooame netrederek: 
Enternasyonal vaziyetin 

•ehaaıetı dolaylslle parla 
laletıtonun toplanmasını iste 
tllı, 

Son yedi sene içinde İn 
:'hı hükılmetlnt z•yıf ve 

1 "'•raızhk göıtermlı olmak 
' ltttham etmlf, 

ti lıpanyada gönüllülerin ge· 
•lınmaaı hakkındaki logl 

""' 

lız planının General Fnnko 
tarafından red edılmeslnden 
Parine hududlar nm açılma-
1101 lıtemlt, 

Çekoslovakya üzerinde, dev· 
letln noktatnasnruu kabul lç'o 
tazylkta bulunulmauna ıtlraz 
etmiş ve Almanya taraf ınc\an 
Çekoılovnkyaya tecavüz ha· 
liode lorilterenio, Frensa ve 
Sovyet Ruıyanın da karıı
ıında bulunacağına dair Al · 
manyaya ihtarda bulunma 

ıını talep etmiıttr. 

Belediye intihabı Ha -
lırlıkları ilerliyor. 
büntıilnteliij}lerinA-dları 
lııG(isteı·ir Listeler Asıldı. 
~ Belediye Jntıhabını. intl 

t 
•p itlerini tedkik ve kon 
rot etmek tçln belediyece 

~•balllttan seçilen lklter 
lıt llta11odan kurra tle ay 

"•l •n oo kitlhk totlhap encü 
"'ini vazıfeıtne batlamııtır. 

iltihap enc6menl, rey -.er
e hakkı olaalarla, aaa 

fntıhap olunınoja salihtyeti 
bulunımları g6ıterlr belediye· 
ce hazarlanao defterlerı tedkı"! 
ed~rel! belediye, hükumet, 
ve umumun görebileceği y~r 

leıe (tatil günü hariç ol 
mak üzere) 11ltı gün müddet 
le u1lma11na karar vermlt 

( Sonu ikinci .. ,fada) 

Cenevre Müza.ke 
releri aşlıyor •. 
Uluslar Sosyetesi Toplantıla
rında Barselon Hükumetini 
BaşvekilNegrin temsilEdecek 

Uluslar Sosyetesi 
Baraelon, 8 (Radyo) - reisi Edvar llertyo, ayan 

Uluslar sosyetesi aeamblesln mecllıf hariciye ~ncümeni 
de Cumhuriyetçi lıpanyayı relıl A Beraoje, Pol Bon· 
bizzat B8ıvekll Negrln ile kur ve daha bazı mühim 
llarfclye Nazm Alvara Delyo · teıbs lyetler vardır. 
yo temsil edeceklerdir. Franaız delegasyonu, cu -

Bükreı. 8 (Radyo} ma akıamı Cenevreye hare 
ket edecektir. 

Uluslar sosyetesi ıuamblesı· !============== 
ne ittlrak edecek olan Ro 
men heyeti bugün, Hariciye 
Nazm Petresko Komnenln 
riyaseti altında olduğu hal · 
de buradan Cenevreye ha 
reket etmlt ve latıuyooda 
Türkiye ve Yunanistan ıefir 
leri ile birçok reımi ıahıl · 
yetler tar fından uğurlan 

mııtır. 

Atlna, 8 (Radyo) -- Uıuı 
lar sosyetesi suımbleslnc it· 
tlrak edecek olan Yunan 
heyeticıe, hariciye nazaret ı 

müıteıarı Mavi odi rlvıuet 
etmelctt dlr. 

Heyet yarın Cenevreye 

hareket edeceUr. 
Parla, 8 (Radyo) - Uluı 

lar ıosyeteıi aaambleıine lı · 

ttrak etml"k üzere Ceoev· 
reye gidecek olan f ranaız 
he~·etl Hariciye Nazın Jorj 
Bonnl'nfn riyasetinde buluna
caktır, heyeti teıkıl eden 
zevat araııoda parllmeoto 

A lman 

İUisat nazuı ya~m~a İs
tan~ula o~liyor. 

İstanbul, 7 (liuıusi) 
Almenya ikllaat nazırı bu ay 
ıonunda lıtanbula gelecek 
tir. 

Nazır, buradan Ankaraya 
Jidecek ve rlcaUmlzle te· 
maılıırda bulunacaktır. 

Kral Piyerin 
Doğum Günü. 

Belgrad, 8 (Radyo) 
Yugotlavya Kralı P•ycrln 
doğduğu günün yıldönümü 

olmak münasebeule bütün 

kllıelerde ayinler yapılmıı, 
öğleden sonra büyük bir ıe 
çitreaml yapılmııtır. Gece, 
büiün Yugoılavyada fener 
alayları tertip edllmlttir. 

ALMANYANIN 
HARP HAZIRLIGI .. 

Hitler,Nurenburgde Yeni Bir 
Nutuk Söyledi. Alman Silah 
Endüstrisi Tam Randımanla 
Mütemadi Faaliyet Halinde •. 

Berlln, 8 (Radyo) - Almao. 
ya erkin.harbiyeyi umumi 
ye rlyaaetl harp halinde 
hastahanelerde hutabakı 
cılık y1tpabllecek enafı hal~ 
bulunan bütüo Alman kız · 

larınm davet vukuunda -.a
zıferi baııns gitmek üzere 
hazır bulunmalarını teblii 

eyle mittir . 

Berlln, 8 (A A.) - Han• 
ajanı~ bildiriyor: 

Alman ıllih endüıtrlsl tam 
randımanı tle çalıımaktadır , · 
Fabrikaların ekserisi ıeklzer 
aaat çalııan üç ekıp halinde 
mütemadi faaliyette bulun
maktadır . Silah endüıtriıl ile 
alAkadar diğer bazı fabrika  B. Bitler 
lar meıeli pan111man levazı ~ 
mı yapan imalathaneler hu
susi ılpar'ılert ııüçlükle te 
min edebtltyorlar. 

Nurenberg, 8 (Radyo) -

Bugün, kırk bin amele, Hit
lerln müvaceheılnde aıker 

elbrıeıl glymtı oldukları bal. 
de ellerinde demir kürekler. 

(Sonu dördüncü ıayfada) 

öylerin iş Proğram -
1 a r ı T e s b i t E d i 1 di . 

Köy kalkrnmasmm aksamaması için ~u proğramın 
tılbiki mec~uri olıca~tlf. 

Köy itlerinin tanzimi ve mü 
hım ihtiyaçlarının glderllme
ıl huıuıunda Dabtltye Veka
leti bazı eıailar hazırlamıt · 
tır. Buna göre, kay kanunu

nun idaresine bırakılmıt 

olan aıağıda yazılı tıler, köy 
derneği kararlyle tı projram 
larıoa alınacak ve tahsl -
sah köy büdceılne konulmak 
ıuretiyle yapılacaktır. 

Nafıa va imar işleri: 
Köy tçlodekt yolları -.e 

ıokakları korumak, ihtiyaca 
lıifl gelmıyenlert genıılet 
mek, ltzumlu görülen yer

lerde yentlerln! açmak -.e 
kabil olan köylerde köyün 
bir batından öbür baııoa 

giden tkl yo\ yapmak, bu 
yolları ve ıokakları kaldı 

rımlamak imkanı olan köy
lerde insan yollariylc hay
van yollarını ayarmağa 9a· 
lıımak bu bahıtn baılıca 
mevzuudur. 

Nafıa ve imar fılerlode 
diğer lf sahaları tonlardır: 

Köyün en münasip yerine 
köy meydanı açmak (köy 
konağını, cami, mektep ıl· 
bı reımi binaları ve köy 
çuımnı bu meydlln etrafı -
na toplamak bir hedef ola-
cakhr) . 

Köy hayvanlarıaa ıu te 
mfn etmek. 

Köy sınırlan içindeki yol· 

ları ve köprüleri ıeçebıle

cek tekilde yapmak ... ve 
onarmak. 

Köyün ıulaoma11 kabil 
topraklarını ıuhycak hark
lar yapmak, ıulamayı temtn 
ve idare e~mek, büy6k ıu
lar üzerinde reçlt kayıkları 
veya aallar yapmak. 

Köy konalı yapmak ve 
mevcudunu onarmak, 

Köy mektebi, camii yap· 
mak ve eldekini tamir et
mek. 

Köyde imkin varaa bir 
otel veya konuk odası yap· 
mak. 

Nalbant, demirci, arabacı, 
bakkal gibt kö1ce lüzumlu 
dakkaolar yaptırmak. 

Pazar ve çarıı yerleri yap
mak. 

Sel baaan yerleri bunlar· 
dıa kurtarmara çalıımak. 

Köyün içini aydınlatmak. 

Sıbhat işleri: 
Köy it proğramının ııbhat 

ve Hğhk tılerinl allkahyan 
k111mları ıunlardır: 
Sıtma yapan ıu birikinti· 

lerlnl kurutmak ve 11tma 
mOcadele kanununun bu 
huıuıtakl hükOmlerlnt tatbik 

etmek. 
Köye temiz içme ıuyu te· 

mtn etmek. 
Köyde lmkin varaa a&ı:ın 
(Soou Gçlac6 aayfatla) 



SAYPA: 2 

AVUKATLIK 
Avukatların Hak ve Vazi eleri • • 

YAZAN : 

Auııkal Vedad Çaialoğlu 
-3-

3499 Numaralı kantsnun 
tklncl babında avukatların 
hak ·.e vazifeleri tadad edll· 
mektedfr. 

Burada a•ukatlara babı•· 
dilen haklar, yukarda biraz 
tıaret edllmlt olduiu ve aıa · 
iıda tafsil edtlecejl üzere 
af ar •aztf ele re mukabil ta 
oınmıı olan lmt11azh mev 
kllerldlr. 

Bu babın ilk maddesi olan 
lcanunun 22 ncf maddeıtnde 
(a•ukatlık imme hizmeti 
mahiyetinde bir meılekUr) 

dtye a vuka tlıiın tarlftni hu. 
kukl Hzlfenln izahına ılrlt 

ittihaz .ediyor ki, bu terttpte 
çok lıabet var. Çünkü, a•u· 
katlık bu hakkı ve (lzerloe 
terettlp eden vazlfeıl mea · 
leflnln imme hizmeti ma· 
biyetlnde olmaaından doğu· 
yor· Y okıa efer lf a etti il hiz
met, lmme hizmeti mahiye
tinde olmuaydı. üzerine 
aıafıda tadad edll~cek mGm· 
taz haklar, reımt meıull· 
yet ve 'feclbeler taalluk et· 
mezdt, o Yaklt avukatın hak 
ve meıullyetl, akdi vekale· 
tin icabı ile mahdud bulu 
nurdu. Halbuki, ıu mahiyet· 
te haklu, bir hakim, blr 

memur ılbl tmllyaz derece
ılnde yükıek, vaztfe ve 
meıultyetl de o derecede aiır 
dır. Meıela, birçok vazife · 
(erinden, en baatu olarak 
lkt aYukat tarafından redde · 
dilen bir ftl üçüncü avuka. 
tın deruhde etmefe mecbur 
olmaıı ve baro relıl ile ba
ro bulunmayan mahallerde 
mahkeme relılerlnln ha•ale 
etUfl •azlfel veklletı terk 
edememeıl meılefln amme 
hizmeti mablyeUnde bulun · 
maıından ileri geliyor. '(A. 
K Madde: 26, 30). 

Yalnız hak ile vazifeyi 
izahtan evvel ıur asını arse
delım ki, avukatlık mesleği · 

nln amme hlzmeU mahiye· 
tinde tellkklıl bu kanunla 
baılamıı deflldlr, daha ev 
veldfr. 

Daha mukaddem tarihli 
olan hukuk uıulü muhake· 
melerl kanununun 70 ncl mad· 
deılnde, taraflardan biri iti· 
dalını muhafaza edemlyerek 
münasip olmıyan halt ta
vırda bulunmuı olmaımdan 
dolayı mahkemece dııarı 
çıkarıldıjı taktirde yerine 
an\!ak, bir avukat ikame 
edebllecefl muharrer bulun· 
maktadır. 

Kezalik 71 ncl maddeaf D· 

de de daYaıını takip ehliye· 
lladen malarum oldufu gö. 
rülen tarafı• mahkemeye 
refakattnda bir avukatla gel· 
meıl lüzumunun kendiılae 
ti.tar edllecsejf ve bu ihtara 
riayet etmezıe dava11na ıı· 
yahen devam edtleceil 1azı 
lıdır. 

Mahkemelerin bu gibi 

muhakemeleri usulü kanunu· 
nun 138 ncl maddeılnde ya· 
zılı ahvalde ıuçluva ancak 
avukat refakat edebilir. 

Şimdi hakları ve vazlfe
lerl 11ralıyahm: 

1 - Avukatlar lfayl va 
zlfe ederken veyahut ifa 
ettikleri vazifeden naıt aleyh· 
lerln de ıuç ltl iyenler dev· 
let memurları aleyhinde ıuç 
tılemlt gibi T. C. Kanunu 
nun dokuzuncu faelana tev
ftkan daha ağır ceza göre 
cekler. 

Çünkü avukatın ıördüğü 

it de devlet memurunun iti 
gibi amme hizmeti 1traaına 

alınmııhr. 
Devlet memuru aleyhinde 

tılenen herhangi ıuçun ma· 
hlyyeteo daha ağır tellkki 
ıl hangi mülahazaya müate
nld iıe avukat aleyhine it · 
lenen cürmQn ağır telakkiıl 

de o mülahazaya müstenittir. 
Her lkfılnde de cürmfin ikaı 
nın ıebebi ifa edilen veya 
tf a edilmekte olan vazife. 
dir. Kanun, devlet memur
larını vazifelerini tl'rheıt ifa 
edebilmeleri için daha fazla 
himaye ediyor. 4vokatlar da 
badema böyle olacak, ka· 
nunun memur h tmayeelnl 
ıöreceklerdir. (A.K madde: 
-48) 

il - Avukatların vazife 
ınaeında tıtedtkleri yahud 

lf a ettikleri vazifeden do
ğan suçlarından dolayı hak. 
larmda takibat lcruı adliye 

vekilinin izinine bailadır . (A. 
K. madde: 49) 

izin lıtıhaahnden evvel 
aahtbl ealahiyet hiçbir ma
kam takibata baıhyamaz 
ve bu bapta takthat yapa. 
cak makamın tayini hak · 
kı da kezalik adliye vekl · 
lloln olduğundan lıln vüru · 
dundan ıoora da ta vzlf edıl
miyen makam, (aalahlyetl 
lmmeyl haiz makamlardan 
biri bile olıl'l) ad it ye ve kılı 
tarafından tahklka memur 
edilmemlııe o cürme resen 
vaziyet edemez. Kanun, 
takibatı yapacak makamı da 
adliye vekili göıterir, diyor. 

Mevzuatı bazsramız ltlha· 
riyle, gerçi efrad hakkında 
da derhal amme dava11 açıl· 

maz Ceza uıulü muhakeme. 
lerl kanununun 164 ncü 

maddesi mucibince cumhu· 
rlyet müddelumumlıl hazsr · 
lak tahkikatından haaıl ede· 
ceil kanaata göre amme dava. 

• 11 açıp açmamakta ıerbeıttlr. 
Ve yine uıulftn muaddel 
352 net maddeıl mucibince 
de bu yolda ıerbeatl takdir 
hakkı ıorgu ve ıulh hakim· 
lerlne de Yerllmlttlr. Bu iki 
makam da, kendilerine dojru
dan doiruya arzedllen ıahıi 
davalar hakkında takibata 
mahal olup olmadığını re· 
ıen takdir eder. Fakat avu· 
katlık kanunu bu yolda bir 
hazırlık tahklkatmda müııa 

ade etmemektedir. Bir hakimi 
ve bir memur alhl avukat 
aleyhinde de her g<ioa teki· 
bat lcraaı evvel adliye vekt 
ltoln izinine bağlı ve o taki
bat da yine vekilin ıöıterece 

TORK.DILI 

--
22 YeniMezun öğretmen Muh
telif Okullara Tayin Olundu. 

Bu yıl vilayetimiz emrine 
muhtelıf öğretmen okulu 
mezunlarından 22 grnclo 
verlldljlnl yazmııtık. 

Bu 22 öğretmenin ttçık 

okullara y pılım tayinleri 
Vekaletçe taad!kten gel· 
mittir. 

Kültür direktörlüğü, yeni 
mezunların harcıu.h ve ta· 
yln emirlerini adrt!ılerine 

göndermlttlr . 
Bu öğretmenlerle ta yln 

yerlerini yazıyoruz: 
Buna kız öğretmen okulu 

mezunlarından lımf!t Aktüre, 
Bürhaolye Taylıelt og· 
retmenltğine; Nazende Ata 
zülal. Sındarg• Kıhra öğ· 
retmenlfğlne; Pervin Yor · 
km, Dununbey tkinci okul 
öfretmenhğtne; Muhteıem 
Saran, Bürhanlye Karaafaç 
öğretmenliğine; Pakize 
Uzunkaı, J(epıüt okulu Ö~· 
retmenllğtne- ; Ommü l~ta, 

Sındırgı lbtller öğretmenli · 
ğfoe; lzmtr kız öğretmen 

okulu mezunlarından Zehra 
Bora, Erdek Karşıyaka öğ · 

retmenliğfne; ŞeYket Boytal, 
Edremit Küçükıapçı öğret
menliğine; Hatice Nebahat 
Bıuen , Susığırlık Karapürçek 
öğretmenliğine lıtanbul luz 

öirelm~n okulu mf!zun 
farından Zührlye Bayturun, 
Dursunbey İnekotlar og· 

retmenltğine; Hatice Paki· 
ze, Erdek Marmara öğ 

retmenliğ lne; Ayte Leman, 
Erdek Avııı öjretmen· 
llğlne; Münevver Ataeü, Er 
dek Narhköy öğretmeltğl 

ne; Hafize Erdenay, Gönen 
birinci · okul öğretmenliğine; 
Edirne kız öfretmen okulu 
mezunlarından Fatma Ôzbay, 
Balya tkincJ okul ö~rdmeolt· 
ilne Konya kız öğretmen oku . 
lu mezunlarından Bedia Yağ · 
cıoğlu, Manyae Eıen · Yeni · 
köy, öğretmenliğine; Edlroe 
öifetmen okulu mezunların· 

dan Fehmi Erdem, Bandırma 

vazife ııraamda meydana 
getirdiği veya vnJfeılnden 

doğan ıuçtan dolayı takibat 
tcra11 adliye vekaletinin mü. 

aaadeılne vabeıtedlr. Memur. 
lar aleyhinde de ald olduğu 

dairenin lüzumu muhakeme 
kararı ıarttır . 

Hır hl.kimin adliye veka
letinden, bir memurun men · 
ıup bulunduğu da!reıılnden 

müeaade iıtlh1al edilmedılice 
aleyhinde nıahalli takibata 
bııılaoamemaaı, o memurun 
vazifeılot ifoda tam bir ka 
naatl vlcdaotye ile hareketi . 
ne yarar. Çünkü, bir hakim 
ve memur ne kadar tı gö
rürse baıın11 o kadar gayri 
memnun ve müıteki topla
mıı olur. 

Her ılki.y~t üzerine yerinde 
takib~ta çekllıe o hakim ve 

avukat:n bu ıtki.yellere ce· 
vaba yettımf'fe ç11lıımaktan 
a11l vazlfeılnl ı6rrueie v&k 

Çonlu öğretmenliğine; Balı

keıir Necati bey öğret· 

men okulu mezunlarından 

Şevket Yurdakul, Balya Ko. 
yunerJ öğretmenltğlno; 

Tayıp Saka, Bürhanlye 
Pelıtköy öğretmenliğine; 

Saadettin Akar , Bnlya Fın 

dıklı öğretmenltğlne verll· 
mitlerdir ...... ,, ......... __ 

~ 

ilkokul .. 
kitaplannm tabı işi ri i~

mal edildi. 
lstanbul, - Maarif Ve 

kllett tarafından Devlet 
matbaasında bıutırı!an ilk
mektep jeometri ve tablet 
kitaplarının tabı ftleri ikmal 
edilmit ve uzak 18hf mer 
kezlerine yola çıkıuılmııtır. 

Matbaa timdi ortamektt.p 
ve lise !d teplarlyle ufrcı 
maktadar Bntün ortnmek
tep ve lfıelerde den ııene!I 
baıına kadar lüzumu o1an 
kitaplar yetlıtf rllmlt buluna· 
caktır. 

ilk kul 
me k 

Öğrete 

drosu. 
Kültür Direktörlüğü, ilk· 

okul öğretmen k droıunu ha 
zırlamak maksadile öğret
menlerln nakil için yaptıkla
rı müracaatluı tedktke baı 
lamııtır . 

Diğer vılayetlerd~n vı: a.. 

yetimize, v ılayetlmlzden baı 

ka vılayetlere veril~cak öğ 
retmenlcrin lrsteıt Vekalet· 
ten geldikten ıonra kadro· 
nun tesbltlne baılanılacaktır. 

Vağonlann taMiye ve ta~
mil ınuMeli se~iz saate 

indirildi. 
İkttıat Vekaletiyle N fın 

Vekaleti araamda yapılan 

temaslar netlceelnde, ihracat 
devamı müddetince Devlet 
Demiryollarmda almmaıı ta 
kerrür eden fevkalade n11k · 
Uy at tedbir lerloln tatbıklne 

haılanmııtır. 

Yeni tedbirlere göre, vn · 
ğonların 24 saatten ibaret 
olan tahmil ve tahliye mül{. 
lctleri lkt ısııt Ve~aletlnce 
birinci aınıf lhrnç lıkelr.ıl 

olarak gösterilen Hııyderpa · 
ıa, Derince, lzmlr, Samsun 
ve Merıln için azami ıekız 
ıaal ve dığer lıtaayonlarda 

da altı aaate lndlrılmltllr· 

Yaluız bu ıeatler n.eıai aa
ati üzerine teı tip edil mittir. 
Yani 2cceleri dahil değildir . 
Buna muk bil bu ıaa tler 
içine ıtrecek öile tatilleri 
dahi heaap edilecektir. Bü· 
yütt lttaayonlar la talı ı~tae· 
yoolara ıelf!n her vağon bu 
kadar müddet zarfında bo 
ıalhlmıı olncnktır. 

mücbir ahvalde taraflara 
yalnız avukat emir ve tav
ıtye edebilmeleri ve böyle 
ihtara maruz kalan tarafın 
yerine ııdecek Yeya kendt 
ılne refakat edecek zati 

aYukat olmıyanlar arasından 
intihapta aerbeat olmama· 
11, lmmenln itini rüyete tah 
ılaen avukatların memur ol 
duklarının delllldlr . 

il makama aittir, bıııka 

mak-tm vaziyet edemez 
' ti lcftlrnnz, c~snretl de kan · 

lır. 

Devlet Demlryolları İdn 
resi bu a ti r Hrfmcl va 
jonları tahliye etmlyenler· Cıhıtl cezalyecle de, ceza MalCımdur ki, bir ll•lıı:tmln 1 (Devam Edecek) 

lupı 
lise ev 
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lko 
r i 1 • 

1 • • 

u 

6 EylOI o~ulund çifte tedris t yapmak surotile 
ihtiyaç önlentcektir. 

Vilayetimizin bütün llko · 
kullarında talebe kaydı 

15 eyliil per§cmbe günü bet· 
lıyacal' ve teorlnevvele k · 
dftf devam edecektir. 

Bu yıl ilkokullara 193 l 
doğumlu çocuklar al.nacak 
tır. 

Lisede de talebe kaydı 
devam etmektedir . 

Yalnız lııenlo mevcut iki 
btııaıı bu yılld talebe mev 

cudunu iıtfap etmlyeceilnden 

---'!laı--,,...... 

izmire Giden 
. Yollcular. 
İzmlre fuar münasebettle 

dün BandırmBd!lD hususi bir 
t ren kalkmıf, tren ıehrimize 
aıınt yedide gelerek gid~cek 
yolcuları almıştır. Birçok 
kimseler bu ucuz tarife tlc 
lzmire gitmiolerdlr 

Gidenler cumftftesl günü 
yine hususi trenle avdet 
edeceklt:rdlr. 

---=::::::.'!» c=:ıc::::..u--
~ . 

Belediye inti-
habı azır-

lıkla ı ilerliyor 
(Ba§tarafı blrlncl sayfada) 

ve bu dP.fterlcr dünden iti 

baren yerlerine &1ılmışhr 

Defterlerin a11la kaldığı 

müddetçe i~imleri, hüviyet 

lert defterlere y~nho, mül,er
rer veya hiç yuzılınam ıı ol · 
anlar int•bap encümenine 
müracaat edecekler, encÜ· 
men vozlyell t•dkık edecek 
\'C lcııp eden muameleyi ya
pacoktır. 

Müntehlpler, defterdehi 
mahl\lle lımlle sokağın ismi 

ne ve hane numaraıma bak 
mak suretlle i!lmlerlnı l:o 
layca bulablleceklerdfr. 

Defterlerin aıılması, inli 

hap encümeni tarafından iti· 

razların tedkikl ve encümC'n 
knrarlarına vaki it!razların 

mahkemece intacı için yapı 
lan hazırlığa atd bütün mu 
amelat azami ~ylul nlha 
yetine luıdar ikmal cdllmif 
olacaktır. 

Buna göre tcırtnevvelin 

blrlodcn itibaren reylerin ahi 

maııma boılanacak ve oıha 
yet ayan onuncu günü fnti· 

hap ikmal edilmlt buluna· 
caktırr Bunu müteakip san 
dık açılarak reyler tıumif 

edilecek ve belediye azaıı 

i lan olunacaktır . 

Kazalarda, belediye te-ıki · 

litı bulunan yerlerde de ke 
za fntıbaba bir tegrlnevvelJe 
bııılanacakhr. 

den yük ek munzam ücret 
&lacalttır. 

iktisat Velfiileu de Dt'nfz 
yo\larının thracs.t mcvıtml 
zarfand münakali.tın sürat· 
le yapılabllmeııl için nlına· 
cek bazı tcd lıirler teıbit 

etm1'kt•dlr. 

o civarda bulunan Dumlup.na' 
ilkokulu bu yıl için pavyon 
olarak bu liseye bırakıl· 

nuıtır. 

Bu yüzden ı~mtl, binası

nın müaaadeıi çifte tedrlı•· 

ta birçok nokt larda elvcrtı· 
il olmeıı dola yiılle Dumlu · 
pınar okulunun aynen 6 Ey· 
liil ilkokuluna nakli ka· 
rarlaıtırılmııhr. 

Bu iki okuldan biri öğle· 
den evvel, diğeri öğlederı 

ıonra olmak üzere çifte 
tedrisat J6pncaklardır. 

Dumlupınar okulu geçel1 
yıllarda olduA"u gibi, bu yıl 
da yine aynı ıemtin tale· 
besini kaydedecek, bu 
okuldan başka bir okula ta· 
lebe nakli kabul edılmiye · 

cektir. 
Diğer o~ullarda da vazl· 

yet normal bulunduiundan 
böylece hiç bir talebenin 

k k 1 edtı-açı ta e. mamatı temin 
mit bulunmaktadır. 

Gazi te r~iya enstitüsüne ve 
sanatlar o~uluna girece~ler. 

Ankara Gazi Terbiye Eoı· 
titüıü ile bölge aanl\tlar ve 

lnıaat usta okulu kayıd 
ve ke bul imtihanlarına gl· 

renlerin imtihan evrakmıl1 

tedkikl ~u i'Ünlerde bitece

ğ inden lmtthsndn knzanarı 

' ve kabul edilenlerin eylüliirı 

15, nihayet 20 sine kadar 
oehrlmiz tı..ültür Direktörlü
ğüne blldi rilmeıl muhtemel· 
dır . 

lfsTAHBUL RADYOSU: 
9 - EylOI - 1938 Cuma 

ÔGLE NEŞRİYATI: 
l 2 . 30 : Türk Dluıl· 

kııı (Piak) . t 2.50: f-la· 
vadls 10.05: Türk musik1•1 

(P .ak}. ı 3.30: Muhtelif plak 
oeırlyah. l 4: Son. 

AKŞAM NEŞRlYATJ: 
18 30: Plakla danı musiki· 

ıı. ( Plak ) 19: Konferao•= 
Selim Sırrı Tarcan ( Tarl• 
ııçanı) . 19.30: Danı muıık1•1 

(P.lak). 19 55: Borsa habet' 
lerl. 20: Saat ayarı: Grerı ' 

vlç raaa•hanealnden oakle11· 
V edia Rtzll ve arkadaolşrı 
tarafından Türk muılkhl 'Ve 

h alk ıarkılau 20. 40: Ha•' 
raporu. 20.43: Ômer Rlt:8 

Doğrul tarafından Arepço 
söylev 2 l aaot ayarı. Orke8 
tra: 1 Veber: Roben d6 
Buv4. 2 - Andrao: La 
Maıkot 3 Şopen: Polooet· 
21.33: Snz cıerlert: Refik 
Şenuettin ve ark daılar•· 

22. 1 O: Amatör mandolin '"'r· 
keetra ı : Dömarlnt ldareıfode· 
22.50: Ajans h berlerf "e 

erteıl aünün proğramı. 23 
Saat ayarı: Son 



Köyleri 
1 arı T 

iş Proğram
s bit Edil • 

1 • 
Köy kalkmmasımn a~simaması için ~u proğramm 

tat~i~i mecburi olacaktır. 
(ISaıtarafı birlncl sayfada) ı tılerln yapılması, mecburi 
tılı ı · " tı agun ve kehrlz tertıba· olacaktır. Her yıl Lunlar 

Yaptırmak, imkan o1mı için köyün para imece kud 
Yan Yt'tlerde lıiğımlı ve ku· retıne ve ihtiyaca göre köy 

~~lu helalar yaptırmak ve büdceılne tahs!ıat konacalt 
ll°,!Ütı tnüonılp yerine gene tar 

aıı:nlı ve kuyulu umumi Muhtar ve köy derne~I 
helal - e 
ll ar yaptırmak, koye yeni ı~çi ld tkl erlnde üç ay 
rtıuını rnezarlık temin et içinde dört yıl lak it proğ · ;tk, ınezarlıkların etrafım ramı tanzim edip kayma· 

livar, hendek veya çitle kamlığa ve merkez kazala-
Çt\lfrlp içine hayvımların randa vilaycft makamına ver· 
tlrı:n f eı ne me)·dan bırakma · meğe mecbur olacaklardır. 

~ak. IDezarhkların lçlerlol Yeni proğrem taadlk edt 
tınız tutmal<. ı ı k d k 1\ ip ge inciye a ar es 1 

\'e öy lcre umumi hamem proğramın tatbikine devam 
Ç•tnatırlık yaptırmak . olunacaktır. Henüz proğra · 
Yetiştiı me işleri: mı yapıtmam•t olım yerler . 

t köyün ekonomik vazlye de yeni proğram beklene-
~Yle alakalı olan bu i t ıa · cektır Eılıi proğr& mlarda 
d "'' Üzerinde ıu mevzular- bitJrllmemlt !ılertn yeni pro· 
" çalııılacaktar: ğrama alınması mecburiyeti 
köyde nalbant, demirci, 

''•bacı, dülger, kalaycı, 
~Yıı ide" bıcı, berber, sağlık 

t 
oruvucusu, ebe, küçük bay· 
'r ı • Zıraat memuru ve eııcı 
Y!!ltrrnek. 

k l<öyde boı zamanda er· 
elclerın ve kadınların birer 

''nat1a da meegul olabll 

~elerfni temin edecek ted 
itler almak. 

d llıtalar ve öğretfcller te · 

k ''1k etmek ve lcöylünün 
trıdı elbleelerinl kt!ndllerl · 

vudır . 

Kaymakanılar, 

kazalarda val inin 

merkez 
köy itleri 

için nçtiği ze. t, kendilerine 

verilen l<öy it proğrısmlftrtnı 
kaza idare heyetine tr.dkık 
ettirdikten sonra aynen \ ' e

ya tadllen ta&d!k edecekler 
dfr. Tedklk ve tasdik ııleri 
nfn iki ay içinde bltirılerek 

muhtarlara bt!dhilmeıi mec· 
buri olacaktır. 

Nahiyelere tabi köylerde 
t adilden önce nah ı ye mü 11111 

teminine ve dikmesine 
Çalıırn k 

1 
_ . dürlerlnln mütaleası alınma 

8 
' -: oye peyn ır, süt ıı mecburiyeti konulmakta 1"llatların1 sokmak. 

1\ ~ dır. 
td oy hayvanhı. rını lslah 

ecek ve köylüye iyi hay · 
"'rı b b akımını öğret~cek ted· 

1
' 1er almak, iyi cinı boğa, 

'Yrır, teke, koç satın almak. 

h köyde zltaatl, bağcılıiı, 
t 

er türlü bahç~cllığt ilerle 
eb · ı ~ 1 ınek üzere iri cins to-
'Urtı v~ aıı, f idan teminine 

Ç11lı, .... k 1 k. M -ı-
t 

.... a , m an goru unce 
tcr~L 

Uoe tarla11, bağı ve bah 
~ıl. fidanlık ve f ide lik yap 
~ilk. 

1( .. 1 

Proğramın tasdikinde ya · 
pılacak tadıllcre göre köye 

tebliğinden itibaren on b et 
gün içinde muhtar veya köy 

mecliıl ~ali nezdinde IUraz 
edebileceklerdir . Vali; en çok 
bir ay içinde, vilayet idare 
heyetinin mütaleaıını aldık 
tan sonra itirazla rını kabul 
veya reddedecektir. Vali ta · 
rafından ayne n veya tadı1en 
kabul edilen köy · proğram 

ları kati olacaktır. tek •rıu arı dört veya iki 
I trleklı arabaya çevlrmcğe Müıtocel veya fevkalade 

~- 11ttaak, köy parasıyla ara· hallerde tudıkli proğramlar 
ı "• ••pan, diğer ziraat ilet· da deiltlkllkler yapmak la· 
trı 
b Yapacak ve onaracak zımgellne , bu değtııklikler 

lr leıgah açtırıp köy na- ancak vilayet idare heyeti 
lllına idare etmek. 

1) 
l\6yde, "öylüye güreı, bt 

lc·ı le 
t 

1
1 1 ı cirit, avcılık, olıan 

" 1inlerı gibi milli oyunları 
hJ>tırrn"k ve bunları teıvlk 
tttırcrıel<, at koıuları y ıı p
llı,lc . 

l1 '<örün ihtiyacına kafi ve· 

b~ hıç ormanı yoksa köye 
tı OtlQan veya koıu yettı 

,~inek ve mevcut olanı ko · 

~~~k, büyütülmeıine çalıı · 

t lÇ.Öyc, h~lka faydalı ki · 
'&>lar ıetirtmek 

l'll l\.oye ortl\k uman ve orak 
I> •kıneleri, pulluk. traktör, 
/Yrılr, yaj makine leri ve 

tl
1
itr lüzumlu ziraat aletle -

ı"c edevatı •lmak 
1 htıyaç vana lcöye ortak · 

l''ltl• deilrrnen yapmak ve· 
tı: detırmen ınak ıneal ge
\t trııek; çiftçilere gübre ge · 

tllbek. 

Bu işler mecburi olacak: 1\. .. 
tllı,, 0 Yün kalkınmesını te 
l' ~decek olan hu f aall 
~tın ._ 

lilıh ••ıamaouuı iç iu, taa 
•ı prolramlarına aırea 

mütalea11 elındıktan ıonra 

vali tarafından yapılabile

cektlr. Tadiller talebi l<öy 

derneği kararJyle muhtar, 
nabtye müdüril ve kayma· 
kam tarafından yapılabile 

cekttr . 
Köy içini veya tarlalıl<, 

bağ ve bııhçeltklerlni , ça yır · 
larmı ve basacak durumda 

bulun~n ıel yataklarım, kö· 
yün her itlndcn önce lıne · 

ceyle, vesalr yardımlarla za 
rar vermiyecek hale getire· 

ceklerdir. 
lkt veya daha fada köyü 

zarara uğratan ıel yatakları 
ve taıma yap n dere, çay 
ve ırmakların taıma yapan 
yarınlarını, bu kö y tdarele 
rine her ı eydeo 'Üıtüo tuta 
rak yaptırtmağa ve zararsız 
hale gelirtm eğe vali ye kay· 
makamlar m ecbur bulun· 
maktadırlar 

Projenin diğer 

köy büdcelerlne. 
vasıfları 

gelirlere, 
seçim iılerlne, d ernekle re, 
derneklerin iÖreceğl vazlftı 

lere aittir. 

TDRKDILI 

/ngilterede 
Hizmete ilerin 

' 
Hususiyeti. 

Andre Moruvadan: 
"lngilterede hizmetçi taba 

kası d.ğer meınleketlere nlı 

betle mümtaz sayılabilecek 
bir vaziyettedir Onun tçio 
yüksek fogil iz aileleri ara 
11nda hizmet eden adamlara; 
baıka memleketlerde, bu 11 
nıf insanlara mahsuı bir na
zarla bakmak doğru değil 

d ır . 

Burada h izmetçiler arasın · 

da öylderi vardır kf, adeta 
kendi mesleklerinde birer 
dahi ıayılabilir. İçinde bulun· 

dukları atlentn her türlü iş 

lerinl tanzim eden bunlardır. 
Onlar her ıeyi b\ltrler ve her 
iti yoluna korlar. Bazan ev 
sahibinin bir dudak kıpır

datma11 bir itin deıhal ya 
pılmaaına kafi gelir. Dudak 
üzerinde behren "üçük bir 
tebesaüm ile ne demek fıte

dtğinl derhal anlıyarak lca· 
bını icra. etmek lngılız h ız 
metçilerlne mahıuı meziyet · 
lerdendlr. Türkçe "Lep, de 

meden leblebiyi,, anlamak 
diye kullanılan tabirin tam 

medlulü de lnglllz h izmet 
çllerldtr 

lngllterede hizmetçiler ken · 

di meleklerini severler. lıle· 
rlol ıevnek yaparlar . Baı 

ka memlel<etlerde olduğu 

gibi kaba hareket 
tezahürleri asla onlarda yok · 
tur. Onlu hlyerartl ile içti 
01ai mertebelere tnanmıı in· 
sanlardır. 

Bir lngllız evinde mtıa· 
ftr bulunduğunuz zaman 
odanıza yaldaıınce oradan 
btr güvucin uçar gıbl bir 
kadının ıüratle fırlayıp çı

ka rak kaçtığını görürseniz 
bundan asla müteeHlr olma · 

yınız . Hu h rekete kendini

ze kartı izhar edilmtı bir 
tevahhüı manaıı vermeyiniz. 
Zira garip olsa da bu mem 
lekette bu hal umumi bir 
teamüldür. Ev!erde hizmet 
eden kadınlar sessiz, nda11z 
çalııırlar ve aala mtsafu ler · 
le karıılaımazlar . Onla
rın kendi lerine mahsus bir 

tabiye hareketleri, usulleri, 
hareket ıekllleri vardır. İn · 

gllterede misafirler mümkün 
olduğu kadar odalarında az 

kalırlar. Hlzmetçi'er iıe oda 
larda adeta Velıln roman
larıntlakı hayaletler gıbl ses· 

ıiz ve görünmez bir halde 

İf görürler. 
lngllterede bulunduğum 

zaman bana ıöyle bir vaka 
nakletmiılerdl: 

ihtiyar lordlardan biri ne 
vakit uzaktan bir kadın hiz 
metçinin eteğfnt görecek 
oluna bütün gün rahatsızlık 
hincdermtı. ,, 

'illit w :s:a = 

Meşhur Bir ln
giliz Muharririı 
Karısından 
Ayrıldı. 

Meıhur lngiliz muharrir 
lerinden Cek Bılbo bir ay 
evvel evlendfil karı&ından 

ayrılmııtır. Muharrire göre, 
bu ayrılmtlnın ıcbebl karı · 
ımın atlesloin kendi ııl erine 
kıuıımak lıtemeaıdır Cek 
Bllbo bunda o beı haf ta tıY· 

Yahudiler İtal- Amerikada da 
yadan Neden Irkçılık Siya-
Çrkarıl ıyor? seli mi? 
halyadan önümüzdeki al 

tı ay içinde çıkarılması ka · 
rarlaşan 10 000 Yahudi hak 
ktoda bazı lnglltz gazeteler! 
ıayanı dikkat yazılar yaz · 
makta ve tafsilat ncıret 

mektedlr. 
Londrada fntf~&r eden 11-

ht'ral Nıyuz Kronlkl gazete 
ıt " Bınde bir,, adıoı taıı yan 
baımakaleıfnde diyor ki: 

.. halyan Yahudılerindeo 
bir kt1mını çıkarmak husu 
ıuoda Slnyör Muuollnlnin veı :1 

dlfi kararan ıebepler1 vaz ı h 

olmaktftn birhayli uzaktır . ,, 

loglllz gazet~si bundan 

sonra ltalyadakl Yahudlle 
rln umum oüfuı içinde b in 
de biri te~ki l ettiklerini ıöy 
leylp, bazı ıebepler tahmin 
etmektedir. Au rıra da lı il 
h!!itH ltalyan d ıktatörilnün 
kendisini Arapların hamisi 
addetmekte devam t'derek 
İogilterenfn Fılfatlnde \' e 
Fran11zların Şı ma\i Afrıka 

ıle Suriyedekl m~ıelelerlni 

karııtırmak lfltem edi jinden 
oüphelenmeı tedlr. 

Karllerlmlzln malumu ol 

d11ğu üzere, İtalyan kablneıl 
Muaaoltnlntn riyasetinde top 
la narnk n ltı ay IÇl'n'nde 
1 O 000 Y ahudınln lta l yadnn 
çıkmasını emretm i~tır. 

Bu Yahudilerden çoğu y!r 
mi senedenberi halyada ye r · 
leımtıler ve hal ~·nn tabenıı ı 
olnrnılardı. 

Son tedbir münt\fleb etıyl e 
ltalyada lngıl lz, Fransız, A 
merika konsoloı hanelerl, bu 
memleketlerde yerleıırek 
ımkanını crıyıın yüzlerce 
Yahudi i le dolup boıalamalc . 

tadır . 

ltaJyan kabinesinin kararı 
verildlil dakikadan Hlbaren 
bu konsoloshanelere tehacüm 

başl&mııtır . 

Şlmclıki hftlde ltalyadan 
çıkarılacbk Yahudilerin mık 
tarı 1 O.OGO olarak gösteril 

mekte ise de bu miktarın 
daha fazla olduğu tahmin 

ediliyor. 
R<'smi liayoaklara daya

narak yezan ltalyan gue 
tecllerlnden Gayda bu mev 
zu fle a lakadar bir mııkeı le 

ı!nde diyor ki: 
"Çıka r1lan Y" hudtler hal 

yan milletinin ruhuna gir· 
mi~ olan yaboncı ve lehli· 
k eli ruhu temsı l etmektedır 

ler. 
La Trıbuna isimli dfğt"r 

b ir büyük gezele, "İtıılya 
dakt Yabudilcrln az o ima · 

sına rağmen İtalyan ıktiıa 
dltahnın mühim bir kıamı

nı eller inde bulundurdukla 

Parla - Solr gazetesin· 

den: 
lrkçılık hiç fÜpheslz tota · 1 

lttler devletlerin lcad ettiği 

bir harekettir Fakat bu dev· 
f etler hu prenılp t!e bütün 
dünyayı kendi aleyhlerine 
çeviriyorlar. 

Al•mfertn iıtihznaına, de 
mokratların takbihlne, Pa· 
paoın aforozuna uğrayan ırk · 

çılık timdi de yent ve kuvvet· 
it bir hıuım ıle daha kartı 
laf\yor. 

Amerikanın mf'şhur gaze

tecilık kralı Handolph He
aut , evvelce Alrnen dostu 
iken ılmdt Amerikanın en 
gürültücü blr cermeo düt 

manı olmuştur. 
Mtıter Heaut, açıktan açı 

ğa iri ırkının kıymetsizl iğ ini 

iddia edtyor ve bu ukın 
n lh!lyet yok olmcğa mah 
lıüm bulunduğunu !Öylüyor: 

" Yaııum karı~ık ırklaı ! 
Kuvvetli ırk to\e bu karma· 

karıtık ırklardır! " 
Diye haykırıyor. 

Amerlkada tlearstden bat 
ka dtğ~r büyük gazele na · 
ıtrleri de hep demokratık ' 
h islfyat il e meıhudur. Hep· ' 

si de totollter devletlerin aley 
h indedlr: Reed , Salberger, 
Roy Hova rd , lla rry Luce, 

Gındrfch gibi 

"ttu mefhur ga zetecile rin 
hepıi Amerika Cumhurrehl 
Ruzvelt tn slyaaetlne taraftar 
değilleı dı r . Fakat h epsi Ruz 
veltın siyasetinin bu nokta 
emda kendtsl)·le birleıruiı'e r 
dır . 

__ ............... .. 
iki lngiliz _ ........ 

7 O T onru~ ~ir yatla dünya 
seyahDtma çıktı. 

iki lo glllı, 70 tonluk bir 
yeı ti a, dünyayı denizden do 

laınıağa çıkmııtır Bunlardan 
hirl olan eıkl bahriveli çok 

tor Erik Markus bulunduğu 
bir beya.8atta ıöyle diyor: 

- Ben alelade Lir ada 

mıaı Alelade oır yota bi 

nerek alelade bir seyahata 

çiluyorum. Bunda herkesi 
h eyecana verecek ne Vl)r? .. 

. Fakat ne de olsa küçük 
bir yatla dünya ıc ) a hatı 

pek a le lade 1<arı!lanmı yor. 

Doktor ve arkadaıı Sta 

nelin lım lndekl yatlıırı ile 

dünya ıeyahatını ıarktan 

garba yapllcaklar ve evvela 

İngiltereden Amerika ya gl · 
derek. Panama kanalından 

• geçip rahıtt, Borneu, Balı, 
vel Mis Alıaa Loren Drck Siogapur, Kolombo yolu lle 

rına,, tıaret etmektedir 

tle tanımııtı. Bır hafta tanı · Afrıkaya gelecekler , Süveyt 

ııkhktan ıor.ra t: vlenen ro kanıılı ve Akdentzdt'n geçe 
mancı kar11tle geçincmiyece · re k lng llttreye dönecekler 
ıjlni ondan ıonra anlamıf ve dir. 
bir ay zor geçfoerek ayrıl 

mııtır. fakat henüz boıan · 
mak için mahkemeye müra 

caat etm mtıttr. 

Cek Bilbo bulunduğu bir 
b eyanatta ıoyle dcmııtır: 

- Karımı seviyordum, o 

da beni seviyordu Fakat 
aılealnln bizim ı~lerlmlze kn

rıımtuı tıt bozdu Şimdiki 

halde ayrı yaııyoruz . Karını 

lıterae tekrar baraıablllrl:a. 

---- -
Denizden ~u~lanan ~ir ~ı
dmın ~or~tu~u ~aşma gel~i. 

Trlyestcden yazılıyor: 

Buranın büyük tacirlerin · 
den Şınyattlnln karısının 
ıu günlerde Amerikaya git 
meal lazım geliyordu. Llkln 
kendlııl, deolz tutmnıınclan 
debıetli korkuyordu ." Bir 

Atatürk 
Ve Diğer Büyükle
rimiz Balıkesirlileri 

Kutluyorlar. 
6 Eylul kortuluı hayra 

mı münaaebeUle Parti Bat· 
kanı Vali ve Belediye Relıt 
tarafından Cumhurrefılml· 

ze ve diğer büyüklerimize 
halkımızın aaygı ve bailı· 
lıklarını göıteren tel yazı 

larına aıs~ıdakl cevaplar 
gelmitlir: 

Vali ve Parti Baıkanı: 
8 . Ethem Aykut 

BALIKESJR -
·Ralıkeslrln kurtuluş yıl

dDnümti mıinasebtlile ba· 
na karşı gösterilen te 
mi:. duyyulara teşekkür 
ederim. 

K. fltatürk 
Valf ve Parti Baıkaoı: 

8 . Ethem Aykut 

- BALIKESIH 

K11rluluş yıldömimıim1 
sayın Baltkeslrlilert kııl

lar. !Jençliğe esenlikler 
dilerim 

Baıvektl 

C. Bayar 
Vali ve Parti Bııkaını: 

B. Ethem Avkut 

BALIKESiR -
Kurtuluş giinlulnl lıe 

yecanla kulluyan Raltkt.· 
slrlllerin gasterd/klui iç
len bafjlllığa teşekkür 

eder, ıevgllerlml sunarım. 

Oahillye Vektlt ve 
C. H. P. G. S. 

ş. Kaya 
B. Na ci Kodannz: Be 

ledly~ Reisi 

- BALIKESiR -
Halıktslrin kurtuluş yıl-

donlimli mtinastbdlyle 
bana karşı yöslerilen le 
mi: duygıılara te~c/,Jair 
edtrlm. 

K. fltatürk 
H. Naci Kodanaı; Re

ledlye Relal 

- BALIKESiR -
Kurtuluş ytldü11ii111Linli 

sayw Halıluslrlilrre kııt· 
lar, gençliğe esenlikler 
dilerim 

Ba§vekıl 

C. Bayar 
H. Naci Kodanaz: Be· 

ledlye Reili 
- BALIKESiR 

f(11rlultl§ gıi.nlerlnf htye. 
canla kıılluyan Balikcıir 
lilcr/n giislerdlklerl içten 
bağlılığa leşekkti.l eder, 
sevgilerimi sunarım. 

Dahiliye Vekili ve 
C H P. G. S 
Ş. Kaya 

Kayip mü~ür 
lımail Afacan adlı milhh 

rü rıı ü kaybettim . Yenlılnl 

alacağımdan hükmü olma
dığı ilin olunur. 

Bifadıç nahiyesinin Sal · 
manlı köyünden Muı · 
tafa oğlu lamatl Afacan 

kihus dahilinde bu ıeyahatı 
dütüoen kadın bu korkusu 
nu yazı ile teablt ederek 
seyehata çıkmaktan kurtul · 
mak çaresini aramıf, he; ne 

dense bulamamııtır . Aım 

korku lçenlnde buhran ae· 
çlrlrkcn bfrdenbtre sanki ze
hlrlenmlı ıtbl ktvranmaja 
baılamıı ve blrıız ıonra öl
mlıtür. 



SAYFA : 4 

Hatay Hükumeti, Hududlarda 
Emniyet ertıba ı Alacak. 

(Beıtarafı birinci sayfada) 
manzaraıı arzeden Hatayda 
ki bu birlik yeni rejimin 
tam muvaffalclyetl için en 
ku netli bir zaman olarak 
telakki edtlmektedlr. 

lıtanbul, 8 - Hatay mec . 
llılnln düolıO toplanhımda 

Baıvekil B. Abdurrahman 
Melek, hOkfimet beyanna· 
meılnt ve proğramını okumuı, 
beyanname ve profram al· 
kıılar araımda JttlfRkla tHvlp 
edilmfıtır . Meclis binasına 
törenle Hatay bayrağı çekti 
mlı, Türk ve Fransız ordu· 
ları ıelam durmuılardır. 

Baıvekll B. Abdurrahman 
beyannamesinde Hatayın fı 
tlkllllne kavuım ımdao mü
tevellit bahUyarlıfı, ıereft, 
büyük aaadeU kaydettıkten 

ıonra uzun ıüreo mücadele
nin muvaffakıyetle netıce-

lendlilnl, memleketin kal 
kınmaaı için elbtrllğtle çala-
ıılacaiını ıöylemıı ve de· 
mittir ki: 

- Bizlere bu saadeti bah
ıeden canla- baıla bağlı ol· 
dujumuz Ulu Atatürkün ruh 
ve ıeref saç n ilhamları, de · 
ruhte ettliimlz aiır yükd 
yenmek kudret ve itimadını 
vermektedir. Ben de bu tu 
mada liyık bir ıektlde çala· 
ıacağım.,. 

HükfimeUn takfp ed~ceğJ 

proiramdan bahseden Bat· 
vekil, Hatay dahlll emnlye· 
tini korumak, ark ve mez· 
hep farkı gözelmekıtzln bü· 
tün vatandeıları aynı mua· 
meleye tabi tutmak ve on 
ları - adaletten müıteftd et· 
mek gibi mühim eıaaların 

umdelerl ara11nda bulundu 
funu, devletlerle iyi müna
ıebetler tealıtne çalııacağı 

nı , iktisadi yazlyetln 
korun m a ı ı, m ll l i ı a • 
nayUn korunma11 buıuıun . 

dakl tedbirlerin tacil oluna· 
cafı, ıehlrlerl, köyleri imar 
etmek ve nüfuıu artırmak 

hayıı.tın ıüratle ılerlemeıine 
mil t terbiye ve tahıtl eAaa 
lara dahlliode gayret edece
ğınl, adliye teıkilatının me· 
deni memleketler eıaalarına 
uyıun bir ıekil alacağını 
söylemfı ve demlttlr ki: 

- VazlfelerJmlz çok mii· 
blmdlr. Mnte~azl bır bütce 
ıle meclise geleni hük6met, 
az masrafla çok tı Japmak 
lıtlyor. Malt tedbirler, bu 
düıilncelerimlze a1&1 ola· 
caktır. 

Ziraatın fenni lletlerle ya
pılması, madenlerin ııletll
mesl gibi mühim itleri göz· 
önünde buluodurac•iız . Ta. 
blatın güzelltklerlle dolu aev
glll yurdumuzu bir mamure 
haline ıetirmek, eıkl eserleri 
meydana çıkarmak baılıca 
metııalemlz olacaktır. 

Mevcut yolların lı\lh edl· 
leceftnden, demlryollarının 
artmlacaiından, lıkenderun 
limanının Akdenızın en gü 
zel Ye iılek bir limanı ha· 
llue getirileceğinden bahıe -
den Baıvekll, .Hatayın lıUk 
llline kavuımuı olarak re 
f ah yolunda dk adamı attı · 
ğını ı6yltyerek nutkuna al· 
kıılar arasında ıon vermlıtlr. 

Almayanın 

Harp Hazırlığı 
j (Üst tarafı birinci sayfada ) 
ı le bir ıeçitreımt yapmıılar 
1 ve müteakiben kol halinde ! ıarkı ıöyllyerek Httlerln trl· 

bünü önüne gelmııler, milli 
oyunlar oynanııılardır. Bu 
eınada, bin iki yüz kltillk 
bir baodo, muhtelif parçalar 
çalmııtır. 

Millt oyunlardan ıonra 
Hıtler, ameleye hitaben kı 

bir ıöylev vermit ve ezcOm 
le demtıttr ki: 

- Kürekleriniz, Alman 
yanın müdafaa11 için btr za
man teıkil etmektedir. Siz
ler ıarptan ıarka ve cenup
tan ıımale doiru büyQk Al-
manyanın yayılmHına yat-

için çalaıılacalını, içtimai 
1 
dım edeceksiniz. 

• 
lntilıııp Encüıneııi 

Reisliğ·inden: 
1 - 1580 Sayıla belediye kanununun 34 ncü madde 

ine tevfikan aza lntıhabına rey vermeğe hakkı olanlarla 
aza intihap olunmağa ıallhly•tl bulunanların belediyece 
ayrı ayr1 haz1rlanan intihap cetvellerinden bir ıuretl bü 
kümet ve belediye kap11ma. bir ıuretl de umumun 16 
rebtlecefl eıkl belediye meydanhğına aaılmııhr. 

2 - Belediye kanununun 35 net maddesine tevfikan 
fntlbnp deft rleri 8 9 938 perıembe günü aaet sekizden 
15·9.938 perıembe günü saat 18 ze k dar (tatil günl~rı 
hariç) olmak üzere 6 gün müddetle uıla kalacaktır. 

3 - Def terlerin asılı kaldığı bu altı gün zarf anda mün . 
tehiplerln; tılmlert, hüviyetlert defterlerde yanlıı veya mü 
kerrer ynzılmıı ve hiç yazılmamıf olduğuna dair ılerl ıü 
receklerl itlr&zlar 15 eylQl perıenıbe günü ıaat 18 ze 
kııdar intihap encümenince kabul edilecektir. Bundan ıon
ra itiraz iddlaıı dinlenmez intihap encOmenl salahiyeti da. 
htllndekl taahlhllh 16 eylQ\ tarihinden 20 eylul tarihine 
kadar bitirecek ve itirazlar varld görülmedlfl takdirde red· 
dl mutazammın kararın ıuretl muterbe uıulen tebliğ olu · 
nacakt1r. 

4 - intihap encümeninin kar rına razı olmıyalann 20 
eyluden 23 eylül tarihine kadar kararın uıulen tebltğl 

tarıhınden itibarin üç gün zarfında mahallı mahkemel aa 

Jiytıioe intihap encümeni kararıyle birlikte müracaatla 
itiraz etmeğe haklan vardır. Bu mtidd~t bittikten ıonra 

itiraz hakkı kalmaz 
Yukımda dört maddede ıösterllen huıusat müntehfp 

lerin m lumu olmak üzere ilan olunur. 

NOT: 

Dünkü ilanımız.da sehiv Y pılmıt olduğundan dandaki 
14 eylul çarşamba t arihi 15 eyl6\ perıembe olarak, !4 ta 
rlht 16 f'ylul, 17 tarihi zO eylul, 20 ey'ul terıht de 23 
eylul olarak taıbtb edllmtıtlrı dQzelttllr 

3 - 1 - 309 

TOUBILI 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnı<t Konıisyonuııd<ııı: 
1 - Kolordu ıüvart bölüğü için binek beygir ve Ça· 

oakkale müıtabkem mevki için nakliye koıum beyılr ve· 
ya katarı alınacakhr. 

2 - Satın alınacak hayvAnların evıaf ve ıartları ve 
beden ölçOlert kor ıatın alma komlıyonunda her ıün gö• 

g IYLOL 1911 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
.. ~ = K apita_I: 100/)00,000 Türk Lirası # 
fJ. Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans ~ 

rQlebillr. 
3 - Alanacak hayvanlar 4 yaıından aıağı ve 7 

tından yukarı olmayacaktır. 

= Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
fJ. Her türHl zirai lkrazlar-dljer bılcümle banka mu· -.,. 

ya. fJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralı~ kasalar. ~ = ihbarsız taıanuf ve kumbara hesaplarında ikra · = 
4 - Binek Ye nakliye koıumuna elverlıll ıatıl·k ha, .. 

vana olanların eylul 938 nihayetine kadar her ıOu aabah
aaat dokuzdan lttbaren Balıkeıir kok ıatın alma komlıyo · 

auna müracaatları tllo olunur 
3 - 1 - 29i 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

JIJ. mlyeler. -.,. = ikramiye: Jliktari: lkramlyt.•nin tutarı: ~ 
J1J. ADEDi LlRA LiRA ~ 
.ı. ] 000 1 009 .,_ 

~ 500 500 ~ 
~ 1 2W 200 ~ 

: ıo ıoo uıoo ~ 
"'- 3

2
0
5 

• 4
5
o
0 ı122050° ~~ 

Şartnamesine göre ve Babkeıire teıhm kırk bin parke ....ı 
taıı Htın alanacafından 1-9-938 tarihinden itibaren 00 ; 40 20 800 ~ 
beı atın müddetle ektltmeye konmuıtur. fJ. ıo8 6000 ~ 

lhaleıl 16-9 - 938 tarih cuma •ilnil saat 16 da Bele .ı Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak üz~rt· sc ~ 
diye dairesinde yapılacaktır. 1 ~ ntdt dlJrt defa bu miktar uzerindtn kura ile doğılı· ~ 

Muhammen bell (4400) liradır. 

1

2\ lacaktır. ilk keşide 1 Eylıil 938 dtdlr. ~ 
Taliplerin y6zde 7 5 dipozlto vermeleri ve fazla ma 2\ ~ 

liimat almak lıtlyenlerlo Belediyeye m6racaat etmeleri ilin • Jf. "'i "'i "'i W. "i-"'i "'i • "i "'i "'i "'i "'il-l-l-l-l-l-"'il-Jf. J.• 
olunur. 4 - 1 - 302 

Balık esir Belediye 
Riyasetiııden: 

Belediye tanzifat ameleıt lçln me•cut numüneıtne göre 
40 takım elbiıe ve 40 çift fotın yaptmlacajından J 5 ıOn 
mCiddetle açık ekılltmiye çıkarılmııtır. Elbiselerin beher 
takımına 900 ve fotlnlertn beher çiftine de 450 kuruı be
del tahmin edılmtıtlr. 

lhaleıl 14 eyl6l 938 çarıamba gün6 saat 16 da Bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin mezk6r aün ve ıaatte Belediye enctimenlnde 
hazır bulunmaları ve yOzde 7,5 depoJ:lto akçalarını tha· 
leden evvel yahrmalan llln olunur. 4 - l - 300 

Balıkesir \/ilayet Daiıni 
Encümeninden: 

1 - Açık ekılltmeye konulan lf Edıncik Belklı yolu 
kaHırım lnıaah olup keıtf bedeli 1988 liret 28 kuruı, mu · 

.•akkat teminatı 149 lıra 12 kuruıtur. 
2 - Bu ite ald ıartname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameal 
8 Fenni ıartname 
C Mukavele örneii 
D Keııf cetveli 
H Bayındırlık itleri ıenel ıartnameıl .. 
İıtlyenler bu ıartname ve evrakı Vilayet Daimi Encü· 

men kaleminde veya Nafıa MüdGrlüğünde görebilirler. 
3 - İhale ı6 eylQl tarihine raatlıyan pazartesi ıilofi 

saat ıO da vilayet makamında müteıekkil Daimi Encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu ite glrebllmek için ıhale ıününde ıektz gün 
önce Balıkesir Nafıa Müdürlüjünden ehliyet vesikası al
mak lazımdır. 

5 - lıteklilerln yukarıda 3 ncü maddede yazılı aün •e 
ıaatte muvakkat temioatlar1nı malıandıj1Da yatırdıklar1Da 

dair mekbuz •eya ıayanı kabul banka mektuplariyle 
birlikte Vilayet Daimi Enc6mentne müracaatları tl&n olu-
nur. 4 - 1 310 

Balıkesir Belediye 

jf~~~~~~~~™"~~ı 

1 Okumada Geçme
! yi iz Mühi dir . 
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1 <EMİL 1'1AROr~) M~r- ~ 
i k=-~~.~~.!?.~l~o~~t:~.~ ~~r 1 r~:~I~ 
~ köylOyü, değirmenciyi ve zahht'ciyi düıürıdür~n it• 

il bir buiday çalka ma"ınul almaktır. Fakat lstanbul-

l I dan ambalajlı almak, maklnentn ne oldujunu bıJme· 
mektlr. 

Biz, Balıkeıtrde ayalınızda maaraf11z ve açık ola 
~ rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlka11nıo 
il. buiday çalka maktnelerlnl bu ıeoe de lstanbul f latan 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokHnile ve eh•eD 
flatla ıatılmaktayız. 

4, 5, ô Numarat.lar1, tek ve iki parçulı cioılerl 
de mevcuttur. 

Numara... l~!!ase!:.~!~en: 1 
17 J Maiaza Örücüler 1 

Mahsulatı 9 kısma ayırır, kattyeo yabancı madde J 
bırakmaz. ~ 

Yedek par~alarıni derhal Ucarethanemtzden teda· '1 

176 • Turan ~ 

Yukorıdfüum&ra ve mev~ılerl yazılı be~ adet belediye 1 
akarahnın 938 yılı icarına talip çıkmadıfındao 10 ıün ~ 
temdld ile müıayldelertnln 16-9 938 cuma ıüoü nal 15 it, 

rtk edebtllnlnlz. ,. 
Bedeli için de ayraca kolaylık ıöıterlllr. 1 

. 
MAKiNELERİN YAPflGI iŞ MlKTARl: 

No:4 5 6 
de Belediye Encümantnde icra edılecefi illn olunur. ~ Saatte ~·aptığı iş ınikları: 250, 500, 600 
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