
-· Asi tspanyol Hükumeti Kabinesi te
şekkül etti, General Franko yine 

Başkumandan olarak kaldı. 
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Salamanka HükCımeti ı 
Kabi esiTeşekk ülEtti 

Fransa 
Deniz inşaat pı oğrımım 

tadil edecek General Franko Yine Başku
mandan Olarak Kaldı. 

Parlı, l (Radyo) - Bah· 
riye nazırı 937 de tanzim 
edilen bahriye proğramıoın 

yeniden gözden geçirilerek 
bazı tadilat yapı lacağını ve 
bunun bugünkü durum kar 
ııaıoda lüzumlu olduğunu 

söylemittir. 

5•n·Sebaıtıyen, 1 (Rad
J~) - Reımi membalardan 
a •nan haberlere göre, Sa-

~•lnanlca hükumetı kabinesi 
U~ilD teıekkül etmittir. 

•nerel Franko Baıku 
lll•ndan kalmıı ve Baıvekil 
General Şanıeı olmuıtur. 
HarlclJe Nezaretini General 
Hordana, Dahiliyeyi Kont 
:oleen, Umumi Emniyet 

azaretlni General Martinez 
~rıaı, Adlıye NaureUnl M. 
Modetno, Maliye Nazarettni 

· Aınodo, Harbiye Neza 
ret1nı General Argaç, Bah 
rlye Nazaretlnl Amiral Ser 
•era de bd 1 d y ru e etmit er lr. 

ent Hartcıye Nazm, bütün 
aeftrlere Yeni hlik6metin 
teıelcktıl etuıı •. i haber ver
IDittlr. 

Londra,, l (Radyo) - ih 
tllllcUerın hava k'P.etleri 
bu ' 

liln de Baraelonu bom 
bardun ... 
b an_ etmıılerdir Bom 

ardll1aao çok ııddetlı olmuı 
ve dö · rt Yiiz bomba ! ile pek 
ço~ hara torpili atılmııtır. 
le d araelon a halisi, ıtmdlye 
1_ a ar IÖrülmemit derecede 
•orku -

ıoıtermit ve 11iına · 
cak " ,er arıyarak oradan ora 
!! Panik halınde kotmuş -

Polonya - ,.., 
Anıması değişiyor 

tur 
Kızılhaç teıkilih , bom bar · 

dıman unaıında bütün na 
kil vasıtalarını kullanarak 
yaralıları toplamıt ve hasta
hanelere ıevketmittlr 

Hastahaneler baıtanbaıa 

yaralılarla doludur. 
Madrid, 1 {Radyo) - ih

tilalciler, bugün Madridln 
merkezi mahaller,ni ağır top

larla bombardıman etmıı 

lerdir. ffo bombardımanda 
mühim haaarat olmuıtur. 

Baneion, l ( RadY,o ) -
Cumhuriyetçi İıpanya resmi 
tebliğı: 

r eruel cephesinde kayde 
ıayan bır hareket olmamıı 
tır. Y aJmz iki taraftan da 
piyade ateıi devam etmiıtır. 

lianelon, 4 1 (Radyo) -
ihtilalciler, dün de ta yare· 
lerle tehri bombardıman et 
mitler ve birçok bombalar 
atmıılardır. İnıanca zayiat 
47 çocuk, 90 erkek ve 63 
kadından ibarettir 

Eıtrama Dora cephesinde 
taarruza kalkııan ihti lilcıler, 

tank ve aon ıiıtem toplar 
kul landıkları için mevzilen 
mizi değittirmek lüzumunu 
h issettik 

Me~us maaştan 
Pariı, 1 (Radyo) - Top

lanacak olan parlamentoya 
verilecek ruznameler meya
mnda mebusların maaılarına 
zam yapılması hakkında bir 
layiha da bulunmaktadır. 

_.. ........ , .......... -
Amerikanın 

Deniz Kuvt:tlerı 
Vaıington, 1 (Radyo) -

Deniz proiramı hakkında ' 
izahatta bulunan bahriye 
amirallerinden bm Amerika 
donanmatıoın bı ı haasa tah· 
telbahır ve krovezör kad 
rosunun çok noksan olduğu · 

nu ıöylemittlr . 

Sani rınsıskoyı gönderilı-
ce~ ~om~ırdıman layareleıi 

Sanfran111ko. l (Radyo)
Pek yakında Honoluluya 
( 15) bombardıman tayarest 
gönderileceği bildirilmekte
d ir. 

İTALYANLAR 
Habeşistanda Ciddi Bir Teh

i like Karşısında Bulunuyor. 
------- - - - --

Umumi Meclis T oPla~tı
larına Dün. Başladı. 

Dünkü ilk Toplantıda Encümen Seçimi Yapıldı. 
19 37 Yılı izahnamessi Okundu. 

Vilayet Umumi Meclisı 

dün saat 14 de Vali B. Et - Atatürke 
hem Aykutun riyasetinde -

. senenin ilk toplantmnı yap Ve Büyüklere Umumi Mec-
mııtır . 

Mevcut otuz ahı azadan lısm Tazimlari. 
ve bır (Bürhaniye), Muıtafa 
Kınık (Gönen) den madaaı 

tamamen gelmlılerdi. 
Hükumet konağının Umu 

mi MecUıe tahıiı edalen ıa · 
tonunun bGyüklüğü ve bil
ha11a böyle toplantılardaki 

ıhtıyacı karıılayacak ıekilde 

yapılmıı olmaaı ve yeniden 
tefrit edilmeai bu ıenenjn 

toplantmna dlier yıllardan 

çok farkh bir husu11yet ve-
riyordu 

Rlyaaet makamı için büyük 
bir küraü, azalar için ikl
ıer kitilik ııralar, daire mü· 
dürleri için de maaalar yap

tmlmıtlı· 
Toplantıyı Vali 8. Etb~m 

Aykut ıu ı6z\erle açtılar: 
"Muhterem arkadaılar!.. 
Mec\tıi Umuminin bunun 

la iki toplantısında sizinle 
beraber bulunuyorum. 

Bu toplantı mfinasebetile 
hepinizi hilrmetJe ıelimlar 
ve ho11eldiniz derim. 

Vermit oldujunuz karar 
üzerine temeli atılan ve ın
ıaatı ıkmal edilerek Cum 
huriyet bayramında kOtadına 
yaptığımız yeni h0k6met 
daıresinde toplanııımızın dı 

Vilayet Umumi Meclisi 
dünki toplantısında Cum 
hurreiıi AtatOrke, Baıve 

kil 8. Celal Bayara, Bü
yük Mıllet Meclisi Reiıi 

ale Dıahiliye Vekaletine ve 
Parti Genel Sekreterltflne 
tazimlerini bildtrmeii il 

tifakla kararlattırmıth . 
Vali B. Ethem Aykut 

büyüklere aıaiıdaki tel. 
grafları göndeı mittir: 

Kamal Atatürk 
C.:umhurreiıl 

938 Senesi mutat top
l aot111nı yaplln Vılayet 

Mecli11 Umumisi bu 
gibi toplantılarına ıa-

ha ve imkan bahteden 
Ulu Önderlerine bu vesi 
le ile de en dertn ıayrı 

ve bajhhlını arzetmekle 
bahtiyarım. 

B. Celal Bayar 
başvekil 

938 Seoesı mutat top 
lantısını yapan Viliyet 
Umumi Mechıi zata dev
letlerıne sonıuz tazimlert 
ni ıbliğa karar vermif ol
duğunu arzetmekle müba
hıyım. 

raldılar feyzi S6zenerln, 
Cumhurrelıine, Baıveklle, 

Dahiliye vekiletine ve Parti 
Genel Sekreterliftne Bo,ak 
Millet Mecllıine1 mecl11tn 
taztmlerintn bildlrilmeılne 

ait tekltfı itUf alrla kabal 
olundu 

Balya azalarından Kenan 
Akman ile Muıtafa Gevıl· 

linin httfaları üzerine 1erle

rlne intihap olunan Miimtaz 
Hamide Enginin intihap 
mazbatalara okundu ve aza· 
lıklara onaylandı. 

Encüaıenler intihabı t&J. 
lece neticelendi: 

Encümen ftzalıklarına 
flyrılanlar: 

KülUlr EncOmenl: SGhe1ll 
Karan, Meliha Alatur, Bir
han Yener, Hula.ı K&çGk-
ler, Hacim Adaı, ZGbtG Ket· 
kin, Mümtaz Evkafoflu 

Sıbhi1• Encümeni: Yeıi
ne Akb•t• Le11& Barım, AY· 

nt Sajhkçı, Hamdı Arabacı· 
otlu, Hoae,ın Gürel, Sali· 
b,attln Yücel, 

Nafıa Enclmenl: Emine 
Çelik, Haaan Kaptanoilu, 

Salih Denizer, Ferit Karhan, 
Alı Reıat G6kıidan, 

•Ha~eşistan, italyanlann parasım ve ve sa ıt ım kendme 
Varıova, 1 ( Radyo ) 

Anay 
aıanın değlttırilmui ' ğerlerine nazaran farkı var. bliyuk . ı'rlillel Meclisi 

Riyasetine 

Dahiliye Eacilmenl: &ımet 
Akttre1 Hilmi Şeremetla, 

Emin İnan, Mehmet Man· 
yaa, lbrahim Dedebaf, Ha
san Kara. 

halclcı d le 

çeken f akuleşmiş bı r mmhka hatme galmıştiP) 
n a 1 proje; yakında 

Dıyet l lllec iaıne verilecektir 
Burıd k a a atltyetlere dair hiç 
bir k d 

Londra, l Sunday Ti fetbtndenberl ı lk defa olarak 

Habeııstanm ~ ayı Yoktur mea ga7eteıi , 
--==~-=====---============.:::=====================;::;:=~~ 

Almanyaya Ver leCek 
Müstemleke Meselesi -
lngiltere, Af rikada-ki Müstem-
lekelerinin Almanyaya Veril

mesini istemiyor. 
Lond . 

ID ra, 1 (Radyo) - Al- mütlerdir. an ya 
l 1_ Ja Verilecek müstem· logllizler, bu ıuretle kül 

halinde bu iki müstemleke 
e•eleri 

11 6 il heyetı umumiye 
Zetlaıd İ 1 ' ve l\l e ngt terE' , ti ransa nin müsaid bir sevkulce yt 

nolcta:-llya •r•ıında henüz noktası halınde Almanlara 
tir . la .&ıar teati edilmemlt· bırakılmaıanı muvafık bul 

ne 
6 
ııltzler, halyan teklifi. mamaktadırlar Ç'1nkü lngl· 

le 
1 

"•, kenya müıtemle - lizlerin cenubi Afrikadaki 
eıt1ıırı 

rr11,llJa filbal k11aıınan Al diler müıtemlekeleri için 

lbelct dh terkine itiraz et- Alman ve İtalyan müttehıt 
.. e 

1
''"" M l ı uzere i · 8 um 0 duğu kuvveti mühim bir tehlike 

kadar tlllyanlar' timdi ye tetkll edebı l ı r . İngilizler, bu 
kendı lllubtelif veailelerle 

eli müıtemlf'ıkeyı kendılerine 
lllOıt "1'lndelrt Oganda 

•1t1lelc vermeii kabul edemi) ecek 
ternlelce esı ile bu mfiı lerini Almanlara ihsas et -
•e lnttl Je hudut teıktl eden 
•an 

11 
lllerıo elinde bulu miılerdir. Zira böylec~ İn · 

lelceı1ı .. 7:h Kenya müıtem giliz Sudanı da cenubi Af 
•eıl llokt 41111anlara veril rtkadakl müatemlekelerind~n 

••azarını ileri ıür · a1rılmıı olacaktır. 

bu mıntakadaki vaziyet hak 
kanda endiıeler izhar et 

mektedir. 
Bu gazete ezcümle dıyor 

ki: 
"italyaoların Habeıistanda 

maruz kalmakta oldukları 

ciddi iktmıdi müıkülita a id 
tafıllat bıze salahıyettar bir 
ınembadan gelmsıtır Bu taf
ıi lat , gösteriyor ki Habeı11 

tan, ltalyanın maaıul mad. 
deleri içm bir piyasa letkil 
etmekıizın onun paraıını 

ve veaatnita kendine çe 
ken f akirleımtı bir mm
taka haline gelmiıtır . Tt 
caret, durgundur. Yer itler 
ancak kendi ıhtlyaçlarına 
yetecek kadar istihsalde bu. 
lunmaktadır. halyan me 
murlarınm m üstemleke lda 
reıiodeki tecrübeıizlikleri 
dolayısile vaziyet bütün bü 
tün vahimleımiıtır, 

Şurada burada esasen iç· 
Unabı kabil olmayan mün
ferit zayiat vuku bulmakta 
olmaıına ve Somalı ve Erit 
re askerlerinden bazılarının 

kaçmakta olmalarına rai 
rnen iHalin her hangi bir 
surette tehlikeye maruz bu
lunduiunu gösterecek hiç 
bir alamet yoktur • 

dır. 

Bu bina, ııkoliıtlk dev
rıne ait baoaya nazaran, 
modern "" ve her türlü aari 
ıhtıyacı kaıfı!ayacak tekil 
dedtr. 

Toplantıyı açarken Hüyük 
Atatürkü tazimle ıelimla-

rım . " 

8 . Ethem Aykutun söz

leri alkıılarla karıılanmııtır . 

Reyi ı ıa ri ile ikinci re lali· 
ğe B. Feyzi Sözener (Edre
mıt) seçildi . 

Divan katipliklerine de yi · 
ne reyi i tıtri ile Meliha (Ay · 
valık) , Hacim {Gönen) ay -

lngiliz 
filosu Liz~ona gidiyor 
Loodra , l (A.A) - Ana 

vatan f ıl osu baıkumar.danı 

Amiral Kackhouse, Nelıon 

zırhlısı ı le bugün Lizbona 

gitmek üzere Portaaıouthdan 
hareket etmiıtir . Nelıona 
Rodnev zırhlısı ile beı tor
pido refakat etmektedir fi 
lo Lizbonda üç gün kaldık
tan sonra Cebelüttarıka ıi· 

decektlr 
Amiral Backbonııe, büyük 

den iz manevralarında hazer 
bulunac•ktır . 

938 Seneıı mutat top 
lantmoı yapan VUiyet 
Umumi Mecusı zataauaeri
ne ıooıuz saygılaunı ıb · 

ıaja karar vc:rmıt olduju
ou arzeuerım. 

11 Şukru Kaya 
JJu/uliyı: ~ ekLlı vı~ 1-'arti 

&ent:l :,ekrdc:rl 
938 :Seneıi mutat toplan

tısını yapan Vıliyet Umu· 

mi Mechıi zatıalilerine de

rin saygılannı arza karar 

vermiı olduiundan Umu
mi Mecliıin bu kararını 

arzetmekle mibahiyim. 

Tokyoda 
15 Komünist yakalındı 
Tokyo, 1 <Radyo) - Za 

bıta . komüniıtltk cür6mlerin 
den dolayı çoğu ünlveratte 
profeaörü olmak Gzere 15 
kiti dün bir baskınla içtima 
halinde yaka lamıttır . 

Eden 
Londrada 

Loadra, l (AA) - Ha
riciye Nazırı Eden buıün 

Aaat 17 de Cenevreden bu
ra1a dönmütUir. 

Zaraat ve Ba1tar Encü· 
menı; Kadrı1e Saraaaltık, 

Ekrem Çayu)dur, Hümü Ay. 
kut, Hüaeyın BeaderU, Muı-

taf a Kınık, Mehmet Dotan· 
tarh. 

Masarifi Muhtelife Enctl
menı: Mediha Çajh, Sadık 

Deniz, feJzi Sözener, Ki· . 
mıl .Karal, Hamide Enıln, 

Mürtide Evren, 

On dakika iıtirabattan son
ra açılan ikinci cel1ede 1936 

yılının varidat ve maaraf 
büdcelerinln he•bı kati ile 

münakalat; 937 biidccıintn 

tasdiki, mali durum Ye muh · 
telıf daırelerln bir yıllık fa
aliyet raporları okundu. 

(Bu raporların milhlm kı-

11mlarını yarından itibaren 
neıre baılıyacaiız .) 

Bir buçuk ıaat ıOren izah· 
namenin okunmaıından 
ıonra taporlar Ozerlndekl 
görüıme mOteaklp toplantaya 
bırakıldı ve perıembe, pa -
zarteai sünlerl ıaat 14 de 
toplanılmak üzere konut· 
malara ıon verildi. 

Zalzılı 
Düa ıabah ... t ye· 

dı sıralarında ıebrl.,llde ha· 
fif bir zel .. Je IM....Wmııur. 
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Hukuk Sütunu= 

Hukuki Meseleler .. 
, 
1 SEHİR HABERLERİ ' 1 

Her iki kmm cürümlerde 

- üçüncü unıur olan . ha 
karet fulleri kavlen. f1'ni 

sözle olabilt"ceğt sibi. fiilen 
yani etvan hareketlerle 

de olabilir. 

Aynı zamanda bu haka
ret sarahaten vaki olacağı 

aıibi delileten de yapılabilir. 
Meseli. (484) üncü madde 
mucibince hakaret açıkça 

beyan edtlmlyerek üstü ka 
palı aeçtıttlmlf lıe fiilin ma . 

hiyeUnde kast hakaretin 
mevcudiyetine müteallik ka 
rinelerın varlığı üçüncü un · 
ıurun mevcudiyeti için kafi 

eörülmektedir. 
Yukarıda zikrettljim miİI· 

tesna ha iden mada bütün 
hakaret fiillerinde dördün· 

cü unıurun mevcudiyeti -
toplu veya dafınık bir kaç 

kiıt ile ihtilat keyfiy ett· be

hemehal tarltır . Binaenaleyh 
bir kimıe diğer btrt sıyabm 
da, fakat bir ıahıı muvace· 
hesinden tahkir ehe - toplu 

veya datınık birkaç kiti ile 

ihtlli.t etmedlfinden dolayı 
failin bu hareketi cezayı iı 
Ulzam etmez . 

Bir kimıe tarafından ikin· 

et k111m cürümler noter gibi 
uıulü dairesinde hıdemata im· 
meden birlle muyazzaf eı· 

haıtan birinin huzurunda ve 

ifa ettiii memuriyetten do · 

layı itlen mit olursa l 483 ) 
üncü madde mucibince hak· 

kında altı aya kadar h•piı 
cezası hükmolunur. Bu (483) 

üncü maddenin icabıdır . Fa
kat bu maddede para ce-

zaeı meıkütu anh bırakılmıı · 
tır. 

Halbuki kanunun 
bu ıeklinden mada 

yalmz 

bütün 

kıtımlarında haptı ceuııile 
birlikte ağar para cezası da 

hükmedilmektedir. Para ce 

zasmın birlikte yazılmaanaıı 

ıebebi aolaıılamamaktadır. 

lklncl kııım cürümlere 
tahılı edilen bu halın birin· 

ci k111m cürümlere de teımi 

li ve cezanın ağır para ce· 

zuıle birlikte cürmün ma -

hiyeti ile mütenasip bir ıu 

rette tezyidi mantaki olur, 

mütaleasmdayım. 

Kanun noter ve emıali 

• eıhası devlet memurlann-

dan ziyade efr11.dı ahaliye 

yakın aıörüyor ve bunlaran 

huaurunda yapılan cürümle· 

rl tf a ettikleri memuriyet. 

ten mütevellit oldufu halde 

bu fasıl ahkamına bağlıyor. 

İınat iddiasının mahke· 

mece dinlenmemesi ve üç 
müıteına hal kanun; cürmün 

faili beraat etmek için 
iınat ettlil fiilin sıhhatini 

veya fayt ve tevatür oldu~ 
iusau iıbat etmek fıterse bu 

iddlaamı - üç hal müıteena 

olmak üzere - ( 266,267, 
268) inci maddelerde yazılı 
efall (270) inci madde ile 

(480) inci maddede evsafı 

beyan edilen cürümleri de 
(481} inci maddenin birinci 

fıkraetle kabul etmemlttir . 

Bunun hikmeti; vazi 

kanunun bu IJibi çirkin ha · 
dlıelerln mümkün mertebe 
mahkemeyi itral etmesini, 

kirlenmlt çamatırların zaru 

reli kanu•f ye olmadıkça 

2 -

mahkeme salonlarına ıeril ; .. ~ I 

mesini istememesidir. 
Ağır iıınat cürümlerinde 

ıuçtuya sarahaten isbat hak · 

lunı vermiyen kanun ( 482) 
inci maddede muharrer hafif 
fiiller Failinin de (481) inci 

maddenin ıon fıkraaile bu 
hakkı nezelmi§tir. 

Belediye Umumi Mec- OursunbeydeBuYıltOO 
lisinin Toplantısı.. Bin Ağaç Dikilecek .. 

Yalnız (481) inci madde

nini kinci fıkrasında yazılı 

üç müeleına halde faıle iıoat 

Ekmeğin Ucuzlatılması İçin Bir Giresun vilayetinden de fmdık fidanları getirilerek Ka-
T alimatname Hazırlanacak. vıcık nahiyesi köylerine dikilecek. 

ettiği flılfn isbatı hakkı veril. Belediye Umumi Meclisi 
mittir . dün Hat f6 da B. Naci Ko· 

Birinci hal: Tecavüze uğ· dana:ıın baıkanhğında ıubat 

rıyan ıakıı memur olupta toplantılarına baflamııtır. 

\ 266,267.268 ) inci madde Reis celseyi açarak bu 
lerde beyan olunan ahvalin toplantıda büdce münaka -
haricincfe ignat ettiğı fiil lelerinin, halka ucuz ekmek 

lcrayi memuriyetine taalluk teminine ait taliraalname-
eylu iıe. nin tetkiki ile evrakı varide 

İkinci hal: Tecavüze uğ· nin bulunc\uğunu siSyliyerek 

rıyan ıahıs iıler memur ol demlttir ki: 
ıun, iıter ahadınaetan olsun Sayın arkadaılar! .. 

kendisine isnat olunan fi- Kıymetli müzaheret ve iti-

ilden dolayı hakkında taki madmızla üzerimize aldıtı-

bat icrasına başlanmıı olur· mız vazıfeyl baıarırken 037 
sa. yılı büdceılnin imara taallük 

Üçüncü hal~ Müıteki ik·a. eden fasıllarında konulan 

me ettiği davadan dolayı muhammen tahsisatın kafi 
icra kılınan muhakemeyi gelmemesi dolayısiyle imar 

kendisine iınat olunan fU- kısmına tahıi11at ilavesi için 

lin 11hhat Ye ademi uhhatine bu sene batarılmuı lüzumlu 
dahi teımfl etmeğl sarih bir olan işlere lazım gelen tah
surette bizzat talep ederse. ıiıatın munakalesini mecli-

lıte bu üç halde iıınat sinize arzediyorum. 

olunan fiilin iıbah fddiaeı 1 937 Yılı büdcesine 1 onu· 
aynı mahkemece kabul ile lan tahıiıatla itlerin kısmı -

tetkik olunur. 1 izamı baıarılmııtır. Şubat 

İenadı vakiin tahakkuk toplantııile sekizinci devre 

ve ıubutunda veya hakkın t birinci inikat celsesini 
açarken ıizlerl ıayeı ile ıe · da takibalı kanuniye- icrasile ' 

lamlar, bu toplantıda da 

memlekete faydalı kararlar 
vermenizi, vereceğiniz karar
ların verimli olmasına dtle. 
rim ,, 

~üteakiben ru~narnenin mü· 
zakereııine geçilmittır Daimi 
encümenin münakale hak 
kandaki mazbata111 okunmuı, 

büdce encümenine havale 
edilmtıtir. 

Azadan Zuhtü Keskinin 
mazeretine binaen Meclis 

üyeliğinden htıfaıı okunmuı 

onaylaomııtır . 

Yerine yedeklerden en faz 
la rey alanın riyasetce da

vet olunması kabul edilmfttir. 
İkinci nevi ekmek talimat· 

Dursunbey, (Muhabirimiz 
den) Ağaç dikf mi ve bot 
yerlerin ağaçla doldurulması 
i,ine kazomızda büyük bır 

eh~mmiyetle ve çok ciddi 

bir mesai ile devam olun· 

maktadır . Bütün köyler tam 

manisile ağaç dıkimtle meı 
guidür 

Bırçok köylerimiz muhitin 
ihtiyaç ve müsaadesine göre 

bademlik ve dutluk teıis 

etmekte ve ııulak yerlerini 
kavakla doldurmaktadır. 

8ukere Glreııun vtlaye 

tine on bin fındık f idam si
parit edilmif'lir. Yakında ge 

lecek olan bu fidanlar ka · 
zanm bilhaua Kavacık na 

Ağaç dikimine; bu suretle 

bütün hızlle devam eden 
kazamız; (Ağacın dikım ve 
bakım usullerini ve aıı tarz· 
larını öğrenmek) üzere da· 

lıkeıirde açılan ziraat kur 

suna münasip köylerden ıe · 

çilen 40 kitlYi bugünkü tren · 
le Balıkeıire göndermtıtir. 

Kursa gidenlerin dönüıünde 

ağaç dikimine daha hara. 

retle ve daha bilgi ile de-

vam olunacaiı tabiidir. 8il

ha11a kazada bu suretle 40 
aşıcı kaLanılmış olması, ya

bani ağaçların aıılanması 

bakımından çok ehemmiyet· 
lidır . Bu günkü faaliyetle 
Dursunbey kazasında 938 se· 

namesi tetkik edilmek üze. hiyesi köylerjne tevzi edıle nesi içinde meyvalı. meyva· 

re meıai encümenine; evra rek alakadar fen memuru· uz olmak üzere yüz bin 

kı varıdeden mezruatrn nun nezaretinde diktirılece· ağaç dikileceği tahmin edil-
muhafazası m a k ı ad i 1 e ği haber alınmıştır . mektedlr 
alınmakta olan res- • 

min alınmaması haklundaki K 0•• y c u·· I u·· k I ş I e r . 
istidada bütce eııcümenine 1 1 • • 
havale olunmuşlardır . Meclis, 
cuma a·unu toplanmak üze 

re konuımalara son vermiı· 
tir 

i Köylerd~Nalba-;-,, A rab~cı, Aya 

ıoağdur olan ıahım mah · ....... ----!!!!!"l!!""!I"--!!!!"'•----...... ~~'!!!!"'~~!"!!!!!' 
1 kkabıcı, Demirci Yetiştirilecek. 

---~-...--111!!!!9'1'"' ....... , 
lnlmfyetinde isnat eden 

ıahıs hakkında da va ve 

ceza sakıt olur. 

Kanun ( 266, 267 ) inci 
maddelerde yazılı mağdur· 

lara ıikayct hakkı verme
dığl için bunlar amme hu 

kuk da vasma ancak mü da -

hale ıuretile ittirak edebi· 
lirler. 

(268) inci maddede ya 

zıh mağdurlara bahıedılen 

tiki.yet hakkında yult:arıda . 
ki iki madde mağdurların 

dan eılrgenm~si esbabı an 
la~ılamarnııtır. 

Şikayet hakkına malik 
olan davacınm hüküm ka· 

tileıinciye kadar davadan 
vaz geçmeıil~ hukuku i.m 

me davasının sukutu lazım 
gelir Fakat bu hüküm mü 

dahale ıuretile olan k1111m· 

larda mevzuubahs deiildir. 
AVUKAT 

Alınul Fdıbi Cıkrık 
" 

-·~· 
Elmas 
Senesi 

1937 Senesine dmaa ıe 
nesi demek kabildir Çünkü 

bu sene içinde l O milyon 

karat elmas elde edilmittir 

1936 da elde edilen elmas 
8,240,000 kırattır. 

Kırmızı ısf alt yol 
1939 da Sanfransisko bey 

nelmilel sereiıt açılecaktır. 
Sergi komitesi. yenilik ol 

mak ve ıergl yollarını daha 
cazip ıekle aokmak için kır· 
mızı aef alt yollar hazırla · 

maktadır! 

1 Renkli asfalt yollar her 
halde renkılzden fyi olsa 

ıerekttr' 

Köylülerle Konuşma: l 938 Yılında köy proğ· 

Ağacın Değeri 1 

ramlarınm tanziminde aıa · 
ğıdaki köy vazifelerinin prağ 

rama alınmaaı iç Bakanlı· 
ğınca kararla~tmlmııtır Kiiyluinıi:de m/açfondır 

fll<l h;ine bıiyıik bir Ju: 11ı:. 

r/ldf.cji nf, hu mq/ısadla §<'it · 

rimfzde ::lrual baltçtsl11dt 
360 köylüye bir kurs açıl

dıflım ya:.mtşlık 
Vilriycl tarafından a!laç 

yeti.~tirmenf 11 elıemmiye.ll 

luıkkrndcı /\oy/ere hir lanıim 
yöndullmlşlir 

/Ju tamimin faycfoh bul 
d fiumı:z blr k1smu11 ıw~n·
diyoruz: 

Köyleri ağaçlandırmak 

ve köylere fidanlıklar yap

mak için neden bu kadar 
ehemm,yetle meşeul oluyo 
ruz? Ülkemizin, aziz Cum· 
hurtvet Türktyemlzin en 
büyü'< dertlerinden baılıcaıı 

ağaçdır da ondan. filhakika 

ağaçlar, memleketin bekçiıi 
dır, ordu:suJur. aııkerldır. 

Ve daha sadece ağaçlar 

memleketin bizzat kendisi 

dfr. 
Ağaç olmadıkça memle 

kete sahip olmanın imkanı 

yoktur. Orta Aıyadan hicret 

de bu af açıızlığın neticeıi 
değil midir. 

Bunun gibi ağaç111z yer 

}erdeki insanlar Aeneler aeç

tikçe bulundukları yerleri 
bırakacaklar, ve ağaçhk yer· 
leri aramağa başlıyacaklar 

dar. Çünkü ağaçsız toprak 
larda ve mahallerde kuvvet 

kalmamııtır. Su kalmamıt 
tar. Temiz hava kalmamış 
tır. Ve artık böyle yerler 

akrep, engerek yılanlarına, 

baykut yataklarına melce 

olmuıtur. 

lıte böyle kısmen baılt iİ
bi eör~nen ve fa icat dünya· 

yi uzvi bayat olarak ilk de· 

fa doğuran ve yokluğu ile 
de dünyayı mutlaka ademe 

ıevk edecek olan ağaç; bat 

la baıına en büyük bir mev
zudur Eo azametli ve en 

şumü11ü bir mevzudur 
Baklnız. Umumi harpten 

ıonra harbin insanlığa yap· 
tığı acı tesiri izale için gö 

nüllere ferahlık verecC!'k ve· 
sait aranmıı ve burada en 

mühim mevcudun, ağaç, ot. 
mezruat ve nihayet hüliua

tan veıil renk olduğu neti -

Köy sınırı içindeki bütün 
itler ıçin ıhtiyar mecliııleri 

her köyde köylüye salı .,, 
iacaklardır. Bunun dııında 

olarak otlaklardan, meralar · 
dan. taı, kireç ve tuğla 

ocaklarındırn, kaplıcalardan 
ve diğer köy kanunu ile 
teııbıt edilen gelir kaynakla 

randan köy bütcesi için para 
toplanacaktır 

Muhtar seçimleri tubat 
ayı içinde yapılacak ve ye 

ni seçilenler martta jıe bat 
lıyacaklaidır Günü biten 
köy ınuhtan ve ıhtıyar mec 

ccsine varılmı§tır ki bu cüm
leden olarak İngiltere de ' 

halk müıtemlekelerloın en 1 ltst azaları yerine yeniden 
seçim yapılacdktır . çok oturulan kıııımlarım ye 

şil renııe boyamışlar ve tatil 

günlerde de açık tarlalllra, 
yeıil kırlara akın etmeğe 

ba,la mıılardar . 

Ve nihayet yeıtl renk; ar 

zuya kavu~manın d" sembo 
lü değıl midir? 

Bu ağaç mevzuunu biz 

köylerde bütün eiıemmfyet 
ve clehıetile tetkik edebil· 
mel< kudret ve veıaltinden 

mahrumuz Fakat böyle ol· 

makla beraber biz bunun 

hakkında da bizim ıörüt ve 

ihatamız oisbetınde bir ma 
lümat sahibi olmağa çalııa 
c:ağız . 

Bu 11uretle de ağaçlara, 

ağaçlanmıya, ve binnetice 

memleketin hakiki ve yega· 

ne ihtiyacına verdiğimız en 
yüksek ehemmiyetin dere 
ceslni hiç olmazsa bir dere · 
ceye kaar anlamıı olalım . 

Ağaç nedir? Ağaç; haya · 
tımız kadar, canımız, ırzı· 

mız, namusumuz kadar mu· 

\ Sonu üçüncü sayfada) 

ihtiyar mechsl!!ra lüzum 

görürlerııe parası köy 11;-.,.ndı · 
eına yatırılmak lızere köy 
namına tarla ektırecekler 

ve mahsul ayrıca imece yo
lıyle elde edilecektir. 

Nüfuıu beş yüzden fazla 
olan köylerde kültür itleri 
bütün köylünün hifleımeıiy 
le imece uıuliyle yapılacak
tır Köylü mecburi olan iş· 

leri görmez ise cezalandırı 

lacaktır Sene içinde köy 
sıoırı içindeki su birikintile
ri kurutulacaktır 

Nüfusu binden yukara 

olan köylerdc, köylüler ahır 
larını evlerinden• ayrı bir 
yere yapacaklar ve bunları 

senede bir defa badanalıya· 
caklardır. Her köyün bir 
baımdan diğer baıına kadar 
olan yollar taı, kaldırım ile 

döşenecektir. Köy mezarlık · 
ları yapılacak ve mezarlık 

lar köyden ve caddeden 
uzak bir y~ı de suların gel· 
d iği taraf il değil, suların git 

tiği tarafa yapılarak, elrafı 

hayvan aiı mlyecek ıekilcfe 

duvarla çevrilecektir. Köy 
lüler, 1938 senesi içinde 

pa-ıar ve çarıı yapacaklar, 
köyü, kasaba ve kom§U köy· 
lere bititliren yollaran iki 
kenarına ağaç dikecekler, 
köyün münasip yerlerinde 
orman yetittirecekler , tarla 
ve bahçeleri sulamak için 
ortaklama ark yapacaklar-

dır. Her türlü ziraat için 
pulluk, orak ile peynir ve 

yağ yapmak içın makine 
alacakl.:ırdır. Köylünün es · 
vaplarının köyde dokunmak 

ımki.nı arattırılııcaktır. Köy· 
lerde berber, ayakkabıcı, 
nalbant, demirci, arabacı 
yeUıtirilecek , köy mala için 

de bir zahire anbarı yaph· 

Kur~an derilerini Havı 
Kurumuna verelim. 
Raııathane direktörlü 

ğunün tesbtti veçhile J 1 

ıubat 938 Cuma günü 
Kurban Bayramıdır. Bay. 
ramda kesilecek kurban 
hayvanlarının deri ve ba

ğıruklarını Hava Kurumu 

na verdiğimiz gibi deri 
ve bağırsakların toplan

masında icap eden yardım 

ve kolı. ylığı da göstermek 
borcumuzdur. Zamanımı· 
zın r.:o mükemmel ve en 

kuvvetli ıılahı tayare ol· 
du~u m<ılümdur. iter hü 
kumet hava kuvvetlerini 
daima arttırmaktadır. Bız 

de her fırsathrn iıtıfade 

ederek bu silahlarımızın ' 
çoğalması için el birliğıle 

çalııılmaeuuo muhterem 

hallumızdan rica olunur 

Bayram 

Saat 
7 

namazı 

dnkika 
54 
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Uir Rliyamn lzltri: -
Söyle 
Bana! 

Söyle bana. yıldızlarımın 

hepıini neye havaya savur
dun? 

Hak onlar ıirndi ıeninle 
nasıl alay ediyorlar, ıana 
nasıl gülüyorlar, gördün 
mü? 

Söyle bana, yıldızlarımın 
hepıtmi neye havaya savur 
dun? 

Onları, ben ıana topladım 
bir çelenk yapıp batına koy
man için .. 

Bu suretle daha güzel gö· 
rünecekUn 

Senin pembe yüzünü ben 
daha çok ıevecektfm. 

Ve, her akııım yıldızlarla 
kaplı çelenginle benim kü. 
çük bahçeme ıe1ecekttn. 

Böylece sana rüzgarlar 
en güzel tarkılarmı söyliye · 
ceklerdı. 

Şimdi •öyle bana, ıana 
çelenk için topladıiım yıl
dızlarımı neye havaya aa
vurdun ? ... 

Muzaffer Yersel 
-=--- l!lw..---

Gırİp bir kopek 
Budapefte gazetelerinde 

okunan ıu hidlıe cidden 
nazarıdikkati celbe layıktır: 

Peılede itl dilencilik olan 
Stefan Ki . d avans adlı bır 
a am •on zamanlarda yanın-
da bir k ·· k ope peyda olduğu· 
nu görnıü~tür Bu yabancı 
köpek d'I . _ ' encıye çok sadakat 
goıtermiıtır. Dılenci bazı 
mühim tıler için bir yere 

:•ttıği vakıt köpeği yerine 
ırakır ve döndüğü zaman 

•adakalara alırmıı 

. Günlerden bir gün dılenci 
bır itten döndüğü vakit, kö 

Peai Yerinde bulamanıııtır . 
Yapılan b . 

ır araıtırma netı· 

cesınde köpek fakir bir ada 

nun kulübeıi önünde bulun 

tnuttur Köpeğin hasta olan 
ıahibıne d k' . Para te arı ı lçın 

dilenci Stef anın bulunmadı
ğı zarnııın verilen sadakala
rın bır k 

11mın1 hutaya ge 
tirdi~· 

gı anla9ılmıttır . 

Doıtlarınızın b11uları 
flrndı 0 radelar, dcdı. 

Ernfly Lon Martin, büyük 
bır çiidernle ıüılü küçük 

grt mantosunu geymitti . 

Vestland onu kollarının 
"'••ına alarak: 

o· - Sevgilım! Dedi. Fakat 
ıck ve Ron nered~lerİ1 Dl · 

Ye diierlerine bakarak ıla 
ve etti 

Finkleatcin altın saatını 
çektı: 

Onlar nerede ıse ge· 
lirler. 

Veıtland, pencerenin ke 
narına 
h oturmuı olan polis 

haftyeıi Grane ve Vıllıamsa 
itap d e erek sordu: 

M Pekal.il Ne haberler? 
C . YI b~labildmiz mı? 

h Sonbalıar rüzgarı haplı 
~nenın bahçesindeki çıplak 

~ll&çl1.rı tlddctle .anıyordu. 
Utf ağın bacaaından bir du

man 
•orıucu yükseliyordu; 

Pencer l 
d e er temizlenmiş ol 
- u.~Undııın, buralarda artık 
orurncek 

ağları görülmiyor 
du . 

Gran- b 
dı : "' aıını batını salla 

. - Gecıktt. mauescf, bi· 
vı:vetinı t 

''Pit ettı~lnıiz zaman ~1 0 miist .. v ~ u .. 
• 

4"-ı•ınkı hidl•elcri an· 

TORK.DILI 
1 .., Si 

.... 

lzmir 
imar ediliyor 

1 Tayareci 
Eleftero• Antropos ga 

zetesine İzmırden yazılıyor : 
! Gökçen &alk8n ıRemleket-

Belediye reiıl Dr Behçet 

Uz, Ankaraden dönmüıtur 
Hu zahn verdiği maluma

ta göre, Ankara Hükumeti 

İzmir belediyesinin imar pr
oğramını tasvip etmiıtir . lkı 

yüz bin lira sarfı ile, bir 
garaj, bir hayvan pazarı, 

bir ekmek fabrikası ve btr 

lükı otel yapılacaktır . Bun 

dan sonra 20 senelik bir 

imar proğramı tatbık edile· 

cek ve ıehrio kaoaltzasyon, 
tenvirat, ıu v s. lhttyaçları 

tamamlanacaktar. Aunlarla 

blrltkte, Kale vivarında as 

ri bir e~lence mahalli ve 
büyük bir turist otelı inşa 

edHecektir . 

İ le!~~.~e g~~!~.~~t~.~~~!~ak 
ı Türkiye hükümeti, mem 

leketini laftan başa ağaçla 

mıya kadar vermlıtır. 

l ler köy yanıbaıındakı 

bot arazi1'i orman haline 
koyacaktır. 

Bu usulü bi7 de tatbik 

etmeliyiz. Yalnız hüsnüniyet 
kafi değildir. 

Ankaradan ıılınan haber 

lere göre, kadın tayvared 

Gökçenin kumandasında bu· 

lunack olan bir hava filosu, 

Balkan payıtahtlarını ziyaret 
edecektir. 

... 
Universitelile-
rin Atina 

Hükumet yardım edecek 

olursa. bu itlerin daha ça · 

buk biteceği tabıidır 
Dr. Behçet Uzun verdiği 

malumata göre hükumet 

lzmtr ıergiıtne fazla ehem · 

mtyet vermektedir. Ser· 

gi için, • De:vlet bütceıin 

deo 550.000 lira tahılı et· 

mittir. Sergi mahallinde bü· 
yük bir göl, birçok pavyon· 

lar ve bahçeler yapılacak· 
tır. 

1 Seyahatı 

İzmir belediyesı, tramvay 
elektirik ve ıu tirketlerini 

üzerine almayı dütünmek
tedlr. 

İz mirde büzük blr çıf tçi 

müzesi de bulunacaktır 

A. Stilianlclis 

Kurt ve ~adm 
Vıyana ıehrinde tela~ var, 

diyebiliriz Çünkü Lehli Kon· 
tes Stefanye Mıyaçinoka bu 

tehire yamnda bet ehli (!?) 
kurt olduğu halde gelmit 

tir. 

Rivayete, veyahut iddiaya 

göre bu be~ kurt. ev köpek 

leri kadar munis ve sa

dık imiıler! 

Şımarık bir Kontesin bu 
kanaat ve iddiasına, Vıya 

nalıların uymamakta haklı ol· 

dukları aııkardır. 

Yunan gazeteleri yazıyor: 

Atinava gelen Türk tale

beleri, cins ve milliyet ayır· 

madan Yunanlı arkadaıla 
riyle birlikte kardet gibi 

geçinmektedirler. Yunanlı 

ve Türk talebelerin bu le 

maaları müstakbel için de 

faydalıdır 

Türk talebeıi eski kardeı · 

lerle Atina civarındaki bü 
yük fabrikaları gezmekte 
dirler. Buradaki arkada,ları, 

kendilerini, memnun etmek 
için Çdlışıyorlnr. 

Yıl~tz olmazdan evvel 
Sınema yıldızlarından bir 

kumı yıldız olmazdan evel 
ne idiler? Hillyor musunuz? 
Biz. bu huıuıta bddıklerın11 

zi ynzalım: Alber Prezan 

reaaam ve çiçek bahçivanı 

idi. 25 Yatma kadar bah~
ıinden baıka bir fey dütün 
memiıttr. Pıyer Blanur, bah
riyeli olmak için ~alıımııtır; 
sonunda sinemaya intt1ap 

etmıttfr. Hardi Bur, on yedi 

yaıında iken Marsilyada İd 
roğraf ı talebesi idi. 

et•:••=••=••==••=••=••=••• • 4 
1 dOKTOR 1 
~ Raif Demiralp ~ 
t iç Hcı:.;laltklan Mulr.Jıassısı • 
1 H astalannı Her 1 
• Gün Saat 15 ten t 1 İtibaren A naf arta- 1 
t lar Caddesindeki 1 1 Muayenehanesin- e 
t de Kabul Ve Mua- ı 
~ yene Eder. t • • t•:•:t:ıt:t•:tt:tt:••=··· •••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: SENENİN : • • 
: En Güzel En Eğlenceli : • • • Gecesi· • . ~ . . 
! Universiteliler! • • • • : Balosu : • • • • • • Kurban Bayramının ikinci • • • : Günü Şehır Kulübünde : 

i VERiLECEK i • • • • • •••••••••••••••••••••••••• 
Bir bahkçmm romanı 
Büyük Britanyanın etra· 

fındaki küçük adacıkların 

halkı balıkçılık ıle geçinir 
Ktınlglad adacı~ı da böyle 
<lir. Geçenlerde bu edanın 

kilisesinde yılb.,ıı iyini ya 
pılmıt ve en Ylltlı ~rkek ol 
mak üzere 39 ya§larında 

bulunan Si'muel Edvard d" 
bu ayinde bulunmuotur. Hu 
&ırada adacığı ziyaret eden 
Süzan Dora adlı 7.tmgin bir 

kadın Semueli heğenmit ve. 
hemen orada kendlsile ev
lenmiştir. 

K,smet , sade piyango ile 
çıkıp ielmez ya? . 

Bereket amma 
t ranııada Okıua köyünde 

on betinci çocuğunu doğu

rurken 7.avallı bir anne öl
müttür. Bu kadının üst, üı 
te doğurduğu on beş çocuk. 
tan bir düzünesi sağdır! 

Ogust Moro adlı kocası zi· 
raat amelesidir. Şimdi ana · 
ıız kalan ve en 1'üyüğü 15 
ytt§ında bulunan 1 'l çocukla 

ne yapacağını ,aıırmış bır 
haldedir! 

latmağa baıladı. ··················································~ • • 
E.mıly Lon haykır: : TÜRKDILININ ROMANI TEFRİKA Nü : 20 : 

• - Bu yürekler acı11 ıdı : 

Bız bile az kalsın öldürüle- • 
; 

cekuk. 

Vestland onu himayekar 

kolı le yakaladı 

Sizin gitmenize razı 

olmıyacaktım. Yeniden böy-

le tehlıkelere maruz kalma 

naza müsaade etmtyeceğim. • 

• • • • • 

• • 

1 

SAYrA: 3 
== -•!il hm:s 

Köylülerle Konuşma: 
~--~~~~----~------

Ağacın Değeri.. 
( lkincı 11ayfanm deva mı ) 

kaddes, vatanımız kadar 
muazzezdır 

Hem , muayyen gününde 
yaprak açan, çiçek açan, 

meyva veren bu suretle se

neden seneye büyüyen, neı 
linı üreten bu munis, ıesslz 
ve cansız görünen ağaçlar, 

aynı zamanda akıllı , ııör2ülü 

ve çok yüksek vatanperver· 
dir 

En mütehammil inıanlar
dnn daha mütehammil. ve 

en aabırh hayvanlardan daha 
sabırlıdlf. Yapraklarını yo 
lar, budaklarını keser, iÖğ 
del~rlni yararsınız. Ağlar , 
ıızlar, fakat kimseye derdini 
açmadan yine yaprak çıka · 
rır, yine budak yetittirir ve 
yine yaralarını tedavi eder, 
kapa tir • 

Kökünü çıkarırsınız Top· 

rak içinde sakladığı bir kök 

parçasından veya köıtebek 
yuvasına giren bir tohum 

tanesinden yine büyümeğe 
ve yine genç ohrak, taze 

olarak. gürbüz olarak ken· 

dlıini bütün güzelliğlle yeni 
den yetiıtırmeğe uğratır, 

kendisini insanlığa yarar bir 
hale getirmeğe ve göller 

meğe çalııar . Ağaç mevki , 
mahal, ıeref ve itibar da 
aramaz. 

Taılıkta da yetitir, güb · 
relikte de yetiıir. 

Hem ~ert'fı bulunduğu ye 
re kendisi verir Taılığı or
manlık yapar. Gübreliği gü 

lüstan yapar 

Akrep ve baykuı mesken 
lerı a ğaçll\ bülbülııtan olur 

Fi lhakika her muhit ağaç 

yetiıttrmek, her dağ', orman 
yat1atmak ve her •adı mey· 

valık Y"fatmak kuvvet ve 
kudretindedir. 

Ht>m de bir muhitin neye 
ıhtiyacı varsa o muhit o ih· 
tlyAcı karşılamak kuvvt-t ve 
kudretini tabiattan eııuen 

almııtır. 

Yeter ki her muhit sekene. 
ıinde; ağacın ne demek ol-
duğu bilinııin ve bunun ha· 
yatıınıda, varlığımızla ve 

d~r;ini kolundan yak .dadı. 
Ona: 

- Haydi Vharton, sakin 
olunuz, dedi 

Vhartonu bır koltuğa 
oturttu . 

- Şu ınelun polis hemen 

hemen o ıtdamı benim öl. 
<lürdüğümü, yüzüme 

Dıye mıraldandı. 
Avukat: 

vurdu. 

ulu mevcudiyetimizle ali.ka· 

d11rlığı dereceıl bütün ehem

miyetile takdir edılmit bu · 

lun•un. 
Çiftçiler, hepimiz btlirlz ki 

Türklüğü düıürdüiü çukur 
dan Büyük Babamız Atatürk 

çıkarmıttı r . 
Büyük çiftçi Ataaı geçen 

gün 1 üyük Millet Meclisi· 

mizi açarken biz çıftçllerden 

de hulasa olarak btlha11a 

(Rasyonel ) çahıma htedi. 
Büyük Haıveklllmlz de hü

kumetin beyannamesinde çift-

çilere taallük eden itlerde aynı 
noktayı ehemmıyetle kayd -

etti, bu ıenenin ( Arthrma 

haftuında radyodaki nutuk· 
lıumda) gerek Baıvekthmlz 

ve gerE"kse Dhiliye Vekili

miz memleketin bilbaua bu 

yolda [Rasyonel] çahıacafı· 

nı ve bundan baıka çere ol· 
madığını tlin etti . 

1 Rasyonel) çalıtma ile çi· 

ftçilerden istenilen ıudur: 

< 1) Cumhuriyet Türkiye· 
ıine gürbüz, kuvvetli, azim

kir ve nüfus verimli çiftçi 

lazımdır. 

( 2 ) Türk çiftçisi, kendi 

camıasınan bütün ihtiyacını . 

koruyabılecek kudrete ıabip 

olmalt. çiftçi zenıin olma
lıdır . 

(3) Türk çiftçisi; bu ıu . 

retle kendi vatanının istedi
ği her ıeyi lazım olduiu 

miktarda yetittlrebllmell, iı· 

tenıleo ıekilde ve kıymette 

meydana getlrmelldir . 

lıte biz çiftçilerden iıteni· 

len 1 RaayoneJl ~alııma bun

lardır 

Btz iıtenllen bir ıekilde 

çiftçi olabilmemiz için der

hal iş batına koımak ve biz

den istenilen ve beklenen 
iıleri yapmak mecburiyetin. 

deyiz. Buna ~n faydalı ola· 

rak ağaçlamadttn batlıya . 

cajıı En faydalı iı ajaçlar 
diyoruz 

Ôyle iıe bunu bir defa 

anlamağa uğra~alım 

temeldır ki para mtselesi 

etraf andaki anlaımayı bir 

müteva111t Y"pmıı olsun, 
zaten, bu ıersertlerln yaka -

lanmıı olduğunu bile kabul 

etııek ve bir ıey bılıeler 

bile, söylemezler. Bu cina

yeti bir tarafa bırakmak ve 

kendi itlerlmizle meJgul ol· 

mak hepıinden dojru olur. 

Bayan Brentlno tordu: • 
Villiams mahküma ve gü : 

ÇEVİREN: Ken1al Den1iray 
: 8 . Grand yalnızca bü. - Para ile katiller bul · 

mak o kadar kolay mı? zel sarıfına anne ~efkatıle : 

bakıyordu 

Granenin kulağına mırıl

dandı: 

- Ne güzel oyun! Gran 
• 
dıo ölümü ıhtimal Veıtlandı 

ölume ıürükltyccek . fakat 

o hali niıanlııından endite 
ediyor. 

La wrence Vharton: 

- Haydi, Bili, favdıuız 
sıtemleri bırak, dedeı Hu 

adaman ayni alcıam öldürü 
leceğinı insan nereden biliril 

Finklesteln ihtimamla 2öz· 
lüklerini düzelttı: 

- Bu cinayetle, bizim 
araıtırmalarımız araıında 
münaıebet tesıa etmeyinız . 

- Şüphesiz havır. Bu 
tamamile manasız olur 

Vestland ılive etti . 

Zatf'n naıııl, onunla 

münaıebat• ıiriıece~inaiz 

öğrenılebihr7 

Grane: 

Fakat vasıtalar bulun. 
maz değil, sizi temin ede -
rim, dedi . 

Çenesinin altında bağlan

mıf kırmızılı. ıarılı bir ~f 
arpla kaldırılmıf saçlarını 
bir bukle yapma~ olan bft 

yan Hrantino polis hafiye 

sine güldü. Amo& Spraııne 

onun yanında oturmuıtu 

Vharton: 
Sebebi uzakta aramak 

lüzumsuz! Bu Grand deni 
len adam pis, idi bir hır · 

sızdı ve bu kabil ac\anılar 

da daimi bir tehlike içinde 

bulunurlar. Hu basit bir nl· 
zamı i.lem . 

Grane: 

- Pli, idi hırsızlar buıf'kllc:lf" 
öldürülmezler. 

• • tün ihtimalleri nazarıdikka-
Vharton fevkalade kızar 

dı ve polis hafiyesine kar 

§ılık verdı : 

- S ebebini bılmiyerek gö . 

rüıtüğümü iddıa ~debılir mı . 

sinız? 

Aıağı yukarı . 

Vhartoo: 

Siz bir budalasınız, dedı 

Grnne ıöz aldı: 

- O halde ıöyleyintz, bay 

Vharton, ııizin Grantın kat 

linin basit bir tesadüf eserı 

olduğuna biz i inandırmak 

erzuıunda olduğunuzu zan 
nediyorum. Bu fıkre bizi it 
tirak ettirmek için ıahıi hiç 
bir sebebiniz olmamalı? 

Vhuton yumruklarını sık

tı Ye Vılliamı rüvel verinin 
dipçiği ile onun burnuna vur 
mamak için kendini tuttu . 

fakat VcııtJancl amucaza-

te almamız icap ettiğini 

söylemek ıstedı. 

Değil mi B. Grane? 

Diğeri cevap verdi: 
- Şüphesiz. 

Finklestein: 

- Hangi tekilde oluna 

olsun bu cinayet hakkmda 

bürük bır ıey elimizden ıe-
1 emez, meseleye polis el 

koymuıtur . 

Villiamı: 

Haydutlar arasında bu 

bir kaıdedir, dedi. 

Fakat bu cinayeti itliyen 
bizim aradJi1m1z adam de· 
ğildir. 

O paraıile bu kötü adam · 
ları, Grand ortadan kaldır 

mak için, tutabilir. Fakat 
onlar da dcğru olarak, kt"n· 
<lılerini kullananın kim ol 
duğunu bilmezler. Çok muh. 

- Mülahazanız enteresan 

bayan Brentlno , Grane Fınk
leıtelne dönerek devam et

ti. 

A\!emi bir insanın bir pro· 

f eıyonel caniler 16ruhunu 
temin etmeıl imkan11zdır ve 

bu iıbat ediyor ki, bizim 

cani - eğer hadise hakika
ten bu gece · haz:ırlanmaaı 
lıe · caniler dünyaıile mü · 

naaebeti olmalı . 

finklesteln taıdik etti: 

HakkınJz var. Bay 

Veıtland hiç haydutlarla mü
naaebetinlz yok mu idi? 

- Asla .. 

içki mcmouiyeti zamanJn

da, getlrtlmiı kaçakçı1ım. 

Onunla aolaıamadıfı

nız zamanlar oldu mu? 
SÜRÜYOR 



Türkiye - Fransa 

iyi omşuluk Muahedesi ın 
Feshinin Sebeple · Nelerdir. 
" El Şebab .. gaze-

tesmin m uharr iri Mehmed 
Eşre f E lkatip üçüncü m a ka 

l esin ı , An karada )'aplığı si
yasi görüımelere tahlis et 
miştir . 

Muharrir diyor ki:" Seya · 

hatimln ıiyaai kıımma baı 
ladım ve Türk siyasi rica 
lin f z iyaret ettin . Evveli 

Matbuat Umum Müdürüne 
gittim. Aramızda geçmfı ol· 

an uzun mükalemeyi bila 
hara nakledeceğim Sonra 
Emniyet Umum Müdürü 
Bay Şükrü ile görüştüm 
Onunla ıfyaıi bir konuıma 
da bulundum. Fakat ahvali 
hazıra dolayuıiy le bu konuı 

mamızın neıredilmemeıint 

fart koydu. 

Hariciye Genel Sekreteri 
Bay Numan Menemenci · 

oğlu lle görüımek temini iç

in Emniyet Umum Müdürü · 

ne delalet etmesini rica et -
Um. llarfciye Vekaletinde 

Genel Sekreterin çala~ma 
odaaına g!tdlğlm zaman ken· 
dimt "El Şebab,, gazetesi 

namına takdim ettim. ve 
Beyrutta uğradığı rahallız 

liktan tlf a bulduiu için tebrik 
ettim Bu rahallızlık Türki
ye - Surıye müzakeratının 

keıilmeıılne ıebep olmuıtur. 
Bay Numan, beni nezaketle 

kabul etti ve "El Şebab., 
gazf!teslni ve onun Surıye 

miletinin hizmetinde İfgal 
ettiği yükıek ıne~l<ii takdir 

ettiğin i söyledı ve soracağım 
suallera cevap verecegını 

anlattı . Ke ndisine suallerimi 

ıöyledını . Bir az dütündü 
ıonra bu ı:n allere çevap ver 

mek lçın tetkikatta bulun• 
mak ve heyeti ve:kıleye key 

flyeti arzetoıek lazım gel · 
dığini ıöyledi. Sonra fstan 

buldan avdet edince tekrar 

görüımemizi isledi . Anca" 
o vakit ıorduğum sualtere ce • 

vap mermcnin mümküa ola
cağını ilave etti. 

rekse Suriyeliler için hayır · 

h olmıuını temenni ederim . 

Müzokeratta muvaffak ola. 
cağımızı da Gmtt ediyorum. 

Çünkü benimle Cemil Mar 
dam arasında sık ı rabıtalar 

vardır ve bunlar deha ilk 

mektep ııra larında teessüı 

etmiıtir. 

Hüsnü niyetimize inaaanız. 

Şurasını da ayrıca tasrih 
edeyim ki Suriye Baıvekili 

Ankaraya gelmeden evvel 
.. El Şebab,, gazetesinin ve 

diğer Suriye gazetelerıoin 

iyi yazılar neıretme'erinl di · 
!emekteyim. 

El Şebab gazetesinin dör· 
düncü makalesi Türkiye 

kü!tür enstitülerine 
edllmfıUr. 

tahıiı 

G azete diyor ki: "İsmet 
İnönü ensititüıünün müdi 
resı malumatlı ve ciddi bir 
bayand ır. Bu müe11ese hak· 
kanda ve müeHeıenin gerek 
TÜrk genç kızlarını iyi 
yetııtirmek gerek onlara ye · 
n i hayat yolunu açmak içın 
sarfedılen gayretlerden mun· 
tazam neticeler alındığını 

anlattı. Sonra M i sırlı meş · 

hur Arap yazganı Hüda Şu· 
ravlnin bu enatıtüyü zlyarat 
ettiği zoman büyük hayran

lık gösterdiğ ini ve Mısır l ı 

talebelerin kabul edilmesini 

dilediğ ini soyledi Bu yolda 

Türkiye ve Mıııar hükumet· 
lert arasında muhabereler ya-

""'ılmıt ve üç Mısırla genç k ız 

Enstitü talebesine karıımış · 

tır . Rula r intiroh El · Rafit. 
Ane Fe:ı:enli ve Münire D er
viş adlarındadır 

Müdireye Suriye genç kız 

larım taleLe olarak kabu l 

edip etmlyeceğlnl sordum 

Bu bapta yapılacak mütale 

e benln iyi karıılanacağını 
fakft t şimdiye kadar bu yön · 
de b" r muhabere ceryan 
etmediğ i ni bildirdi . 

Türk kalkınması hakklD

daki tetkıklerime devam et· 
tım G ördügüm e göre , Türk 

bükümet ricali Tür ki yede 

analf a betizmi ç>rtadan kal· 

dırmak ıçın ron derecede 

gayret etmektedir Böyle es 
aslı bir meselede gösterilen 

himmet Türk milletinin can 
lı ve uyanık olduğunu gös -
ter[yor. 

aka 
v 

A t 

Hükümetin organlığım ya· 
pan Dnes gazetesi " Büyük 

imtihan ,, boşhkh baıyazısı 
nı mart lptidalarında yapıl· 

maıı kararlaıtmlmıt bulu
nan mebus ıeçmine tahsis 

etmiıttr. Gazeteye ıöre or · 
talıkta önemli ve ateılt bir 
hazırlık vardır . Bilha11a es 
ki parti liderleri arasında 

göze çarpan f aahyet çok 

büyüktür. Gazetelerin ilin 

ettikleri namzet hatelerinde 
bunlar an da lsinıleri vardır. 

Bunda tenkit edilecek bir 

cihet yoktur. Bu, her 
Bulgar vatandaıın hakkıdır. 
Ancak yeni seçin kanunu· 

nun, göz önünde tutulması 

gereken bir maddesi vardır 

ki, bu, müıtakbel parlimeo 

toya ittir•" etmek niyetin 
de olanlar hakkmda bazı 

kayıtları iıttlzam etmekte
dir. Muharrır, bununla yeni 
intihap kanununun ~ na.m · 

zetlerin berveçhl peıln par
tizanlık yapmayacaklarına; 

poltttk ıurplar teıkil etmi 
yeceklerine ve ıınıf müca 

delelerine atıimıyacaklarına 
dair noterlikçe musaddak 
bir beyanname vermeleri ,, 
haklundakl 22 inci medde
ılni kaadetmekte~ve bu mad· 
denin alelade bir formahte 

olmadığını, bunun namzet

ler ıçin ahlaki bır and de · 
mek olacağını hatırlatmak 

tadır. ~ Vataodaıların rey · 

lerlni isteyecek olan namzet 
terin bu yemine ıadık kal · 
malan, yalnız ,ı:kendı ahlak 

ve meziyetlerinin icabı de 

ğil, yurdun da menfaatler· 

ikliza11dn " diyen yazı sa 
bibi, bunun müıkil geçecel 

olan ve fak at zaruri bulu 

oao bir imtihan olduğunu, 

bazılarımn telakkı .. ettiklerı 
gibi bunun kanaatlerı tah 

dıt mahiyetinde telakki edil. 
ı memetl lazım geldiğini, 

menıleket menfaatlerinın bu

gün bunu zaruri kıldıaını 

ilave etmekte ve politik ha

yatm ancak bu cıhetlere 

dıkkat edilmek oartiyle nor · 

mal duruma eriıebileceğlni 

kaydeylemekt~dir. 

Bulgar hariceyesinde ate

ıe Kostaotln P~ef, " Bal· 
kan paktmda Balkanbund., 

ı lttif kı Bahkesir Vilayet Daimi 
•• 

adlı bir eser neıretmlıttr. 
Kostantin Peef, hukuku dü· 

vel ilmi ile meıhur genç bir 
bulgar bilginidir. Eıer y(iz. 

küsur sahifeden ibarettir . 
Kttabm ilk k111ır.ı Balkanla 

rın yakan mazideki politik 
hadiıelerine tahıis edilmiı 

Ur. Muharrir, bu kııımda 

bilha11a XIX uncu asır ha · 

diselerini tebarüz ettirmekte 

ve Balkanlardaki federasyon 
fikirlerinin kaynaklaranı, fn

kitaflaraoı ve Balkan millet 
lerinin .. kurtuluılaranı 

anlatmaktadır. Bu k111mda 

28 kanunusani 1867 de Bul
gar . Sup politik anlaıma 

, mm da metni vardır . 

Bundan ıonra Berlin ınu 
ahedesinden NeuHy muahe
desme kadar Balkan dev· 

letleri arasında imzalanmıı 

bütün muahedeler konulmuı· 

tur. Bu kıııında büyük dev· 
' !etlerin kendi menfaatlerini 

düıünerek Balkanlara imza
lattıkları muahedeler de ana · 

liz edilmektedir. Muharrir 
Bükreı v-e Neully muahede 
lerini tetkik ederken cemi -

yeti akvamın tee11üıünden 

ıonra Balkanlarda hasıl o 
lan politik durumu da tah

lil eylemektedir. Daha son· 

ra Balkan• Paktını hazırla

yan Balkan konferansını, 

bunu müteakip de Balkan 
paktı gelmektedir. Bu kmm· 

da muharrir Balkan pakta · 
nı kollektif, rejl)·onel ve 
emniyet bakımlarından tet 

kik etmekte ve " mutaar

rızıD durumu ,, üzerinde 

tahlili fikir ler yürütmekte· 
dir. Yıne aynı kısımda bal

kan paktiyle birlikte 1934 

teırinisaniıinde Ankara da 
imzalanan Ualkan ittifakı 

da tetkık edilmektedir. 

Muharrir bunlardan ıon · 

•a Balkan paktı karıısında 

~ulgıuıstanın durumunu tet 

ı'ik t:d;yor. Eıeıde Balkan 
rhrliami temin eden proto 

kolla Balkan ekonomı bir-

ı lıği ıçin imzalanan protoko-

. un n.etinlerı vardır . Eserı-

ı .>nuoa muhrrrir ge 

Encümeninden: 
1 - Hükumet kanağınm bodrum katında iki odadan 

ibaret ve senevi bedeli icarı 120 lira olan Hükumet büfe· 

ıı ıartnamesl mucibince ve 7 ·ıubat -938 tarihine raılıyan 
pazartesi günü eaa t 1 SI de ihale edilmek üzere 13 1-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma ya konul. 
muıtur. 

2 - ihale "ilayet makamında müteıekkil Daimi Encü
men tarafmdan yapılaca"ktır 

3 - lıteklilerin yüzde 7 ,5 niıbetlnde muvakkat temi
natlarını o:al sandığına yatırdıklarına · d8ir makbuz veya 

banka mektuplarlyle birlikte belli 1aatte Vilayet Daimi 
Encümenine müracaet etmeleri lazımdır. 

4 - Hususi ıartname daha evvel Vilayet Daimi encü· 
men kaleminde görülebilir . 

4 - t - 22 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Arttırmaya konulan it: İdareihuıuılye akarahn

dan eski Sıhhiye dairesi ittisalindekı kahvehanenin bır ıe· 
nelik icarı 60 lira ve muvakkat teminat 4 lira 50 kuruı· 
tur. 

2 - İhale 14·2 938 Pazarteıi günü ıaat 15 de Hüki'ı 
met binasında Vilayet Encümen odasında yapılacaktır . 

3 - Şartnamenini görmek iıUyenler Encümen kale
minde görebilirler. 

4 - lıteklılerln muayyen vakitte Encümen Dalmlye mü· 
racaatları ilan olunur 

4 - 1 - 29 

Dursunbey Hava Kurumu 
Başkanlığında11: 

Kurban bayramında toplanacağı tahmir1 edilen (fiSO) 
koyun, (800) keçi, (5) sığır der:sale. (30lı) ba11ak 20 1-938 
den itibaren yirmi bir gün müddetle açık a.-larmaya kon

muştur. l 1 Şubat 938 cuma günü saat 15 de kati ıhaleal 
yapılacaktır. İstekliİerin ıeraUı anlamak üzere Hava Kuru 

mu Dursunbey şubesine müracaatları . 

4 · 1 30 

Bürhaniye Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

Kurumumuza bu sene teberru edılecek kurben deri v• 

barğıraakları 20 1 · 938 tarıhinden 4 - 2 938 tarıbıne 
kadar on beı gün müddetle müzayideye çıkarılmıı bulun· 

dugundan iatekltlerm ıeraıtini anlamak üzere Hava Kurumu 

Bürhaniye 1•1besine müracaatları ilan olunur. 
• 
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Y anmdan ayrılmadan evvel 
diğer bir sual sordum Ve 

Türkiye Cumuriyeti i le man· 

dater Fraosa hükümetl ara
sındaki iyi dostluk muka

velesinin neden fesholundu

ğunu sordum. Buna fU ceva· 
bı verdi: "Bu muahede, he· 

nüz bakidir. Ziraat Enstltüsii: Nazarı I============== 

ı f•k Balkanlı ve gerek 

nvruvah mücallflerin 8alkan 

meselelerine aıl eserlerinin 
mufa11al bır bibliyografisini 

de koymuıtur . Eser, adından 

aolaııldığı gıbı, . Almaoca 

olarak neeredılmlttir. 

şura konseyini akademisyen 
Bach ve milletler şurası 

konseyini de ihtiyar bol~e

vık Miha Çıhakaya açmış-

tinin baıkam Segl2bayıf, 

Ahkamından birisi muci · 

hince altı ay sonra f et1hedil-

mif olacaktır. Bu müd · 

det zarfında he r ık i 

d ikkatimi en ziyade celbe · 
J en müe11eıelerden birisi, bu 

enstıtüde ziraatin islahı ve 

eskı e kim uıullerinio y~nl 
usu ller le değiştir ilmesi hak-tar fan le hine olarak dl 

ğer bır muahedenin akde · 
dile bi .meaini teminnl e<lerız 

Suriye başvekilı bay cemıl 

Mardam Türkıyeden geçeceği 
sıra b u ziyaretten istifade 

ederek Suriye ve Türkıye 
araımda bir muahedenin 

akdı iç in yeniden müıake

re İere g!rişeceğini yeni mu

ahedenln gerek Türkler ge-

. kında yapılan h im m et ol

,.••••••e••••• •• •••~e• .. 
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muıtur. 

Hükumet, b undan dört 

sene evvel 36 ziraat m ekte 

bi n çmııtır . Bu m ekteple r 

de on btn kadar tal~be oku 

yor Ankarada bir yüksek 
ziraat mektebi vardır Ora · 

ya . Auupadan 30 kader 
mül ehn~s11 üslad getiri l miş 

ti r. Her birine ayda b in i a 
h ın beş yüz Suriye lı rası 'e 
ril melttedir 

Bu enstitü beı fakülteye 

avrılmıotır . Bunlar, ekim, 
bayte rlık , orman. tabıi bil · 

gı l er ve sanayii zlraf ye fa. 
kültelerlrlır Tedris müdd eti 

dört senedir . Çık<mlar ı ki 

sene ihtisasa çaltttıkten ııon 

ra doktora alınmasına ka 
hul edıliyorlıır Devlet bütçe 

sinden bu enstitü için, inıa 

masrafı olarak on milyon 

lıra sarf edil mııtir. 
Mektebın bır senel.k büt 

çeıi bır buçuk milyoo lıra 
dır . Burada, tahsil, kıla.p i r, 

ders levazımı paraıızdır. 

Hükumet talebeden, fakir 
olanların yıyeceğlnı temin 

eder. Telebe miktarı yedi 

yüzdür. Bunlardan yüz kır 

kı kızdır Mektepte yabancı 

olarak dört Iraklı, döı t Af · 

g a ni. , bir İranlı, iki Bulgar 
ve dokuz Romanyalı vardır . 

Son zomatılarda. Irak Ma a 
rıf Veziri ile Türkive Maa · 
rıf Vek ıl i araamda lreklt 

ta. le beden daha fazla bir 

mıktar enstitüye kabulü iç 

io, müzakereler olmu~tur 

Haşvekilimlz Cemil Mar 

dam Tür~ iyeden geçerken 

Suriyeli bar çok talebenlr. Z i 

raat Enstıtüsüne meccanen 

kabul edilmesi için. Türk 

mnarlf crkfıniyl e müzakerat 

ta bulunmuıtur 

izveıtia gazetesi bü· 
tün uhifeterinı bılhas · 

sa i 2 ıonkanunda açı

l An Sovyetler blrliğı Ali !;'u · 

raa yle Mılletler Şurasmm 

konseylerıne haaretmekte, 

dünya hadisata hakkında ıse 

anca k mahdut ejans haber-

erinı neıretmekle iktifa et

mektedir. 

Mezkür konseylerin açıl · 

şına atfen " halk savlavlıı 

rı iş batında,, baılığı eltın· 

da lnti§ar eden b<'şmaka l e . 

de ezcümle şöyle denılmek· 

tedir : 
Al i Şura konseyinın fa 

aliyetindeki eıaı hatları en 

ıyi bir surette inikas ettiren 

nokta, açıhı merasiminin 

fevkalade 1ade oluıudur . 

Mebuslar, konseylerin ilk 

içlima larına açıı l haldnnı , 

a rnlarında balunanl en yaılı 
mebuslara vermiılerdir . Ali 

tır . 

Konseyleri açan her iki 
mebuı, Sovyetler bırlığı hal. 
kının bir kollektıf halıncle 

bulunduğunu ve partinin 

rehberliği altında ıuurlu O· • 

larak bütün yapıcahk tılerı 
ne ittlrak ettiğini hitabele -

rinde mükemmel surette 
aksettlrmltlerdir. 

Ali Şura konseyi il e mil· 
letler ıurası l<onııcyt reisler· 

le onların mua"inlerini inti 
hap etmiflerdir Ali şura 
konseyi reısll ğine siyasi bü 

ro az u ve partı merkez 

sekreteri bulunan Andreyif 
ve muavinlıklere de akade· 

misycn Lııkenko ile Ô~be · 
kistan cumhuriyeti hükünıe · 

mılletler ıurası konıeyl re 

isliğine meslek birlikleri mer
kez şürasının genel sekreteri 
Şvernise ve muavin liklerf". 

de Azarbaycanlı muallime 

~slanova Çimnoz ile bl'?ya:ı 

Rusya komünist genel sek· 

retera Levitski ıeçilmiılerdır. 

Her iki ıüra , ruzname 

hakkında vuku bulan teklıf 

lerı müzakere ettikten ıonra 
ili ıuranın idare seçimıne. 
Sovyetler Barllği hükfımeti 

nin halk komiıerler ıu· 
raaının teıkılıne, Sovyetlet 

Birliği müddeiumumlslnlP 
tayinine ve Sovyetl~r Birliği 
kanunu esıuit1lne girdirile

cek tashih ve ilaveler hak 

kmdaki meıelenln her iki 
ıuramn müşterek toplantı 

11nda bakılmasına karar ver· 

miştir ,, 
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