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.. Valimiz, çok 
lerimize 

veciz bir 
minnet ve 

---------------
söylev 
şükran 

verdi, işçilerimiz, 9büyük. 
telgrafları çektiler 

l~tanbul, 14 (Hususi)- Ata· tır. Limanda bulunan bütün madiyen düdük çalmak sure· Gamlıuriget megdanında toplanan binlerce işçi ve Valimiz Bag Fazlı Güleçle :rk, seyahatlerinden dün av· vapurlar, şenlik bayraklarını tile büyük şefin muvasalatını Bavan Remzige söylevlerini verirken 
et buyurdular. çekmiş oldukları halde müte• haber veriyorlardı. Jı kanunu, bugündea itibaren 1 ahkamının tatbikine haolanmııtır. olan bu kanun münasebetile, dClo 
latanbul halkı, büyük önderi r mevkii meriyete girmiş Ve kanun Türk işçisinin hakkını koruyacak Cumhuriyet meydanında bir miting 

hiınil olan İzmir vapurunun E B ., .. ., .. " .. b H "k H l • · yapılmış. bu mitingde 25 bin ioçi 
lel;adeniz boğazından girişini n UyUSlQmUZUn Ul'U SOZ erı M-- .. T-1 •-• - - - "'.» •• -, • • ae fabrikalarındaki 1,ıennden dö· 
b L ~ (A A ) - At~türk tarafınaan tasarruf lar-nda bulunan t b ı • " tt• 1 d l to~r alıno• büy~k ı.: ...... .,ine .-. .. ı.11111, ı... · · M M r . e ıg neşre 1 nen işçiler alay a ay mey ana ge • 
Çİnde karşılamağa çıktı, ro· çiftliklerin hazineye ibda buyurulması milnoaelıetile "B: • ec ıll miıler ve Atatürk heykeli dibinde 
llıurkörler vapurlar, halkla reil!i Mustafa Abdülhalik Renda ile Başvekil ismet loonft tarafından • \ toplanmıılardır. Bu sırada liman· 

dolu oldutu halde boğazın Büyük Öndere aşağıdaki telgraflar çekilmittir. Casuslar, parti ve hükumet zimamdar la- daki vapurlar düdüklerini çalarak 
lağ ve sol sahillerine dizile· Atatürk l [ d ameleleri namına mitinge iıtirak 
rek d • . . Reisicumhur Trabzon • lL dm rının katlini hazır ıyor ar ı etmi•lerdir. 1· veren müesaeacler sevgili ön erımızın muva· A k Meclis· 12·6-937 Memleketin ziraı ka a.ınmanna yar 1 

.. .. 

l&latını sabır•ızlıkla bekliyor· olmakn "~errae., yıllard.anberi bi~zat uıtra•arak yetiıt.irdig.iniz .çi.ftli.lderi. T Sovyet mahkemesi daha evel ile işçiler namına Atatürk heykeli· 
d "' u.. b .. • L ff taatın Moskova, 14 (A.A.) - aı d r 1 T L" z· r ne otuz kadar çelenk konmuı. io· u, lstanbul, bir anda bay· i inde bulunan fabrika, hayvanat, alit ve eaırenın ... a .Olsını zı Ajansı bildiriyor: de birçok eıa ar roça..ı· ınovye t 
ra'-1 v l" B ve ç d h .. kti t olan tedbırlerın muvaf fa· Müdafaa komiseri B. Voroşilof çeteleri içinde yabancı casusluk çiler bandosunun çaldığı stiklAl 

ıı; arla süslenmişti. a ı • iokit~f . \'~ ~ek~mülü ~ron e~ile rhd;eb~eyurduklan hakkındaki haber aırğıdaki tebliği neşretmiıtir: hizmeti hesabına bainane hareket• marıı ile merasime başlanmıetır, 
~Uhiddin Üstünudağ, Komu· k~yetıoı do a~d: a~tırmh a goy uyaodırmıo ve hiılerinio ve d~rio teıek. Mildafııa komiserliği nezdinde· lerde bulunan tedhiıçileri, iftirak· Bundan ıonra irçiler namına 
L_41nlarımız, bu"yu"'k Şefi bogv az Kamutay a erın eyecau · · d 4 1 k ·u · t · R · · 
111 

kürlerinin yilkeek huzurunuza eunıılma~ına ınifakla kar~r. ver.~ıttır. ki askeri konsey 1 haziran an çılan, cıasus an ve atı erı eczıye tütün işçisi Bn. emzıye, ıo ve• 
ticinde karşıladılar. d . B. 1\1 . .Meclm rem hazirana kadar hükdmet azaıı hu· etmiotir. r~nler namına da sanayi umumi 
lstanbul halkı, rok heyecanlı D"rin sayplanmla arze enm. ıuuıtafa Abdülhalik. Renda . . 1 . k Son zamana kadar yüzlerinden utı·b·ı "'leboıed Ali birer söylev 

"'"' Y b "k .Pı /ı d zoru ile toplanmı~ ve ıç ıo erı O· maskaleri çıkmamıo olan hainlerin .... ı.' 
~~, caşkun tezahüratla üyiı - Sonu 3 üncü suhi e e - miserliği tarafından keşfedilen as· adedine Kızıl orduda ya va kuran ,·ermişlerdir. 
vcti lcarşılamış, vapurdan Dol· \ıı.·-----·---~==---:o--;ı.,.--------·" keti faoist hain mukabil ihtilal mukabil ihtiliilci, ca8us ve feeadçı· Her iki hatib, Türk ioçi&ine 
'-tbahçe rıhtımına çıkarken Kamutayda tetkilaıı hakkındaki raporunu tel· lar da ilt;bak etmektedir. Bu çete· karşı göl!tcrilen ala\.adan dolayı 
IGrckli bir surette alkışlamış· kik etmiştir. inin takib elliği yeni kat'i gaye bilyüklerimi:ıi hürmetle anmıolar, -..._ B k • ı • • • • Tamamen fesadçı olarak uzun her ne babasına ve hangi vasıta ile kendilerine kareı şükran duygulannı " ımı z mu müddet devam etmiş olan bu teş· olursa olsun memleketimizde Sov· . l a· Gizli aşv e ı - kilat Kızılordu içinde menfur bal· yet rejimine nihayet \·ermek, Sov· izbarB:~:·~ =ü~:·akıb; şiddetli ve 

talama, casusluk ve bozgunculuk yet ik.tidannı ortadan kaldırmak, k l d k - süye 

Cihangir hı· m beyanat verdı· yapıyordu. Bütün Kızılordu hainle· ı"·~eçim'·:ı~ö'!: b~~~~=tin:.;i~~~rr~n~: ~~~::
1

\.::i ri.a;az:ır~~~e;, ~· u:utko 
rin lfiyik oldu&o mahkeme kararı· d · · 

Y.enı" romanımız, bu«ii- " boyunduruğunu iade etmekti. ira etıııııtıc: 
• ve Adil hükmün infazını öğrenerek _ • • h "fı J -Sonu 8 inci sahifede -

11iiıı gizli sigasetini gös- m:n:·s:te~r~ih~o:la~ca~k.~t:ır~. ----~~_;-~S;u;n;u;.~-'~ın;;.cı~s~a-ımeİİa~,e~-----~~~~~~~~:'I: 
~·;:,!!: ;;,,~~"t:;~ne• ve 1 6nü kabinesine i"itifakta itimad reyi oe- Karşıyakada yeni stadyomun temeli 
••rar dolu binbir macera n rildi. Hatay muahdesini tasdik ettik • 1 t ld 611 •omanın mevzuudur. -- büyük m~r_a._sım e a 1 1 

Gizli Cihangirı.lk Dersim haberlerinde ----
Oku,,ucuyu daha •• b I • " Merasime askeri muzıkanın çaldığı istiklal mar-

te/rikaJan itibaren sürük- çok mu a aga var , h l .. l l ·ımiştir 
legecek çok meraklı ve A k 14 (Hususi) _ B. ve Başvekilimiz general ls~et ·~Ş~le başlanmış, eyecan l SOY ~~ ~r Veri 
9"1salsiz bir romandır. M nMar~; . bugün öğleden lnönünün mühim beyanatıle 

YARIN BAŞUYORUZ · ec ıs:, 15 de toplanmış Hariciye Vekili B. Tevfik Rüş· 1 
'-- J sonra saa dü Arasın Hatay hakkındaki 
tııı--- ·· - -- • b• • t•kraz izahatını dinlemiştir. rransa yenı ır IS 1 Hariciye Vekilimizin izaha· ' b • tından sonra birçok hatipler 

Yapmak mec urıye• söz söylediler. Neticede Hatay 

k 
okunmuş, muahedesi tasdik 

tl.nde kalaca edilmiştir. 
• • B. M. Meclisi, ikinci teşrinin 

t :- . b .. ük l" mü• birinci günü tekrar toplanmak eon Blum kabinesının, uy ma ı r· üzere dağıldı. 
küllerle karşılaşacafı s6yleniyor.. Hariciye Vekilimizin Hatay 

1- • • ·' b b nlı hakkındaki beyanatı, müteaki· lı• l>aris, ıı. (Rad)o) _ Ulum kabinesinin meva..iı yenıucn u ra 
1l' ~'kil almı~tır. Bir kabine buhranı beklenmektedir. Lo~drnda Blum ben söz alan eski Maarif Ve· 
~lıitıesinio Lüyük ve mali müşküllcrle karş1laşacağı kanaaıı 'ar~ır. ~ü.n• kili Hikmet: 
'tfl Paranın kıymetirıi muhafazaya hasredilen ihtiyat akçaeı bıtmıştır. -Muahedeler, eskiden Türk· 

'•11•• yeni lıir i \ikraz yapmak mecburi) etindedir. ler aleyhine çevrilirdi, Cumhu· 
P•ri@, ıı (Rad}o) - Blum kabinesi bugiin !!aal 18 de . lla~l'ekilet - Sonrı 3 ilncli ı•lai/ede -

· de B. Blumun ri7uetiude töplıumıftır. · 
1 

Merasimden ilci intiba: Vali, komutanlar ve seyirciler vali teme.l atarken 
_ y1111ı 2 ncl eıhlfemizde 
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fj(Kf-Q 
Karşıyaka stadının 

temeli atıldı 
-Başı 1 inci sahif ed~ --; 

- Karş1yakada inşa edılec 

• 
Atatürkün son eserı 

Bnyük Türk, Trnhzondan dönerken, uluvvü cenabın ,.e millet eev· 
giainin şaheser bir örneğini dnhn goaterdi. ~ıllarca, An~d.o~unun -b~z: 
ıoprnk: parçalarında }Cni Tilrk cnerjieinin, yenı Türk teknıği ıle mua 

1 ç.alıcımasının bir r delili olarak bakıp ı lah ettiği, kurduğu ve düze; e· 
diıti• çiftliklerini imaliith:ıuel rini, mile e elerini, hayvanlarını kum~ en 
de~·lete bilğışlad:. Atatfirk, ancak milletin sevgi ve eevinoi ile Lalıtıyar 
olmağı bildiği içindir ki, en büyük muradlara, en yüksek mevkilere 

Buca yolu 
8000 Kilo mazot dökUldU 

Paylaşılamıyan çocuk 

Buca belediyesi Sucanın bü
tün şoselerine 8000 kilo ma· 
zot döktürmüş ve bu güzel 
nahiyeyi tozdan kurtarmıştır. 
Yalnız tozdan değil, sivrisinek
ten de kurtarmış bulunuyor. 

Ebe, çocuk Bay 
Azizindir, diyor .. 

---------------------
cri~miştir. . 

O bunDn çiftliklerini de \'erirken, hepimiz, vicdanımızın ter ~e_m.ız 
ihıisaa' ,.e 

0nıinneti ile, onun daha neler ve neler verdiğini h_a~ır~ıyabılı.~ı~: 

Çocuğa Şadi ismi verilmesi neden 

Atatürk bize, gönülü vcrmiotir, ruhunu, imanını, ee~~sını,. ener~~··~ 
ni, deh4sının gfinüoleri kıskandıran ışığını, hayauoı ."er~ı~tır .. Dır m 

Bunu bundan bir müddet evel 
Buca~a gelen mütehassıs bir 
Fransız tavsive etmişti. 

ileri gelmiş?. 
Şadi, bir sene sonra çocuk 
müsabakasına girdi ve kazandı. 

- Fakat bahsettiğiniz çocu· 
ğun öldüğünü söylüyorlar? 

na ıl ) arat.ılır, bir ölü millet na ıl diriltilir, bir gen mıllet hır ha~!e~e 
en ileri ınf lnra nasıl götürülür, bir milletin bütün yoklu:u nasıl eılinır, 
hep bunların mi!allerini \'ermiştir. _ 

Celıbelcrdc, an,mon obüd ri altında gençliğinin en tatlı, CD gn:r.cl 
samanlarını 'ermi~tir. istiklal mücadele inin devamınco, karda, toprakta, 
taı p:ırç lorını ya tık yaparak \'C her. ~ahrun~iy?te, ber ıstırab:ı katlana· 
rak bizim kurtulu umuz için, kendisını vcrmı~tır. 

'Bu dc\Smlı fcragatler, bu ardı arkası ke ilmi)en emsalsiz. a~mağ~~-
lar, toplana toplana, i~te bu mcaucl ve hür. ~al~n.ı da. Liz~ ~cr:n_ı~t~r: Dı.zı, 
hize vermiftir dabn do~ru u .• Bize henlığımııı, bıze ı uklalımızı, Lıze 
milli hay iyct \"C şerefimizi vermiştir. . • 

Hakikatte bu vatan onun malıdır, bu millet onun malıdır •. Onun. 
aclı bile bu :Oane' i tcsabübiln en güzel, <'.ll parlak bir delilidir. " ta· 

Kültür hareket 
ve haberleri 

Muallimler birliğ, çocukların 
tatildeki boş zamanlarını fay· 
dalı bir şekilde geçirtmek için 
bir çocuk kulübü teşkilini dü-

- Hayır. Böyle birşey ol· 
mamışbr. Evet Bay Azizin ölen 
çocuğu. hatta düşeni bile 

vardır. Şadinin doğumundan bir 
sene evel bir çocuk düştü. Ve 
üç sene sonra da bir oğlu 

·oldu. Onu da ben kendi elimle 

türk,, di)oruz ono... • . 
o, herocyi ve lıcrşeyi bize verirken, cmın olmalıdır kı, .g~n~ herşey 

\C herke onundur, onun olacak, onun kalacaktır. Türk tarıhıoın onun· 
la hoşlıyan faMından ebedi)ete tadar devam edecek olan kısmı d.a onu~· 

r dur .. Bize ''erdiöi büyilk arma"nnlann ükranını biz de hö)~le ö.~ıyeceğı:z.i 
Orhan Ralımı Gokçe 

şünmektedir. Ebeveynin çocuk 
üzerindeki bilgilerini ve çalış· 
malarını artırmak için " Evde 
okul,. namı altında bir kitap ta 
çıkarmak arzusundadır. 

• * • 
Kültür direktörlüğü; tatil 

mevsımı için bir muallimler 

aldım. Fakat zavalh iki sene 
sonra gözlerini yumdu. 

işte ö\en çocuk budur. Ve 
-·-·-Ebe Bn-:-Sa/fe(-··-- geçen sene de Aysel isminde 

Bucada oturan Şadi namın· bir kızını aldım. Çocuk sağdır. 
kampı kuracaktır. Yeri tesbit 
edilmek üzeredir. 

daki çocuğun Baytar B. Azizle' _ Peki, bu isim meselesin· 
Bursalı fabrikatör B. Mehmed deki benzerliğe ne dersiniz? 

* • • 
Busene fuarda, ilkokul ta~ 

arasında paylaşılamadığı ma· _ Olabilir. Ne olmamış ki, 

lehe işleri sergisi de açılması 
kararlaştırılmıştır. 

lumdur. Şadi, Baytar B. Azi- bu da olmasın!. 
zin nezdindedir. Fabrikatör de, Bay Aziz çok iyi bir dostu· 

J şçi isteniyor 
bu çocuğun, sekiz sene evel muzdu. Kocam da haytardı. 
çalınmış olan kendi çocuğu Biribirlerini kardeş gibi sever-
Sadi olduğu iddiasında berde· lerdi. Ve gene bu dostluk Kemalpaşadan aldığımız bir 

mektupta, tütün iç.in ameleye 
ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. 

vamdır. neticesi kocam merhum yüz· 
Dün bir arkadaşımız, küçük başı baytar Ali Şadi kendi 

Bir ~ikrop hiklyesil r.z mıştır. Maamafih bu iddia 
Cczairde Berberilerin me· pek te boş değildir. Çünkü 

zarlıklarında araştnmalar ya· 1914 senesi Ağustosunun ikinci 
pan bir asarıatika mütehassısı, gunu, yani Umumi harbin 
Şerşelde iki asırlık bir kadın patlak verdiği sıralarda Fran· 
mezarı açmış, fakat bundan sada Aveyronda Millanda şÜp· 

Ameleye dizdirilecek bir değnek 
tütün için yedi kuruş işçi 
hakkı verilecektir. 

Şadiyi kendi elile aldığını söy- adını çocuğa verdi. 
liyen ebe Bayan Saffetle ko· _ Size hiç müracaat eden 
nuşmuştur. Arkadaşımızla ebe filan oldu mu? 

Ölçüler başmüfettişi 
Ege mıntakası Ölçüler ve 

ayar müfettişliğine lktısad Ve
kaletince Samsun mmtakası 
Q.lcüler vP. AVAr ha~üft:tti~i 
Heş' er tayin edilmiş ve şehri· 
mize gelerek dünden itibaren 
vazifesine başlamıştır. 

arasında şu muhavere geç· _ Hayır. Daha resmen hiç· 
miştir: bir müracaatta bulunan olma-

- Şadiyi siz mi kendi eli· dı. Yalnız dün beni E.şrefpa· 
nizle ~dmız~ .. rı· . h ı... r1· sadaki evimde birisi aradı. on saat sonra şüpheli araz heli bir lngiliz tevkif edilmiş 

ile hastalanarak ölmüştür. fakat bu adam: 
..... üiic r.fGpıcı'8gJ~lıu~t:'hOfftirt h.cııuımn Oır g'A7Pt .. ,.; ,..ı,:ı., 

sokağındaki evinde 1340 se· ğunu, lstanbuldan geldiğini ve 
nesının 24 Eylul Çarşamba adının Ahmed Rifat olduğunu 
günü öğle üzeri aldım. Hatta söyledi. 

ecdadını arıyorum; Rokföy 
"'Bu kadının iki asır eve) Fransız aile isminin Rokfeller 

sari bir hastalıkla öldüğü mu· olduğunu sanıyoruz! 
hakkaktır.. Mikroplar iki asır Demiştir. Yapılan tahkikatta 
bu mezarda yaşamışlar ve bu adamın Rokföy ailesi efra
şimdi de bu zavallı mütehas-

dile bu mesele üzerinde te
sısın ölümüne sebep olmuş-
lardır.,. mas ettiğini göstermiş ve ser-

Demiştir. best bırakılmasını mucip ol· 
Gazetecinin ilim ve irfanına muştur. 

Kömür buhranı mı? 

Köylüler gene kömür 
imal edebilecekler 

kırk bir kere maşaallahl Hareket ve bereketi O -' -' [ • / 
Rekllm mı yoksa?.. Fransada, do~um azlığın· Tfaaa aO aşan şayıa ar asr/srz-
Fransada bir muharrir, B. dan şikayet çok büyüktür. d Q d.. .. d ? 

Gabriye Şövalye, bir roman Böyle bir şikayeti sütunlarına lT • Tman mÜ UTU ne İyor. 
yazmış ve bu roman az za- derceden bir Fransız gazete· Son zamanlarda kömür buh- Halk arasmda yeni orman 
manda binlerce nüsha satılmış sine genç bir kadın şu mek· ranından bahsediliyor ve bu kanunile köylüye mahrukat 
ve karilerini çok eğlendir- tubu göndermiştir: mevsimde lzmirde kilosu beş imali için müsaade edilmiye· 
miştir. 

Fakat romanın mevıubahs .. Birisi 3 buçuk, diğeri iki, kuruştan kömür satıldığının ceği hakkında bazı şayialar 
ittihaz ettiği Kloşmerle kasa· üçünsü de bir yaşında olmak hiçbir vakit görülmediği iddia deveran etmektt:dir. Herkes, 

olunuyor. Kömür tüccarları, orman memurlarına bunu so· 
bası belediye reisi muhanir üzere üç çocuk annesiyim ve 1 

Kara ve denizden zmire gelen ruyornıuş 
aleyhine bir tahkir ve teşhir dördüncü çocuğum da kar· · 
davası açmıştır. kömürleri mütemadiy('n stok et· Yeni orman kanununda köy-

nımdadır. Benim yaşım henüz mekle meşguldürler. Şimdiye lülere gerek mahalli, gerek 
Muharrir, bir taraftan ese· on sekiz, kocamın da 23 tür. kadar durmadan kömür stok şahsi ihtiyaçları için mevsi-

rinin 300,000 nüsha sattığım Kocam da resmen boş gezen· eden kömürcülerin ellerinde minde ruhsatname verilerek 
görmüş, beri taraftan da bir lcrdendir, işte ... Doğuruyoruz, onbinlerce kilo kömür vardır kömür imaline müsaade edi· 
milyon franga mahkum olmuş· fakat çocuklarımıza değil, ve kömiir tüccarları, stok kö- leceği hakkında büküm var-
tbur. Buna rağmen m

5 
uhaKrrir kendimize bile yiyecek bula· mürleri satmamakta ve kışı dır. Bu hükme karşı, tereddüt 

u defa da meşhur en o· mıyoruz." beklemektedirler. Ayni zaman· ve şüphe asla caiz olamaz. 
len kollejini mevzu ittihaz da orman idaresinin bundan Yalnız şimdiye kadar mecca· 
d k · k ld b" Bu kadının üç çocukla bu 

e ere aynı şe i e ır eser sonra ormanlardan kömür ima· nen intifa eden köylüler, bun· 
h 1 ğ b 1 t B kadar telaşa düşmesine hacet azır ama a aş amış ır. u line müsaade etmiyeceği hak dan sonra tarifede yazılı üc-
eserden de karilerin çok mem· yoktur. Çünkü 30 yaşına ge- kında muhtelif şayialar da de· rtti vereceklerdir. 
nun kalacağı söylenmektedir. !inciye kadar bir düzine ço· veran etmektedir. Bu mesele· Eski orman nizamnamesi 

Kırılmaz tabaklar.. cuğu olacaktır. Şikayet ve fer- ler hakkında dün bir muhar- mucibince hazirandan itibaren 
Rusyada biri Kiyefte olmak yadını o zamana bıraksın! rimiz orman müdürü B. Sami ormanlara girmek yasak edil· 

üzere iki tane fabrika vardır Acayip bir sergi Kılıcım görmüş ve kendisile mişti. Her sene, orman yanı!ı· 
ki, bunlar kırılmaz tabaklar lngilterede Riding kasaba- görüşmüştür. B. Sami Kılıcın nı tehlikesine karşı bu tedbir 
yapmaktadırlar. d I , I .. deniz yolile lzmire kömür gel· alınmakta idi. Busene de aynı 

sın a ve güze san at ar mu· 
Bu ıki fabrikanın tabaklan mekte devam ettiğini ve pera· şekilde tedbir alınmıştır. Fa· 

k .. ld essesesinde bir sergi açılmış· k d 1 k d d ağıttan mamu ür. Bu sebep- en e o ara eniz kömürü· kat teşrinisani en itibaren ge-
le hiçbir vakit kırılmazlar, fa. tır. Bu sergide Çinin, Hindin, nün 4,5 kuruştan satıldığını ne mahrukat ruhsatnameleri 
kat. .. kolayca yırtılırlarl Arabistanın, lranın, Afrikanın söyliyerek demiştir ki: verilmeğe başlanacaktır. 

Rokfellerin Hasep ve bütün Avrupanm muhtelif - Bu meviimlerde, köylü· Orman müdürünün yukarı· 
ve nesebi zaman ve yerlerde kullandığı ler, kömür imal etmemektedir- daki izahatından anlaşıldığına 

Geçenlerde ölen milyarder oyun kağıtlarından mürekkep· ler, sebebi de bir müddetten· göre ormanlarda kömür ima-
Rokfellerin aslan Fransız ve tir. Bunlar içinde cidden ga· beri açılmış olan muhtelif iş- line müsaade edilmiyeceği 
Rokföy ailesi mensuplarından rip veya san'atkaranc olanlar lerdc daha fazla para kazan· hakkındaki haberler, tamamen 
olduğu iddia edilmeğc başlan- da vardır. malarıdır. ılsudır. 
__::..=__.....:___:__~..:._..:.:_~~'.'....._.-=-~~_:_::....:....__~~~~~~_:_:_==~.;..;.._~~~~~~----== 

Fakat onun bir gazeteci ol-
duğundan şüphe ettim. Şaşkın 
tavırları vardı. Söylerken v~ 
sorarken tereddüt içindeydi. 

- Bu çocuk hakkında baş· 
ka bir diyeceğiniz yok mu?. 

- Daha ne diyeyim. Şadi 
Bay Azizindir. Ve bunun ak· 
sini iddia etmek boştur. Bay 
Mehmedin hareketi hoş görü· 
lebilir. O da bir babadır. Yav· 
rusunu kaybeden bir baba. 

Fakat bu çocuk üzerinde 
ısrar etmesi boştur. 

• • • 
Bursaya giden Bay Mehmed 

henüz gelmemiştir. 
Bucada Tireli Bay Mustafa· 

nın evinde misafir bulunan 
Bayanı, Bayan Beytiye, ken
dine sorulan suallere karşı: 

- Kocamı bekliyorum. Ben 
de sizin gibi herşeyden biha· 
berim. 

Demektedir. 

* • • 
Buca Nahiye müdürlüğü 

tarafından yapılmakta olan 
tahkikat yakında bitecektir. 
1927 yılında memlekette umu· 
mi nüfus tahriri yapılmıştı. 
Halbuki Sadi 1929 yılında 
kaçırılmıştır. Şadi, Baytar B. 
Azizin hakiki oğlu olduğu 
takdirde 1927 tahririnde ha· 
basının evinde tahrir fişine 
yazılmış olmak lazımdı. Buca 
Nahiye müdürlüğü tarafından 
nüfus müdürlüğünden bu tah· 
rir fişi istenmişti. Gelen ce· 
vapta bu fişin, Dahiliye Veka· 
letinin emri mucibince on yıl· 
lık diğer evrak ve fişler me
yanında yakılmış olduğu bil
dirilmiştir. Bundan sonra ha-

era· 
stadyumun temelatma m 

.. · lmıştır· simi pazar gunu yapı G~. 
Merasimde vali B. Fazlı u 
leç, Müstahkem Mevki kun~ 
dam, Parti Karşıyaka .0 . B 
ve Yamanlar kulübü reısı · 
Süleyman, şehir meclisi üy~: 
leıi, sporcular, izciler ve me 
tepliler hazır bulunmuştur. ğı 

Askeri bandonun çaldı 
·ıııe 

istiklal marşı ile meras~ y 
başlanmış, _müt.~akıben ;, 
Süleyman bır soylev vere ·~ 
Karşıyakalı gençlerin dnha ~t• 
çalışabilmeleri için yap1lnıa d•· 
olan bu stadın, büyük fay ., 

d ğ. . t ··yle0111' 
lar temin e ece mı ,so .. uk 
sahanın kurulmasında bu)' k· 
yardımları görülenlere teşe 
kür etmiştir. h.fl 

Yamanlarsporun santer • 
B. Melih te sporcular nam~:., 
bir nutuk iradederek, bun oı 
böyle daha fazla çahşılactt' 
vadetmiştir. v.ıi 

En son olarak söyl~y~n ot 
B. F azh Güleç; partmın s~.,i. 
işlerile yakından ilgilenece;~. 
lzmirde en mübrem stad ı .ı.. 

· · de ı• 
yaçlarının iki sene ıçın l ıııit 
mal edilmekle beraber, ~ .... 

· nı 1
'' ve mülhakatında yenı ye r1 

tiyaçlara göre daha f.a~la :.,i 
sabalan vücuda getırılec ı.r l . J11P' 
ve mektepler; genç erın ketlt 
yükselmelerini temin e~e.r till 
stadların bedeni kabıh~jııİ 
inkişafına yardım edece eJe 
beyan etmiştir. Vali terfi 
ilk harcı atarken: .. :.k 

_ Türk gençliğine b~~ 
• 'fıJJ'r 

faydalar temin etmesı, _,ı 
lüğün cihan durdukça durııt 
temennilerHe. Me~ 

Demiş, bundan sonra tr 
Müstahkem kumandanı d• r 
melin ilk taşını koymuş, dl 
rasime son verilmiştir. 

Kurun arkadaşıf11'~ 
100 paraya 111 

(KURUN - eski adı VA~ di· 
· dır 

sayısını 100 paraya ın rııı' 
Bununla beraber, arkad•Şftı' 
eski büyük hacmini muh8 bıl 
etmektedir .. Her ~at~cı_daıı tıt' 
fiata ahnabıleoe~ı bıbı •Yııl' 
100, üç aylığı 276, altı •Y d' 
500, yıllığı 950 kuruş' ,ıe· 
abone yazılır. lstanbul dg ~ı· 

1 . e e 
tesi okayan ara tavsıye 

Enstitüde sergi ı~i 
. · eve 

Kız enstitüsü sergısı 

gün açılm!ştır. ~ 
------ ııetı' 
kikat ve verilecek karar ktır· 
cesinde meydana çıkac\,to1 

Bursada &ulunan fabrı d•" 
B. Mehmedin akrabasııt el· 
fabrikator B. Refik lzmirt !~el 
miştir. Bu zat, bundan o-· 
kendilerine dört çocuk gb~ 
terilmiş olduğunu, onların içil' 
birinin Sadi olmadığı fi' 
Üzerlerinde durmadıklar101' diP 
k d k Ş d. · kert 
at Buca a i a ıyı "''" 

de görünce derhal aradı ·ğitıİ 
Sadi olduğuna hükmetti 
söylemiş ve: ıı• 

B b
. . ço' 

- u çocuk, ızım tel' 
ğumuzdur. Onu, B. Aıitt ,ııı· 
lim eden adamı da bili~0 Ad' 

. ı r 
F aknt bu adamın isrn111 ııf" 
liyede söyliyeceğiz. ~c,,e· 
almadan lzmirden gitı11 1Y 8· 
ğiz. Demiştir. Fabrikator ,~ 
Melımedin de bugünl~rde geıe" 
katı ile birlikte lzmıre N bif 
ceği haber alınmıştır. . : ~·· 
müdürü B. Şem'i, şiırıdıY f'.'i· 
dar yapılan tahkikatta Bbi,ço~ 
zin leh ve aleyhinde bil• 
sözler söylenmiş olduğuol.I 
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_ ş~eki_~imi~.Ka~utaydamühim beyanat verdi •• 
. Başı 1 nci sahı/cde - bu ışımız hakkında ıttıhaz et- 1-..:.:Z..-::::z-:::.-:-:-·. ·=·=-···-·.·-=~-:::--.-..-...-:---z-:·-:::--:.:-•. :-.. :-:.:-•. :-z--:::. yatı içinde inkişafını bu mem

leket daima takdir ve muhab
bet his1erile karşılamıştır ve 
karşılıyacaktır. (Alkışlar) 

karşı dostluk beşleme~ v~ 
Türkiyeye karşı iyi nıüna$epei 
beslemek husunda ciqdj bif 
arzu ve ~anaat ırördütiimij 
söylemekle ba}ıtiy~ru~. (AJ, 

rı~et devrin~.e ~~nun aksini tiği mütekaddim ve sonnncu \ıJE Bü "ğ" •• ., b • "k " • '.~ gorme~le m.uf~ehırız. k~rarları günü gününe neşre· ;:ı n yu umu~~n . i1vu sozlerı :ı 
Dedı ve ıntıhabatta Hatay· dılmiş ve şimdi yüksek tetkik ıı( __, Başı 1 ıncı sahı'fede ........ · 

da nahoş hadiseler çıkmasın- ve tasvibine &rzolunan kanun- ~;l Aıaıürkün yüce lıuzurunn ! 
dan endic:.e ettig" ini beya tt" 1 h . . .. . . d ~;' J 5 soııcdenheri sebatlı ve bilgili bir çalışmanızın eseri ve her ı 

" n e ı. arın arıcıye encumenınız e •S• b" · k ı· 1 · ı • Ant 1 l R . K .. k . • ~ 1 ırı ·ıymet ı ur mamure o an çiftliklerini hazineye ihtJa buyurdu . 

l 
aya say avı asım ap· muza eresı esnasında encüme· ı: ıtunuzu cumhuriyet hükumeti t · h" ı ·ı k ı B • t'~ an• S " " T"' ki ( d · • . ~ i "' azım ıs en e arşı anmıştır. U SU• · 

'. nrıyenın ur er e ost nınıze tafsılatile arzedilmiştir. ~:( rrtlo de hük1'mcte gösterdiğiniz yüksek müzaherete şükranlarımızı ! 
Reçınmesi lazımgeldiğini, daha Bu mühim işin idrak edilen ~: suaaıım. . . . . . ~~f 
oralarda birçok yerlerin Türk muslihane bir hal neticesine· !: Bu _kıymetlı eserlerın ınzın doıma refahını dü~ilndüğünüz kl.iylü- t!f 
oldu" •• l d' b A • • ' - • r: müze tıumune ve oıckıeb olarak çok faydalı ve hayırlı olacaklarına j 

I ~u . soy e .. ı ve azı hadı- ısalmden Turkıye Fransanın !: imanımız vnrdır. B. M. l\lcc\i ... i, alirenab tdıerrüünüzü heyecan ile t;1 
se erı ı~~sal gostererek: biribirlerife dost kalma azim t:• telakki etti. Milletin lıayrı ve varlı~ı içinde kaynamış olan yüce t'.l 
a - Tur~ b~yrağı kan ve ve niyeti ve müşterek dostla- 1:1 "'1.'il>""'. hn~üm~tin ve hüın~ milletin en •zi• varhğt "Y<l•ğ•~• en ı'.ı 
teş rengındedır. Ona dokun- rımızın dostane gayreti ve Mil·· !:. gcmv tazım hı lcrımJe arzed?r_ıın. fsmet lnönü ı!' 

inak istiyenleri yakar lctl M ı· · k . . ~·i Ankara, 14 (A.A.) - Heısıcurnlıur Atatürk, ta s:ırurlnnndo bulun· ~'·,• 
. er ec m onseyının ve 1'1 ı d d ki ·r \"ki, · lı · · · D d' '• un ur u • an çı t ı en azancyc ılırla buyuruınt:ın ııoıayı ile n :\t .~ 

e ı ve alkıkışlandı. onun bu işte kıycetli raportörü ~: l\Icclisi reisi ALlıülba\ik Rendn tarnfıudan giindnrilen ve B. M. ~I;c~ ,.~ 
M An kar~ •. _ 14 (A:.A.) .. - B. fsveç Hariciye Nazırı dosum t; !isinin ıniıını•t dolıı ımmioıi lıi leriııi ve derin şiikrıııılarım bildiren ;f 

1 
· Meclısının bugunku top- B. Sandlerin itina ve dirayeti ~: telgrafa şu karşılıpı v~rmişlerc.lir: it 

antısında Sancag"ın mülki ta- b'lh b'" .. k B k"l" 1 l\lıısınfa Ahdulbnhk Rcnda ~ ·t 
illa . . . - - . v~ . ı assa uyu aşve ı ı- t:1 B. M. Mı•cliRi reisi ,~f 
s ~ıyetını tekeffule, Turkıye mızın Londra seyahati esna- r:. Yapılan bir vazifedir. !t 
d U~ıye .. hududunun teminine sında Parisi ziyaretile Fransa r:i . . .. . K. Atatürk ;ı 
aır muahede ve anlaşmanın devlet adaınlarile karşılıklı iyi [:ı H"ısıcumlıur Aı~turk llaşvekıl hnıöt luönü tarafından söndcri· U 

Ve bununla beraber imza ve niyetler üzerindeki konu maları ~;ı len telgrafa. aşağıclukı ?,e~~bı vermielerdir: t:I 
teati l b k A . ş I· Başvekıl İı:ınıct f nonunc; ?• 
tu o unan eyanname, m~ : ba-şlıca amıl olmuştur. ~! Hntırlııreınız, Türk köylüsü Türkün efendi i oldu~unıı söylcdi~iın ı: h: ve p~otokolJarı~ . tasdıkı Hatayın ehemmiyeti derkar t;f zamanı, Den .o cren~iı~in ıı~ıı ~c iradesi altında ııe~elerdenLeri ça· i! 
-~kındakı kanun layı hasının olan ana yasasının hazırlan· l·t Jışmış olan lıır hadımım. Şırnrlı Leni çok he) ec:ınn getiren hadise, .~ 

llıuz.akeresine başlanırken söz masındaki Milletler Cemiyeti 1;t Türk ~dyl~sün~ nıı~izan~ olen. da ufnk l.ıir vazif~ ~·npmış olduğuuıdur. ,!1 
alan Dış . şl . B k B T k 1 k . k H Mılletın > ıık ek mııınessıller heycıı hunu ıvı görrnıiş ve kabul '! 
fik .. ..ı en a anı · ev- e ·sp.er er . ~ı~ısyonunun '.Y· ~!t etmişlerse benim için ne unutulmaz lıir saadet 'hatırasıııı Lana ver· :l 
b Ruştu Aras şu beyanatta metlı mesaısını ve bu komıs- t!ı mişlerd~r. llu?.don <l~lo)ı çok yüksek ze,klc millet, memleket ve i: 
eyanatta bulunmuştur: yon da derin bir vukuf ve bü· ~~~ cıın:ı~ıırıyl't hukilın~.ııne. ya~mngıı mecbur olduğum vıızifclcrıleıı en ı: 
Arkadaşlarım Medeniyet yu-k b" g tl l l ı'} basılı karşısınıJa S0 terılınış olan tcv ccühten takdirden ne kaclar 'J 

d
.. , ır ayre e ça ışmış o an ,. ~ . . • ,1 Uny b d b )" "b" k I" . ı ınutclıas:ııs olıhı[;umu ıfnlleye muktedir değilim. •1~ Pati asının aşı~ a e .a gı ı ı!met ı ar~~~nşım ~enemencı ~i .Me:zııbn~s~laıı hc~iye yüksek Türk milletine lıeniıu asıl ver- : 

ıyan umumı harbın son oglunun muhım hızmetini ve ~. meğı du§ünduğum lıedıye kar~ısında hiçbir kıymeti haiz dc~ildir. : 
safhasında merkezi Avrupa bu komisyona riyaset etmiş ~İ ~en icab elliği zam.an en büyük hediyem olmak üzere Türk mille· :! 
&°Urubu ittıfakma dah·t d 1 B l 'k l f .. B ~· tıue canımı yerece~ım. ,j l t ev· o an e çı a ı pro esor ur· ~~ K "'l A ·· ·~ et!e~in harb sahalarından har· kedin büyük kabiliyetini ayrıca a ----- -·--.. -c.·.----.. -:."'"--.. --- ------- - - - - _ama_ taturk ~ 
talıhı neticesi birer birer çe- t b .. tt" r . ~ - - -·- -- - - -------- ----.------- -.---------.~~, 
kilrnes· .

1 
l . d e 1.ar~z e ı~me ıyım. . . meydana çıkan sancak ihtilafı Ankaraya gelişinde temasları· 

ı ı e açı an yenı ev- ngılterenın ~ıymetlı harı· b d ··k ·ı · · tede B"" .··k O d At t'" k"" . u maruzatım a şu ran ı e mız ıkı memleket arasındaki 
.
1 

uyu n er a ur un ciye nazırı azız dostum B k d ... · ·ı h" · ık bü .. k . l b Edenı"n bu . A . ay ettıgım avamı ve ıssı- dostluk rabıtalarının her iki 
yu esen o an ve u ışte alakadarlar · d F T.. · Yeni Tü k" · k B M d . .. .... yat sayesın e ransa· urkıve tarafça hakiki kıymeti ile tak· 

h r ıyeyı uran . . erecesınde gostcrdıgı faali- d ı .. d h k k 1vıeclis" l ··kA t" . k 
1 

S ost ugunu a a ço uvvet- dir edilmekte olduğunu naza-
ı ıu ume mm arşı aş- yet ve ovyet Rusyanm muk- 1 d" k. · "h tığı .
11

A d I . . d . . . . . en ıren ·ır ımtı an zemini rımızda bir kat daha tecelli 
b· nıı ı ava arımız ıçın e tedır harıcıye komıserı kıy· b ı t (B sesleri, al- · · · (B · 
l ır hn\ yoluna girmesi bugün- metli dostum B. Litvinofun k~şlrru)ş ur. ravo kettılrm)ıştıı. ravo seslerı, al· 

ere kan"r teahhu""r eden San· "b ı ış ar .. ı raz ettizi c. c.ı ... ,.. ı ........... --··- ~ l .;ı 1 Cak ... h . . b"I" . . d k .., 1 d l . . . - . . ıı- . · - :-.J~ A .. 1,.,A .... 1.... ., ..... m ... ri... "" 
C ışı~ı e~. Aıyı , ı. ırsı~_ız. a şü ran a ya etme iyim. bulunan muahede metinleri ğuk1uk geçtiğinı farzedenıer 
d~rnhu_rıyet ~ukumetı ılk g~n: (Alkışlar) karşıhklı alınan taahhüdlerin şimdiye kadar olan tecrübe-
. nben hallı arda kalan mıllı Bu milli işimizin ortaya mana ve şumulünü anlamak- lerle kafi derecede dikkat et-
ışleri milletimizin kalkınma koyduğu ilk gündenberi Bal· tadır. Bunları kahul buyurma- memiş olanlardır, Ve bizim 
llıesaisiyle muvazi olarak ve kan müttefiklerimizin ve dost- istirham ederim. (Alkışlar) siyasetimizin hususiyetini iyice 
~~nasebet, imkan ve muvaf- larımızın kendilerinden bek· Ankara, 14 (A.A.) - B.M. kavramamış olanlardır. Poli· 
a ıyet şartlarını gözönüde tu· lediğimiz veçhile Türk davası Meclisinin bugünkü toplantı- kamızın istiklali siyasi ve coğ-
~ata~ behemahal birer birer hakkında devam edegelen ha- sında ruznameye dahil mad- rafi vaziyetimizin hususiyetleri 
altıni ve muslihane usullerin lisane müzaharet ve hissiyatı delerin müzakere ve kabulün- bize kendimize bir takım fa. 

tercihini kendine vazife edin- ve Akdenizde diğer komşu- den sürekli alkışlar arasında aliyetler göstermektedir. Ve 
llıiştir. muz ltalyanın izhar ettiği ma· kürsüye gelen Başvekil ismet daima gösterecektir· Bu hu· 
s Bu hesaplı ve ameli tasnifte ruzatıma ilave etmezsem hu· aşağıdaki beyanatta bulen· susiyet bizim taahhüdll!rimizle 
ona kalan, fakat milli mahi· zurunuzda hakikati olduğu muştur. müesses dostluklarımızla ve 
~bt ve ehemmiyeti itibarile gibi arzetmek vazifeme de Muhterem arkadaşlarım, ilk gündenberi yakın bir dost-
~} Ürlerinden asla derece farkı kusur etmiş olurum. Çok feyizli çalışmanı~a ara lukla birbirimizi takdir ettiği· 
llııyan Sancak işinin son Hergu""n "rlan kuvvetı'nı· sulh k ·· b l d · S l 1 b safb ... verme uzere u un uğunuz mız ovyet er e münase atı-

ltıuzd~r. da gene malumu- hizmetine hasreden ve çalış- bugün de hükumetin dahili ve mızla asla taarruz etmemiş ve 
Lı malarını kendisine olduğu harici siyaseti hakkında yük- taarruz etmiyecektir. (Bravo 

\ı ı-ıer işi vakit ve zamanile e k kadar başkaları için de esir- sek huzurunuzda uf ak bir hu- sesleri, alkışlar) 

Arkadaşım Dr. Arasın bu 
seyahatı esnasında Kabile ka· 
dar gitmesine ve bizim orada 
da dostluk hislerimizi yalcın
dan ifade etmesini isterdim. 
Maddi imkansızlık bu sefer 
onun seyahatinin Kabile kadar 
uzamasına imkan bırıtkmıyor. 
Fakat sözlerim büyük meclisin 
Afgan milletine karşı olan 
dostane hisiyatını tebarüz et· 
tirmek ıçin iyi bir vesile ol
duysa bahtiyarım. (Alkışlar) 
Şüphe yoktur ki, Hariciye 

Vekilimiz Kabilde Afganlı 
dostlarımızı ziyaret etmek içın 
eline geçecek ilk fırsattan İs· 

tifade edecektir. 
İngiltere ile münasebetleri· 

mizin hakiki bir dostluk ve 
emniyet hislerine müstenid 
olduğunu söylemek benim için 
bahtiyarlıktır. lngilterede bu
lunduğum zamanda f ngiliz 
milletinin en salahiyettar rica
linde memleketim hakkında 
samimi dostluk hisleri müşa
hede etfim. Ve en salahiyettar 
rical lngilterenin Türkiye hak· 
kında beslediği samımı ve 
ciddi dostluk hissiyatını mem· 
leketime getirmemden mem· 
nun olacaklarını bana izhar 
etmişlerdir. (Alkışlar). 

Yalnız resmi mahfellerde 
değil, hususi mahfellerde de 
memleketimiz hakkında itimat 
ve sempati gösterilmektedir. 
Sulh davasında İngilterenin 
takıb ettiği hattı hareketi zih
ııhmfü~'l!tf ... l}Y.g~_n bulmaktayız. 
itimad hisleri aradaki müna
sebetlerin inkişafı için ve bey· 
nelmilel sulh davasında ve 
emniyet havasında kıymetli 
bir amil olarak müessir olmak 
için çok faydalı olacaktır. 

ltalya ile siyasi münasebd· 
lerimiz çok iyi haldedir. İktı
sadi münasebetlerimiz inkişaf 
etmektedir. İtalya münasebet
lerimizin en iyi halde bulun· 
ması bizim ciddi emelimizdir. 
Akdenizde bütün devletler 
arasında suitefehhümlerin iza
le edilmesi, ihtilaf sebebleri· 
nin ortadan kalkması ve Ak-
denizde iyi münasebet hava
sının bütün politikalarda ha· 
kim olması bizim ciddi arzu· ""ken üçük teferruatile bü· gemeyen Tu'"rkiyeye karşı bu lA " .. b'ır vazı"fe A k d D A "'k ı\ıl.ı heyetinize yalnız 'azife asasını yagmagı r a aşım r. ras yu -

t d" samimi alemşumul muhabbete sayarım. sek teveccüh ve itimadınızla muzdur. 
v.. tirüsti değil, başlıca mu· h •ff.akıyet amili bilerek çalışan istinod eden siyasetinin bey· Bu hulfısadan sonra eğer bugün ehliyet ve salahiyeti bir Arkadaşlar; memleket bil· 
b~1rıciyeniz Sancak işinin da- nelmilel nail olagelmekte bu· tasik ve teşvikinize bizi lfıyik kat daha tebariiz etmiş ola· diği gibi bütün dünya da bi-
hı olduğu son safhayı da da· lunduğu karşılığı ve adeta görerseniz sizden itimad reyi rak yakında Bağdadı, Tah· lir ki, Akdenizde emniyet ve 
~' başında takdim ettiği be- mükiifatı diyebileceğim şunu istiyeceğim. {Sürekli alkışlar) ranı ve Moskovayı ziyaret istikrar bizim için çok kıymetli 
, •z kitaplarile ve şifahi ma· da arzetmek isterim. Evvela harici siyaset üze· edecektir. (Alkışlar) bir mevzudur. (Bravo sesleri, 
lızatile Büyük Meclisisin yük- Bu davamızda şark ve gar· rinde bütün münasebetlerimizi Irakla münasebetlerimiz sa· alkışlar.) 
:•k ittilaına arzetmiş bulunu· bın matbuatı kıymetli müza- mümkün olduğu kadar yürek· mimiyet ve dostluk mahiye· Akdenizde emniyet ve is· 
ıOtdu. heretlerinden bizi mahrum et- le ve hiçbir noksanını sakla· tinde gösterdiği iyi tecelliyi tikrari tevlit ve temin edecek 
.., fllilletler meclisi konseyinin memişlerdir. Şarkta lranın, mıyarak olduğu gibi söyleme· her fırsatta bu memleketin her türlü tedbirleri bu mem· 

-
11 

Afganın, frakın, Mısırın belli ğe çalışacağını. Harici müna- efkarı umumiyesi tebarüz et· leket iyi kabul ile karşılıya-
J.\N ADO L U başlı matbuatının ve garbın sebetlerimiz üzerinde komşu· tirmiştir. lrakın inkişafı ve caktır. 

hemen bütün Avrupanın yakın larımızla münasebetimizi birer terakkisi ve bizimle iyi mü- Fransa ile münasebetleri-
şark işlerinde de sütun ayıra· birer saydıktan sonra umumi nasebetler beslemek hususun· mizin hayırlı ve mes'ud inki-~nlük siy;sal gazete 

Sahip 'e başynzganı 
lJ liaydar Rüşdü ôKTEM 

~G.llı~~i neşript 'e ynzı işleri 
l.ı duru: Hamdi Nüzhet Çanc;ar 
~th -t e anesi: 
cllıir İkinci Be> ler soko~ı 
l' ·

1 
Halk Partisi binası içinde 

'l' le b'raf: İzmir - A ~ADOLU 
e et 00 : 2776 •• Posta kutusu 405 

bilen gazetelerinin neşriyatını siyaset esaslarımızı izah ede· daki azim ve dirayetini bu şafı hakkında Hariciye Vekili 
bu meyanda zikretmeliyim. ceğim. memleket kemaliyle takdir arkadaşımız ve hatipler bun-

Derhal asil şu ciheti huzu· Sovyet ittihadı ile münase- etmektedir. Ve daima da ede . dan evelki mevzuda söz söy-
runuzda minnetle kaydetme· bctimiz dostane ve samimidir. cektir. !emek için fırsat buldular. 
liyim ki, maruzatımın başından Hatta son zamanlarda bu dos- lran\a esaslı, höklü bir su· Franşa siyasetini idare el-
itibaren bu saydığım amillerin luk yeni bir samimiyetle can· rette mevcut dostluk münase· mekten birinci derecede me-
üstünde Büyük Önderin her lanmıştır. (Bravc sesleri, al- betlerimiz ve emniyetli hisle- sul olan zatlarla yakından 
işte olduğu gibi aydınlatıcı kışlar) rimiz meclisialide son günlerde Türkiye ve F mnsa arasındaki 

~111 ABONE ŞERAiTi 
1~1 1200, alb nylı~ı 700, 

~llh yh~ı 500 kurll~tur. 

büyük direktif ve irşadı ve Son zamanlarda Sovyetler· tasdik olunan ehemm!yetli mu· esalı emniyet ve büyük poli· 
üç lüzum oldukça direktiflerinin le aramızda bilakis soğukluk ahedelerle bir kat daha sağ- tika mevzularını açık bir su· 

tatbikatında lütufkar müdaha· bulunduğunu düşünenler ve lamlık peyda etmiştir. İranın rette görüştüm. 
~ memleketler için senelik 
ll 0ne ücreti 27 liradır 

' eı )c.rdc 5 kuruştur 

leleri kati müessir olmuştur. farzedcnler için bu kadar açık terakki yolunda attığı büyük Arkadaşlarım, Fransamn 
(Alkışlar) bir surette söylenen belki adımlar Türkiye halkının hay· mes'ul ricalinde ve Fransa büı 

kışlar). · 
Fransa ile aranıııd• ıoq 

zanda çıkan Hatay meselesi 
vardı.Ve hudut emniyeti üıe• 
rinde bir takım hadiseler çıktı, 

Hatay meselesi Millletler 
cemiyeti konseyi kararile ve 
bugün tasdik buyurduğunuı 
muahedelerle kııt'i neticesini 
almıştır. 

Benim zannımca Hataydıt 
vardığımız neticenin asıl kıy• 
meti bu meselenin iyi bir ısu• 
rette hitam bulduğu hakkında 
zihinlerimizde hasıl olan ka• 
nattır. Beynelmilel meselelerin 
halli hususundaki muahedeler
de yapılan tasfiyelerin yalnız 
kağıt üzerinde değil bilhaHa 
zihinlerde kabul olunmasile 
kıymeti hasıl olur. Onun için 
Türkiye Hatay meseleıinde 
varılan neticeleri kat'i bir tas
fiye addetmektedir. 

Hatibler hükumeti muahe· 
delerin şurasından burasından 
tenkit etmek için fırsat bul· 
dular. Fakat yüksek heyetiniz 
gibi bütün millet ve bütün 
alem dikkat etmiştir ki, niha· 
yet bütün hatiblerin üzerinde 
birleştikleri nokta kağıd üze· 
rine koyduğun esasların sıd
kile hulus ile takib' olunması 
üzerindedir. Demekki şimdi 
bu hissi hulasa ederek ben de 
söyliyeyim ki, biz, cemiyeti 
akvamda varılmış olan neti
celerin hakkile ve hulus ile 
tasvib olunmasından başka hiç 

Şimdi o mevzuda· "tekrar 
hararetle söz söylemek için 
ahval ve şeraitten kafi dere· 
cede teşvik gördüğümü söy
lemem. Amma kana '\tim odur 
ki, Milletler hakiki menfaatle
rini nihayet siyaset adamlarına 
ibran ve icbar edeceklerdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Hudud üzerinde, Türkiye· 
Suriye hududu üzerinde çıkan 
hadiseler bir takım muhabere
leri intaç etti. Ve onlar da
hili temaslardan sonra iyi bir 
yola girdi. Ümidimiz zaten 
esasta dost iki memleketin 
hudud üzerinde emniyetin 
mevcud olması barış içinde 
hiçbir ihtilaf yoktur. Mesele 
bunun iyi tatbikidir. 

Fransa ricali ile biz ayni 
kanaat ve ciddiyette bu işi 
takip etmek kararındayız. 

Hulasa arkadaşlarım, Fran
sa ile münas;>batımızda husu· 
si meseleler bahtiyar bir su· 
rette tatbik edildikten sonra 
yeni bir inkişaf devrinin bü· 
yük bir emniyet havasının hü· 
küm süreceğini ümid etmek 
ve ümidimizi huzurla söyle
mek bize hususi bi.ı haz ver-
mektedir. 

Balkan devletlerile münase· 

(i -geçnıiv nü balar 25 koru~tur. 

~ADOLU l\IA 1 BAASINDA 

Fransa ile aramızda öteden- sefer gerek B. Litvinofla ya· mucip olduğu gibi İran-Tür- efkarı umumiyesinde şahsiyet 
Mbalağasız deyebilirim ki hayreti mucib olacaktır. Bu ranlığını ve takdirini daima \ yük meclisinde ve Fransanın 

beri için için devam ederek kından konuşuşumda ve gerek kiye münasebetlerinin ve ya- sahibi olan yüksek kıymeti 

betlerimizin bütün millet tara· 
fından malum olmıyan hemen 
hiçbir safhası yoktur. Dört 
aramızda açık muahede ve 
onun hükümler!le bir sulh 
davası için bağlıyız. Yakın 
bir zamanda görmek bahti
yarlığına nail olduk. Memle· 
ketimize karşı müttefiklerimiz 
tarafından gösterilen teveccüh 
ve muhabbet bütün :dünyanın 
dikkatini celbedecek sıcaklık
ta idi. Bu iki memleket Yu· 
goslavyadan, Yunanistandan 
ve gördüğü sıcak tezahürab 

BASl~"TIR e bırd blr surett~ yeni Sovyet büyük elçisinin kın kardeşlik rabıtaları hissi· haik bütün ricalinde Türkiyeye - Sonn 8 inci salai/edp -
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JMesleki hasbıhal: Yaz tatili iistü- Realite karşısında çocuk Terbiye davası 

,'Sınıfta kalmanın sebebleri ne bir konuşma 
· Resimde objektivizm röne
sans hareketile birlikte baş· 
lar. bu demektir ki harici bir 
şeniyet, tabiatın bir dış yüzü 
vardır. Bu dış yüzün kendine 
göre oluşları, görünüşleri var· 
dır. V c mesela insan vücu· 
dunda bir anatomi, çizgi ve 
şekil .11isbelleri, bir peyizajda 
derinlik ve perspektiv vardır. 
Dış alemin bağlı olduğu bü
tiin bu kanunlar ve nizamlar 
ressamdan usul ve teknik İs· 
İtmektedir. 

Celal Uzel 

cuğu hakikat her tarafından 
bir ağ gibi sarmıştır: Fakat 
çocuk yeni bir roluş devresi 
içindedir. Hayatın sadece bir 
rüya ve hayalden ibaret ol· 
madığını bilecektir.. Bilecek
tir ki, bir hakikat dünyası 
vardır. Ve hisler, heyecanlar, 
bütün o eski uyanık rüyalar 
tabiatın objektivizmi içerisinde 
de yaşatılabilirler. 

Vedide Karadayı 
Sınıf kalanlar acaba niçin kontrol altında bulundurula· 

~kalıyor; cak olurlarsa ilkokulun dör· 
Hiç araştırdın1z mı? Ekseriya düncü sınıftan yukarı çıkma-

1 iddia edildiği gibi çocuklar ları imkanı yoktur. Fakat ara 
acaba abdal da ondan mı, sıra yüzlerce çocuk içinde ka-

' yoksa tembel mi, yoksa hay- zaen bu gibilerin, değil Orta 
ı lazmı? birçok zaman sebeb okula Liseye bile vardıklarını 
, olarak gösterilen abdallığı görüyoruz .. 

.alalım: Hakkile "zihnen geri,, diye· 
J\ramızda abdal, zannedil- bileceğimiz bu küçük zümreyi 

.diği kadar çok yoktur. f sta· ilkokulun ilk üç sınıfında ele-
ttistikler bize gösteriyor ki, diğimize ve dörtte ve beşte de 
• bir insan grubunu, 5000-1000 • elemekte devam ettiğimize na· 
!kişiyi :alınız. Elinizdeki en zaran, Ortaokulda idiot ve em· 
modern Yasıtalarla zekalarını becile denilebilecek çocu~un 
ölçünüz, netice şöyle olacak· az olması tazımdır. Elimizde 
tır: ~o 25 normalin üstünde, hassas zeka testleri olmadığı 
% 50 normal, % 25 normalin halde, Ortaokulda kendi kana-
altında hiç seçilmemiş bir atımızla bir zeka notu vere· 
grub için, mesela ordudan, cek olursak ellı altmış kişi ara· 
büyük bir vapur veya tren smda aptal diyebileceğimiz 
yolcu grubundan alınacak ne· üç, dört kişiden fazla yoktur. 
netice bu olacaktır. Okullara Bunlar da olsa olsa normala 
gelince: Okulun birinci sınıfı çok yakın, belki Morendir. Üze. 
hiç seçilmemiş bir sınıftır. rinde fazla durulduğu takdirde 
Muhtelif kapa.sitede, muhtelif Morenler bile Ortaokul ted-
rnilyölerden çocuklar orada risatınm kendilerine yarayıcak 
karışık bir haldedir. Birkaç bir kısmını hazmedebilir. Bu· 
bin birinci sınıf çocuğu· günkü şerait altında bunu böyle 
nu tetkik edecek olursak, zeka kabul etmesek bile 50-60 ki· 
bakımından onları da ayni şe· şilik bir sınıfta iiçte ikiyi nor· 
kilde ayrılmış olarak göreceğiz. malin dununda farzetsek geri 

Birçok zaman birçok yer· kalanın zihnen normal oldu· 
lerde normalin altında olan ğunu kabul etmek lazım. Şu 
çocukların hepsinin de sınıf halde kalanların çoğu aptal 
kalmadığını görüyoruz. Ôğ· oldukları için kalmıyor. Başka 
retmeni hususi yardımı ve ÇO· sebep arayalım. 

cuğun gayreti ile bu gibi ço· Öğretmenler ekseriya "tem-
cuklar ilk üç sınıfı mükem· b ı ı b l k e ,. iği se ep O_!l!!l_ Jtq~~Aföi'd 
odc- ıcnnr 1 i\itıyiç 1 gosteren 
d 

bile hacet yok. Ruhiyat dilile 
ört ve beşte biraz miışkilat 

"tembellik,, iradi bir hastalık
çekseler de, öğretmenin des-

tır. Hakiki anlamile hu has
teğile pekala yollarını bula· 
biliyorlar. Normalin dununda talık çok nadirdir. Hiç seçil-

b 
memiş gruplarda birkaç yüz 

ulunan, fakat normala ya· 
kişide bir rastlanır. Şu halde 

kın olan ve 11Koren,, ismi ve· 
rilen bu gurubun da normal sınıfta kalan yüzlerce çocuğa 

tembel de diyemiyeceğiz. 
şerait altında yalnız projek· 

Gene öğretmenlerin kullan
siyonu onlara çevirmek şartile 
geçeceklerini kabul edersek dığı ıstılahla "Haylaz" lığı ele 
·ki bunlar normalin altında alalım. Zannediyorum; asıl der-
buh:nanların hemen hemen de yaklaşmış oluyoruz. Sınıfta 

kalanların hatta geçenlerin bir 
% 20 sini teşkil eder· geriye k 
kalan % 5, ki idiof ve em· ısmı bile "haylaz" daha doğ· 
b rusu lakayıd, dikkatsiz ve ala-

ecile dediğimiz kısımdır, bun· 
kasızdır. Lakin bu bir vak'a

ların üzerinde ne kadar du-

Rahmi Balaban 
Genç bir öğretmen, ben

den sordu: 
- En faydalı bir tatil ge· 

çirmenin yolu nedir, diye ... 
Ben de ona sordum: 
- Şimdiye kadar nasıl ge

çirdiniZ? 
Şu cevabı verdi: 
- Proğramsız, gelişi güzel. 

biraz okuma, akşam üstleri 
arkadaşlarla konuşma. Çok 
can sıkıntısı. Çok sıcak. Çok 
'ter.: • 

* *. 
Halbnki öğretmenler ister· 

lerse en hoş ve faydalı tatil 
kampları yapmak mümkün· 
dür. Mesela deniz kıyısında 
iyi suyu olan bir yer.. Kam
yonların yolları üstünde .. Az 
masrafla şehirle temas edile· 
biliyor. Tabldot yemek ... Ya· 
manlar kampındaki gibi ça· 
dırlar ... 

Açık hava, açık deniz, bol 
güneş, sade yemek, iyi su ... 

Mesela şöyle bir proğram: 
Sabahleyin kalkınca deniz •. 

Kahvaltıdan sonra kütiiphane
çadırda mütalea. lstiyen grub
larda mesleki münakaşalar .. 

Öğleden sonra uyku, akşam 
üstü deniz; muhiti tetkik ... Ya
kın köylerin hayatını tetkik .. 
Tarih, tabii kolleksiyonculuğu .. 

Gece: Mesleki konferanslar. 
Müzik .. Konuşmalar. Sonra da 
yıldızların ışığı altında uyku ... 
- Sonu 6 ıncı sahi/ ade-

Cemiyet ile çocuk hayatı 
arasındaki sıkı bağlılık ve ya
kınlık burada da kendini his 

settirmektedir. Rüyasından uya· 
nan ve tabiatın dış kalıbını 
görmeğe başlıyan çocuk da 
bu dış kalıbın icablarına uy· 
ınak, onun kanun ve nizam· 
larına tabi olmak mecburiye
tindedir. Çocukta derinlik, 
mesafe, hacım fikirleri uyan
maktadır. (11-12 yaş) mana· 
zırı en basit manada dahi ol· 
sa bilmesi lazımdır. Binae· 
nalcyh tabiat tesiri altında 
yetişen nebatlar nasıl ki bah· 
çevanın ihtimam ve dikkatine 
muhtaç ise çocuk da öylece 
mualliminin İrşad ve ikazını 
hissetıneğe başlamıştır. F'ida· 
nı beslemek, etrafını saran 
mızır otlardan onu kurtar
mak larımdır. işte bu ço· 
cuğun realite devresidir. 
Gerçe eski rüya ve hül
yaların saf akislerini görmek 
ihtimali hayli azalmıştır. Ço-

-
' 

Evet, "sanat madde ve şe· 
kil içinde yaşıyan ruhdur.,, 
Mücerred ruh ancak madde 
kalıbının şekil ve biçimini 
alır. Müzik gibi seyyal, mü
zik kadar enfes temevvüçler 
gösteren çocuk resmi artık 
bir form ve kütle hesablarına 
tabi tutulacaktır. 

Sürrealist ve Fütürist san'a
tın bütün mevcud prensible· 
rine rağmen realite kanunla· 
rile çocuğu techiz eylemek 
zarureti karşısındayız. Yeni 
bir tabiat yaratmak, yeni bir 
tabiat kurmak için evvela ta· 
biati okumak gerektir. 
Çocuğu tab:ati taklid edecek· 

tir.Fakat bu taklid hiçbir zaman 
tamamı tamamına ve körü kö
rüne mümkün olmadığı için· 
<lir ki bir deforme, değiştirme 
mecburiyeti karşısında kala· 
caktır. Artık bir kitab sahi
fesi halinde kağıda serilmiş 

tepeden görünen primitif re
simler yerini perpektiv resim· 
lere terketmiştir. Çocuk at
mosfer ve mesafe fikirlerini 
kavramıştır. Fakat bütün bu 
kavrayışlar fotografiyt: dugı u 
bir adım değil, b:lakis sübjek· 
tivizme doğru yeni ve şuurlu 
bir dönüştür. O halde tabiat 
nerede kaldı? Daprenatör re· 
sim bu mudur? Derhal söyle· 
yeyim ki daprcnatör bundan 
başka türlü değildir ve olamaz 
da.. Ressam hangi teoriler ve 
hangi estetik düşüncelerle re· 

Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

Okurlarımıza 
Güzide bir meslek heyeti 

tarafından hazırlanan öğret
men sahifemiz, her ayın birin
de ve on beşinde intişar ede· dır, bir sebep veya izah ola· 

rulsa mücerred düşünmek im· 
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cektir. 

Yorgun ruhlar ve kafalar 
için sükunet ka~ar sükun ve· 
rici eğlenceler de lazım. Goete 
küçük bir şiirinde saadetin sırrı 
şiirdir, diyor: "Hergün çalış, 
her hafta eğlen, evine dostla· 
rını davet et.,, Biz öğretmenler 
hiç şüphesiz tam manasile ça· 
Jışıyoruz. Fakat eğlencemizi 
daima ihmal ediyoruz. 

Ders yılının sonunu bir eğ· 
lence ile bağlamak için lzmir 
Öğretmenler Birliğinin Şehir 
gazinosunda tertip ettiği gar
denpartiye mutlaka gelin. 

Akdenizin mavi sularında 
gurubun pembeliğinden geçe
rek ielen serin akşam rüzga· 
rında pembe güller ve yeşillik· 
ler arasında nefis parçalar ça
lan orkestrayı dinlemiye, dan· 
setmiye, gülmiye, eğlenmiye ve 
bütün tanıdıklarını görmiye 
16-6-937 Perşembe akşamı Şe· 
hir gazinosunda verilecek gar· 
denpartiye mutlaka gelin. 

Biletler kapıda da satıla· 

Gençlik mefhumu üzerinde 
incelemeler yapan olgun ka
lemler o kadar az ki: 

Filhakika zaman zaman genç· 
lik hadise ve tezahürlerini tet-

kik \e tahlil çerçevesinden ge
çirmeğe çalışan birçok yazılar 
görüldü ve görülüyor. Fakat 
bu yazıların çoğu kifayetsiz 
birer kalem mahsulünden iba
ret kaldılvr .. 

Her hususta yükselmiş ve 
tekemmül yolunun sükunetine 
kavuşmuş memleketlerde bile 
gençliği alakadar eden me· 
seleler en ilmi görüş zaviye· 
leri altında incelenirken bizim 
iibi tarihin en büyük bir dev· 
rimini yaşamakta olan memle
ketlerde ise çok daha derin 
bir tahlil ve tetkike tabi tutu-

r ' Yarın: 
Kız öğretmen okulunun re· 

sim sergisi hakkında bir ar· 
kadaşımızın yaptığı kritiği 
yarınki sayımızda bulacak· 
sınız. 

!arak kalem yürütülmesi İcab 
eder. 

Filhakika medeniyet alemi
nin en yüksek derecesine ula· 
şan milletler seviyesinde bir 
gençlik varlığı henüz doğma
mıştır. Pekçok noksanlarımız 
vardır. Fakat Cumhuriyetin 
doğduğundanberi geçen şu 
kısa zaman içinde hiç yoktan 
bunu istemek haksızlık ve in· 
safsızlık olmaz mı?. 

Sosyolojik ve psikolojik 
kanunları.ı . tekamül yollann
dan haberdar olmamak değil 
midir? Böyle bir istek, her 
yıl artan bir şevkle ileı !iyen 
ve genişleyen, gençlik haya· 
tını alakadar eden bir çok 
çok eser ve tezahürlerin ta· 
şıdığı yeni hayat mefhumunu, 
milli benlik damgasını, este
tik kıymetleri ve tekamüle 
koşan akışı görüp anlıyamı· 
yanları mazur görmek liizım· 
dır. Çünki de\ rimin memle
kete kök saldığı yeni hayat 
kıymetlerini anlıyamıyacak ka
- S ahi ede-

Demokraside melodi ve armoni 
. . H. Baha Pars 

Bır _!erd~n ef'al ve harekatına direktif veren nasıl 
onun cumleı asabiyei merkezigesi ise, bir cemiyetin yük
sek ~ra<!esini gö~teren de devlet müessesesidir. Cümlei 
a~abıg~ı merkezı!je ile cümlei asabiyei muhitiye biribiri
nı tegıd ve t~kvıge ettiği müddP.tçe f erdbı umumi haya
tında nasıl bır ahenk husule geliyor nasıl b. · k" f ,. .. .. . , ır ın ışa 

ve t~kamul vakı ol!'yorsa cemiyet lıagatının melodisini 
feşkıl eden. devlet ıle armonisini vücude getiren halk 
arasında b·r tevazün, bir tevafuk bulunduğu müddetçe 
de a~e.nktar ve müterakki bir cemiyet hayatı hasıl olur. 
Musıkıde bestenin ruhunu melodi teşkil eder. Ve eğer 
bu ruh kalbden geliyor, gani menşeini hakiki sevgi ve 
hegecanla~~a". alıyorsa, armoninin husulünde müşkilat 
yoktur. Bılakıs sadece hançereden geliyor ve direkt ·ı · l .. l . ı ı 
ya nız cum eı asabigei merkezigeden alıyorsa akortsuz-
lukların husu/ünden korkulabilir. Demokrasilerde bu 
korkuya mahal yoktur, çünkü oradaki bütün melodiler 
halkın hakimigeı ini terennüm ettiği için ahenk bizatihi 
mevcuddur. 

Ya ... ln~z ba!ına melodi monarşik bir idareyi, umumi 
ve lıakını ... hır ahenksizlik anarşiyi temsil ettiği halde, 
ruhların amakmda mütevali ihtizazlar yapan tam bir 
ahenk tc demokrasiyi viicuda getirir. 

. Kazi.ıı<min aksi de salıihtir. Cünılci asabiyei mcrkc
zıgege uymıgan lisab, hayatın ahengi umumisinde falso 
yapar. Ve f ulsoyu yapan !eller akort! cdilmekçe ahenk 
it.usule elmez. 

Ur . • Tccati Kemal 

- 2 ......,. 
Terbiye davasında müsbet 

tababet ve ruhiyat ilminin 
rolü büyüktür. Çocuğu ta ilk 
verasetten doğduğu güne ka• 
dar takib etmek onun miis• 
takbel hayatı ve varlığı yö· 
nünden ihmali caiz olmıyan 
bir iştir. Çok zaman terbiyeci 
hertürlü vasıtalara başvurduğu 
halde, kapalı bir kapı gibi 
önünde şaşırıp kaldığı çocuk 
tipleri birer veraset anormal· 
}eridir. 

1 - Verasetin mütaleası: 
A - Uzak verasetler. 
Çocuğun ırki veraseti, bil· 

yük cedlerin menşeleri şayanı 
tetkiktir. Ailede vukua gelen 
ve tesbiti kabil olan tesalübler 
kayıd ve işard edilmelidir. Bu 
tezalübler arasında şimal ırk· 
!arının cenub ırıdarı ile, şark· 
laların da garblılarla temas 
ve münasebeti görülebilir. Bil· 
hassa Küçük Asyada eski 
Osmanlı istila devrinden kal· 
ma çok entressan tesalüb nü· 
munelcrine şahid olmaktayız. 

Bir Çerkes anne, bir Arab 
baba ile ve onun çocukları 
bir Arnavud baba, nihayet 
bir Rum anne ile tesalüb 
ederek çeşidli tipler vücude 
getirmişlerdir. Bütiin bunlarıt1 
bilhassa terbiye noktai naza· 
rından çok ileri birer eheıtl· 

miyeti vardır. 
B - Yakın veraset: 
Yakın veraset, ana, bab• 

ve onların ana ve babalıtf'I 
ile duıcü, dayı, hala gibİ 
canibi verasetlerden ibaı ettir· 

Ana ve babanın izdiv•ç 
yaşları, çocuğun ilkah zartla· 
nındaki haleti rııhiyeleri, srı~ 
ve babanın biinyesi, mesleklı 
itiyadları, mensub oldukla~ 
içtimai tabakalar, geçirdikleri 
hastalıklar, fena itiyadlar• 
mübtela olup olmayışları tel· 
kik ve mütalea esaslarını tef 
kil eder. 

Çocuğun verasetinin deri! 
toplu kayt ve tesbiti, müreb~1 

ve muallim için çok ehernıtl 1 • 
yetli bir vesikadır. 

2 - Çocuğun masebakı: 
• Çocuğun dahili rahirn bS' 
yatı ilk varlığının ve varlı~~ 
üzerindeki müessirlerin başları 
ğıcıdır. Dahili rahim hayat: 
çocuk hem bizzat bir varlı ' 

- Sonu 6 ı:::_~ 

İmtihan 
ıtıcı 

Loş bir odada, buna 
1
• 

bir sıcak içinde imtihan yaP 
yoruz. Jsf 

Salonda, kurbanlık koyu~ ef 

gibi bekliyen öğrenciler iktŞ 
ikişer önümüze geliyorlar· rı 

Öğretmen de dahil oldll
511

• 

halde hepmiz güler yüzle 1• 

11 • • • 1 "orıı . 
a erımızı sormağa ça ışı, bifl 

Kar~ımdaki çocuklardsrt ~tı· 
sınıfın en çalışkanıynııŞ· aH,. 
yoruz. Dakikalar geçiyor·. ,.e) 
la cevap yok. Yalnız ik1 ;,r 
görüyoruz. Ağlamağa b• -Je 

lanmış sulu, korkak gözlet 
tiril tiril titriyen eller.... yo'' 

Öğretmen şaşalıyor, kıı~·,.eıı 
sinirleniyor ve bu hali go 1g
çocuk büsbütün boşaoıP 
Iamağa başlıyor. 

1 
s'~· 

Vaziyet kötü. Bu ac1~ 1 
jçitl' 

neyi ortadan kaldırrn8 çO' 
·· ere ı 

tekrar yoklanılmak ut f-"'' 
cuk dışarıya çıkarılıyor· c;eıı 
bununla iş bitmiyor. 
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Pcımu!.f!atleri ihtilalcilerin iddiasına .gör~ ~~~ Popolo d'italia, idamlar 
lkEısad ~Vek~le!i?in Franko kuvvetlen Bllba-~ı~ı~~d hakkında ne yazıyor? 
re~:~:;!!~:nı On Un kenar mahallele- Milli Küme maçları ita/yan gazetesi, Lenin zamanında do aynı 

Ankara, 14 (A.A.)-lktısad lerine girmişler ~alatasaray D~~~~~por~, şekilde hareket edildiğini iddia ediyor 
Vekaletinden· rener Ankaragucunu, Vı- M.1.. 14 (R d ) B ' . - ı ano, a yo - . D .. d Q[ s l 1 
ı· Endüstriyel mamulatın ma- Cumhuriyete.ilerde, Hoeska mıntakasında yanal;l~~t"d~ An~~;a muh.. Mussolininin naşir efkarı olan unya a cın Cif' 
1Yet ve satış fiatlerinin leont- e 1 ını yen 

1 
erA Popolo Ditalya gazetesi neş- D ·ıb D •d • :ma 

tol ve tesbiti hakkındaki 3003 şiddetli bir taarruza geçtiler .tstanb.~l, 14 (Hususı) -.. rettiği bir makalede iunları l er l 1 
numaralı kanunun birinci mad- """ Mılli ku~e . "!açları~~ dun b l d '4 k 1 d · · d l Salamanka, 14 (Radyo) - Bilbaonun sokakları Franko d d 1 t t D yazıyorı U Un U Q at esının ver iği sa ahiyete isti- evam e 1 mış ır. zmırın o· "1936 senesinde bolşevik- ' • 
a en 1 · 3 aziran 1936 ta- an spor a ımı, a a asar ay a lik rüesasını öldürmekle işti- '• • •" n d 

2 
H Asi kuvvetler Lezam tepele- askerlerinin tüfekleri menzili ğ t k G ) t 1 • 

tiht· 
3337 

l R rini işgal ederek Rivilyaoye dahiline girmiştir, Biskaye mer· 0 a " O ·1 · t' flı•fı ... asını ı ve &ayı ı esmi ga- yn mış ve J· yenı mış ır. gal etmişlerüir. Bu hal Lenin .... ~ 
t t d d T doğru ilerilemektedirler. Bil- kezinin etrafındaki kıskaç git- ilk d d 3 O · tt b e e e intişar e en ve 1 em- evre e · vazıye e u· zamanında· da ayni idi. Bugün f k b t ' 4J 
"' 

1936 
h d b bao suyu Bilbao şehrinden 4 tikçe kapanmaktadır. Şarkta I D ğ ·k· · d amamen ay. e ffllff ·•ıuz tari in en iti aren unan ° anspor, ı ıncı ev· de görüyoruz ki, bu katil ve 

"' · b 
1 

f kilometre mesafededir. Pişdar· Franko kıt'aları doğrudan doğ· d d ·k· 1 d h · "1erı u unan muhteli numara re e e ı 1 go a a yemış- idamlar askeri şeflere de tec- Londrada, Didi isminde bir 
dilberin esrarengiz bir şekilda 
kaybolduğunu yazmıştık. 

p k 
lar Bilbaonun kenar mahalle· ruya Bilbaoya hakim olan t• 1 · 1. I ., tmu ipliği azami satış fiat· ır. zmır 1 oyuncu ar yorgun mil edilmiştir. 

lerj vergiler dahil. 
15 

Haziran lerine vasıl olmuşlardır. Santa Marina tepesini işgal görünüyordu. Takımda en iyi ld 1 b k d 
1 Asi tayyareler, Milislerin 3 t · 1 d" b am 

0 
unan u uman an· 937 tarihinden itibaren meri e mış er ır. oyuncuların bulunmaması, ir !arın hepsi de düne kadar 

ol le f b bombardıman ve 2 avcı tay- Madrid tekrar bombar- k J f tl k l ına üzere a rika teslimi ço go ırsa arının açırı ma· Kızılordunun kumandan ve 
!>eşin satışlar için aşağıda ya· yaresini ıskat etmişlerdir. dıman edildi sı fzmirlileri mağlubiyete mah· amirleri idiler. 
tılı şekilde tebdil edilmiştir. Son dakikada San Antonyo Madrid, 14 (A.A.) - Res- kum etmiştir. Bu idamların hakikt ve ma-

Adana ve Mersı·n Vı. laAyetlerı· tepesinin işgali bildirilmiştir. mi tebliğ: Fenerbahçe de Fener sta-b kul sebepleri aramak manasız-
dahilinde bulunmayan fahri- Madrid, 14 ( Radyo ) - Dün bütün gün şehrin om- dında Ankaragücü ile oyna· d ç k · b ı k"' ı_ l ır. ün iı un arı mantı ı 
ıtll k ki' f k ı Madridde Cumhuriyetçiler li- bardımanı devam etmiş, te e- 2 o ı · b · t' ar pamu na ıye ar ı o a· mış ve - ga ı etmış ır. meşru gösterecek hiçbir hadi-
~ak fiatlere pake·t· başına 20 derlerinden Karlosatene anar- fat ve hasarata sebebiyet ver· Ankara, 14 (Hususi) - Dün se ve sebep yoktur. Bu da 
ıturuş zammedebılırler. şistler tarafından öldürül- miştir. Ankara muhteliti ile Viyana· gösterir ki bir takım dejenere 

~oA -fA V4a5t3er0 iKplikllekri,b. iplik mü~~~~gosse, 1 <\ (A.A.) H~:~~o:ın~:::s~:~a ~~~s~:: nın profesyonel Rapid takımı şahsiyetlerle karşı karşıya bu· 

k 
. sa ı , g. ı ır pa· arasında yapılan maçta, An- lunmaktayız. Çünkü bunların 

et ipliğin satış fiati kuruş Havas ajansının muhabiri bil- derecede ilerlemişlerdir. k 5 2 .1 . f v· nazarında herkes patroçkist 
'1-350, 6-370, 8-390, 10-410, diriyor: Tolcdo cebhesi: Balamca ara .: yenı mış ır. ıyana- yahud da casustur. 
12·450, 14-470, 16-490, 18-51 ;, Hükumet kuvvetleri dün şatosunu işgal ettik. lılar guzel ve fakat sert .. oy~ Bize gelince; reisleri kurşu· 
l0.515 22-565 24-590 sabah kuvvetli bir topçu ateşi Bilbaonun müdafaa hat- namışlardır. Hakem akıncı na dizilen bu Kızılorduyu ma· 

B _' Katlı i~likler: 2 ve 3 ile himaye edilmekte olan üç tmı tazyik etmişler devreee Viyanalı bir oyuncuyu nasız farzediyoruz. Düne ka-
katıı iplik, No, safi 4,530 liva ile Hueska mıntakasında Biskaye cebhesi: Asi topçu sahadan çıkarmak mecburi· dar bazı demokrat devletlerin 
"" d B lb t" d k l t Latin Akdenize getirmek iste-
~g.lık bir paket ipliğin satış şi detli bir taarruza geçmiş- ve tayyare kuvvetleri i ao- ye ın e a mış ır. fi T [ dikleri bu Kızıl askeri biz 
ati kuruş 4-380, 6-400, 8-425, lerdir. nun müdafaa hattını şiddetle enis mac arı kendi hududunda~ hariçte 

l0.451, 12-497, 14-523, 16-549, Asiler karargfthlarmı Bur- tazyik etmişler ve birkaç nok- Revanş maçında· ıo sröremiyeceğimizi ilan ettik ve 
o-580, 20-611, 22-642, 24·675 gosa naklettiler tada ilerlemişlerdir. berabere kalındı bu suretle de hareket gös· 
h C - Kıvrak iplikler, ekstra Salamanka, 14 ( A.A.) - HenUz teeyyUd etmiyen Ankaralı tenisçiler, Pazar terdik. 
~art iplik, Na. safi 4,530 Biskayedeki harekatı kolaylaş· bir haber.. günü revanş maçlarını yap- Siyah gömleklilerin bolşe-
fi g.lık bir paket ipliğin satış tırmak için karagahı umumi Paris, 14 (A.A) - Salaman· mışlar ve iki maçtan birini vizmle yaptıkları mücadeleyi 
ati kuruş 4-537, 6-408, 8-437. Burgosa nakledilmiştir. kadan gelen bir habere göre, k 1 d' · · k b hürmetle yaddetmek lazımdır.,, 

1 
azanmış ar, ığerım ay et-

0-468, 12-517, 1 .. 575, 18-611, Bilbao, 14 (A.A.) - Bilbao Bask hükumeti Santandere ------lo mişlerdir. Kı~ bnrırmn 
·645, 22-681, 24-715 cephesinde diinkü p~7~r günü tz "'lrilm:ç+: .. R .. hoh" .. R:IJ.... .. n..:I., t.rık Lohner \lzmır) .)·O; ff k 

T l h k t t. · d henüz teyid edilmemiştir. Emellerine muva a 

f 
optan satışlarda tüccar ve yapı an are e ne ıcesın e 4-6,· (Ankara),· Remo Alioti 

b 
olama dalar 

a rikatörleria mecbur tutula- v • ı f b• (1.zmı·r) ı' 2·6·, 4·6-, 4·6-, 4 6 E 

M 1 Oş O 1 r Menemen kazasının mira-
Clkları hükiimler: areşa or 1 ' mağlub etmiştir. Ankaralı te· lem nahiyesine bağlı Çaltı 

A - Gerek fabrika gerek- tt• nisçiler dün sabah şehrimiz- köyünde bir kız kaçırma vakas1 
le ticarethane satışlarında bir tebligv neşre 1 den ayrılmışlardır. olmuştur. 
Paket dahi toptan satış ad- Mehmed oğlu Kazım, be-
d ı b s d b d k b·ı· d s t Yeni neşriyat: o unur. Kilo veya çile gi i - Başı 1 inci sahiıe e - u yar ım mu a ı ın e ovye raberine aldığı lbrahim oğlu 
Perakende satışlarda fiatler Bunlar parti ve hükumet Ukranyasını vermeğe ve marn· yeni Adam Şahin, Ali oğlu Arif ve Meh-
~tkun itibarile paket fiatini zimamdarlarının katlini hazır· lekti parçalamağa amade bu· med oğlu Ali adındaki arka-t l 180 inci sayısı çıktı. İçin· Ş f 
ecavüz edemez. lıyorlar, milli ekonomide ve lunuyor ardı. daşlarile ayni köyden eri 

B k l · dekiler: lsmail Hakkı, Tiyatro M d k 
- Fabrikasının bulun- memleget müdafaası eserinde Bu hainler; işçi, öy iı ve kızı 12 yaşında e ineyi a-.ı kl I d k · da piyesleri, Suphı' Nuri, İstanbul v t bb'. t · t' fUğu şehirler$ieki tüccarlar hertürlü zabotaiı yapıyorlar, z1 or unun as en arasın çırmaga eşe us e mış ır. 

~brika liatinden azami yüzde Kızılordunun kuvvetine zarar kendilerine müzahir bulamıya· üzerine düşünce. Adnan Ce· Medine, annesi ile birlikte 
tr yükseğine toptan satış vermeğe ve bu ordunun müs- caklarmı pekala bildikleri için mil, Ham madde harbi, Ha· bağa giderken maznunlar, kı· 

)•ıaabilirler. takbel bir harpte bozgunlu- hakiki çehreierinin meydana san Ali, Netoçka. H. Avni, zın onune çıkarak onu 
C - Fabr'ıkanın bulundu- h "l d' çıkmıyacağından korkarak mil· Köy ve fabrika. H. Bozok, zorla kaçırmak istemişlerse de 

ll. ğunu i zara tevessu e ıyor· }etten "e kızılordu askerlerin- l l ~lu şehir haricindeki tüccarlar lardı. den kaçıyorlardı. Ham madde harbi. · H. Ar· muvaffak ol~mamış ve cüm esi 
ı' tistik durumu. Dr. lzzeddin l 1 d 
an edilen fiatlere kendi kar Sovyetler birliğinin düşman· C l f · b · tutu muş ar ır. 

11 
asus arın aşıst, urıuva Şadan, Akıl hastalıkları. Nus- ----

e masraflan olarak azami larına devletimizin askeri es· memleketleri Erkanıharbiyele· Malu" l gaziler 
~d 3 f" t f k 'l" d t ) k 1 d ret, Son senelerdeki mühim b' e ıa ar ı ı ave e e- rarını sa ıyor ar, ızı or unun rine doğrudan doğruya mer-ılirler. şerefli kuvvetini baltalıyorlar but bulunan elebaşıları Sovyet keşifler. İç sosrete. llim, kül- Büyük şefe şUkranlarmı 

D b k l b k h bildirdiler 
L. - Fa ri a ar aş a şe- ve umumiyet itibarile harici adaletinin layik oldukları ceza· tür aberleri, Haftanın düşün· ııırl d ı 1 · K k kl A d Ankar:ı, 14 (Hususi muha-

er e satış ar-nı satış ma· düşmanın Sovyetler birliğine sına uğramışlardır. ce en, ısa tet ·i er, n re b~ b'. k birımizden) - Maliil gezilere 
.. ası veya uro açma su- karşı taarruzunu tacil için her· Sovyet iktidarının sadık ve Gide'nin Rusyadan dönüş ve terı b' ki kd. · d l · · · aid kanunların geçen Cumar-

d ı e ızzat yaptı arı ta ır· şeyi yapıyorlardı. emın mesne i o an ışçı ve lsmail Hakkının Hayatım tef-

t
e o şehirlerde açacakları sa- Bvnlar hainane hareketleri le köylünün Kızılordusu sağlam ·k l b 1 tesi günü B. M. Meclisinde tıı b ·· d d b rı a arı, Epikürün ahçesi i a- kabulü münasebetile Malul 
v nıağazası veya üro mas- cephenin iaşesi ve askeri ha· vucu un a u yarayı açıyor t•f .. 

1 
. 

1 
d D" vcsinin 10 uncu forması. Oku- Gaziler cemiyeti umumi katip-

.ı ı olarak fiatlere azami yüz- rekatın idaresi sahasında dogv - ve surat a ıza e e iyor. uş· il ı l h t · l yucularımıza tavsiye ederiz. l·v· t f d C h rreisimiz 
t 2 fark ilave edebilirler. rudan doğruya ihanet ve za- man ar yanış esap e mış er· ıgı ara ın an um u 
F. - ilan edilen fiatler botaj hareketlerile bir harp dir. Kızılordunun bozgunluğu- Hitabette san, at Atatürke bir şükran telgrafı 

b'"ıni olduğundan fabrikalar halinde Kızılordunun cephe· nu görmiyeceklerdir. Kızılordu Ankara Halkevi neşriyatın· çekilmiştir. Bu telgrafta ma-
~ ~ fiatlerden daha ucuz satış !erde bozgunluğunu ve Sovyet yenilmez bir kuvvettır. Ve dan olmak üzere Gazi lisesi liillerin terlihi için gösterilen 
ı·'Ptıkları takdirde yukarıki hükiimetinin de.rilmesini te· yenilmiyecektir. Kızılordu yeni felsefe muallimi Hamdi Ak· yksek aliikadan teşekkür edil· 
1•tlerde yazııı tu··ccar kaAr mas· Sosyalist hayatını kuran galip d l mekte ve Atatürke ve va-

t 1 min edeceklerine güveniyor- ver i tarafından bu nam a • h"Iannın azami fiat üzerinden !ardı. bir milletin eti ve kanıdır. tında ve hitabetin teknik ve tana ebediyen sadık kala· 
,,esap edı.lmeyı'p fabr'ıkalann b Bütün Kızılordu. neferinden . . k l h cak olan malullerin daima ön 
14 

Efendilerinin ve yabancı ir pısı o ojisini gayet iyi iza 
• ~u. z satışı üzerinden hesap f k hf l yüksek zabitine kadar birleş- d 1 b k . safta çalışacakları bildirilmek-
"" l devletin aşist as eri ma e • e en güze ir eser çı mıştır. 

1 ınesi meşruttur. l miş ve kudretli idi. Bugün de B h b . d b te<lir. Telgrafın sonunda: 
F' lerinin yardımını bekliyor ar ve u eser, ita et üzerın e iz-i - Fabrikalann bulundu· - öyledir. Ve daima öyle ola· de ilk ciddı etüd ve tetekkürü "Bütün maliiller, ellerinizden 

L\l Şehir haricindeki satışlarda dirde kanunun cezai hüküm- caktır. Ordumuz saflarında d T şükran öperken büyük milleti· 'Q taşı ığı için kıymetlidir. av· 
i: Ptan fiatlere aynca nakliye lerine tabi tutulacaklardır. yeminlerine ve vatana ihanet · d mizin daima başında yaşama-
14 sıye e eriz. 
Creti ıammeedilir. i - Gerek tüccar ve ge· eden hainlere asi& yer bulun· nızı candan dilerler. Büyük 
''i (', - Raket, ambaliij mas· rekse fabrikalar mağaza veya mıyacaktır. Birinci Sınıf Mutahassıs ebedi Atatürk .• Denilmektedir. 
l~· 1' fabrikaların balya, amba· satış bürolarına komisyon ve Bolşevik teyakkuzu on misli Dr. Demı·r Alı• Hastalara palto 

Kaybolduktan tam yedi gün 
sonra, Didi hakkında nişan• 
lısı MişeJ Askuit şu mektubu 
almıştır, bu mektubta: 

"Dikkat tavsiye ederim, Di· 
diyi ben kaçırdım, emin olu· 
nuz ki, Didi benim elimde 
sizden daha iyi olacaktır.,, 

Bu mektub imzasız olduğu 
gibi Didinin kaçırılması hak· 
kında da hiçbir şey bildirme· 
miştir. 

Sekizinci gün, birdenbire 
Didinin bulunduğu haberi çık· 
mıştır. 

Bu haber yalan veya yan
lış değildi! Didi; nişanlısı Mi· 
şd Askuitin ikametgahına çok 
yakın bir yerde bulunmuştur. 

Laydi Askuitin daire mü· 
dürü Mişel Askuitin nişanlı
sını, bir binanın mermer mer
divenlerine oturmuş, başını 
eline dayamış ve dalgın bir 
halde bulmuştur. 

Didinin acınacak bir hali 
··--· :J: ("'\ .... _ ..... ~ ...... _..... ı. .. 
men hemen bayılmak üzere 
bulunuyor ve ağlıyordu. Di· 
dinin sırtında vakıa kaybol
duğu günkü elbiseler vardı, fa· 
kat ayakları çıplak idi! 

Baloya mahsus kunduraları 
da nişanlısının konağından az 
uzakta bir paket halinde bu· 
lunmuştur. 

Didi, Laydi Askuitin evine 
nakledilmiş fakat ne suretle 
kaybolduğu, sekiz gündenberi 
nerelerde bulunduğu hakkında 
kendisinden malumat alına-
mamıştır. 

Getirilen bir doktor, Didi· 
nin unutma hastalığına uğra· 
dığını söylemiştir. 

Doktor, bazı teşhislere is
tin ad ederek, Didinin yakın 
bir zamanda hatıra ve hafı· 
zasını tekrar elde edeceğini 
söylemiştir. 

Doktorun bazı müdavatı 
sayesinde Didi: 

- Annemi isterim. Ona 
söyliyecek çok mühim şeyler 
var. Demiştir. 

Bunun üzerine hemen Di
dinin annesi getirilmiş ve za· 
vallı kadın: 

- KIZlm .. lşte ben geldim. 
Nerede idin? Ne oldun? 
Söyle ... Demiştir .. 

Didi annesine dikkatli dik· 
katli, fakat uzun bir zaman 
bakmış: 

- Bea annemi istiyorum .• 
Hem söyliyeceklerimi de unut· 
tum! Demiştir. 

Evet, Didi bulundu; fakat 
sekiz gün nerede olduğu, ne 
şekilde tegayyüb ettiği henüz 
anlaşılamamıştır. 

~ı l nıasrafı müşteriye aittir. masraflannın ilavesile tanzim artıralım. Bütün sahalarda me- Vilayet Daimi Encümeni, 
tn.' Ya ambalal masrafı hakiki edecekleri iplik satış fiatlerini · saimizi cezri bir surette yük· Kamçı oğlu dün Vali Bay Fazlı Gülccin 
asrafı tecavÜz edemez. mahalli tTicaretodalarına tas- seltelim. Ve ıslah edelim. Ken· Cilt ve TenasUI hastahk· riyasetinde toplanmış, memle-

Şehid anaları 
İçin de terfi çareleri 

aranıyor 

Ankara, 14 (Hususi) - Şe
hid analarının da terfii için 

't~ - Gerek tüccar ve ge· dik ettirdikten sonra umumun di kendimizin tenkidini artı· farı ve elektrik tedavisi ket hastanesinde nakahat dev· 
İl>l'ske fabrikalar depolarında görebileceği bir şekilde ve ralım. Ve bu suretle millet lzmir • Birinci beyler sokağı resindeki hastalar için palto 

• 1 olduğu halde mübayea nihayet tarihi ilandan itibaren düşmanlarının hareketlerinden Elhamra Sineması arkasında imal r.dilmck üzere alınacak 
ınuracaat eden müşterilere 15 gün zarfında talik etmcğc çıkacak neticeleri tamamP.n Tf'tefon : 3479 150' metre kumaşı ihale et· 

.,. 11c'Tl'•raf e'cieligı. miştir . 

hükumetçe bazı h!dbirler der· 
piş edilmektedir • 

Milli Müdafaa Vekaleti, bu 
busust. tetkikata baflauuıtır. 



~ayla -'6 

Genelik • 5ınılta kalma· 
rnın sebebler.iu kar.şısında •• 

ı maz. Niçin çocuklar böyledir? 
J ıBunu düşünmek lazım. Burada, 
l okul dahilinde gösterHecek en 
ı mühim sebep belki smıf kala
l balığıdır. 

Bilhassa ortaokulda sınıf 
kalabalık olduğu Jçin dersten 
derse çocuklarla temas eden 

, ve yüklü bir programı bitir· 
meğe çalışan öğretmen değil 

, çocukları tanımağa, usul daire· 
·sinde sömestrde birer defa 
• derse kaldırıp not kaymağa 
vakit bulamıyor. 

Çocuklar öğretmen için bi· 
rer (A.B.C.) den başka birşey 
değildir. Bu anonim vaziyette 
çocuk evvela kendini denize 
bir damla su kadar ehemmi· 
yetsiz hissediyor. Kendi haklı 
-eksikliklerine karşı bir sempa· 
ti ve yardım görmeyince iğbi· 
.rar duyuyor. Senede haftalar 
aylar ilerledikçe çocuğun anla· 
rnadığı, anlamadığını ıda bil· 
mediği şeyler önünde yığılı

yor. Kimin neyi nnlnmadığım 
ve niçin anlamadığını öğret

men de bilmediği, fakat her· 
kesin mükemmelen dinlediği 
ve hiç şüphesiz nnl:ımış oldu
ğunu farzettiği için büyük 
gün geldiği zaman öğretmen 
inkisarı hayale uğrayor, çocuk· 
lar bedbaht ve perişan oluyor. 
Benim bütün iddiam: Biz ço· 
cukları tanımıyoruz. Onlarla 
olan fikir mübadelemiz şahsi 

değildir. Çocuklar ondan sınıf 
kalıyor. 

Gelecek yazımda tanımak 
için başvurduğum duyduğum 

pratik yolları nnlatacakğım. 

r az tatııı-üstü-
ne bir konuşma 

İşte azizim (öğretmenler ta
tili) böyle olmalıdır. Tatilin 
böylesi hem hoş, hem faydalı 
olur. Kafa bir taraftan dinle
nir, bir taraftan da bu konfe
ranslarla, münakaşalarla kuv· 
vetlenir. Lüzumunda f stanbul
dan, Ankaradan da büyük 
konferansçılar davet edilebilir. 

Beden ise: Deniz, hava, gü· 
neşle pulatlaşır. f nsan, hem 
bedenen, hem ruban bambaşka 
bir hal kazanarak yeni ders 
yılına başlar. Hoş ve faydalı 
tatil geçirme işinde öğretmen· 
ler örnek olabilirler. Böyle üç 
haftalık bir kamp, şimdiki şe· 
kildeki üç aylık tatilden çok 
daha hoş ve faydalı olur. 

Gerek küçük, gerek büyük 
tatilleri faydalı geçirebilmek 
de mühim bir İştir. Biz ekse
riya tatil deyince hiçbir pro
grama ve teşkilata tabi olmı
yan kısa veya uzun bir devre 
anlıyoruz. Halbuki tatilleri de 
teşkilatlandırmak; hem tatil, 
hem çalışma günleri için çok 
iyidir. 

• * • 
Bu satırları yazdıktan sonra 

şu sevinçli haberi aldım: 
Muallimler birliğimiz, Foça· 

da böyle bir kamp kurmağı 
düşünmekte imiş. 

Foça, Ege mıntakasının ha
va ve suca en güzel yerlerin· 
den biridir. 

Tabii manzaraları ve yakı· 
ninde kayık ile gidilebilecek 
küçük ve büyük Mersinli gibi 
yerleri itibarile de pek gü
zeldir. 

Temiz hava, iyi su, ucuz 
balık, iri kara üzüm kürü yap· 
mak için Foça eşsiz bir yer
dir~ Öne düş~nlere şimdiden 
tcşeldrutü bir lıorç bili;lz. 

dar eski kıymetlerden kurtu
lamıyan zavallılardır onlar .. 

Dün ile bugün arasında 
ufak bir mukayese yaparsak 
bu cihet daha iyi aydınlana
caktır: 

Eski idare zamanında genç-
liğin içtimai hayatına, milli şah
siyetine, ilmi seviyesine mü· 
essir olacak derme çatma 
bir kaç müessesedeh başka 

ne vardı ki.. 1 

Okul, milli bir ihtiyaç de· 
ğil, bir imtiyazdı. Ancak mah- 1 
dud bir zümrenin çocuğu tah· 
silden istifade edebilirdi. Ter· 

biye ve tahsil bugünkü gibi bir 
millet ve devlet meselesi şek· 

lini hiçbir zaman almamıştı. 
Eski okulun gayesi; h'byatı 

yene"·ek yaratıcı daml:ı:r ye· 
tiştirmek değil, sadece kafayı 
he;- çeşit ~uru ve faydasız bir· 
'çok bilgi malzemesile doldur
maktı. Y ctiştirdiği adam her 
bahisten dem vurdu, her çeşit 
ilme aşinalık gösterdi. Fakat 
hayat deryasında dümeni kırık 
bir gemi gibi her rüzgar akın
tısında sürüklendi. 

Yetişenler, kendi kendilerini 
yaratan veya sair hususi sa· 
halarda yükselen müstesna 
şahsiyetlerdir. Türk milleti bu 
yanlış tedris-terbiye usullerinin 
acı neticelerini asırlarca çekti. 
Öyle alimler yetişti ki: Her 
ilimden bahse çalışmakla be
raber ilmi bir şahsiyet yara· 
tamadılar. Yine öyle edib ve 
şairlerimiz gönüldü ki mızrap· 
)arını her telde oynattılar, 
lakin nihayet kuru birer mu-. ... 1. 1 • 

madılar. 

E.ski devrin eski terbiye 
müesseseleri, milli benliğimizi 
asırlarca Arab ve Acemin 
ruhunu esas tutan tedrisatile 
milli benliği uzaklaştırdı, Türk 
tarihiniiuyuttu. Ancak cumhu· 
riyet devrindedir ki Türk milleti 
hakiki benliğine kavuşarak 
yeniden doğdu. Bugün mem
leketi baştan başa milli duy· 
guların tatlı havaları içinde 
yer, yer çalkanıyor. Binlerce 
kişilik genç kitleler ve toplu· 
luklar hep bir ağızdan Türk
lüğü gururla haykırarak mede
niyet ufuklarına doğru koşu
yor. Peygamberlik devirlerinin 
mucizeleri bile Türk inkıla
bından daha hayret verici 
olmadı. C. Kırhan 

Realite karşısında 
cocuk • 

sim yaparsa çocuk ta aşağı 
yukarı ayni yollardan yürür. 
Ressam tablosunun konstrük· 
siyonunu yaparken bedii cins· 
ten olmıyan unsurları birer 
birer çıkartır atar. Çizgide, 
renkte, kompzisyon ahenginde 
hep bu noktai nazarı güder. 
Ressamın şuurla ve bir teknik 
vukuf ile yaptığı bu ihtisar 
ameliyesini çocuk ta yapar. 
Şu fark ile ki çocuk bu işi 
geniş idrak ve ihatasından 
dolayı değil, bu işin aciz bir 
müptedisi olduğu için yapar. 
Netice şudur ki ressam da·, 
çocuk ta tabiatin birçok taraf· 
Jarını hazf ve ihtisar ederler. 
Fakat ressam bu kadarla kal
maz, eserine kendin de birçok 
şeyler katar. Resim gerçi re· 
aliteye göre yapılmıştır. Fakat 
çizgi o çizgi değildir. Kompo
zisyon tabiatte yanyana geli
vermiş şekiller yığını değildir. 

Renk ve armoni tabiatin 
re'rlgi ve arrrtcmiii :cleğıiklir. 

ANADOLU 

Terbiye davası 
hem de annenin varlı~ma mer· 
but bir hayatiyettir. Şu halde 
hem annenin arızaları, ruhi 
ahvali, geçirdiği asıyohlar ço· 
cuk üzerinde müessir olur, di· 
ğer taraftan fizyolojik arızalar, 
mesela, kansızlık, fena tagaddi, 
fena bir hamil hayatı.. llh .. 
Ç,ocuğun maddi hayatı üzerine 
muessir olur. 

Büyük muhaceretlel-, 'harb· 
ler, açlıklar 've 'sefaletler 
hengamında dahili rahim ha· 
yat geçiren çocukların ekseriya 
gayri tabii ve marazi istidat· 
larla mahmul oldukları görül· 

1müştür, Annenin hıfzıssıhhası 
bijjnetice çocuk üzerinde mü
essir olur ve bu tesir, ilk te· 
şekkül hengamında bulunan, 
biT çocuk bünyesi üzerinde 
müstakbel hayatının derin, 
marazi izlerini vücuda getirir. 
Çocuk doğduktan sonra gene, 
geçirecPği fizik ve biyolojik 
hayat tarzının tesiri altındadır. 
intani hastalıklar, bilhassa ze· 
ka ve inkişaf üzerinde çok bü
yük, tahribkar roller oynarlar. 
Anne südünün, anne sıhhatı· 
nın çocuk doğduktan sonra 
bile onun hayatı üzerinde 
ehemmiyetli bir rolü vardır. 
Çocuğun, hatta pek küçük 
yaşta bile hırpalanan, ihmal 
edılen, tahkir edilen ve ehem
miyetsiz sayılan bir muhıt 
içinde büyümesi, onun ileriki 
hayatında daima izleri hisse
dilen derın çizgiler ve inti· 
balar bırakacaktır. Gıdai sefa
let te bu meyandadır. Fena 
bakılan çocuk, mesela yalnız 
kemikleri hasta olmakla kal· 
maz, gene. kemik gibi fosfora, 
••ul..,•J uıu"" uıul.alu~ vluu Jıuıu 

ğm maddi bünyesinin de za
fını intaç eder. 
Raşitik bir çocuğun zel:ası da 
raşitiktir. Çocuğun mensup 
olduğu aile muhitinin şeraiti, 
körpe yaştaki çocuk ruhu üze· 
rinde bilahare tashihi pek güç 
olacak birçok itiyatlar vücuda 
getirebilir. 

- Sonu var ----··· .. -i-lülasa bu, tabiattan ayrı bir 
şeydir. Bir insan, bir artist işi
dir. Buna san'at derler.. En 
kuvvetli realistlerden en aşırı 
modernistlere kadar san'atı bu 
manada anlamak gerektir. Bu 
böyle olunca çocuk için de 
realiteden bazı dersler almak 
ve ona bazı .şeyler katmak 
meselesi ortaya çıkar.. Stili
zasyon onun için lazımdır. 

Tabiati görmek ve sonra de· 
ğiştirmek.. Bu işte muallimin· 
de çocuk kadar aktif olması 
zaruridir; Çocuğun resim ka· 
ğıdı ressamın tuvali demektir. 
Tuval gibi onun da bütün 
sathı doldurulacaktır.. Mevzu· 
un çerçevelenmesi ve kompoze 
edilmesi usulü gösterilecektir. 
Yoksa çocuk geri ve iptidai 
vaziyetten asla kurtulamaz. Ta
biattaki şekillerin ahengi eğer 
varsa gösterilecek, yoksa o 
ahenk yaratılacaktır. Dessen ve 
renk kontrastları meselesi ço· 
cuğun yaratıcı kabiliyetlerinin 
olgunlaşmasına hizmet ede· 
cektir. (•) Böylece hayal dün· 
yasından başlayup hakikat ale
mini taklide geçen çocuk ye· 
niden, fakat bu sefer şuurlu 
bir surette evelki hayal dün· 
yasma avdet etmiş olacaktır. 
Realitenin bu aradaki rolü de 
ara sıra bakılması icab~dcn 
bir lugat kitabından farklı bir 
şey olmıyacaktır. 

(•) Okul rn Ulus 3 : Hcnk 'e 
ıırniüni yazıgı:ıJ lıiı!tıre .. ıır:- • · 

imtihan 
ağlıyan bakışlar 'Ve titriyen 
ellerle karşılaşıyoruz. 

·Bizim çocukluğumuzda "im· 
tihan mihnetten gelir., der· 
lerdi.· Hatta meşhur Napolyo
nun da imtihandan yıldığım 
gösteren hoş bir nüktesi 
vardır. 

Her işimizde hayatı örnek 
'edindiğimiz halde, hala zara· 
rını yıllardanberi an !ayıp tas· 
dik ettiğimiz şu garip r,okla
ma usulünü kaldıramadık. 

N>!batı, hayvanı tabii muhi
timizde incelemeyi öğretim 
'Prensiplerimizin başına geçiri· 
yoruz da insanı, tabii muhi
tinde tedkike yanaşmıyoruz. 

Kendinin kediliği evde ve 
dışarda; kuşun kuşluğu havada 
ve ormanda; balığın balıklığı 

da dere veya denizde görüle
bilir. 

insana gelince: onu da bir 
dereceye kadar normal bir 
çevrim olan sınıfında incele· 
mek lazımdır. 

Sınıf öğretmeni imtihan 
duygusunu vermeksizin bu işi 
mükemmel ve yanlışsız bir 
surette başarabilir. 

Hem imtihan denilen bu 
anormal usulün çalışkanı ten
bel tenbeli çalışkan göster· 
mesi gibi garip tecellileri de 
vardır. 

İmtihan verenin ruhi lıaleti 
ne ise sınıf öğretmeninin de 
hemen hemen odur. 

Bütün bir yıl canla başla 

çalıştığı halde sırf şu imtihan 
denilen usulün kifayetsizliğin· 
den dolayı çalışmasınm tnt!nfi 
tanındığını gören öğretmenin 
ıztırabı büyük ve yarası derin 
"1nsın• 

Ben, eskilerin "imtihan mih- , 
netten gelir n sözünü değişti· 
rerek "imtihan felaketten gelir n 

diyeceğim. 

A. Gürtin 

Enver (Paşa ) dan 
bahseden bir deli 
Vaktile Kuşadasındk anası 

Hasibeyi, kendisine para ver-
mediğinden malına ve para
sına göz dikerek öldürmek 
suçunaan lzmir Ağırceza mah
kemesinde muhakeme edilen 
ihsan, Temyiz mahkemesinin 
nakız kararı üzerine beraet 
etmişti. İhsan, son zamanda 
müthiş sinir buhranına tutul
muş, etrafındakileri rahatsız 
edecek derecede bağırıp ça· 
ğırdığı için Kuşadasından İz
mire getirilmiş ve deliler 
koğuşuna yatırılmıştır. ihsan, 
sakalları uzamış bir haldedir. 
Sırtında beyaz bir don ve 
hömlektt'n başka birşey bu-
lunmıyan bu adam, muame
lesi yapılmak üaere dün müd-
deiumum!liğe getirildiği sırada 
mütemadıyen bağırmak ve 
yüksek sesle söylenmek sure· 
tile birçok meraklıyı etrafma 
toplamıştır. 

Ihsan: 
- Beni Enver (paşa) sün

net ettirdi, bende knlb ve 
ciğer yok. Yediler beni, ben 
mahvoldum, fakat onlara da 
göstereceğim. 

Diye manasız birçok sözler 
söylemiş, sonra jandarmalar 
taraflndnn götürülmüştür. 

Çeşmede 
Kiralık ev 

Çeşmede ılıcalarda sahilde 
beş odalı elektrik motörü ve 
tesisatını havi ve aynı zaman
da mükemmel sıcak su ban-
yosu bulunan bir ev mevsim· 
lik kiraya verilecektir. Talip 
olanların fş Bankası direktör· 
lü üne müracaat etmesi. D.5 

• re 
ı 

v•nden 

-

l - Belediyemiz mliessesesi Elektrik santralı ile- mezbaha· 
sının 1937 mali yılı ihtiyacatında-ı bulunan ve aşağıda mu· 
hammen bedellerile miktar ve nevileri yazılı beş kalem mevaddı 
müşteile ve stopi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 
Bedel 

K. Kilo 
60000 

Lira 
4800 
840 
112 50 
620 

45 

6417 50 

4000 
450 

2000 
75 

Nevileri 
Mazot 
3 ve 4 sıfır 
Gaz 
Benzin 
Istopi 

makine yağı 

2 - işbu kapalı zarfla yapılacak eksiltme müddeti 10/611937 
tarihinden 29/6/19 s7 tarihine tesadüf eden salı günü saat 
(15) e kadar yirmi günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin 
sonuncu Sah günü tayin edilen saattan bir saat evveline ka· 
dar şartnamesine göre hazıalıyacakları teklif mektuplarını ve 
muhammen bedellerin yekunu olan (6417,50) liranın °o 7,50 
nisbdinde muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını da 
teklifnamelerine leffederek ilmühaber mukabilinde dairemize 
tevdi etmeleri şarttır. 

3 - Şartnameleri görmek ve izalıat almak istiyenlerin bet 
giin çalışma saatları içinde Belediye müessesesi muhasipliğine 
müracaat etmeleri ve istiyenlere bedelsiz olarak birer kopya· 
sının gönderilebileceği ve teklifname sahiplerinin 29 /6/ 1937 
Salı günü saat (15) te Belediyemiz Daimi encümenine mürs· 
caatları lüzumu ilan olunur. 15-20 1892 

Turgutlu icra me. dan: 
Dülek zade Arifin emlak 

ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil banka· 
ya ipotek eylediği Turgutluda 
sağı sahipi senet aşçı 

dükkanı solu sahibi senet 
berber dükkanı arkası sahibi 
senet han avlusu cephesi ta· 
rik, 2 yemini sahibi senet 
bakkal dükkanı solu sahibi 
senet aşçı dükkanı arkası sa· 
hibi senet hanı avlusu cephesi 
tarik, 3 sağı sahibi senet hel· 
vacı dükkanı solu sahibi senet 
aşçı dükkanı arkası sahibi se· 
net han avlusu cephesi tarik, 
4 sağı sahibi senet;han kapısı 
solu sahibi senet bakal dük
kanı arkası sahibi senet av· 
lusu cephesi tarik, 5 yemini 
sahibi senet dükkanı yesarı 
sahib senet berber dük
kanı solu ve cephesi tarik 
arkası dülek zade Arif ile çev· 
rili ve Turgutlunun camiicedit 
mahallesinde Bolvar sokağın· 
da Teşrinisani 1928 tarih 'e 
134 No. lı 65-62 M.M. fevka
ni ve tahtani hane ve ayni 
yerde 135 tNo. da 16 M.M. 
berber dükkanı ve ayni yerde 
136 numarada 16 M.M. aşçı 
dükkanı ve:ayni mevkide 137 

No. da 16 M.M aşçı dükkanı 
ve ayni mevkide 138 numa· 
rada 16 M.M. bakkal dükka
nı ve aynı mevkide 139 No. 
da 16 M.M. helvacı dükk5.nın 
ibaret ve heyeti umumiycsi 
altı parça ve kırk beş bin 
doküz yiiz seksen lira kıymetli 
han ve müştemilatı ile beş 

dükkanın mülkiyeti açık art rma 
suretle ve 844 numaralı cm· 
lak ve ytam bankası k nur. u 

mucibince bir defaya ma~su;1 
olmak ~artile artırması 19 ı ~ 
pazart~si günü saat 15-16 ··d~ 
yapılmak üzere bir ay nıtJ 
detle satılığa kenuldu. 

B . . d sntıŞ u artırma netıcesın e '' 
be deli tahmin olunan kıyoıe· 
tin yüzde yetmiş beşini bil: 
lursa en çok artırana ihaıesı 

Yapılacaktır. Aksi takdirde 
··re 2280 numarnlı kanuna go 

satış geri bırakılacaktır. Sat'.: 
. · ı l .. steri 

peşın p .. ra ı e o up mu~ ~ 

den yalnız yüzde iki buÇ~ı.ı 
dellaliye masrafı alınır. iş et 

. k 1 .. . d h gayrı men u uzerın e ·ıı· 

hangi bir şekilde hak talebı . 
k' reS de bulunanlar ellerinde ı .f111i 

mi vesaik ile birlikte Y1 

9 
gün z&rfında Turgutlu ict851rı 
müracaatları lazımdır. .. 

sı 
Aksi halde hakları tapu }' 

cilince malum olmadıkça P; 
laşmadan hariç kalırlar. 8 tf' 
937 tarihinden itibaren ş:ıiP 
name herkese açıkıır. 'f te' 

olanların yüzde yedibuçu~ bİ' 
minat akçesi veya ınilh ve 
banka itibar mektubu 'fut' 
33/937 dosya numarasilc ,,ıır' 
gutlu 2 inci icra memurlll:?ı 
müracaatları ilan olunur· 

H. iş. No. 75 tf1 
Emlak ve Eyttl 

bankasından: 
9t9' 

33/746 icra dosya nuıfl,5,Jı e~ 
.ile satılan, yukarıda 1,cıs' 
yazılı gayri menkulün 'gs>'" 
isterse, [bankamızca bu rııeti~ 
menkule konulacak kı.Y uııı1 

yüzde ellisine kadar u~ "'' 
'ktD"" 1 

sartlarımız dahilinde 1 

pılubilir. 



( 

e 

51 ,, 
i~ 

15 Haziran 937 

[%mir Komutanlıtı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın tlma komisyonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi mu· 
şambası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Hepsine biçilen ederi 15530 lira 60 kuruştur. 
3 ihalesi 17 /Haziran/ 937 Perşembe günü saat 15 de 

Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
5 ilk teminat parası 1164 lira 80 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayttlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 30 15 30 15 1290 

fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Biçilen ederi (159956) lıra (77) kuruş [yüz elli do· 

kuz bin dokuzyiiz elli altı lira yetmiş yedi] kuruş olan 
Eskişehirde uçuş yolu yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de M. m. v. 
sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname keşif ve pilanları (800) kuruşa M. m. v. 
sat. al. ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gön
derilmez. 

4 - ilk teminat parası (9248) liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı ol-

maları şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı belge· 
lerle Bayındırlık bakanlığından aldıkları vesika Bayın· 
dırlık genel ve fenni şartnameleri ve müdafaadan alı· 
nan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. 

-- m. v. sat. al. ko. nuna vermeleri. 30-4-9-13 (1685) 

lzmir Mst. Mv. K. sat. aL ko. rs. den: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan ederi (60) 

altmış bin çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1275 kuruşa almak ve örneklerini gör· 

mek istiyenlerin her gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı (13950) on üç bin dokuz elli 
liradır. 

4 - ihalesi 24 161 937 perşembe günü saat 15 tc M. M. V. 
satın alma komisyonunda Ankarada yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart ol1rıakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. al. 

.......___ ko. nuna vermeleri. 8 10 15 22 1786 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı için 28.000 yirmi 

sekiz bin kilo sadeyağı kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. 

2 - ihalesi. 28/Haziran/937 pazartesi günü saat 17 de Ma
nisa Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 27160 yirmi yedi bin yüz altmış lira 
olup ilk teminat parası 2037 iki bin otuz yedi liradır. 

4 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde Manisa Tümen sat. 
al. komisyonunda görülebilir. , 

S - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 saytlı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel Manisa Tümen sat. al. komisyonuna 

............... vermeleri. 10 15 20 24 1848 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hepsine biçilen ederi 32500 lira olan 7374 kalem 

elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 17 /Temmuz/937 cumartesi günü saat 11 de 

Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 165 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
S yonundan alınır. 

- Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kakalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 

~komisyonuna vermeleri. 1 15 30 15 1633 

1~1'1ıir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 125000 

yüz yirmi beş bin metre kılıflık bez kapalı zarfla ek· 
2 siltmeye konmuştur. 

- İhalesi 22/Haziran/937 sah günü saat 15 de M. M. 
3 V. satın alma komisyonunda yapılaeaktır. 

- ilk teminat parası 3562 üç bin beş yüz altmış iki lira 
~ 50 kuruştur. 

- Şartnamesi 238 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
S Yonundan alınır. .._ f ksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 

l~~syonuna vermeleri. 4 9 15 19 1740 
mır M~.~.--------------~~----------~.......;;~--1 ....._ . ustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

~1.Yade Atış okulu Maltepe ve Bursa askeri liseleri 
ıçın alınacak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 
~3/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de fstanbul 

0 Phanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi ya
~ılacaktır. işbu makinel"r 4 parçadan ibaret olmak 
Uzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 

ANADOLU '1 Sayfa 

lzmir beledigesinden: 
Temizlik hanında bulunan 

r Emlak ve Eytam bankasından; 
No. Yeri No.su 

Eski Yeni 
Nev'i 

M.2 
Depozitosu 

T. L. 
eski masa, dolap. havagazı 
saatları. telefon. elektrik ede
vatı vesair kırk üç kalem 
eşya ve hurdalar 22-6·937 
salı günü saat on altıda pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. He
pısının muhammen bedeli 

PEŞ 1 N 
586 Hurşidiye Mah. Sadullah Ef. s. 31 Taj 15 Ev 90 

160 
40 

1117 Karşıyaka Donanmacı Mah. Nuh B. S. 33 37 n 

1129 " 
,, 

" Nazlı 24·26 32-34 " 1130 ,, Alaybey mahallesi Naldöken 
tramvay caddesi. 137 141-14 " doksan bir lira altmış dört 

kuruştur. iştirak için yedi 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

1134 Birinci Karantina tramvay caddesi 396-7 Taj 447 
" 

50 
650 

TAKSiTLE 
214 Turan Menemen sokak 17 218 

" 
360 

330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 
" 

20 
13,96 

1805 8 11 15 18 
426 Karşıyaka Alaybey Mirat s. ada 17 parsel 6 44· 1 25-1 Aarsa 174.50 

Beher metro murabbaı on 
liradan bin sekiz yüz altmış 
lira bedeli muhammenle 12 
sayılı adanın yüz seksen altı 
metro murabbaındaki 11 sayılı 
arsası baş katiplikteki şartna
me veçhile 22-6-937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz kırk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli· 
nır. 4 8 12 16 17 54 

427 " " Naldöken tramvay caddesi 106 108· l 
ada 13 parsel 5 

" 
428 Karşıyaka Hayal çıkmazı ada 5 parsel 5 8 16 

114-1 
ti 

197.-
115.-
324.25 

23,64 
9,20 

38,10 429 " Alaybey Naldöken tramvay " 
caddesi ada 13 parsel 9 

430 Karşıyaka Alaybey Naldöken " 
ada 14 parsel 19 

113, 115 109 " 
352.50 35,25 

431 Karşıyaka Alaybey Yalı caddesi 
ada 13 parsel 19 

221 215 " 987.25 148,09 

434 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 14-12 14· 16 " 
270.50 32,46 

ada 26 parsel 7 
441 Karşıyaka Alaybey Piliç sokak 

ada 20 parsel 1 
10-12·16 18 " 

696.- 55,68 

442 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak 
ada 20 parsel 14 

5 7 
" 

1,514.50 121,16 

FOTO 
443 Karşıyaka Celal bey Naldöken tramvay 120 116 

caddesi ada 13 parsel 11 1 " 
569.- 113,90 

447 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak 5-2 9 , 
ada 16 parsel 22 /I 

518.- 47,26 

Refik Lütfi Or 1128 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey cad. 34-27 80 Dükkan 200,-

Zevkinizi okşayacak poz 
T'enıiz işçilik 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 29·6·937 Salı günü Hat ONDA ihalesi yapılmak kaydile artırmaya konul· 
muştur. Hükumet civarı Kaymakam 

Nibadbey caddesi No. 20 istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini 
ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 

veznemıze yatırarak artırmaya girmeleri 
15 27 1901 

olup monte ve provaları dahil olmak üzere İstanbul 
jçin 5500 Bursa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. Esaas Yeri No.su Nev·i 

PEŞ f N 

Depozitosu 
T.L. 

2 - ilk teminatı 1275 liradır. 
3 - Şartnamesi Tophane sat. al. komisyonunda görülebilir 193 Manisa Turgutlu camii kebir 
4 - Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meruttur. 
5 -: isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-

mahallesi bulvar sokak 7 /34 Han 1.100 
FAiZLi TAKSiTLE -

38 Turgutlu Yeni mahalle eski 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
176 

kilise sokak 94,94 A Ev 

evvel Tophane sat. al. komisyonuna vermeleri. Turgtlu İstiklal mahallesi 
200 

25 8 15 21 1420 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan 150000 

2 

yiiz elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 22/Haziran/937 salı günü saat 11 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 20250 yirmibin iki Y.üz elli liradır. 
4 - Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeler. 4 9 15 19 1727 

fımir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Her birine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 elli bin 

tane kar gözlüğü münakasasına istekli çıkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin M. M. V. sat. al. ko. nuna müracaat et
meleri. 

3 - ilk teminat parası 3375 üç bin üç yüz yetmiş beş 
liradır. 

4 - ihalesi 2816/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 
sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir
likte ilk teminatlarını ihale saatında M. M. sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 11 15 20 25 1 g47 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

2 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen fiati 330 kuruş olan 
70000 yetmiş bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 1205 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 
4 

5 

ilk teminat miktarı 12800 on iki bin sekiz yüz liradır. 
ihalesi 2 /7 / 937 cuma günü saat 11 de Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. 
al. ko. nuna vermeleri. 15 20 25 30 1894 

- Sıhhat eczanesi -
Bü ük Sal 

paşa camii civarı 

177 Turgutlu Turan mahallesi 
Subaşı sokak 

194 Turgutlu Yenice mahallesi 
lzmiryolu "Ada 127 par· 
sel 2627. 

20 Ev 
"Alt katta üç dükkanbir 
sofa iki oda ve üst kat
ta dört odayı müşte-

mil otel" 

Ev 
217 Turgutlu Yeni özyurt mahal· 

600 

120 

lesi eski hükumet caddesi Ev 170 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin veya dört 

faizli taksitle sat~şları 1017 / 1937 cumartesi günü saat onda 
yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurde gayri menkullerin hizala· 
rında yazılı depozitoyu Turgutlu Esnaf ve Ahali bankasına 
yatırarak müzayedeye iştirakleri ilan ~lunur. 15 3 1877 

ııan 
lktısat Vekaleti iç ticaret 

umum müdürlüğünden 
Türkiye Yangın ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere 

kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet ha
linde bulunan Güven Türk anonim sigorta sosyetesi bu kerre 
müracaatla lzmir şehri ve Ege mıntakası acenteliğine şirket 
namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak ve 
bu işlerden doğacak davalard2, hütün mahkemelerde müddei, 
müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatilarile hazır bulunmak üzere 
Sümer Bank İzmir Yerli Mallar Pazarını tayin eyledigini bil· 
dirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkın· 
daki 25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık gö
rülmüş olmakla ilan olunur. 

lzmir memleket hastanesi baş
tabibliğinden 

fzmir memleket hastanesinde bir yıllık ihtiyacını karşılıyacak 
olan 1800 liralık kıymeti muhammeneli Rontken filimi ve 680 
lira kıymeti muhammeneli evrakı matbua ve 7 5 kilo sikletinde 
127 lira 50 kuruş kıymeti muhammeneli iki adet kazan vc-
6 adet tencere 15-6-937 tarihinden 5.7.937 tarihine kadar 20 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune ve şeraiti 
münakasayı görmek istiyenler her gün izmir memleket hasta· 
nesi sertababetine ve eksiltme günü olan 5-7-937 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar lzm:r vila· 
yet daimi encümenine % 7,5 nisbetinde filim için 135 lira, 
evrakı matbua için 51 lira ve bakırlar için 10 lira teminatı 
muvakkata mektubu ile müracaatları ilin olunur. 



Sayfa s ANADOLU 

Başvekilimiz Kamutayda mühim beyanat verdi .. 
aynı hararetle karşıladı. (Al
kışlar) 

Arkadaşlerım, dört Balkanlı 
devletin ayrı ayn cephele
rinden dolayı vakit vakit gö· 
rülen husnsi politikaları on· 
lann Balkan antantı taahhüd
leri üzerinde vaziyetlerinin 
hafif veya zayıf olduğunu zan
nettirecek propagandalara se
bebi yet vermektedir. Bunu 
görüyoru7. Amma buna inan· 
mayın. En yakın temaslarımız
la anlıyoruz ki dört Balkan 
devleti hendilerini birleştiren 
sulh idealinde samimi ve sa
bittirler. (Bravo sesleri, al· 
kışlar) 

Bulgaristan komşumuzun e· 
velce de bir iki münasebetle 
huzurunuzda arzettiğim Bal· 
kanda sulhu muhafaza etmek 
ve diğer komşularile iyi mu
nasebetlerini artırmak için 
gösterdiği hüsnü niyetleri biz 
yakından ve en salahiyetli 
ağızlardan işittik. Bulgaristan 
bizimle hususi bir muahede 
ile bağlı olduğu gibi Yugos· 
lavya ile de hususi bir mua
hede ile bağlıdır. Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanya ile 
münasebetlerini de hale ge· 
tirmek kararında olduğunu 

söylemiştir. 

Bu arzularını Türkiyc~yalnız 
teşvik eder ve elinden geldiği 
kadar teshil eder. Şüphe yok
ki Balkanlarda Bulgaristanla 
diğer kemşuları arasında sıcak 
dostluk havasınır. teessüs et
mesi ve bütün Balkan devlet· 
!erinin söyledikleri gibi ciddi 
ve iyi niyetli bir dostluk yo· 
luna girmesi hepimiz için se· 
vinçli bir emel ve Avrupa sul
hu için bir mesneddir. Bulga· 
ristanla aramızda şimdi tefer
rüata girişmek istemiyorum. 
Milletimizin hassas olduğu 
mevzular malumdur. Aramız
daki münasebetlerde yekdiğe· 
rimizin hassas noktalarına dik
kat etmekte ve ıyı dostluğu 
inkişaf ettirmekte menfeatleri· 
miz olduğunu müşahede ettik. 
Görüyorsunuz ki bütün esas
lar devletler arasında söz ola
rak katedilen bütün mesafeler 
hayırlı ve ileridir. Bunun ıyı 
bir surette tatbikinin her iki 
memleketin menfcatı olduğu· 
nu takdir ediyor ve takibedi· 
yoruz. 

Arkadaşlar, Size Cemiyeti 
Akvam üzerinde görüşlerimizi 
de söylemek isterim. Bu mü
essesenin kuvveti ve zaafi son 
zamanda mübalağa edilmiştir. 
Kuvvetine inananlar büyük 
davaların ve büyük meselelerin 
bolaylıkla fili ve kat'i bir su· 
rette halledilebilmesini bekle
mişlerdir. Bu lüzumundan faz
la bir haya! perestişliktir. Za· 
af ini ileri sürenler onun hiç
bir faydası olmadığını ve Mil
letler hiçbir teminat vermedi
ğini zannetmektedirler. Bu 
öyle bir zannetmekte hakikati 
asla kendi hakiki ölçüsü da
hilinde görmemiştir. Cemiyeti 
Akvam bugün onun hukukan 
ve filen haricinde bulunan 
devletlerin faaliyetinden mah
rum bulunmakla büyük bir 
mahrumiyet ve zayıflık içinde· 
dir. Buna şüphe yoktur. Ha· 
ricinde bulunan devletlerin 
kıymetli ve beraber müşterek 
çalışmalarını Cemiyeti Akvam· 
da birleştirilmeleri bu müesse
senin beynelmilel sulh ideali 
için haiz olduğu yüksek oto
riteyi çok huvvetlendirecek 

Buna şüphe yoktur. Bunu 
temenni ederim. Ancak bu· 
günkü haliyle cemiyeti akvam 
az bir kıymette değildir. Bü· 
yük bir ehemmiyet ve büyük 
bir kıymettedir. Milletlerin şu 
kadar çok milletlerin muayyen 
sulh hedeflerinde birleşmiş ol
duklarını söylemeleri, dünya 
için, be, eriyet için esaslı bir 
mesned teşkil eder, (Alkışlar) 

Ondan sonra bu kadar mil
letin mesul ricalinin vakıt bu
larak birbirlerini görüp anlaş·· 
maları, az görülecek bir fayda 
değildir. Ve nihayet bazt kıy· 
metli tecrübeler göstermiştir
ki cemiyeti akvmam beynel
milel meseleleri mütelea ve 
bazı ahvalde ayrı çareler bul· 
mak için kıymetli bir vasıta
dır. Ve nihayet :cemiyeti ak
vamın beynelmilel sulh ıcın 
çizmiş olduğu ideal hareketin 
tahakkukuna yardım etmesi 
temenni olunan bir idealdir. 

Arkadaşlar, muahedelerin 
hulus ile tatbik olunması her 
şeyden eve! imza edenlerin 
hüsnü niyetlerine bağlıdır. Si· 
ze biraz evel Fransa ile Tür· 
kiye arasındaki sıcak havayı 
ve Fransanın mesul ricalinde
ki hulusu ifade ettim. Bu 
halde Hatay üzerinde vardı· 
ğımız anlaşmaların hulus ile 
tatbik olnnması için ne kadar 
unsur taşavvur olunabilirse bu 
anda o unsurların hepsi eli
mizdedir. Bir takım mümkün 
olduğu kadar hafif tabir kul· 
lanmıya ve aramıya çalışaca· 
ğını. Vaziyetten haberdar ol· 
mıyan ve nihayet vaziyeti bu· 
lundurdurmakta türlü saikaya 
kapılmış olan siyasetçilerin 
cemiyeti akvamda verilen ka· 
rardan sonra sünükette olma· 
dıklarını ve bu sükuneti boz· 
maya çalıştıklarını görüyoruz. 
Hatıblerin bu hususteki endi· 
şeleri yalnız büyük meclisten 
değil memleket muhitinden 
bize aksetmektedir. Burada 
müsterih olmak için bazı nok· 
taları göz önünde bi.ilundur· 
mak faydalıdır, zannederim. 

• 
Kabul olunan muahedelerin 
tatbiki vazifesi bugün ıçın 

Fransaya düşüyor. Bugün ta· 
ahhüd ettiğimiz muahede ile 
Hatayın tamamiyetinin her va· 
sıta ile mahfuziveti Türkiye 
ve Fransaya düşüyor. Nihayet 
bu esaslar cemiyeti akvamın 
müzahareti ve iştigal sahası· 

dır. Hatta eğer hukuk.;ular 
tabiri caiz görürlerse rnesuli
yeti altındadır. 

Demek ki biz, alakadar 
olanların hüsnü niyetleJile bu 
mualıcdelerin tatbik olunaca· 
ğından emin olacağız. Ve ni· 
yet bütün vasıtalar çaresız 
halırsa ve hakikaten siyaset 
tahrikileri bütün bu beynel
milel akitleri hiçe sayacak 
kadar tecavüz fikirleri gös· 
terirlerse en nihayet cemiyeti 
akvama iltica etmekten de 
beri kalmıyacağız. Bugün ora
daki vaziyet, cemiyeti akva· 
mın kabul ve tesbit ettiği 
esaslar dahilinde emniyetin 
hüsnü tatbiki cemiyeti akvamı 
teşkil eden bu kadar millet· 
!erin müşterek faaliyeti ve 
taahhüdü altındadır. Sükunetle 
söylediğim bu sözlerin içinde 
Hatay için yapılan anlaşmanın 
behemehal ve bütün hulus ile 
tatbik olunması için kafi mü· 
eyyidcler mevcuttur ümidin
deyim. Esasen Hatipler gibi 
milletimizde Suriye halkına 

kiki teveccüh ve mu-

habbetle mahmüldür. Ve bunu 
yad ile Suriye halkına karşı 
Türklerin hassasiyetini göster
mek için kıymetli fırsatlardan 
istifade ettim. 

Bunnla Türkiye, biz cemı· 

yeti akvamın lehinde ve aley
hlnde ileri sürülen bütün nok
taları düsünerek onun faydalı 
bir müessP-se olduğuna, onun 
esasları dahilinde siyaset ta
kib etmek istediğimizi hulasa 
ile ve şuur ıle kani olduğu· 
muzu göstermiş oluyorum. 

Arkadaşlar, Başında söyle
diğim gibi siyasi münasebet
lerimizden bahsederken kom
şularımızla münasebetleri ayrı 
ayrı mevzu bahsettim. Komşu 
olmadığımız devletlerle de mü
nasebetlerimiz çok iyi ve dos· 
tanedir. Ve hiçbir memleketle 
esaslı hiçbir jhtilafımız yoktur. 

Bunu memnuniyetle kay· 
dettikten sonra bugün bütün 
dünyanın sulh davası ile meş
gul olduğunu, milletlerin bey
nelmilel sulhün idaresini sağ· 
lam esaslara istinad ettirmek 
için ne gibi tedbirler bnlmak 
lazım geldiğini aradıklarını 
söyledim. Beynelmilel sulhun 
devamı ve sağlam esaslar 
üzerinde bulunması çareleri 
aranı}or. Henüz bblnnmuş 
değildir. Memleketimizin sulh 
için çok arzulu olduğunu bil· 
mekle beraber onu beynelmi
lel sulhun sarsılmaz bir takım 
esaslara bağlanmamış olduğu· 
nu daima düşünmesinde ve 
bilmesinde zaruret ve lüzum 
görmekteyim. Bu sözleri onun 
için söylüyorum. (Bravo ses
leri) 

Biz sulh davasında hakiki 
ve samimi bir hadim vaziye· 
tindedir. Kendi vesaitilizin, 
faalivet sahamızın dahilinde 
beynelmilel sulhun muhafaza· 
sına çalışır ve Türkiyenin ha
yır menfaatını sulhta bulmak 
onun daima muhafaza edil
mesi temennisindeyiz. 

Arkadaşlar, bu noktanın si
yasi zihniyetimiz olarak anla
şılmasını isterim. Biz beynel
milel sulhun Türkiyeden uzak 
ve bizim hududlarımızdan çok 
ayrı yerlerde de bozulmasını 
kendi menfaatimiz ve hayrı· 
mıza muvafık görmeyiz. (Bra· 
vo sesleri) 

Biz memleketimizin emniyet 
ve siyasetini herhangi iki 
memleket arasındaki nifak ve 
ihtilaf tan beklemiyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Bu esaslı bir notadır. Biz 
kendi memleketimizin emnı
yotini diğer memleketler ara
sında iyi münasebetler ve em
niyetli münast:betler bulunma· 
sile pekala telif olunacak, te· 
mın olunacak itikadındayız. 
(Alkışlar) 

Onun içindir ki, dığer iki 
memleket arasındaki herhangi 
nifak ve iftiraka karışmayız. 
Onun düzelmesini isteriz. Ve 
herhangi iki memleket ara
sında nifak ve iftirak husulünü 
asla istemeyiz. Bilakis elimiz
den geldiği kadar memleketler 
arasındaki bu kabil bozukluk· 
ların ve müsademelerin orta· 
dan kalkmasını temenni ede· 
riz. Milletler arasında mühim 
bir uzuv ve kuvvetli bir millet 
olarak çalışırken bizim siyase
timize delil olan, saik olan 
esaslı fikirler ve manevi se
bepler, amiller bu söylediğim 
sebeplerdir. 

Arkadaşlar; harici münasP.· 
betlerimizden geçerek şimdi 

dahili siyasetimiz üzerinde de 
bir iki malumat arzedeceğim. 
Dahili siyasetimiz üzerinde tek 
mesele olarak eskiden Dersim 
dediğimiz Tunceli vilayeti ha· 
<liselerinin esasını ve bugünkü 
vaziyetini hazuundan efkarı 
umumiyeye açıkça bildirmek 
isterim. 

Büyük Meclisin malumudur· 
ki, hükuet iki senedenberi 
Tunceli mıntakasında hususi 
ıslaeat programı takip etmek· 
tedir. Bu program bu mınta
kayı medenileştirmek için bü
tun vasıtalarla ve husi hü
kümler dahilinde genış bir 
çalışma teferrüatını ihtiva et· 
mektedir. Bunu şimdiye kadar 
orada kanuna muhalefetten, 
kuvvet ve zevk almış olan 
bazı reisler iyi karşlamadılar. 
Islahat programına mukavemet 
ve muhalefet etmek istediler. 
Bu; bizi tarihini tam soyliye· 
miyorum. Mart nihayeti, Nisan 
bidayetlerinde hususi askeri 
tedbirler almayı icap ettirdirdi. 
Orada şunu düşündük: 

Mukavemet eden ve huku
metin islahat proğramına mu· 
halefet eden mıntakada ne 
yapmalıyız?. Şimdiye kadar 
olan Dersim tecrübeleri orada 
hükumetin bir emrine karşı 
muhalefet olunca mühim bir 
kuvvet toplıyhrak o mıntaka
da ciddi tedibat yapmak ve 
bırakmamak. Biz buna sel 
seferleri dedik. Memleketin 
bir tarafında bir hadise çı· 
kınca onu kuvvetli bir surette 
ve sel halinde gelip geçmek
ten bir fayda husıl olmıyacağı 
kanaatında bulunduk. Biz mu· 
halefet edenlerin mukavemet· 
lerini bertaraf ettikten sonra 
kendi proğramımızın hiç bir 
şey olmamış gibi takip olun
masını esaslı vazifefizden say· 
dık. Bugünkü vaziyet şudur: 

Orada jandarma ve hüku· 
met kuvveti tamamile teessüs 
etmiştir. Tuncelinde islahat 
programı olarak düşündüğü
müz tedbirler fasıla görmek
sizin devam etmektedir. Yol 
yapıyoruz, mekteb yapıyoruz, 
karakol yapıyoruz. Bir iki ay 
miıddetle bu işlere fasıla gel· 
miş olan yerlerde tekrar bu 
işlere başladık. Şimdiye kadar 
bu hareket ve faaliyet esna· 
smda orada ciddi müsademe· 
ler olduğunu ve arada büyük 
zayiat geçtiğini zannettiklerini 
işittim. Onun için size şimdi· 
ye kadar, yani üç aylık hare· 
kat esnasında uğradığımız 
hakiki zayiatı olduğu gibi 
söylemek isterim. 

14 haziran, bugün aldığım 
rapora göre, şimdiye kadar 
olan zayiat jandarma, asker 
ve muhafız, korucu olmak 
üzere 13 şehid, 18 yaralıdır. 
Bunların içerisinde bir tanesi 
subaydır, teğmendir. 

Bu zayiatın bize elem v~r
diğini ve büyük meclisin his· 
siyatında çok acı yaptığını 
müşahede ediyoruz. Fakat ha· 
disenin ehemmiyetli; bilhassa 
mübalegalı neşriyata karşı ya
pılan iş karşısında fedakarlığın 
fazla olmadığı noktasına na· 
zarı dikkatinizi celbetmek is
terim. 

Bugünkü vaziyette tekrar 
ettiğim gibi jandarma, hüku· 
met vaziyete tamamen hakim
dir. Kafi derecede askeri kuv· 
vet orada hazırdır. fslahat 
programı tak.il> olunmaktadır. 
Huzurunuzda söylerken bütün 
memleketin va mahallinde 

bulunan vatandaşların işitme· 
sini isterim ki cumhuriyet hü
kumeti oraya islahat progra
mını süs olarak, heves olarak 
götürmedi. (Bravo sesleri) 

Ne kadar müşkülata uğra· 

sak, neaadar çok sene sürse 
yaz ve kış bu programı biz 
orada tatbik edeceğiz. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar.) 

Hangi bir meseleyi Büyük 
Millet Meclisi kabul ettikten 
sonra şimdiye kadar bazı ufak 
tefek muhalefet muhalefet ve 
iktidarımızda olmadı. Bu se· 
ferde programımızı ve B. M. 
Meclisinin kararını tatbikten 
geri kalmıyacağız. Bunun bu 
suretle ve kanaatla bilinmesi 
zannederim ki, bizim işlerimizi 
kolaylaştırdığı kadaa henüz 
aklı başında olmıyan reisleri 
biran evel hükumetin kudretli 
olduğu kadar adaletli ve şef
katli kucağında selamet ara· 
malarını yegane çıkar yol ol· 
duğunu ikna edecektir. 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ki, bütün meseleleri size açık 
olkrak söyledim. Bundan son· 
ra hükumetin umumi faaliyeti 
üzerinde söz söylemek içia 
bugün büyük meclisin ruzna· 
mesinde bulunan meseleler 
ayrı ayrı ve canlı birer misal 
vermektedir. imar lpolitikasını 
takib lediyoruz. Vergileri ten· 
zil etmek için her fırsattan is· 
tif ade ediyoruz, Mali politika 
olarak birkaç senedenberi ta
kip ettiğimiz indirme tedbir· 
leri şimdiye kadar müsbet ne· 
tice verdi. indirdiğimiz vergı
lerden bir, iki senede azalan 
nisbeti telafi edecek miktarda 
karşılık aldık. Bugün yaptığı· 
mız petrol indirmesinde de 
ve diğer vergı indir.nesinde 
de memlekette yeni bir inki
şaf göreceğimizi ümit ediyo· 
ruz. Vergi ıslahında imkan 
bulduğumuz her mevzuda in· 
dirme siyasetine şaşmadan de· 
vam edeceğiz. (Alkışlar) 

Maliye Vekili arkadaşımız 
Büyük Mecliste büeçe müza
keresini yaparken yeni seneye 
on milyon lira kadar bir ha· 
zine vaziyeti devredebileceğini 
ümit ettiğini söylemişti. Hazi· 
tan bidayetindeki ilk hesaplar 
bize Maliye Vekilimizin tahmin 
ettiği iyi vaziyetten fazlasile 
tahakkuk ettiğini gostermiştir. 
Huzurunuzda 10,000,000 ol
duğunu söylemiştim. Bana ve
rilen malUmatta Haziran niha
yetinde vaziyetimizin 11 mil
yon beş yüz bin lira f azlasile 
intikal ettiğidir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

İyi ve sağlam bir bütçe 
memleketimizin bütün faaliyeti 
ıçın çok itimad veren bir 
esastır. Yeni bütçenin ne ka
dar sağlam mevzular Üzerinde 
kurulduğunu söylemek ıçın 
size söyliyeyim ki yeni bütçe
yi Biiyük Meclis 231 milyon 
küsur üzerinden kabul etti. 
Bizim 936 da tahsil ettiği
mız miktar muvakkat olan 
son sene nihayeti hesaplarına 
göre, 241 milyon liradır. (Al· 
kışlar) 

Görüyorsunuz ki kabul et
tiğimiz büdcenin fazlasını ge· 
çen senede filen tahakkuk et
tirmiş bulunuyoruz. Bu mem· 
leketin iktisadi hayatında tu· 
tulan yolların iyi semere ver· 
diğini ve memleket,n mütema· 
diyen inkişaf yolunda yürüdü
ğüne madii bir misal olarak 
telakki edilir ümidindeyim. 

Arkada~lar, kısa ve münfe· 

rit nsktalarla siyasetimizin ha· 
rici, dahili ve umumi hatlarına 
işaret etmek istedim· Tafsila· 
tını ve teferruatını büdce mü· 
zakerelerinde etrafiyle bildi· 
ğiniz bu esaslı siyaset hatl;m· 
nı kanaatla takib etmek fik· 
rindeyiz. Bizim bu hususta 
tasvib ve teşvig ettiğiniz yük· 
sek reylerinizle göstermenizi 
arzu ederiz. (Sürekli ve şid· 
detli alkışlar) 

Ankara, 14 (A.A.) - Baş· 
vekil ismet İnönü refakatinde 
Hariciye Vekili Dr. Rüşdü 
Aras olduğu halde akşam sa· 
at 19 da hususi trenle İstan· 
bula hareket etmiştir. Ayni 
trenle Adliye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu, Gazi istasyonuna 
kadar Başvekilin refakatinde 
bulunmuştur. 

lnönü kabinesine 
ittifakla itimad reyi 

verildi 
Ankara, 14 (Hususi) - Baf 

vekilimiz Jsmet lnönü, beya· 
natından sonra Meclisten iti· 
mad reyı istemiştir. Meclis 
mevcut 329 reyle müttefikan 
İnönü kabinesine itimad re)'1 

vermiştir. 

iş kanunu tezahüratı 
~- Başı 1 inci sahi/ede -

Sa) ın vataudaşlnr, 

B~nılen evci gerek işı;iler, ~· 
rek iş verenler nanıınn söz sÖ) lı• 
yen arkaclaşlarımın cumlıuriyel jıl•~ 
resine l.:ar~ı gösterdikleri saoıill'.1 

rı· duygu ve minnettarlığa, cut11bU 
yet hükumetinin bir mümessili !I' 
fııtile evvela teşekkür ederim. 

·~· Hu arkadaşlarımın işaret ctU il• 
leri gibi, Türkiye cumhuriyet b 
kiımetinin, ba~ka idarelere ı,e11st' 
nıiyen taraf lan vardır. O da, fil~ 
kiyede hakların tam zamanında •. 
adalete en uygun şekilde sabiblct'" 
ne temin edilmiş olmasıdır. 

Arkada,lar, başka memleketi•" 
de ve başka rejimler içinde ba~,ıt 
istihsal etmek için luğraonıak .11 

didinmek lazım geliyor. Türk .1~ 
kıldbı içinde hakların sahiblet111 

·1 . . . fi 1 - d l i9ıe• verı mesı ıçın az a muca e e 
·o•' 

mez. O hakkın, bak oldu~uoll 1 sı 
nılması ,.e bunnn duyulıJJ' 
kllfidir. 

B. . l k . . d 600 
ızım mcm e etınıız e Ji• 

günlerde meriyet mevkiine vd. 1 
len ve yanndan itibaren taıbi~~. 
haolanacak olan io kanunu <fa, il 
tün vatandaşlara io almak '" tt' 
vermek yolunda milsavi haklar 
min eden güzel bir kanundur· jf 

Bu kanun hem i~çiyi, }ıelll ıe
vereni sevindirmiştir. Bu güı~di'' 
zahürat, onun en canlı ınisıılı t' 
Biz mcmlckeıimizJe yalnız bi~rf< 
ye için çalışır, ve hepimiz b• od' 
·1ü .. • ~ O d h · il9ıi1 u ounuruz. a erşeyın r'' 
Türk cumhuriyetinin } aoanı89~~r 
yedar olmasıdır. Hedefimiz )Jı Jıll' 
'füstakil bir Türk camiaııı fe ıt 
nun için de bize mütesaviyeO dl' 

· d'I · b. h- · bar••1 
.. mın e ı mış ır urrıyet . ~· 

Diz, i~çimiz, io vercııi•111'.,., 
pimiz hö) le elbirliği ile çahf

11 
1 

sonra elde edilmiş bu güıe~ ~ef' 
nin de günden güue dııhıı İ1~ 

l .d. • . biiJıtı va arını yı ıreccğımız ta 1 
ve bizden sonraki cvlidlat1

1111
" 

hep müstakil memleket göre'" J 
lıu hürriyet havasını tenef (il•~
ccllerdir. Size bunu, eizdc0 g., 
ğüm samimi elbirliğine JaY:,., 
müjdelerim. Bugünleri yıır~ilf 
ye bize bugünleri güstercll ~ 
}erimize ben de sizinle 

hürmetler yollıırım.,. il' 
Jlbayın nutku çok. ıılk•f 

0 
ı; 

işçileı yaouın Atatürk, yaoası 
huri yet diye bağırmıolardıt·b.,ı ~ 

Bundan eonra Reisicı.JOILi" Jl 
türkc, Meclis reisi Abdülb• el I 
deya, Başvekil General f~ri 1 

nüne, parti genel sek~~ı"' t'. 
Ekonomi Bakanına bağlı ~~ 
ran ve minnet telgraf fatl 

miştir. ıı1'11 

t • • ·ı • •a k•0" 11 r.mır ıfı;ı erı, '• f ,.oı 
tatbikine ba~laııdıgı b• 1"'"~ 

·ıet ... pazannı, her sene i~çı r ,.,t 
ıcıırıı J' ı olarak kutlulamağa ı'I o 

ler, hep birlikte Jıaıııtoıı~ ,6t, 
rakile cumhuriyet ın:ırf' ,,,..... 
rek sevinç içinde d11ğılıO•f 


