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~0=:=m=~~~~:~~~~~=~u~r~k-o-rdusunadayanarakhe~~eh· 

e~d~~od~:ı::~: v tecavüzü bertaraf edecegız. 
mao kend l endloe ı h pılz, 

b kımeız, inHnl rın yaptal?ı 

gelıvı güzel balta ta rlbatın· 

dan ve bnyvaolara ot ye
ttıUrmek veya kı ın mnmak 

üz re y kılmıo veya kazaen 
tutuımuı ateılerden m~yda

na ıel o yangınların t hrl· 
binden ve bunl ra naz rao 

ehemmiyeti ha1z olan çığ 

ve k r baskını, heyelan gf 

bi tabH tabrıpl r te trlertn· 
den endlnl kurtarabllmtf 

bulun n bellfsız, hudutıuz 

ağaçl rla örtülü geoit eaha· 
lar hatıra gelir 

Saltanat d vJrlertode ce· 
belt mubah dile ah an ta-

bı tın ioı nlara b hıetUğl 

lptldat ve medeni ıbtlyaçla· 

rı karııl ıct eo bü) ük 
servetlerden birin teıktl 

eden ormanlatımız 

4 600.000 hektarı 
ugun 

oru ol 

m k üze-re 3.400 000 h 
t n d kıym tli meıe ve 

kayın ·orul rsnın hozulm -
tarından kalma bataklı or 

maol r •e bunların da da 
imi tahripleri oetıceııl olarak 

haaıl olen 1.309 381 h ktar 
ormoo teııb.t edilme -hıdır. 

Bu mfkt r kafi meaaha
lara lıtlnat tmemekle be-

raber bir çok lıtlkırıflar ne
Uccıl elde edtlmlt hııkl ata 

en y kın btr rak mdır. 

Cumhurlydfmlz her a 

hada olduğu gibi orm ncı 

lı huı ~ııund da bugOo 
e tılmıt olan adıml ra na 

ıtar D çok geri e btr çok 
roOıkftllerl tbttv eden or • 

ancılı!I kaauol rını devir 
almııtı, emiltzm rejimi 

oıeml ket mudafa 111odn da 
olduğu gibi Türk v rhAının 
l:udretll ve proğramh ç lı§ · 
ltı lar c!ayanm ıını k ti 
ıurette fıtlbdaf tml bulun· 
lll ı tllb rlle diğer mevzu 
lard o'duğu glbı ı:lraat v 
Ormancılık sabaeıoda da 
ı dı ıurette duru k lıa 

tlt görüı elerler e o sn-
cılıkta: K Uy t o killer nt 
ls ô.h •e f not aldcle tA 
bi tut r k or aal 
rhnl k ı etl rly 

bir sur tte ııletmeo r 

etrnl~ v memlek tın mar 
ve k Unu aııiyle ciddi b r 
ıe ·lld ala ah bu unan ve 
günden güoe hhml71 yetil 

btr ıı,ırette artan kereı:e ıh. 
tlyac Dl d b d D t D • 

b tt ıhractıh doğu ak 
Üzer h r tc et:Ç ııı bu 

luomaktadır 

•ı» u 
yl 

t Meclisi kabineye 389 
ad ettiğini b i 1 d i r d i. 

/talya, Arnaı;ut· 
[ağa neler tek

lif etmiş? 
Lo•dra, 10 (Radyo) 

usırı 

----~------,,,_ __________________ ............. . 
Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek har~ 
ketler hiikumetimizden sadır olmıyacaktır. B.Meclisin mu· 
rakabe ve karar hakkını zamanında ve tam olarak kul-

. v. 

Hanı ejaaıına hal . 

Aroa vutlula ••·,..lce, 
y•nın, 

yaptıfı tekltfler hakkında 
i•ahat •ermlttlr. ltalJa, Ar· 

oa•utluktaa ıu a.tekleru. 

lanması için lazım gelen ihtimamı dikkatle .tatbik edecegız. bulunmuıtur: 

1 _ ltalya kıtaatı•l9 her 

•• Arn• .utlupn her nokta Ankar , 10 (A.A.) Bü 
yük Mtllet Mccltıl bugün 
toplanmıı Beıvvel:ıl Dr Refık 
S.sydam kabfo nln proğra 
mı ı okumuıtur. 

Mecltıı, hükumete iiç yüz 

ıekıen dokuz r yle ve m v
cuduo Utıfaicıle ıtımad be 
yan etmtıtlr. 

r 

B. Refik Saydam 

•• ker ılaraç edehll•eıl; 
ıın• 

2 - Ar na •utlui•• lıtlh· 
kamları, limaaları •• bıl · 
cümle teılıatı Ozeraad• ltal

J&DtD koatroll; 

ı 3 - Mebuı •• ... rlak· 

' farda ltalyan tebaab ... ., 

ve mebuılar da buluamaıı: 

4 _ Arnavutluk harl•IJ• 
Ankara, 10 (A A.) - 86. 

yük Mı let Mecllıln n bugün
kü toplantıııod Mecl ıln ıü 
rekll alkııları aro11nda kür· 
ıüye gelen B ıveku· Doktor 
Refik :S ydam, yent kabine 
oıo proğrıımını ıağıdııld ou· 

tukları 1 e izah e•mıtierdlr: 

ve yeni knbfaenln teıkthnl 

tekrar bana tevdi buyur
dular. Bu gün yeni kabine-

yi ytlkıek huzurunuza getl· 
rlyorum Bu kabine de ı'm
dlye kıadsr oldu~u gibi mıen· 
ıup olduiumuz Cumhuri
yet Ha Partlılolo proira_ 
mını taba kuk ettirmek 
için ç hıacaktır. 

aazaretlnln ılıaaı ile bu •••l
fenln ltahaa harclye naza· 

-~::---,.._ ·---~~.:..;;.:~:...;;..._:;.;_...ı~- ( :Sonu üçüac6 ıaJfada ) 

BaşvekiUn nutku: 
zlz arkadaılarıml BGyük 

Millet. Mecllıloin lotlhabıoın 
yeotleomeıl dolayldle k bi
nenin lıtlfaııoı R lltcumbu 
r~muza takdim ettim, kabul 

Yeni Vekaletler: 
Kabl enin it bölümü ook 

tasından etık'ılne nazaran 
farkı Nafıa ve lkttaat Ve. 
kaleılerfoln ayrılmıı olma-
11dır. 

.Seneler reçUkçe •azlfelerl 
artan bu iki Vekaletin gör
dükleri amme hizmetlerine 

(Sonu dördüncü sayfada) 

120 Parça lngiliz donan· 
ması Akdenize geçti. 

~---------------------········---------------------

Do a·nmanın hareketi çok ani oldu 
-1 

1 

lerde talıundılı •azlyet ize· 
rfne bu ıekllde hareket et-

mek mecburiyetinde kaldıiı 
aalaıılıyor ki, bu Yaslyet 
lnglltereoıo bunaan böyle 
Ralk11 nlarda yepılacak her 
hangi btr emri •alne ıeylrcl 
kalmı1acaAını göatermekte· 
dır 

POLOrlYAJEllKT~ 
- - Polonyanın 000 hın 

Almanya, · t esini istedi 
askerini terh15:..:e~m====r= 

Loadra, 10 (Rad1o) Mııaıolini aeya-
zeteılne 

Oeyll Elupruı ga h • • 
Berfıodeo bıldtrıUyor: attan ftfÇlft 

Alman Harıct1e Nazırı Rt· VQZ geçti. 
ıle, ıkt 

bentrop Polonya Roma 10 (Radyo)-Sı,aıl 
ı tol• an· ' 

devlet müouebet er mebafal lluHollal•I• ltlJlk 
cak; Poloayanın &OO itin bir •utuk ı6Jl•••k lser• 

thtf at aıskerlalD terhlılnd•D Tıraaa eıtmekteD ••••• ,. 
' l olacılıDI bil- nııaı bıldlrmektedlr. Mu ... • 

ıoora norma b ıartları 
llal Tirana • •• 

dlrmlıtlr. a ld lunca ıtdHektlr. 
Al D budut mu•• o 

Poloayanın m• Aynı •IJHI mehafll, ita ae· 
l tarafın· M 1t t in mıntakaıı Po 001• bıpten ltatk• UPO • D 

dan aıkeri mftrakabey• tl· muhtelif ecnebi •emleket 

bl tutulmuıtur. merkezlerinde yapılmakta 
• Huduttaki ıu bendlerl•de 1 olan ılyaıi görüı•elerln ne

icabında ıuların bırakılma- tlcelerlni beklemek için bu 

ıı Jçlo lazım ıelen tertibat ıeyalıattan •az geçUltnl 

ahnn111tar 
ı&ylemektedlrler · 

INGILTERE YUNANISTA· 
. NA GARANTi VERECEK. I nglliz /ıarp gemileri 

Londradan blldhJldıifne göre tar fınaao kabul olanmuıtur. 
Yunan ıdlrf lngllız H rfclye Nthayet nazı lor meclfıl top

Nazırını zıv re ed,..rck bir lanmıı, bu toplanhFa bah· 
müddet - r- - - - rlye lordu ile hava, kara. 

goruırnuıtur. u go 
rtıım d H 

1 1 
Deniz uv•dlerl kumandan-

e er:ı 80 ra ar c ye ları fıttrak tmfıtır 
Nazm Baıvelu Çemberllvn ynı gece;yant evvelki gece 

Her yenf t e' ü üo ç 1 l d vve 
I§tnaya eç en 
el ed ce~ı me zul rı ba 

.. t "'ı lınd ilk meıgul o ac g 
hy rn • ıkıyet enle& olup 

Türk- Romen 
Hariciye Vı kil-

ya 111 fogllte.renln Anavaten 
ffloıuoun Portemutto bulu· 
nan bir fırkası lfmanıılaa 
ayrılmııt r Filonun hareketi 
çok a i olmu~tur Okadar kı 
kar da bulunan uk:er •e 
zabiti r dodnkle filoya davet 
olunmuılardır. 

İngiliz kabinesi dfi~kii .. müzakerelerinde 
Yunanistana, Yugoslavyay~, ~orfu ad~sına 
hususi bir ehemmiyet verdı. Italyanın, ver-

diği teminata kimse inanmıyor. 
Londra, 1 O [Radyo] 

lnalltere; ıon h&dııeler nze 
rfoe harekete ıeçmefl Yu
naolıtana rrantl •ermekle 

ltaıhyacaktar 

da kararlar 
leomektedlr. 

••rHmeıl bek· Bu gla .. at l 1 de tepla••• 

un teeblt ve tevılki fcap 
b ttlilnd o büyilk erm ye· 
)e tbttye.ç göıter o c:uınhu • 
ti~ t ormr.ncıl • d na 
~'nun ve med ... nl anunlftr 

(Sonu ç ncil ı yf a) 

•• • feri gor şmesı 
Ao era, 10 (AA.) - Ha 

riclye Vektllmf z lıta uld o 
okaraya dö ih, Romao
(Soau dördiincl\ aayf ada) 

kdenfze açılan g .. mılerln 
120 d r oldulu •• lnııl 
terenin, ltalya•ıD ao• 11•· Bu ,.wa parllmeatolla 

Yunanistana, YugoslHyaya " 
Kort uya Hrllın ehımınırıt: 

Leatlra, 10 (Ra•b•) 

kablaeJe blltla ••sırlar 
tıtlrak •t•lılerdtr. 

Mlıakerelerde Yuna•lı· 
tana •• Y11geıla•yaya, Kor
(S••• d&rdGacQ aa1fada) 



SAYFA 2 

Nim resmi müessese ve ban
kalarda çal şanlar. 

Bu gibi müıssese ı er mern urıarınm maaş va ücretleri, hizmete 
giriş ve terfi usullırı hakkında bir kanun projesl hazırlandı. 

Haber aldıiımıza ıöre, 

hü"ümet, mahıuı bir kanun· 
la devletten bir hak temfD 
eden •eya Hrmayeılnln ya
r111ndan fazlaıı de•lete aJt 
olaa baaka ••Ja müeueıe. 

ler memurlar1nın maaı 9e 
ecretlerl hizmete ıtrlı •• 
terft uıullerl haklundakl ka· 
DUD llylbaanu, izerlnde ba. 
zı deiltlklıkler yaparak ye 
at mecllıe ıevkedccektlr. 

Yeni projeye göre, bu 
mQ111eaelerln memurları için 
13 derece ta1in edilmııttr. 
Birinci dereceala aılt aylığı 

150; on Ciçlnci derecenin 
20 liradır. Bu miktarlar dat· 
ma 4 ile zarbe4llerek elde 
eclllecek rakam ldenecek 
Ur. 

Prejeye ıir• bu ıtbl mü· 
e11eHlercle çalııaaların ma
aıları ıu ıekllde olacaktır. 

600, 500, 400, 360, 320, 
280, 240, 200, 160, 140, ı 20, 
100, 80... Ancak bu mGea 
ıeıeler keneli blnyelerlnln 
h•ıuılyetlerlne •eya kadro 
lcaplarıaa 16re, ıon derece 
olan 13 6nc6 dereceden •ta
lı dereceler ılulaa edebile 
ceklercllr. 
Şu kadar ki 13 üncü de 

recedea aıalı ihdas edilen 
dereoelere memur ahnmHı 
••Y• ıene bu dereceler ara· 
11nda terfi ettirilmeleri bu 
proje tarife hOkGmlerlae tl· 
iti olmıyacaktır. 

Bu projenin ı.nkmü içine 
ılrecek banka •e mle11eae. 
lerln umum m6dür •• umum 
müdlr mua•lnlerlJle idare 
mechılerl relıl •• lzalarnıa 
Ye umumi heyet müraklple 
rlne verilecek maaı •eya 
tahılıat •eya husur hakları 
icra Yektllert heyettİıee ta
yla ol•11an hacllert ıeçml · 
yecektlr 

iLK GiRiŞ: 
Banka •e müe11eaelere 

ilk .lef a ıtrec:ekler tabıll 
derecelerine ve dljer yaeıf 
larına ı6re aı•lıdakl dere· 
celere kabul edllecelderdtr. 

A - Orta tahıll veya bu 
derecede meılekl tahıll 16 

renler on üçilacO dereceye; 
B - Llıe mezuau veya bu 

derece tahıll ıörmnı olan 
lar l 2 inci dereceye; 

C - Üç ıeneltk yOkaek 
tahıll rörmlt olanlar 11 in· 
el dereceye; 

Ç - Üç seneden fazla 
ylkıek tabıll ıörmftt ol o
lar 1 O uncu dereceye; 

D - Yukardakl fıkral r 

da yazılı derecelerde tal11H
lert olanlardan yabancı dil · 
lerden birini blldlil lmtı 

laanla H ltlt olanlar ıtrebl· 
lecelderl derecenin birer Oıt 
dereceılne ve iki lisanda im
tihan verenler iki derece üı· 

Ulne; 
E-YGkHk tahıtl midd@· 

ti iç ıeneden ekıtk v ya 
f •~la olmaıı baltnde ekıık · 
ler ilk ter fi mOddetlne k 
lenecek •e fazla11 terfi müd
detinden tndırllecektır . B n · 
ka •e m6eueıeler h lzm te 
tik ıırtıte lisan imtihanı ile 
bir derece yukarıya alınan 
lardan memurluk 11raıında 
diler ~lr veya birkaç dere
ce daha ve lıaaadan f ç im· 
Uhaaa tlbt tutulmatlaa it• 

b ı ledı tan ıonra bir lıaan · 
dan lmUhan olanlar bir de 
n ce veya daha fazla ll11n 
dan imtihan verenler de 
yal n111 iki derece terf 1 etti· 
rllebtleceklerdtr. 
Üıt6n bir dereceye terfi 

tçtn aranacak ehltyet ve it. 
yakatten baıka en az dört 
Hoe bir derecede bulun 
muı olacaktır Bı r terfi müd· 
detl için Oç def• takdirname 
alan memurların o dereceye 
m bıuı olmak üzere müd 
detine bir uoeye kadar zam 
yapılabtlecektlr. Her hangi 
~lr derecedeki memurun 
kendi a1lıiı ile bir derece 
dalaa ylkıek •azlfede kut
laaılma11 caiz olacaktır. 

Her banka Yeya müeıae
ıe için lhttıu, me•kilerl ol· 
dulu anceden icra •eklllerl 
heyetin• taadık edilecek olan 
tek•lk memurluklara o ban
ka •eya mQe11ue memur· 
l•klarından veya hariçten, 
hizmetleri milddetlne bakıl· 
makıızın barem dereceleri 
clablllnde aylıklı memur ta
Jlnl caiz olaca kt11. 

Şu kadar kl bu ıuretle 

mGteha1111 olarak kullanıl· 
malara keyfiyeti, o ıht1111 
me•kll barıcınde müktesep 
bir laak teıkıl etmlyecektlr. 
Banka ve müe11eaelerce ıö · 
rOlecek IOzum ve zaruret 
tizerlne, baremin en yükıek 
dereceden daha fazla bir ay· 
lıkl• mtlteha1111 lıttbdamına 
•e aylaklarının layl•lne icra 
vekilleri heyeti ıallhlyettar 
olacaktır . 

Projenıo hükümleri dahi
line ıtren b6t6n müe11eae
ler kendi bClayelerlatn bu
euıtyetlerlne ve kadro icap· 
lar1na göre idare mecltıle -
rlnce tayin olunacak mu . 
•akkat memur •e mGatah. 
demini tle doktorlar, a•u
katlar, aldat veya Ocreth 
tahılldarlar, aatıı memurları, 

mu•akkat b6ro, ambar me
murları, daktilolar, ıtenolar, 
menografla r, müvezzi, bek 
çl, kolcu, kalorıferci, ıoför, 

•• mua•lnl, odacı ve hade 
meler, uıtabaıı, uıta Ye it · 
çiler, ameleler ve ıalr mü · 
teferrlk milıtahdemler bu 
proje h6k6mlerlnden müı

teına tutalmaktadırlar . Dev 
l t blzmettnde maaı veia 
ücretle çahıan memurlar 
d D bu kanun hübOmlerlne 
giren herhangi bir müe11e · 
ıeye geçecek olanlar m aıh 
•azlfeden naklettikleri tak· 
d lrde iki derece, tcretll va· 
z ı feden oakletUklert takdir· 
de iki derece yuk r111na ı• · 

çebileeeklerdtr. Bu müe11e· 
ı .. deD de•let hizmetine ge · 
çenler d , maaıh vnlf eye 
geçtikleri taktirde iki d@re 
ce Ocretlı bir vazifeye ıeç
tıklerl daktlrde bir derece 
aıısi111na ıeçeblieceklerdlr. 
Bu müe11eıelerden birinden 
dı~erioe aaklolunanlar de
recele rlyl aeçebtlecekler
dlr. 

HAK •e MENFAATLER: 
Banka •e müeHeaelertn 

memurl rına maaılarından 

beıka ıatıdakl hak •e 
menfaatler - temin edilecek 
th: 

A. - Yalnız Aakara f çla 

il NiSAN lUI 

' -HABERLERi SEHi 
H 
n 

kevinde Mima 
ın hatırası a 

Si
ı dı. - -

B'iD.yiJk TiJrk sanatkarının 
hayatı ve eserleri anlatıldı. 

Pazar ıünO akıamı Halk · 
evhıde büyük Türk ıanat

k arı Mimar Slnanın 35 J net 
yıl d6nümü tntlf ali ya pılmıı · 
tır . 

Toplantı aaat 20.30 da 
lıttklll marıı ile açılmııtır. 

Halke•i Baıkanı B. Naci 
Kodanaz Mimar Sınan ıeeeal 
ala tertip edtlmeılndekl •ak 
ıadı anlatarak toplanh11 aç· 
mııtır. 

MOteaklben Ôlretmen oku 
lu öiretmenlerlnden B. Mahir 
Glnel b6yük eanatkarın 

hayatını ve eaerle~i nl anla
tan bir konferanı vermfıtfr. 

ltonferHda St•anın de-
baaı, mimarlıkta •tılzllil 

tebar6z etttrılmııttr . 

Allka ile dinlenen kon 
feranı hazır bulunanlar 
tarafından hararetle alkı ı· 

Jaamııtır. 

Daha ıonra iki genç Sı · 
nan hakkında yazılan bir 
titrle bir nesir okumuılardır . 

Nihayet temııl kolu « Btr 
kavı• ıonu» adlı ıkt per
delik komediyi oynamııtır. 

Temıllde ıu a-eoçler rol 
almıılardm 

Şefkatt Anadol , Bedia 
Morkaya, Mehmet Meriç, 

Birinci ve ikin
çi nevi keçeler. 

Halk
evinde 
bir top 
lantı 

Sallb Tozan, Sermet Evren 

Saadettin Ogan. 
TemıU ara11ntla e•I• cazı da 

m6atehtp parçalar çalmııtır . 

Toplanhcla Vah Etem Ay
kut •• çok kalalaalık halk 
kütleıl bulunmuıtur . 

Hal~eviıde ~öJlüye filim 
gösterildi. 

Aktam Halkevlnde köy 
lüye ılnema 16ıterllmt1Ur . 
Pazar münaaebeU)e fehlre 
ıelmtı bulunan bir çok köy· 
lOlerfmlz bu ıuretle Halke•I 
fıltmlertnden faydalanmak 
fıreat •• lmlrinıııı bulmuı · 
tardır. 

Hal~evi Bıs~ınlığmdan: 
- Davet -

Halke•lmlzde ( ] 2 - NI -
HD • 9J9 ) çarıamba (UDU 

ıaat ( 20.30) da Lııe edebi-
yat 6iretmenl R~cep 

Yanu tarafından ( Yunuı 
Emre) nln bayatı •e eıerlerl 
hakkıada bir konferanı •e· 
rllecek ve konferanıı müte 
aktp filim ıöıterllecekUr. Sa
yın halkımızın gelmeleri 
rica oluaur. 

Balıkeaır Halkevt 
Baıkanlıiı 

isiklet 
yarıfları. 

Şehrlmlzcie keçeciler ta- Btalklet yarıılarının ye-
rafmdan tmal edilen keçeler dinci haftası pazar günü 125 

h rlce ıevk 'fe ihraç edilmeden kilometrelik Bandırma 
önee ·rıcaret •e Sanayi Oda11 

ıo· 

ıHı üzerinde ıldlp ıelme 
taraf andan kontrole ve dam 
ıaya tlbi tu tulm kta idi. 

ICeçecıJer, bu vaziyetin 

ıuretlyle yapıldı. Yolun 
lrızah olmuıno rafmen genç. 

ler çok iyi dereceler al
mıı1artlır 

Ta birinci hıft danbert 
hep baıta ıelen S brl bu 

kendi mali haller fi alaka -
d r olduiundan ikinci b ir 
n~•l keçe imal etmek için 
Ttcaret Odaeına ve iktisat Ve 
kilettne mQracaat etmlılerdtr 

Vekalet , keçecilerin bu oıuda da rakiplerini ıerlde 
mlracaatanın tedklk edılme· bırakarak 4.20 Hal ılbl 
ılnl Ticaret Odaaına bildir · btr rekor yeparak birincili. 
mittir. Ticaret Oda- ğl kazanmııhr. Meh.met Me · 
11 idare mecllıi toplanarak k ik ikinci ve Mehmet Kut
bu vaziyeti tedktk etmlı 'fe lu da ilçüncü olmuılardar. 
görilt•ilı, keçecilerin ikinci y 
nevi k~rııık ve katkı la keçe urürüs. 
imal etmelerin mGıaad Dört haftadan berı devam 
edılmeılnt kararlaıhrmııtır . d n o 6 Ü b k 1 

lu ıuretle harice ıevk •e . e en Y ' Y 1 m ıa • arının 
ihraç edilecek keçelere Ticaret beıtnclıl pazar günü JO 
Odaaı tarafından ıırf yOnden ktlometrelık bir meaa f ede 
imal edilenlere «yün», karııılıı yapıldı. 
ve katkılı imal edilenlere de Telupordan Mehmet Şa -

~katkılı» damıa11 vurulacakhr. nıvar blrıncl gelmlıllr. O!· 
Tlc ret •e Sanayi Odıuı ier mOaabıklar · h talı 

idare mecllılnln bu karara yürOyüı yaptık larından mü· 
allkadar vtll1etl re tamim aab ka harici ad edllmlıler-
etlllecelrttr. dır. 

Halk evinde 

Su~elerin idua heyeti se
çimleri. 

Halkevl ıubelerl nln toplan· 
tılara ve ıeçlmlerl de•am el· 
mektedlr . 

Cumarteal g6n6 ıoıyal yar 
dım ve köycüliık ıubelerl, 

pazar aünü de ıöıterld ıube
ıt toplanmıılar •e ıubelerln 
iki yıllık f aaltyetl üzerinde 
bazırlaaan raporlar okunmuı , 

muhtelif t ıler üzerinde ıö
rüımelerde t>ulunulmuı Ye ye. 
nl idare heyetleri ıeçllmlt

tır. 

Soıyal yardım ıubeal 
idare heyetine ıeçllenler: 

Susı ğırlık elek
trik ve okul işi. 

Suııiarhk, 1 O ( Huıuıi) -
Kazamız blrlacl okuluna 
ıeçen HDe btr pa VJOD tll Ye 
edilmek üzere Umumi Mec 
llıce tabılıat a1ralmııtı · Pav
yon ihale edllmlı ve .Afta 
temel atma meraelmt yapıl· 
mııtır. Bina okulun bulua
duiu Hha içinde yapılacak-, 
tır. 

Çaylak ıuyundaa lıtlf ati• 
edilmek ıuretlle kurulmak 
lıtenen elektrik aantıralı 

ikinci defa ihaleye çıka -
rılmııtı . Fakat llunda da ta
ltp çıkmadılındaa bu it ıtm
dtllk ıerl kalmııtır. 

Doktor lbean Oskay (Baı- RADYO 
kan), Gyellklere de Doktor Ha- _.'-----------
lld Ozel, Doktor llbaml, No· 
ter Rakaettta, Kemal çı.,uc:ı
ollu .. 

KöyeGlük ıubeal idare 
heyetine ıeJllealer : 

Ahmet Kocabıyıkoflu 
(Baık:an), üyeliklere de Sorgu 
Maklml Emta, Vaııf lıparta
lı, Emin Taneel. 

Göıtertd ıubeel idare heye 
Uae aeçtle•ler: 

Saad Oaer (Baıkan), ilye· 
ilklere de Ekrem Ôzyurd, Ha· 
ltd Onılh, Şefkati Anadol, 
Fıkrl Zeybek .. 

Spor ıubeıl de akıam H • 

at 20 de toplanmııtır. Şu · 
benin lkl yılhk f aaltyet ra
poru okunmuı, görüımeler

den ıonra yapal~n ıeçlmde 
idare heyetine ayrılanlar 

ıunlardır: 

Eıat Budakojlu (Haıkan), 

üyeliklere de Şuürl Sümer, 
Piraye Sailakçı, Halil (Be. 
dea Terblyeıl öiretmenl) 
Sa:nı Keıkek 

Gelenler, Gidenler: 
~ehlrlmlzde bulunan me 

buılarımızdan B. Feyzi Sö
zener ile Bilecik mebuıu ea. 
ki Sıbbat Müd6rü Doktor . 
Mublta Suner pazar ıünG 

Kütahya trentle Ankaraya 
rıtmtılerdlr . 

Smdırgı talebeleri ıe~rimi· 
ze gelip gittiler. 

Sındarıı birinci •e ikinci 
okulu dördüncü •e beıloct 
11nıf talebeterl öfretmenlertle 
birlikte pazar günü otobilı· 
lerle ıehlrlmlze ıelm ııler, 

o ıun Öğretmen okulunu, 
Atatürk parkını, HiikQ.met 
konajını ve diğer muhtelıf 

yerleri ıezmlıler, .rece aaat 
20 de Sındngıya dönmüı 
lerdlr. 

( e taarruz etmiş . 
Anaf arta lar maballeılnden 

Nuri ojlu Alt adında biri 
Umurbey mahalleılnd@n 

Muzaffer ad1nda genç b&r 
kadının evloe ıtrmek tıte 
dlğt ve kap111nı tekmeledtfl, 
ltıanen de hakarette bulun
duiu 1ıka1et olduğundan 
ıuçlu yakelanmııtır. 

Hoyacılarm kavga11. 
Ete mahallesinden Muı · 

tafa ollu ayakkabı boyacı· 

ıı Ha1aaıa Mııarlçl malaal-

ANllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KYV. 
T.A.P.31,70m.. 9465Kcs. 20 Kvv. 

11 • 4 - 1!139 Salı 

12.30 Protram 12 35 T6rk 
müzlilPl. 13.00 Memleket ıa· 
at ayarı, •janı ve meteor•· 
lojf haberleri. 1 J.15 MQzlk 
[ K.arıtık proiram - Pi. ) 
13.45-14 Koauıma [Kadın 
saati - Ev hayatına alt ] 
_18.30 Proiram 18 35 Müzik 
[ Danı mizljl - Pi. J l 9 00 
Konuıma (Türkl1e poıtaıı) 
19. l 5 Tirk mQalil ( Faeıt 
heyeti J Çalanlar: Hakkı Oer· 
maa, Eıref Kadri, Hasan 
Gür, Haluk Recai, Baarl Üf · 
ler, Hamtlt Tokay. Okuyaa: 
Tahıln Karakuı.20 00 Ajanı 
meteoroloji haberleri, ziraat 
boreaaı ( fıat ] 20. 15 Türk 
m6zll1 Çalanlar: Vecihe Re
ıat Erer, Ce•det Kozan, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okn · 
yanlar Sadi Hoııes, Mii · 
zeyen Senar . J- Sadi Hoı 

ıeı- Tahtr Puaehk peıre•I, 

2 - Dedenin Tahir Pu · 

ıeltk yQrilk ıematıi -- q ıiil 
endam, 3 - Kizım Uı Ta-

hir Puıeltk ıarkı - Görmeıeaa 

ıGl yüzilnü, 4 - Rah•t b,y 

- Tahir Paıellk ıarkı - Ceç· 
dt o ıamlı eyyamı, 5 - Ki · 
zım Uı Tahir Puıeltk ıarkı 

- Ben ıana mecbur, 6 -
Kazam Uı - Tahir Puıellk 
aaz ıematıl , 7 Oıman NI · 

hadın - Nıha•ent ıarkı -
Körfezdeki tlalıın ıuya btr 
bak, 8 - Şe•kı beyin - Hı · 
caz ıarkı - Bailanıp z(llfü 
hezaran, 9 - ŞGkrünln -· 

Hicaz ıarlu - Bir ltakııt• 
bent meal etti, 10 - ~ok· 
rünün - TClrkO - Alı•erto 

bağlamamı . 21.00 Memleket 
Hat ayarı 21.00 Konuıa>• 

[Hukuk ilmi Yayma kurumu] 
21. 15 Eıham, tahvilat, kaoı · 
blyo- nukut boraaaı [ftatl 
2 l 25 Neıell plllılar - f{· 

21 30 MQzlk [Senfonik plalı · 
lar) 22 30 MDzlk [Romao• · 
le.r, •e ıalre - Pi. ] 23.00 
MOzlk (Cazltand-Pl 1 23.45 
- 24 Son ajını haberleri 

•• yarınki profram. ~ 

lesinden Haıan otlu Meb 
mede hakaret ettıfl ı ıkA111 

olunduğundan hldtıe h•" 
kında tahkikata baılaoOJ•f 
tır. 
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Ormanların tahdidi ve ehemmiyeti. ff/im reami miJeaae•e ve ban· ltalya,Arnavut
luğa neler tek· 

(Baıtarafı birinci aayfatla) 
çerç•••li dahilinde ormanla· 
•ı• m6llrlyeUnl tayla Ye bu
dutlarıaı teıblt etmek ıtbl 
Yaıl bir proframla lrarıılaı. 
mııtır. 

Rıae Oımalı ıaltanahodan 
lralaa arazi millkfyetl ·~ok 
kar1tık laır Yazlyet arz eder. 
Hu.ludu, aahaıı ıayrl muay 
ye• ıtpabl aenetlerl ıenedl 

haka•I, ıenedl ı•rl ve mu· 
Yaklıat tlmGlaaberler, vakıf 
altleler, temeHlkler ,tbl 
bir çok taıarruf •eılkaları 
me•cuttur. Buıen cumbu· 
rlyet mahkemeleri bunlar· 
.lan dol•• mlnazaaları hal. 
ve teaffye eteekle me11ul 
~ulunmaktadar. 

itte milli ıenetlerlmtzdea 
ltlrl ola• •• her birimizin 
berinde halr aablltl llul•• · 
.lala••• •• ı•l•c•lı aeııl
ler• daha ••rl•ll •• içtimai 
olp•latumuala mltenaıtp 
bir ı•klltle bırakmak mee· 
burlyetlnde bulundulumuz 
ormaalar lzerlatlekl eıbaı 
Ye deYlet m6lktyetlnl tedlrtk 
•• hadutlanclırmak lzere 
ı.,kll edtlea ormaa taladıtl 
lıemlıyoalar1 bir Mndtr mula
tellf rerlercle f eallye ıeçmlı 
•• beni• tecrlbe ••lalyetln
cle ça hımalara deYam etlen 
altı ko•tıronda eon aylar 
zarfıada 82.00C hektar •lı· 
•tl•d• Ye 1609 kllemetre 
çeHeılntlekl ormanlak aalaa-
11 tahdit eciebılmıılertllr. 

Banlarda• alınan netice. 
lere ••:saran: Orman kaaa
nuaua tahdide, ald kııımla 

rını yeri•• ıetlrebllmelr içi• 
HD••I 1.Ht 876 hektar or-
.. D tahdlal• 
ıel•ektetl&r . 

lcraaı ., .... 
e. ·•lstarı temin edebil . 

••k l:aere 122, kemtıyo· 
•ua teılrılı zaruri 16rllmek · 
tedlr. 

tayfa•• m•btellf tıaretler Yazı 
ıuretlrle tHblt ederek mubafa · 
zalarını kola1laıtırmak •• 
me•cudlyetlerlnl kurtarmak 
orman ıl1aıetlmlztn ıayele · 

rlndendlr . 
e. itibarla ön6m6zdeakl 

ilkbaharda ma •cut komıı· 
yonlaran adedi tezytd edile· 
rek taladH itinde daha cid
di bir ıektlde ıtrlıtlmıı ola· 
cakhr. Aacak koqliıyenların 
t•hdltllnl ikmal e.lerek ı•ç 
tlll ormanların ıın1rlaraaa 

(de'fletln btr çok maaraflar 
lbttyarlyle) koydufu lıar•t· 

lerln bosulmam11nı ve ko 
runmaaını temlD etmek y6k
ıek kabtltyetll ve anlayıfı 

ı•nlı 'fe me•faatlerlnl idrak · 
te ılçlGk tekmeye• klylO· 
larlmtze dOıen milli bir 'fa -
:ailedir. 

Orııncdık tıdriııtı: 

bir nl•une reviri olarak kalarda çalı,anltır. 
mektebe •ertlmııttr. Mek· f if etmif • 

( B f ı. f d ) 3460 numarala kanunun 
tebln yılhk tahılıatı her ıe- aıtara 1 ı.ıncl a&J • • ılı (Ba f bl ı el ıa,fada) 

d l 1 l 42 inci madtleal•d• yaz ıtara ı r a 
ne mltezaylt bir ıurette ev et memur arıaa •eri en ı a bl · t f daa ı .. rll•eal· 

nf .beti bütllo memur ·~ d retl ara •• u ' arttırlarak llboratuvarlar meıken tazmlnatl nlıbeUode aa ar 5 _ Arna•utluk aazaret · 
meıken tazmlnah Yertlebl · rer muı mı lı.taran• kurulmuı "fe bir ormancılık ıkramlye v•ralebilmeılnl te · lerlne ltalyan ıeael ıelrre -

mlzeatnla e1Hla11 hazırlan · lecekUr. ' f k lide ı ı t lal· 
mlo etmeıe bile •• a ter erfD 8 ay ' 

0111 ve bir çok netrlyat ya- 8 - Uıulen veya haatalak s tere•· 6 _ Tirandaki ltalyaa el· 
faall•et H ıayret ıuı Pılmııtar . dolayıtlyle mezunlY. et alan · 1 d ıda .a. atl"k kabtae lere kendi bOtçelerln e• . çlılnln ,.raaY - . 

Yilkıek orman mektebi fara veya lrıaa askerlik biz· 1 bir ma· ıln• alıama11 ye Araa•utl•· 
re mecllıi kararlJ e 

1923 den ltlbneo her yıl metl yapmak için va:atfeden k mlJe yeri . fun Romadalrl elçtıtala fa-
n35 1 ı ı •-1 af niıbetlade 1 r• I artan bir rafbetle ı~ H ayrı •nara ay I• arı Ye te · ıtıt kablneılnden o ma11 .. 

k ..J_ 66 davı masrafları •erllebıle· lebllecektlr- b 1 t neılne aaar 1 mezun Ç _ Maden ıılerlnln it· Aronutluk u • ır ıar · 
vermlttlr. 1934 de tlaba cektlr. d alııanlara !ara kabul etmlyerek ıtlllala 

letm• yerleri• e ç -L mod•rn 'fe m6tekimtl bir C-Her ıene tılerlala eb· l addet• mukab•I· etmel• •e-•r 
burada çalııtak arı m "" .. 

t ekilde ,.alıımak lhıere yOk- il olan memurlara tılerln- tdare , t r 
... lnhtıar etmek ızer• bt. k o.mut u . 

aek orman mektebi dıa edı- den ı6ıterecelderl d•iere l ı tt •• · Parlı, 10 (Radyo) - Ar· 
mecllıl kararlJ • 1 

lerek orman fak6lteaı kurul- •• 346Ct ıayılı kanunun 42 )arından fazla olarak ma:ı na vut ıubayları dal J•la ile 
muı ve Oç ıene zarfında fa· lacı maddeıl bük,Gmlerl da· tal•• ••· Yuıoıla•J•Ja fitte• etmlı

larının ,oıd• Jlr• kllteden 68 lrııt •azun ol lalllnde m6naılp btr ikramı· ı kttr ı d 
muıtur. ye vertlebılecektır. dar zam yapılabl ece ı oİan L!!•':::,'':....---~-7.;::d:;:~ 

D- Para ıle metP aylakları eıaa tutaaaldar ır. 
F akCUtelerln kuruluıundaa .:. B ..J bir ma · LI ılecek ye'f · 

aerede abçek6ylnden Bar· ••zaedarlara .. aeae L•- Şu kadar • , ••r 
bert mektebla tedrtaah laer ba L .... d 

ıaya nakledalmiıttr. Elye•m aı ikramiyeden ı•• 
1 

•lyeler birinci derece • ma-
clhettea tak'flfe edelmıı, •c · _..J d 1 t yeri e· ı --Ltl 

t.urlıat ora a yapı makta- ayhk kaıa ta•ID• ı aı eıaa••• ı•ç• ye ... r. 
nebi profea6rler ı•ttrllmlı dı ı 

Ormanlanmısın de•amlı •• bahçe k6JBnde J••I bir r. cektfr. emu Bank• ••mi• ..... erme· 
Sunada modern bir E _ Herhanıl bir • - •urların• bu kaaunla aayı-J•ıamalırını •• dlaç kalma bir bina yapılmıır1r. 1937 kt b • ç k 1 adar••• ha· 

.lar1aı temin ancak fenni 938 Tabıtl 1ılı batından ' m• e ıDfaaı için • trı• rlyetta yekllet e ıdclet· lan bak •• menfaatler.le• 
•ı•arıada yeat Uludai 16••· lıacle ancak altı •f 81

11 
Lll•- baı'·a te•ettl, aataı ha .... ı, araıtsrmalarda bulunarak tttbaren fak6lte her ıene 60 e• • 

ıı 6zerlade 30 hektarlık ara- le •ekllet lıİ••t• yer f 1 
tabiat kanualar1na uyıun talebe almaktadır. Gelecek ... ıkra•l,ı, tasmlnat, a:a • 

zl ıalln ahamııt1r. ·S.lunda •- ıbı 
bir idare •e ııletme ılıteml- ıeneler IL>lade bu miktar ce.ttr. il •••' Dereli, •eaalr• 1 

"" haıuıl •uhaaebeye ald u- f- idare mecUtlert .. • · ı 
•I teıtı •t•ekle olabilir. Jlze çıkarılacak •• ormaa nat mektebi blna11 da ıatan LI 1 yerlere, adlarla biç b~r .. , yeri ml-
Ormaacılafımızın ancak lır- "'d• l b aam 16rece• er L 1 7 amum mu ur 018 U ıaye• alı•arak mektebe Yerilmek miktarla· JeCe•I r. 
rubu aıarlık kıaa bir tarihi de bir çok ı••ç fen memur· keredir. m .. urtJetlere Y• Banka ye mı ..... lerla 
olduiuaa Ye bu deYrenln 1 ra mlalaaılf kalmak bere arına aablp olacaktır. Mektep Miilga orman ameltyat ek laruLat, teaYlrat, keneli kanun, alaam_.e •• 

'al•ı• ıon on bet ıeneıl fıdaal 1 h LL d 1 en ma • el__. ..J 1 1 a••1n • •• a aç- mekteblndea iç ıen• zarfı• · m• ' ı •• eıaı muka Yelen•• •n••• 
fenni eıaılara dayandılına lama k11mında ayrıca ma- 44 melb•aat,ıa Ye••• t •J• L 

da •• Buna orta orman Ltl ek· •e•c•t ye bu •••U• uymı-16re bu buıuıtalrl bllıt •e lfamat me•cut olcluiu ı,.ın kteD yerli•• ec 
"" mektebıadea de ıımdlye ka- ••r• •• ya• la6klmler kal.lınlaak· tecrlbelerlmtz ormancılık b d d b h t • 

ura • 0
• •• • •• ••1e- dar 48 ıenç diploma almıı tir. d 

ılyHetlmlzde kendi btlıt ve cellz G _ B• mle ... ı•l•r •• lir 
.. 1 b tar. ıaııaı Bu kanunun ••ırl tarihin· ıurenellmlz • u iti ylrtU. 15 Yıl ,,.inde yGkıek or · 93 tek·aAt Y•J• ıtıorta e 

... Mekteplere 1937, 1 8 u ta ye· de bu mlet1eMd• me•cut 
mel• lmkln 16ıtıermemek- man mekteltl •e fakelte .len yılaadaa itibaren her kab•l edealerln ıtıor 
tedlr. 81Daeaale1b ilk it mezunlarıa..Jan 39 kiti mub· 1 ..l-t ,rı•, ma- memurları• almakta elduk-a aeae 50 ıer kiti a ındılın · ı L At at- ı, L 

ya e•au ları aJhk •llLtarı .. a aana•· olarak ylluek ormaa mek- teltf ıilbelerde ıtaj ve lbtl · dan birkaç ıene . içinde •r· •ı Ye taı:mtnatları Y• ıalre 
tehi tedrlı lradroıuou kuY · Hı yapmak lzere A•rupaya maa mBbendlı muavini lhtl- 1 D tediye- la kabul edllmtı ola• .ıue· 

ııbt lıttbkak arını .,. Y• aylaklar1• .... ,..ı .. 
Yetlentllrmek •e tedrleat ıöoderılmtıtlr. Sanların 13 ,acı telife eddm•ı olacak- ılade kendi kanualan •• ba 
ılıtemlat dlseltıp 1Glıaelt- adedi memleketimi•• a"fdet tır . Cumburl:ret tdareal or I cari •la · tekabll edlJOrH • tler .. •r• 

k 1 L buıuıta DiP• arı ltLal edlleset.ler.ifr. mek ormaa mlhendlılerlml · ederek vazife almıı l ardır . ta orman me tep erine •O • • 
caktır . d :al iyi btlıt ve tatbikatla ıgJo Seaeatnde ikinci de- ylk bir ehemmt1et ••rmıı H _ Bu .ıe.,.ıelerl• laer Aylıkları iki er .. • ma-

bazırlanmıı olarak yetlıtır- recede teknik unıurları ye· ve onlar1n kadro, bGtce mu· 1ıre •t araıında kalaalar, alel, 
l b 1 b b birinin huıuıı1etl•l•• L L mek ciheti d616nllmil1Ulr . tııtlrmek Bzere 7GkHk or alltm ve ta e e erini er • · lak mtk d•rec•Y• 1ırmelde uera11er 

Eıkl idareden yalnız ku . man mektebine ballı bir or· kımdan ku•vetlentllrmele adet, me•kl •e 1;1
1 

h•J•• almakta olduklar1 ma•ı far-
0 l la 1 1 k b k 1 t t.rl.rı icra Vekl er del rman arın alz olduiu ru bir bina ha inde devir man ame iye me te 1 urul ça ıımıı ır . l k ol•• kı•ı mu•JJeD terfi mi eti · 

L 1 t lr ti il •- l •- k k 1°34 / d Ak k Y 1 b tiri 1-t b tin·• Lararlaıt1rı aca eaemm ye •• ıy•• yta a ınan yO.ıe orman me . muı • ıeneıın • Yu •• • nıa er m•• • • .. • maka• at doldurarak terfi edtnare 
b 1 ..J 1 L n3 1 80 b 1 memurı1etler içi• u an••i• a i•• ile takip •• telalne cumhuriyet tdareıl ormaD mekt•blnln tlıaıı 1 -w 8 b6tceıl 1 • in ha l bil sektir Ladar mlkteaep bak acltrle 
takdir edea hlk6metlmlz:Ve oa hektar arazi temlik ile Ozerln• orman am•llyat katlar tabılHt elmaaı bu talaılıall ••rl • e · • 

K _ Bu pro•e•ln lalkl•· almakta .le••• edecekler· ba buıuı Milli Şefimiz ıev · tliye etmlı •e bunu tkt mektebi de kapatllarak 2558 haıuıa pek ıGzel ifade eder. " ...... 
ıllı Relılcumlaurumuz lımet hektarhk kıımında da ••- numarala kanunla mlıta Ormancı meYCudumaz lerl dahiline ııre• • d dır 
1 b b ..J 34 ıeler ... •D laarctrala huıuıan • Haber alclılı•ı•• ılre, D6116aln ıon ıeyalaatlarında balat babçeıl kurulmuı, kıl btr orman orta mektebi balen 15 aımO enalı, • 

d.-let me•urları•a atd •
1
•
1 

Yf pro•e, haatraada• ine• •••· ltaret buyurclukları ııbı ıe · mltebakl kmmlar 7enl tn· teıkıl edılmıı Ye 3198 numa- baımlhendlı muaYIDI •• ... 1.. " 

hır, kaaalta •• köylerimiz t••t ve ıpor ılerıae ayrıl · rah bOdce kanunu de de Bo· 326 kltlpten ibaret olup zuatı tatbik ile •••• e mi be1etten ıeç•c•k " lra· 
elen ae•eler ıeçtlkçe uzak· ••ıtır. Mektebin en mDhtm luda btr mıotaka ormaa mObendlıler araaında 187 t m6e1Hı•ler •••arları•a ;~ aunlaıacaktır. ProJe•l• •· 
1 b 1 f 1 rtlec.L Larsırah yeYmlye er ı d bazı ta.Aıllere •ta• ormanları hiç olmaa · ihtiyacı olan tatbikat orma- mektebi daha açılmııtır. Or- A•rupanın mu te 1 mem • · • • cOm•D er • 

1 9 6 b l * beıabıada, bu kaaaala taı- bt ldlr .. buılakn me•lrllerfnt mu - nı mealeaı de bu de•lrde ha ta orman mektebi 1 3 ae · ketlerlnde ta ıl ıurm6t utram111 mu em• • 
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laaı ıarp fatlbl•ı de bu 
ıllıllelerl• etelderlae ka.lar 
dayaamıılardı. Bunclaa 17 
aıır evvel lranhlar zuhlı 
ılvartlerlle ıarka dotru akı• 
etmtıler ye Semerkand la 
duea karı• 1or011flerl•de 
ba (dGa,aaın kubbeıl)al .la · 
hna 16zlerlnln ani• de bal . 

l d Oa.laa iki a11r 
IDUf ar ı . el b 
ıoara ceıur lıkeader e u 

la teklerin den 
•arp kar• r1• e 
tlerı ıeçeme•ltll · l 

1 b dal ar, 
Bu ıur•t e, • 

1 Cenıtz hanı• ç61 kum arı 
Ue Kataylıların (Tı · Çlo) • 
uıak memleket · dedikleri 
ıarbl Aa1a aratıada ltlr bu· 
d•t t.,lıal ediyordu. Bir sa
lllanlar, KataJh. aıı111klr 
....... ı ord.... ltu ... 

•e ıeçalmez araalnlD •• ıarp 
noktalarına kadar ıettr•lıtt, 
fakat hiç bir erdu kuman· 
danı ba dallar hlklml•• 
kartı çıkma,a "fe,a dal 
muhaHbeılae ıırıım•Je ce· 
Hret edememlıtt 

Fekat, laa•ıa ı•••rallerl
ntn •• mıt .. ebblal,Çepe No 
yon, ba dallar llemlatn or· 
taııDcla kararslb kurmuıtu. 
Ve Yaba, s•r•• ed- sene· 
ıt takip ederek, IC•pç•lr ka
bllelerlnla J•ıadıklara boz 
karlara kadar dayaamııh. 

Kıpçaklar, bu atılmaz dal 
lar Gzertnde ıkl ıeotdın me•· 
cut olciufunu llJIGyorlardı. 

Bu ııralarda Cenıtz laa• 
ttcırt 1110a1 .. bata fazla ... ,,.t ,., ... ,. ltıtlt! 

• dl; bu elçi oraya ,atmek 
için dOım•• memelekeUnden· 
ıeçmek mecburlJetlade ol· 
dutu c ıhetle buı•ıl tetlblrler 

ahaclı. 

zapt etti mt? mııtı. Hudut kayalarının 6te 
tarafıadan ıelen tıllm tacir
lerinin · malları •• btlba11a 
ılllh1a11, beılt Molollu içi• 
feykallde haizi kıymet t•J
lerdl. lu ıebeple Ceaıız 
ban da, ekıerlıl mlılGman 

olan tacirlerini ıarba 160 · 
dermele uiraııyorda. 

Ceaıl• ban, ıarp taraf· 
tan ilk komıuıunuo Har .. m 
ıahı oldula•u ve ltGJ&k bir 
Cllkenln fatihi oldafuau 61 · 
readıkten aonra ona elçileri 
de &tldekt aame7I yalladı: 

cSaaa Hllmla11•1 yollu 
yorum. 8ea aeDID lmpara · 
torl•fuaaa bG:rlkllftloG ve 
lru•••tlal 6fre•dlm ve •••• 
,.1ı .. v.111 Itır •ful aasarlle 
bakıyora•. S- de laeal• 
Kalayı zapt ettlflml Ye bı· 

tBD TOrk obalarıaı blrleıttr· 
dlflnl elbette blllrala. Be
nim memleketim bGylk bir 
orduılh ve ıenıın bir ıG
mOı madenidir Ye baıka 
memleketlere kartı lalç Itır 
e .. ıı.. 1e"'9r· .... 1,Je 

ıeltyordu kt, tebaalarımız 
araııada karıılıklı ticareti 
teı vlk her ikimiz içi• ~· ha · 
yırh olacaklar. 

Bu name, o zamaakt bir 
Meiol içi• hakikat•• ~ok 
aazlk bir pydl Ceaıı:a haa 
vakttle Katay imparatoruna 
pek tahkir imiz bir .. kaide 
meydaa ok•••ıta. Melamet 
A.laeddlnl Harzemıabfye iM 
kartllıkh ticaret teklif etll-
:rordu. Her •• kadar ıalaa 
«•flum» dlr• hitap etmekle 
ona te•all edl:ror .. .la, Aı· 
:rada •Gtteflkler ara11nda 
ke1retle kullanhrtlı . A:rnı za · 
maa.ta «komıu TGrk lraltı 

lelerini blrleıtırmelr • ı6:aln 
de de bir •akaat sizli idi; 
ıala btasat Tlrk ttlı . 

Haaıa elçtlerl t•ha zeaıın 
hedı,eler, ıllmlı lıGlçelerı, 
kıymetli Mf iri er, beyaz de· 
•e tlJlnd•a mamCU kumaı 
lar ıettnaıılerdı. Fakat taı 
sedlllal bulmuıtu. Şah: 

- Kı• bu C..ııs ı.aa, 
.ııre ...... b•"'-tu ._ 

Elçiler bunu ta1cUk etti . 

ler 
d be•••· Ona• •rtlulara • 

kiler kadar blylk mi? DIJ• 

.. -Lta de••• etti. 
ı• ıo,._ 

Baaa elftler, - b•nlar 
mOılG•anlarch, Moiellar .le· 
fil . lremalt lalrmet il• c•••P 
•erdller ki: 

- Hanı• orcluıu k•••I · 
~·t ıttltarll• ıahıakllerle mu 
kay ... kalt•I et•••· fa• 
m•m••• oldu Ye ttcante 
mGaaade ettı.Bu it• Itır Hn• 
slzelce clev•• edildi. 

Ba 11ratla Ceasl• haaıa 
lıml biti• dtl•r tıll• •e•. 
leketlerlade m.,llur elm•ı . 
ta. Batdat llaltfeıl ba eı . 
nada Mehmet ffer•••fAlll 
ıle .hali ıhtıllfta ltuluauJor
du ve Kat•J la•datlaraadakl 
ba earara Ceaıl• haaıa ken
dtıln• ,ardım•• olabtleeell•I 
tllıDodl. lua•n lserlae 
Batdattan ICarakoruma bir .............. , ... 

RIYayete nazara•, halife· 
ntn aameıl, ev•ell elçlnla 

uıtura tle tıraı edtlmlt elaa 
ltaıı•a kısııa kalemle raaıl· 
mlf ıdı. Oadaa ıear• aaılan 

1enldea blrl••re terk et
tder, bu eıDada el~I ele it• 
emtrlerf iyice eslterleplac•J• 
kadar ekumak ••cburlJ•· 
tinde ıdı. Haltfeala elçtıl H· 

llmet de llofol laaaına va-
111 elti•, isaf aıı hraı etlılerek 
afızla ılJlenenler ile muka
yeı• edıltlı . 

Fakat Cenıl• han bu me. 
ıel•Y• elaemmlJ•t bale ·ver
mecU. Aalaııldıfına nazara• 
ltu ıarfp imdat da•ell•I ha
•I al~akça tefaret ODUD al&
kaııaı uyandsrmııtı Banda• 
ltaıka ıahla ola• mualaede 
hıaQs bakı idi . 

10!1'W' V•a~ 
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(Ba tıu fı birinci s yf · d ) 
nazar n bir ta ılme t bt 
tutulması ihtiyacı bıa olunu· 
yordu. Bu ıuretle tlmdty 
k dar loı , naklly t ve [!JU 

h bere iti rlnl gören Nafı 

Ve l U yalnız tnıaatla meı· 
•ul bir V kalet haline ge 
tlrllmlı, mGn k le ve U· 

haber ye td ol n hizmet 
lerle lktteat Vekaletine bağ 
lı deniz nakliyat •ılerl alı
n r k MOn kale ve Muha
bere Vekaleti tbd ı olun 
muıtur. 

Keza tlc ret ve aanayt 
lılerlnl g&ren lktıaat Veka
leti yalnız sanayi ve maden 
telerlle meıgul olmak iizere 
ırakılmıı, iç ve dıı ticarete 

ald Yazlfeler toplanarak Ttc · 
ret Vekaleti te kil edllmft 
tir. Bu eçblle vücude elen 
V kaletlerle idare ve taknık 
b ımmdnn lı\erln yQr6me 
ılnln d ha kolay bir bale 
koulduiunu ve Vekıllerln d 
daha 1akındao itlerini takip 
Ye kontrol edebtleceklerlol 
Gmlt ediyoruz. 

Ve ll tlerlo it proğramıa 

da bir deiltlklik yoktur. 
K bin nln proftramınd 

olduAu gibi, Veklletlerln ltı 
proframlerıad da Cumhurl 
J•t Halk P rtlılnln proğra · 
mı e aetır. 

939.940 il büdcesi: 
Cumhuriyet devrinin eD mu 

•affa pronılplerloden biri 
olan dank büdce e aına 

ti yan rak h zırlanan 939 940 
malt ı ne büdceıl buzuru
nusa t kdlm edtlmlı bulun
maktadır. Müzakereıt eıa · 
ııada er k ıahıen, gerek 
kendllerll çalıım kla lftl· 
bar duyduğum Vekil rka · 
daı1arımın ılze vereceğimiz 

izahat bunu ı&ster cektlr k -
naatlndeylm. 

M mlek t içindeki huzur: 
Y lnız dahili • hartci 

Tazly tlerden b edeceilm: 
dahilde devamlı bir uzur 
•e ıükiio bulunduAunu e 
TGrk Yataadaıının ı mimi 
ber b rlfk •• gü•e havaıı 
içinde J•I dıiını mnt-
yetle 16yll1ebllirim.Cumbu • 
rlJet HQk6metl bu ha· 
vanın bulunmama11n 
Türll vataad ıınıo endıı ılz 

çahımaaına Ye kazaamaaına 
huzur tçlod f aztletlı bir al· 

1 hayatı ıeçlrmeılne v is
ti halinden emin olmasına 

büt 
lıım t devam edec ktlr. 

Birkaç gOn lçindg ortadan 
kalkan devletler: 

zlz rk d ılarıro:OOnya 
v zl1etlnln b ı döndılrücO 

tr ıOratle h r an de ııık. 

Ukl r gôsteren lnklt&fı h -
rfç ıı,aaetlmlzln her zaman 
kinden slyade mütey lskfz ol· 
ma11aı icap ettiriyor. Mıl

letl rJ blrlblrloln k rgıaıo 

çıkan bir aç güo gibi kı 

sa ıı an fçlode devletlerin 
ortad n kalkmasına müuc r 
olae bu g6ok0 dünya 
bubr 1u ıulba olan kuvvetli 

erbut11etlnl her z maa 
illa •• teb t etmıı bulu· 
nan Cumhuriyet HGkumetlnl 
tabtaUle akından allkadar 
et ktedlr. 

Türkiye dostlukların ve lmza
sma sadıktır: 

F kat bnuıa bu d Alt 

ler bu üradl ve euıelı 
ktıafl r yanında Tür lyenln 
harici siyaseti bir tebeddiil 
aôatermemckt dlr. 

Dostluklorıoa, ttllfa ların 
velhaııl sözilne v lmzacın 

ı dık olan TGrklye sulhu 
sevmek, ıulh h zm l et ... k 

oluodekl azminden aynı 
imanlı, yoı itina tle berdevam 
bulunmakt dır 

Bu karg § lıkl r önünde
Cumhurty t Hükumellnla bü· 
yük, küçük t>ütün devletler
le aynı amtmlyet ve dü
rüıti altında dosta.ne mn-
nasebetlerlol idame tmekte 
bulunduğu ve bund n ıon 
rad tdameye çalıo cağını 
ılze öyllyebıtırım. Sulha 
bezim ti bükumetlnlz bu dil 
rüıt al oıette buluyor. 

Türkiye sulh yolu dan inhi
raf etmiyeceklir: 

Fikir ve meof a derin bu 
k dar ıtddetle çarpıfhğı z 
m oımızd~ Tür~lye için ne 
bir f ıklr cereyanı ne de her 
hangi bir menfaat hırsı sulh 
yolundan ınhlr fta it il ol 
mam kt dır v olmayacak 
tar. Milletimizin &yat ve 
refahını tehlikeye at bl· 
lece hareketler hüku 
metlnlzd n ıadır olmıya-

cakhr. 

Y2ter ki bit raflığımız .ihlal 
d.lmesin: 

Elverir ki iyi n y tlerlmlz 
ve bütQo devi tlere kartı 
beateledtğlml& ta imi v 
do t bttaraf lı doğrudan 
oğruya veya bil vaıııt !hl~ l 

edilmek tcıebbüııün maruz 
kalma ın. Çok tehhkelı, buh 
r alı ve ıık ıı tebeddül eden 
eot ı aayonal vezty t içinde 
harici ıtyaıetlmlzln bu na 
hatlarını tebarüz ettirme le 
f tıf edi orum. Yeni vazl 
retleri umumi ıulh eof ot 
ve Türk ali menf ati bakı· 
ından dai0>İ bir teyak uz: 

ve tedktke l bı hıtac ğız 
v üyGk ecllıln ür ka · 
be ve karar hakkını daim 
z m nında ve tam l r k 
kull om 11 için li.zım gelen 
lhUm mı dik atle tatbl • 
ed ceğlz. 

Her t&htike ye tecavüzü Türk 
ordusuna dayanarak bertaraf 

deceğiz: 
T6rk vatan v milletinin, 

(B ıtar fı b r ne ı fada) 
f u adu1n huıuııi bir eh m-
m yet rılmtıttr. 

Kabtne içtima bel od 
n Ro any lç ısl H rl· 

clye N Z8r tlnd kabu edll
mlotlr. 

T cavüze arşı c ph uv-
tl melidir: 

Loodra, 10 ( R dyo ) -
Bütün cazeteler rn vutluğa 
tecavüz: e phe f tn bu ka· 
d rla olmıyaca.ğını, bunuc 
ıür tle genle 1 ece l fikrin 
dedtrler. 

Deylt T e)graf g zeteıl te· 
ca vüze kargı kurulan cephe
nin kuvvetlenmeıl ve uv
vetlt bir mani hazırlanma 
•• fçln hiç bir gayret eıİr 
genmemeltdlr, demelcte ve: 

Sulh lçfn yegane umtt 
Fransız Sovyet - lnglllz 
askeri anlaımaııdır. 

ussoliniye itim d edil mez: 
LondrA, 10 ( R d o ) -

lngllız gazeteleri Arnevutiu 
ğun lıgallnden baıka bir he
def olmedı'1ına d lr ltafy . 
nıo verdiği t mlnllt reığmen 

Muno nly H tlerden fazla 
la itim t dılemlyece nl ve· 

ha metin mevcud bu unduğu · 
ou yazm ktadıl r. 

İtalyanın Korfuyu işgaline karş~ 
it l DID Korfu ad aını 

leg l etme arzuıuod o1du 
ğ~. bu mak atla hazırhkl r 
yaptıeı rıôylenmektedır. Bu 
müo 11ebetle lngdtereD n 
h ly y tek ddüm ed rek 
Korfuy bır filo göaderdığl 
ve karay ıker çı ardı ı 
f yl olamıtur Fak t Ra er 

jan11 bu h b rln İog ltere-
1e müt Uık Hmıoı tekztb 

ezunduır 

Bu te ztbe rnğmen Yuc n 
ıef trJ in mftte ddit defalar 
Lord Halifakıı zlyar t et
meıl minah görülmektedir. 

Vazıy t ndışalldir: 
BuUio İnglltz; m tbu ta ıl 

YHi vaziy ti büyük müta 
re den beri mlıll görülme
mıı derecede v htm t lakkt 
etme te müttefiktir 

Taymlıı g zetesl hadiseleri 
tahlil derken d yor kt: 

- halyanın rnavutluğu 
tıgal etmeılnla brı§t ca seb . 
bı fnglltcrenln küçük dev 
letlerl bir ray tophyarak 
otor'ter dt:ıvletlere arıı bir 
ed tcoldl etmek letemeılt1e 
karıı c vap vermek nrzusu· 
dur. Do rudan doğruya bir 
muk be ededlr · 

Türkiye Cumhurly tinin ma ı-w---------Uyette görüyorarıın z ilim t 
ruz k l bileceği vekayle 

r ylerfnlzle talttf v t kvlye 
k rıı zamanında tedbir l 
mak buıuııunda Cumhuriyet ve • m z dev m müıı ade 

buvu UDUZ)) 
Hü ümetl müteye ktz bulun 
maktadır. En yfikıe ham K bine 389 r yl itimat 
aet ve aarsıfmaz Vat D sev• reyı aldı: 
glsl kayna~ı 0 an bü ilk Ba§Ve ı Or Ref k Sayd mı 
Tnrk ordu~un droyanarak sık k k sür k 1 1 ı 1 r ve 
her tehlık vı ve tecavnzQ 
bertaraf edeceğfz, k naetın
de oldu u uzu ıöyleme le 
ıftlhar duyuyorum. 1 t~ ar
kad la maruzatım burada 
bitiyor. Sözüme b f arken 
rz ettiğim gibi Cumhuriyet 

Halk P rtlslnln proğr mıoa 

ı dı ve onun tnh k ukuna 
çalııan ark daelarınız ol 
maki b htlyarız. 

Sizin göeterdtAlclz yol-
da ve vereceğiniz dl 
rekUfler dairesinde milletin 
r f ah v ıaad tine çalıımak 

zmlndeyiz.E r btzl bu v sıf • 
1 rımız1a yfikıe malııatla 

f'l ıza htz t d cek kabl· 

Hunun üzerin tc.-krar 
kürsü e gelen 8 fV l il Dok· 
tor R fik S dam gösterilen 
bu ltlmad kartı da dem ftlr 
ki: « r ed tlarım, gerek 
b odcofz v g re r daı 
larım iti atlarınız tükr n· 
1 rımızı arz d rlz Bunu hak 

tm e ç lı ac iız » 

.. " s z • 
Vaı ngto:ı, J O (Radyo) -

uzvelt tatt geçir · uze· 
re g U ğl sayfty d D Va§ ng 
to a dö rk o h Ik arafıc· 

d n f dd tle alkışlanmııt r, 
Ruzv it b lka: 

Harbe glrm zıek 
yl e ellrfm 

mlttlr. 

m ilUfl 

ıt /: OOf) urk Lif sı 
Y rd içinde 261 Şube Ve fljans 

Dü y .nın fi r Tar bndtJ Muh birler 
Her t rl r i i r z r-dtğer bl cu le ban a u· 

mele l büyü ~ ıub lerJndrı ki ro.lık e l r. 
lhb r ,z t aarr f ve mo r besaplarında tkra· 

lkramlyt. 
DED 

J/·ramiyenln tutn.rı: 
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(Baıt r {ı birinci sayfada) 108w 6000 

ya Hariciye Nazırı d Bükre- Btt ikramiyeler her ~ ayd bir ol ak ütıre se· 
ıe hareket etmııttr. iki H 111. l ğ nede diJrt defa bu mlkt r uurlnde ·ura l e da ıtı-
rıctye nazırı r 111nda lıtan· 
bulda v palan müla At ne 
tlceılnde neıredllen tebliğe 
nazaran iki H rtctye Nazırı 
son badtıel rln ıı ğı 
altında memleketler D Bal 
k o Antaotanrn çerçev ıl 

içinde müıterek müteı nlt 
vaziyet erini tedklk etmlı

ler, Bal an Antantıoın he
defi doıt ve müttefik mil 
let rln emniyet e isttkla\lnl 
tak ye etmek ve komvu 
mili tlerle ol n ba~l rı Se 
laoık paktı 7lhnlyetı tçlnde 
saklnıt r c k olan ıu hu v 
bu ozlmkllr ıl setir- zlmle 
devamı lazım geldiği huıu 
aund mutebı e m ı1ardır 

n~11 a icr 
e urluğun n: 

Bir borcun t mini için hıı
clz olun n tapunun mayıs 
930 T. ve 8 111ra numara ın-
da k yıtlı taraftarı Ş. Se 
lamsızoğlu İımatl ızı Tefarık 
G ıu ayaAı Ş. Ahmet oğlu 
Meh et e yine A 1 o§lu 
Ahmet e Kuı bab t rla· 
ları cenubu umumi 101 ile 
~ vrell kayd n 7 mahal en 
10 D. mlktarJDd 50 A ra 
kıymet takdir o uoen i:.dlo 
cl~lo Akçapıo r kô ünde 
kain bir l rla ile yaı tarih 

9 oum r da kayıtlı ta 
r fları Ş. yol v S ıh d d 
G Erzurumlu Hasan otlu 
Osman, Ş. Mehmet karııı 

Bmıııe C. Köse Mehmet oi 
lu Muıtaf tle çevrili ayıt· 
sa 7 mahall n 5 D. mlkta 
rmd 100 lir ıymetll 

bir t rla (Akçapın r oyu
nün Okı n mev tinde tr ) 

Ve ı t rıh ve 10 nu· 
mıs.rada kayıtlı t r fi rı Ş. 
su a ğı, G Alt pe liva 
oAlu K zım, Ş. Abdf oğlu 
Mehm t, C yol ile mahdut 
·ayd n 5 m hali" 10 O 
mlkt rıoda 80 lıra kıymet 
t kdır ed len ez b r tarl 
(O köyün Gercmde rnev ·ı o 
d tr) 

V t punun aynı t r h ve 
1 1 num ı nd k y tlı 
köyde K ode 
vaki t r f ati Ş O ı M h 
met oğlu H ııeyfn G Kara 
Bo tan oAlu Ahmet, Ş Hacı 
Os n, C. Genç oğlu Ah
ın t tle mahdut ayden 2 
maha ~n 5 dönümd n tbaret 
100 l ra muh mmeo kıy 

etlt dlğ r bir t rln ki: 
Sözü geçen bu 4 pat ç 

· gayri m D ul 12-6 939 pa 
z rt l Onü e t 13 d n 14 
d k d r Bandırma icra da 
lreılnd,.. bir r.cl çı • rt rm • 
sı yapılmak uretlle ırıtd -
cakt r rtırmaya gl eb m k 
lçlo uk rıda her bit t rltı

v t hmto olu n ıym~U 
yüzde 7 .5 ğu nl betinde pey 
akçası v ulurıal tr ban 

• ar y t ylı 

~KADIN HASTALIKJ-'ARI VE DOGt;M BiRİN
Cİ SINIF ~ICTEUASSISI 

Muayenehane: Millikuvvetler caddrsl No: 134 

~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 
DEN 18 ZE KADAR HASTAL RINI KABUL VE 

TED Vl EDER. 

a 
e • • 

ard 
Kon kpın r 011hlye erkezl lıô m n vl7eıl-

oe it fremtt ve b rd ·bıme ocnkl rı eçı artırma ile 
le r v rıleceğtndeo tallpl r o 4 4 - 939 gününden 14 · 4 -939 
eu g<iaü akı mıo ·adar K onakıun r nahiye mer ezl 

muhtar-hğlna müracaat etmeleri ılat olunur. 
3 - 1 - 72 

n: 
Maballeıi: Mevkii: Cinai: Dônü 

mü: 

Hududu: 

Kasaplar Taılıc b ym 8 ğ 1 Doğusu Göml k
siz o lu İsmail, 

H k ı, poyr zı 
mer , kıbl al in
ce yol. 

Yulumd veııı lan )"azılı eoetslz bağan K eaplar ma. 
b lleslnden ar bacı H ıao&n ölümü ile ereıesl karı ı Ka
niye Çarp r ile Cemile K b le kalmı§ ve bu 1 r na ları

oa s o t l c klnrı d n bu yerd b ı bir h k 'ddl 
eden v ra ke§lf günü olan 18 4 · 939 aalı günü m -
h Hinde b zır bulunması ey bu müddet içinde Tapu 
Slc l Muh f ı l ğın mür c t ctmel rı ti~ n ol nur. 

mektubu ver mel d r. 
Ş rlna ıl 1-6 939 p r· 

şembe g6ollnden itibar n 

dairede çık bulundurulm k 
t dır. T ylo edil n günd 

tırma b d ı yuk rıdn göı 
t rı! n lny etlerle yüzde 75 

n bulmadığı ta dırd en 
son rtır ntn t ahhüdü b I· 
kal k uzere rtırma 15 
gün daha uzat larak 15 ne 
27 6 939 salı gü ü 1&at 14 

· de atı lıtlyenln al c ğına 
rücbanl olan ıacaklımn a O· 

c ğmı çmek ~-rttle en çok 
tırana f h İt-al y pılır 

İpotek ı bibi alac khlarla 
d ger a kod&r arın bu gayri 

menkuller üz rlndekt haki • 
rını ve huıuıııl f atz v m • 
rafa datr o an iddialarını 

evr kı müsbttel rlle b1rllkte(20) 
gün çlnde ter dairesine btldtr 

elerl lavmdır. Akıl b ldt! 
baki rı tapu elcillerıle sah t 

olm dıkça satıı b dellnlo 
p yleım sıod n hariç kalır· 

lıır. 

Yazılı 4 p rç t rla gö 
terilen ıartoa e d lreslnde 
ntıl c iınd n lıtekltlerlo 

B ndırm fer me urlufun" 
mür c at ve çık bulun u 
rulm ht olen 9artnameYe 

2 ren rtırm&ly girebile 
cekl rl ilan olunur 


