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Londrada çıkan The Truth gazetesinin mühim bir makalesi 

lürk-lngiliz ~iyasi yakınlık 
ve dostluğunun manası 

8ritanya imparatorluğ~nun ticaret ve emni
yeti, Italyadan çok daha ziyade Türki

yenin alacağı vaziyete;~bağlıdır 
Ankara, 4 {A.A.) - Lonrlrada 

~itan Tl.ıe Truth mecmua ı Jngiliz· 
~ak l t dostluğtınuu manası başlığı 
1111rıda şu )lltıyı ncşrctmekteclir: 
. "İngi1iz ,.e Alman menfaatleri· 

llı11 le 1. 
l arşılaştığı ceblıc adını \·ere n· 
ecc11· 

b•ıniz yer Çanakkaledir. !\iman 
ll(i~ 

11
• 
1
n7.unun bu cchl.ıe) e kadar gc· 

ltı~ eın,,. ine lüzum uz .. üpbe 'e 
bt~ulara ılüşmeden seyirci k.11ıı· 
l lirıı. Çünkü herkesçe oıall'ıındur 
bı l.;ı\lnıanya l.ıiı,;olmB7.Sa ekonomi 
lı a 1 nıınılıın tcvc,.sü etmek iınkunı· 
~ buinıaıJı•'ı takdirde iııfilük et· 
t eı. ııwebı~ri,·ctiu<lcdir. Fakat Bri· 
•o)a . " . . k 
la •ınparatorluğu ıçın ~ar ·ıa 

ti:[ıQQ \nıifeı:ıi görc"'ek bir dc,·lr· 
Ilı htılunınn ı harbclen evelld 70• 

h'alllara n:17aran çok daha büyük 
ıt lıa,,.. t 1 .d. Ja 'cya memat ıue e esı ır. 

j . lıerlin.IJağdat demir} olu pro· 
~ gibi bir lıareketin ycnidı'n 
~.Yat bulma ma 1ngil ~er"' hiçbir 

llııtn ~ ll • "b l a. ~ goz yummaz. u ılı ar a 
ıı, enin son günlerde Türkiye 
Lut'kili ile vaki olan mülakau 

ttt 89
• kayde deger hir ehemmi· 

latırnak.tadır. 
~t Britanya imparatoı luğunun ti· 
dabt \'e emniyeti ltalyadau çok 

"• .• ~ynde Türkiyenin alacağı 
ııyet b e ağlı bulunmaktadır. 

r İBj Ct.ıınhuriyet Trırkiyesinin devlet 
lcrd le.mal Atatürk diğer lidcrler
ı:ıı ... 1~ SÖrıne~e alışmadığımız kıy· 
~. 1 ''a fı ~11 h 8 1 kendi şahsında topla· 

iti ulunuyor Tevazu, chlh·et 
lltaffakıyet. . " 

, Atatiirlı: . d h" b" g1ı te . • 8C81!ız, ea asız, ıç ır 

ha larııe kapılmadan AHnpanın 
l'tır~ •damından kuwctli lıir yeni 
k~ç(i~e Yaratmış ve yakın şarktaki 
r,Jlltı b devletlerin mukadder lideri 
Ç\lilt u Yurda atefli bir milliyet· 

"e "e llı(i •ynı zamanda münevver 
lir. O letak.ı.i bir mahiyet vermiş· 

'::--..:llıın lıar1R. Ö-~çı ve tecavüz emel· 

p01~1ıiliyeVekilimiz 

Bay Eden 
leri heslcnıiyen dış politikası garb· 
de Balkan antantının teşekkülünde 

yeni ve miihim bir fimil olmuş ve 
şarkta da İran ve 1 rnk ile erişilen 
=anlaşmalan meydana gctirmi~tir. 

Giiriililyor ki Türkiye kııv,·ctli 
~bir bitaraf blokun ııüwsini teşkil 

~ediyor. Türk dostluğu f ngilterenio 
hayati ınünakaliit lıatlannı emniyet 
altında bulundıırııca~ı 8İbi Tiirki· 
nin de İngiltere ile tesi ettiği lın 
yeni münaıaebattan zarar <lcğil fayda 
göreceği aoikiırdır. 

iyi malumat alan mcınbalar. 
dan büyük memnııniyetlı• öğrendi· 

gin-;ize göre, B. Eılen ile Başvekil 
İnöııü arasında gf!~cn gi;rüşmf"ler 

'so.;-;lere;e-Sanıimi bir hava içinde 
iecreyan etmiş 'e Turkiyenin de 
iugiltcre ile yakın ve daimi hir 
anla~ma tesi~i arzu unda oldugn 
tcbarilz ettirilmi~tir. 

Cournalc De Ceneveiu geçen· 
lerde eor<lugıı suali birçok kimse· 
ler büyük: Lir alaka ile ııormaktn· 
dır. A~aba gc~rn ı;enc kral fi inci 
Edvardın temellnini attı!ı jııifakm 
bugün aeticelenmektc olduğunu 

görmek üzere mi bulunuyoruz~,, 

Kral Zogo 
Bir ltalyan kontesile 

evleniyor. 
Vi)nna, 4 (Uadyo) - Kral 

Zogo, İtalyan kontesi Maineıi Dl 
Çcryana ile c.,Jenecektir. Bu evlen· 
me pek yakında ·reemen ilfin edi· 
lecek.tir. 

Dün de kanlı bir harp olmuş 

B. lvon Delbos, B. Del
vayo ile konuştu -Alman gazeteleri ateş püskürüyorlar. 

Almerianın bombardı11N1n edilmesinden 
•aı, . 

'llu._I\'\ r1r1 halka nazikAne . 
eıede bulunmalarını ~ ~ 

çıkan:ihtilaf devam ediyor 

'l\'\rediyorlar 

J Bay ş .. 1_ 

l} ıtanbuı ll1Crii Kaya 
~ Q/ailige ,', 4k .f !f ususi J -
""oy ıre ılı B ş··k • ,.. Q ••• 1 A • u ra 
.,. , vl ay ti . 
l "azifele ~ ere, polısle-
Q,.Q k rınde vatandaş-

'>lq arşı • 
~ 0 '1'1e/e goget nazık 
.~"ela .. Y~Pmaları hak-
•011d "1ıılıım b. . e,."1i t. ır tamım 

/jfl. Ş ır. 
~Q,. ta"1imd ltt q,.; ilı.ı- e, polislerin, 
el "hang· 

6
1'!açlar olmadan 

'fla,., k ır sebeble vatan
le l'tı.efe,.· arakola davet et-
,,_:lere ~~ 7a!"akola getiri
"'· le,.i ı. gı muamele et-
"'' • 1Cat'A b. "•l,,_elct dı' ır lisanla bil-

e '"· 

Madridden bir görünüş 
llerlio, ı ( Uadyo [ - Alman 

gazeteleri, Delvayonun P.ıriste bu· 
lunması ve Blum ile Dclbos tara· 
fından kabul edilmesi üzerine ~id· 
Jetli neşriyat yapmaltııdırlar. 

Bu gazetf'ler, Pariste Almeria 
bombardımanın Labay hakem mah· 
kemeaine eevk.i iıinin huzırlaodıgı 
kanaatindedirler. 

IJ. Delvayo, Fransız ricalinin 
tavassutu ile İııgiliz.A ttıt'rikaıı ga· 
zetcleri heyetilc de gih tı:ıuege mu· 
vaf fak olmu~tur. 

S:ılamanka, 4 (Radyo! - Go· 
adarama cebheeinde ~iıldetli mu· 

bırebeler olmuo ve Segoti yoluuda 

çok kanlı safhalar arzetmi\>tir. İh· 
tilalcilere göre, cumhuriyet kuv. 
Vetleri gayrimuntazam fekilde 
rie'ate mecbur kalmışlardır. llir 
batrrya eeir edilmiştir. 

Rubledor Savalla ceLhesinde 
Eerumaıı Beti asilerin eline clüş· 
müştür. Hava harbi <le olmuş hü· 
kumetçiler l 5 tayyare kaybetmi~· 

lerdir. Bu hava harbine 100 den 
fazla tayyare iııtirak etmiştir. 

Parie, ·l (A.A.( - llalk ceb· 
heııi mebuelannı temsil eden bir 
heyet ittifakla bir takrir kabul 
ederek Almerianın bombardımanı 

dolayıaile teesıür beyan etmio, İı· 

1'elefon: 2776 

, ' 
An karada 

Dün çok şiddetli yağmur
lar yağdı 

Hariciye Vekilimiz r 
Peşteden hareket etti lstanbul sevine icinde , ~ 

Bu dape şt e, 

4 (Radyo) - · Vi· 
yanadarı buraya 
gelen T ü r kiye 
Hariciye \ 'ekili 
Or. ll. Tevfik. 
Rilşdü Aras, J\la. 

car hükümeti na· 
mına Baron 
Anon ile Balkan 
antantı ve kii· 
çük itilaf dev· 
letleriniıı Peşte 

elçileri tarafın· Dr. B. Aras 
dan karşılanmı~tır. 

Dr. B. Arııs, bu sabah Harici· 
ye l\'"azın B. Kıınya ile görüşmü~, 
Akşam Bilkreşe hareket ctmi~tir. 

Türkiye Hariciye Veldli, Yiyannclan 
ayrılırken Tür.L:iye·Avasturya dost· 
luğunun kuvvetli olduğunu söyle· 
miş ve iki devlet aras.ıodaki eko· 
mik miinaselıetlcrio ziyade ile mü· 
said olduğunu, aynı zamanda geniş 
bir ıslahata da tabi tutulaca~ını 
söylemi~tir. 

G. Molanın ölü
münü intac eden 

hadise 
Molayı hamil olan 
tayyare, bir tepeye 
çarparak yuvarlandı 

Salamanka, 4 (Ra<lyo) - Ge· 
neral ::\lolanın ve iki yüksek rilt· 
heJi zabitin hayatına mal olan ka· 
zo, Burgosa 31 kilometreye yakın 
bir yerde olmu§tur. General .Mola 
Baek ecbhesinin cenub kısmını 

tef ti:e gidi) ordu. Tayyareyi idare 

eden yülbaşı Sanoza tayyareyi sis 

yüzünden bir tepeye çarptırmı~tır. 

Bu hadi e Salamankada ve ui 
hpanyada derin bir teessür husule 
getirmiştir. General l\lolamn yeri· 
ne General Gavilla tayin edilmiş· 
tir. General Selike Kastil ve Ara· 
gon kuvvetleri kumandanı olmuştur. 

Saint Jcan De Luz, 4 (A.A.) -
İt1panyauın en i)i Generallerinden 
biri bulunan General Molanın ölü· 
mü dolayı!lile biHtin I<'ranko l!!pan· 
yasında bayraklar yarıya indiril· 
mi~tir. 17 temmuz 1936 tarihinde 
Poaruplonada meşhur beyanname· 

yi neşreden Mola Portekiz huduıl· 
lan etraf.ında ve Gua<lııramada vu· 
kuııgelen muharebeleri kıız:ıomı~tı. 

Atatürk, bugün lstan
bulda bulunacaklar 

İstanbul, baştanbaşa bayraklarla süs
lendi, gece feneralayları yapılacak 

İstanbul, 4(Hususi)
Büyük Şef Atatürk, 
öğleden sonra saat 
13/45de hususi trenle 

-Ankaradan şehrimize 
müteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

Atatürk, istasyonda 
Başvekil, Vekiller, 
saylavlar ve binlerce 
Ankaralı tarafındaP 
teşyi edilmişlerdir. 

Yarın (bugün) saat 
·· 15 de - Haydarpaş°iya 

muvasalat buyuracak 
olan Cumhur Reisimiz 
muazzam merasimle 
karşılanacaktır. 
Bu hususta hazırla-

nan programa göre, 
halk, Ulu Önderimizi denizden ve karadan karştlıyacak, 
merasimde donanmamız da bulunacaktır. Filo, bugün iz. 
mitten lstanbula gelmiş ve Haydarpaşa açıklarında demir
lemiştir. lstanbullular, Büyük Şefe kavuşacakları için sevinç 
içindedirler. 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bütün lstanbul sevinç içindedir. 
Yarın, şehrin hertarafı bayraklarla süslenecek ve gece <le 
feneralayı tertib edilecektir. 

Ankara, 4 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk bugün saat 
13/45 de hususi trenle lstanbula hareket buyurmuşlar ve 
istasyonda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil 
ismet İnönü, Vekiller, mebuslar, sivil ve askeri erkan tara· 
fından selamlanmış ve uğurlanmıştır. 

Başvekil ismet İnönü ve Nafıa Vekili Ali Çetinkaya Gazi 
istasyonuna, Ankara Vali ve Belediye reisi Tandoğan da 
Polatlıya kadar Reisicumhura refakat etmiştir. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya da 
Reisicumhur Atatürkün maiyetlerinde bulunmaktadır. 

~~-----------------------------J Berfin-Roma mihveri 

Dün, hakiki muharebe 
tecrübeleri yapılmıştır. 

Roma, 4 (Radyo) - Almanya llarbi}·e Nazırı Mareşal Bloıııbcr· 

--v---------=--=======------------- gin huzurilc bugün hakiki ınuha· 

eni. evıı·ıer du·· n Vene rcbc tecrübeleri yapılmıştır. Bu 
' • tecrübelere, İtalyanın nıotürize 

dl.kten geçtı·ıer edilmiş kıt'alarındıın muhtelif müf. 
rezeler i~tirak eylemişlerdir. 

Mııharelıe tecrübelerinden &On• 

Düşes Vindsor bir teşekkür mektubu 
neşretti, hükumetin kendisini tebrik 

edib etmiyeceği belli değil .. 
Tur, 4 (Hadyo) - Kaııde şu· 

tosu direktörü ll. Rojer, Dü~cs 

Vindsorun Lir te~ekkürnaıneJ1ini 
matbuatla ucşretmiştir ve Düşes 
tf'brik telgrafı çekenlere nrzı şfik· 
ran eylemiştir. 

Londra, 4 (Hadyo) - Amele 
partisi mebuslarından Sak Dürt'aıı 

· hükumetten Dük dö \'in<lsora teh· 
rik mektubu gönderilip gönderil· 
miyeccğini sormuş fakat Sir Nevil 
Çemberlayn bu suıılt• cevab ver· 
mekten istinktif etınieıir. 

-------
panyanın istiklülilc halkın demok· 
ratik hürriyetlerini müdafaa eden 
\'alAnsiya hükümetine sempatisini 
bildirmiş, bu gibi hndiflelerin ce· 
reyan etmemesi için hükumet ta· 
raf.andan yapılan teşebbüelere de· 
vam edilmesini ''e ispanyada bwu· 
nan ecnf'bi gönüllülerin geri çekil· 
mesini istemiştir. 

• llndikal soeyafüt mebuslardan 
Dampinchi ekseriyet partilerinin 
hükumetin bilhassa eulb ve gönül· 
lülerin geri çekilmeei hususundakj 
te~ebbüslerine devam etmı•sini İs· 

tediğini söylemiotir. 

- Sonu 3 ncü sahifede -

Veneclik, 4 jHadyo) Dük dü 
Yindsor \·e zevcesi Semplon eks· 
presile buraya gelmişlerdir. Yeni 
edileri binlerce halk. alkışlamıştır. 

Dük \'e Düşes, bir kano ile 
Venedik kanallarrnda bir gezinti 
yapmışlar Ye halkı selamlamışlar· 
dır. Dük: ve Düşes Yenediktcıı 

doğruca Karentıyodııki ıatolarına 

hareket etmişlerdir. 

B. Blum kabinesı 
Uzun müddet ikti
dar mevkiinde ka
lamıyacakmış 

Londra, 4 {Ha<lyo) - Deyli 
Meylin Paris muhabirine göre, 
Franaada halk cebhesi partisi günden 
güne yayıf düşmektedir. Komünist· 
lerin teşebbüsleri Fransuda artık 
ademi memnuniyetle karşılanmak· 
tadır. Komünistlarin J 93 7 eergiei 
mesaisi üzerinde yaptıklan çirkin 
te§ebbüsler umumi infial uyanılır· 
mı~tır. Bu şerait altında B. Blum 
kabinesinin uzun müddet iktidar 
mevldinde kalamıyacagı unnolu· 

DU)'Of, 

ra hir geçid ı·esnıi yapılmıştır. 

Homa, 4 (Haılyo) jurnale 
D'J talia gazetesi diyor ki: 

"l\Iareşal Voıı Blombergin f tal· 
ya}a seyalıati, Alman ordu unu 
temsil eden bir vaziyet arzetmek· 
tedir. Bu ziyaretin lıü) ük 'e a~keri 
bir mahiyeti olmakla lıcraber, lıc· 

defi hiçbir de,·let dc~ildir. Horun· 
Berlin mihveri, sadece sulh orga· 
nizasyonudur.,. 

r ' ANADOLU --·-······---Öğretmen sahifesi 
Dıı5ünkii hcfinci salıifemiıi, 

aile, mekteb ve muhiti için ha· 
zırlanmış ''e "U~retmen sahifesi,, 
adı altında toplanan yazılura talı· 
sis ettik. Her yazı bıı.lıbapnıı 
dikkate şayan bir mc\zudur. A TA· 
DOLU, pedagoji kültürü bakımın· 
dan muhitin duyduğu ihti)aca, 
gelecek sahifelerinde daha müte· 
kamil bir şekilde ecvab vcrmeğe 
çalışaCDkhr. Ayni znmunda bütün 
muallim hareketlerini tesbit ede· 
ccktir. Bugünkü salıifede mual· 
lim Vedide Karadnymm Togoreun 
"Bahçıvan,, ın<lan terciime edil· 
mi§ edebi ve çok gilzcl bir par· 

1 
çaeı vardır. Okurlar~ımza ta,·si)e 
ederiz. 



Sayfa 2 

tr.~= 
Kadın ve gökyüzü 

Tiirk inkılabı, ber aafhado yekdiğerini takib eden ve tamamlıyan 

şuurlu bir tekumüldür. İnkılılbln ibtilıil ayndır, hilirim. Kezn, lıizim 
inkılfihımızın emsali az ibtilnl sahneleri orzettiğini de müdrikim. Türk 
inkılubının orijinalitesi çok seri bir cemiyet içinde, O.stünde ya,adığı 
haleti ruhiyeye, vcrıısetc, tarih \ 'C tckıimülüne rağmen en kısa yoldan, 
en mficad l iz şekilde, en koV\'etli randıman alabilecek bir Şekil arzct· 
mesidir. Diyebiliriz ki, yeryüzünde ıimdi)e kadar, bu şekilde hiçbir 
inkıllıb olmamıştır. Ve bu da sö tcriyor ki, hiçbir inkıl&b, hiçbir ihtilal, 
şu \'cyn bu sosyoloji 'fC tekamül kaidesinin riyazi bir sertlik ta~ıyan 
ölçükrine tabi değildir •. Her inkıllib ve ibtillıl şefe göredir. Yapan ve 
ha'8rnnlara ı;öredir. Hakim oldo~u cemi)etin tarihine, psikoloji ine vı· 

ibtiyacJna göredir. 
Bizde kadının cemiyet hayatında bir vıılör olnrak kabul edilmesi, 

hem eskidir, hem de yeni .. 
E kidir. Çünkü Türk nnııs.ının bütfin i!il ilesi, asırlarca erkek kadar 

tıpkı onun gibi çalışmıştır. Onu tarihte mükemmel bir toprak ve mah ul 
j~çisi olarak görü}oruz. Türkiyede kadın, mahsulün hiçolma:aa yarısını 
istibulde çalı an bir unsurdur. Bütün Anadolu ~e Trakya ovalan ile 
tla~lorında, yaz ve kış göreceğiniz daimi işçi, Türk kadınıdır. 

Binııenaleyh, biz de kadın e lddenbcri mevcucl, fakat inkiir edilıı.iş 
bir kı)mct demektir. Yaptığımız inkılab ise, hem onu takdir etmek, 
hem de oudnn ·} alnız i Lihsal alııı ında değil, fen, kültür, terbiye saha· 
ıodn randıman almaktır ki, bugilu artık CD mÜ bet fekiJde kendi ini 
göf'termi~ olu) or. Hatta daha ileri giderek milli müdafaada ,.e ha\•aeılık 
gibi en çetin bir işte kadının çalı.nınsı bile haşlnmı~tır. Bu ~erefli işte 
ilk büyük muvaffakı) eti de Sabiha Gökçen knzanmı~tır. 

Yürüyen bir cemi) etin bfitün tckfimüllcrini, Tfirk inkılabının saf ha· 
Jannda ayrı B) n, hem de karakteristik mahiyette görmek mümkündür. 
Türk kadınının .... abib Gökçen ile beraber bn~lıyan havalardaki ask rcc 
hamlesi de, işte bö)le bil' af hadır. 

Tenasül bereketi! 
Malta keçisi değil; bahse· 

deceğimiz henüz genç denecek 
yaşta bulunan bir kadındır. 
Bu kadın Macaristanda Peşte
nin kenar bir mahallesinde 
yaşamakta ve bir şimendifer 
makasçısının zevcesidir. 

Bu kadın cihan güzeli mi· 
dir ki burada böyle ballan
dıra ballandıra bahsediyoruz? 
Hayır, fakat doğurma şampi· 

yonudur; çünkü 24 sene için· 
de üstüste tam 23 çocuk do
ğurmuştur. 

Çocukların 23 ü de sağ ve 
sağlamdır! 

Bira babında! 
Bira deyip te geçmiyelim. 

Senede cihanda 130 milyon 
hektolitre bira sarf ve istihlak 

edilmektedir. 
En fazla bira sarfeden mem

leket Almanyadır Vı! senede 
40 milyon hektolitre bira sar
fetmektedir. 

lngiltere 36, Belçika 14, 
Fransa 11,S, Çekoslovakya 
7 ,5, lsveç 2,5 milyon hekto· 
litre bira içmektedir 
Kahramanhk için yeni 

bir şart 
Viyana mahallelerinden bi

risinde Valdema-Beden adın
da bir öğretmen, talebesine 
çok haşin muamelelerde bu
lunduğu için iki ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Bu öğretmen, müdafaasında: 
- Ben mutaassıb bir Nas

yonal sosyalistim, talebemi 
kahramanlığa alıştırmak isti· 
yorum. Bunun için kendilerine 
küfrediyorum ve küfürlerimi 
güler yüzle kabul edenlere iyi 
not veriyorum! demiştir. 

Yarabbi... Zincirli, zincirsiz 
ne kadar bol deliler varl 

Hastahk envaından birisi 
daha 1 

Araplar delilik kırk türlü· 
dür derler, fakat hastalık için 
40 bin türlüdür demek müba· 
!ağalı olmıyacak. Amerikada 
Kaliforniyada umumi hastaha· 
nelerden birisinde Can Azen 
adında bir hasta vardır. Bu 
hasta hadden fazla yemek 

Saime Sadi 

hastalığı ile maluldür. Boyu 
2 metre 64 santimetre, ağır· 
lığı da 265 kilodur. Bu adam
cağız günde birkaç mandanın 
yiyeceğinden fazla yemek yer· . 
mış. 

Sabah kahvaltısı, bir dü
zine yumurta yarım kilo tere· 
yağı, birkaç kilo et ve bir 
sürü ekmek ve şarap imişi 
Hayvanların kaldırabile-

cekleri ağırhk 
Hayvanlar, birçok yerlerde 

hala en kuvvetli ve esaslı na· 
kil vasıtadır. Bir nakliye man· 
dasına ancak 75 kilo siklet 
yüklenebilir. Bu sıkletle bir 
manda günde 25 kilometreyi 
kolayca kateder. Bir deve, 
200 kilo sıkletle 100 kilomet· 
re mesafeyi kolayca kateder. 
Bir katır 150 kilo sıklete mü
tehammildir. Bir fil ise üç 
deve yükünü kolayca nakle· 
debilir. 

O i 1 ekler: -

Umumi çeşmede araba 
yıkamr mı? 

Yapıcıoğlu mevkiindeki cami 
önünde bulunan çeşmeden bir· 
çok arabacılar hayvan ve ara· 
balarını yıkamakta ve çeşme 
civarını kirletmekte, halkın da 
çeşmeden istifadesine mani 
olmaktadır. 

Belediye reisliğinin; bu halin 
önüne geçmesi için alakasını 
temenni ederiz. 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugiln )ıldızlann arz üzerine 
yapacaktan tesirler bilha :ı ıica· 

ret işleri için hiç mfi ııid olmıya• 

cakhr. Bugfin mevsimin en ölü 
günü olacaktır. Bugün hemen 
herkea sebebi belli olmıpn bir 
sıkıntı his edecektir. Bu mkıntılı 
hal ancıık akşam üzeri dfiıelecek· 
tir. Buna rağmen ak§am aile kav· 
gnları cbik olmıyacnktır. 

Bugün doğacak çocuklar k5fi 
derecede dik lıaflı olacaklar, fa· 
knt ~iddctten ziyade ruııııtık kuv. 
"etile ı lahı nefaedeceklerdir. Bun· 
!ar hayatlarında hillıa sa alışveri~ 

işlerinde ınovaf fak olacnklardır. 
\.. ________________ _,, 
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Vali 
B. Fazlı Gülec , __ .......... --
Bayındır 
ve Tireye gitti 

Valimiz B. Fazh Güleç, dün 
Bayındır ve Tire kazalarına 
gitmiştir. Oralarda muhtelif 
işleri teftiş edecek ve Pazar• 

tesi günü şehrimize dönecektir. 

Atatürkün büstü 
Kültür Bakanlığı 
alakadar olacak .. 

Okul ve müesseselere alı· 
i nacak Atatürk büstlerinin sa
nat kıymeti itibarile de yük
sek bir değeri haiz olması 
şarttır. Kültür Bakanlığından 
şehrimiz kültür direktörlüğüne 
gelen bir tamimde bundan 
~onra müesseseler tarafından 
alınması istenilen hernevi 
Atatürk büstünün, hangi hey
keltraş tarafından yapılmış ol
duğunun tesbiti ile bu mah1-
matın ve büstün muhtelif 
pozlarda çekilmiş kartpostal 
büyüklüğünde fotoğrafilerile 
birlikte gönderilmesi bildiril
miştir. Hiçbir okul veya mü-
essesece, Kültür Bakanlığının 
kontrol ve tasvibinden geç-
miyen Atatürk büstü satın 
alınmıyacaktır. ----
Fransız 
kontenjanında 
Türkiye için ayrı. 

lan hisse 
F ransanın 937 senesi ikinci 

üç ay zarfında memleketimiz 
için ayırdığı sınai kontenjan-
lar, lktısad Vekaletinden şeh
rimiz Türkofisine bildirilmiştir. 
Türkiye için ayrılan sınai kon-
tenjanlar miktarı şudur: 

Şekerleme 300 kental, re
çel 32,5 kental, ipekli kumaş~ 
lar 0,5 kental, koyun ve kuzu 
derileri 6 kental, terlik 2000 
çift, zirai traktörler 47 ken· 
tal, sair zirai makineler 6,75 
kental. 

Süprüntücü/er 
Sabahları halkı rahatsız 

ediyorlar 
Belediyenin gürültüye mani 

olmak için muhtelif tedbirler 
almakta olduğunu, hatta yüksek 

sesle satış yapan satıcıları ce· 
zalarıdırdığını yazmıştık. Fa-
kat Alsancakta bazı sokaklar
da saat beşten itibaren faali· 
yete geçen belediye süprün· 
tücüleri, kapıları gürültü ile 
çalmak ev halkını uyandırmak 

suretile süprüntü aramakta ve 
verilen süprüntü tenekelerini 
arabalara boşaltmaktadırlar. 
Bir kariimizin bu husustaki ' 
şikayetini geçen gün yazmıştık. 
Fakat süprüntücülerin bu mu-

acciz hareketlerinin devam ede
gelmekte olduğunu dün tekrar 
haber aldık. Belediye reisi B. 
Dr. BchçP.t Uzun halkı rahat
sız eden bu vaziyete bir çare 
bulmasını dileriz. 

Gardenparti 
Muallimler birliği tarafından 

ayın onunda Şehir gazinosun
da büyük bir gardenparti ve
rilecektir. 

Borsa büdçesi 
Borsanın 937 senesi büd

çesi, lktısad Vekaletince tas
dik ve iade edilmiştir. 

Yeni kooperatifler 

1Vil8yetimizin dokuz 
rinde kuruldu 

ye-

-------------
Semiz tavuk ve taze yumurta sa
tılacak, Avrupaya gönderilecek 

Tavukçuluk ve yumurtacı

lık kooperatifleri vilayetimizin 
dokuz kazasında kurulmuş ve 
işe başlamıştır. Dün vilayetten 
kaza kaymakamlıklanna gön
derilen bir tamimde bu koo· 
peratiflerin yetiştirecekleri ta
vuklarla yumurtaların, iyi fi
atle satışlarının temini için 
İzmir memurları istihlak koo· 
peratifine gönderilmesi bildi· 
rilmiştir. 

Kooperatiflerin elde edecek
leri yumurtalart sepet veya 
sandıklarda iyi ambalaj edil
miş oldukları halde Üzerlerine 
tarihleri atılarak muntazam bir 
şekilde gönderilecek ve me· 
murlar istihlak kooperatifi, bu 
yumurtaları satacaktır. Taze 
yumurtanın fiati, diğer yumur
talara nazaran daha yüksek 
olduğundan yumurtalar taze 
taze lzınirde satışa çıkarıla· 
caktır. 

Umumun rağbetini kazan
mak için on günlük yumurta· 
lara hiçbir vakit üç gün ev
velki tarihin atılmaması ve 
bayat yumurtaların gönderil
memesi bildirilmiştir. 

Mahreç temini için koope
ratiflerin, satılmak üzere iz
mire kaç baş tavuk sevkede
bilecekleri sorulmuştur. Semiz 
cüsseli tavuklara lzmirde müş
teri çoktur. Ve bu gibi tavuk
lar, yüksek fiatle satılır. 

Bu cihetin nazan dikkate 
alınması ve gönderilecek ta
vuklann en az bir hafta müd
detle besi kümeslerinde tutul
maları bildirilmiştir. Tavukçu· 
lukta kat'i muvaffakıyet, ye
tiştirilecek tavukların cüsse ve 
semizliğine bağlıdır. Hatta bu 
suretle Avrupa piyasalarına 
bile kesilmiş olarak soğuk ha· 
va depolarında semiz tavuk 
ihracı bile mümkün olacaktır. 

Türk bayrağı kanunu 

Kanun bugün mer'iyet 
mevkiine girdi 

Bundan sonra çeşidli bayraklar görmi. 
yeceğiz. Valilere salahiyet verildi 

Türk bayra~ı kanunu, bu· 
günden itibaren meriyet mev· 
ki ine girmiştir. Bundan sonra 
gelişigüzel yapılmış, şekil 
şekil bayraklar yerine ay ve 
yıldızı ve bezi hesaplı bayrak· 
lar göreceğ;z. Kanun şudur: 

Madde 1 - Türk bayrağı, 
bu kanuna bağlı örnekte gös· 
terilen şekil ve nisbetlerde 
olmak ve al zemin üzerine 
beyaz ay·yıldız koymak şartile 
yerli şal iden yapılır. 

Ancak Şalinin tedarikinde 
zorluk olursa en büyük mül· 
kiye memurunun iznile zemin 
rengi al olmak üzere başka 
kumaştan da yapılabilir. 

Madde 2 - Ordu kuvvet
lerile resmi daire ve teşek· 
küller tarafından bayrakların 
çekiliş ve indirilişlerinde ve
sair hususlarda yapılacak tö
ren ve bunların kullanacakları 
hususi alamet ve filamaların 
şekilleri, nisbetleri ve cinsleri 
ve Türkiye cumhurluğunun 
yabancı memleketlerde bulu· 
nan resmi ve milli binalarına 
(Uluslararası metodlarına göre) 
Türk bayrağının çekiliş ve 
indirilişleri ve resmi dairelerle 
teşekküllerden başka yerlerde 
Türk bayrağının ve diğer hu
susi bayrakların ve forsların 
gerek temsil ve gerek süsle· 
me için ne zaman ve nasıl 

çekileceği ve nerelerde kul· 
!anılabileceği ve bu kanunun 
tatbik şekilleri bir nizamname 
ile tesbit edilir. 

Madde 3 - Türk bayrağı 
ordu kuvvetlerile resmi daire· 
lerde ve milli teşekküllerde 
sabah saat sekizde çekilir ve 
gün batarken indirilir. Şu 
kadar ki limanlara giren ve 

çıkan ve seyir halinde bulunan 
harp ve tüccar gemilerinin 
:bayraklarının çekiliş ve indi· 
riliş saatleri için nizamnameye 
istisnai hükümler konulabilir. 

Yalnız milli bayramlarda ve 
umumi tatil günlerinde tatilin 
devam ettiği müddetçe bayrak 
gece ve gündüz çekili kalır. 

Her gün bayrak çekecek 
resmi daireler, icra Vekilleri 
Heyeti tarafından tayin edilir. 

Madde 4 - Yas alameti 
olmak üzere bayrağın yarıya 
çekileceği haller ve devam 
müddeti devlet protokolunca 
tesbit ve vaktinde alakadar 
dairelere bildirilir. 

Madde 5 - Resmi daire· 
lerde ve teşekküllerde çekile-

cek bayrak bu iş için yapılmış 
hususi direk ve göndere çe· 
kilir. 

Madde 6 - Bu kanun hü

kümlerine ve yapılacak nizam· 

nameye muhalif olarak bayrak 

yapmak ve satmak yasaktır. 

Bu yasağa aykırı gidenler 

Türk ceza kanununun 526 cı 

maddesine göre cezalandırılır. 

Nizamnameye muhalif olarak 

çekilmiş bayraklar, mahallin 

en büyük mülkiye memuru 

emrile indirilir. 

Madde 7 - Alay sancak· 

!arının şekli ve yapılış tarzı, 

kendi hususi ahkamına tabidir. 

Madde 8 - Bu kanun neş· 

ri tarihinden bir sene sonra 

muteberdir. (Neşri tarihi 5·6· 

936 dır.) 

Madde 9 - Bu kanun hü· 
kümlerini yerine getirmeğe 

icra Vekilleri heyeti memurdur. 

5 H11.irau 93 7 ___. 

Yeni sene 
bütcesi .. 

' ---··---
Maaş ve masraf/ar 
Vilayet Umumi Meclisi tar~· 

fından kabul edilen ve tasdık 
için Dahiliye Vekaletine gön· 

derilen vilayetin 937 bütçesin· 
den birer tanesi, bütün alaka· 
dar daireler müdürlüklerine 
gönderilmiştir. Bütçenin tas: 
dikten iadesinde tatbik şeklı 
ayrıca bildirilecektir. 

Muhasebeihususiye müdür: 
lüğü; bütçenin tasdiki 937 malı 
senesinin hululünden sonraY~ 
kalacak olursa idareihususiyeı 
vilayat muhasebe talimatn•· 
mesi hükümlerine göre, 936 
senesi bütçesinin tatbik edile· 
ceğini, 936 senesi bütçesile 
ihdas edilen memuriyetler "e 
maaşlara yapılan zamların, Jcr• 
Vekilleri heyetinin kararındarı 
geçirilmemiş olduğundan ııı•· 
aşlann, halen tatbik edilmekte 
olan 935 senesi kadroları d•· 
iresinde tahakkuk ettiriJrıtİf 
olduğunu ve masrafların d• 
936 senesi bütçesindeki tah' 
si sat miktannca her fasıl l/t 

maddeden 937 bütçesinde tab· 
·ıe sisat mevcud olması şartı 

tediye edileceğini bildirmiştir· 
Tediye esnasında heriki biit· 

çenin .2'.Özönünde tutulrn•
51 

iş'ar olunmuştur. 

Tür kiye. M acariıtaP 
Ticaret ve tediye 

anlaşmaları 

Feshi ihbar edilmiş ve mii0' 
deti 3 l Mayıs 937 taribi~ 
kadar uzatılmış olan Tür~ 
Macar ticaret ve kliring arıl•f 

ti' malarının 1 Haziran 937. ~ 
rihindcn itibaren 30 Ha~ır tp 
937 tarihine kadar yenıd d 
temdidi takarrür ettiği lkt~, 
Vekaletinden lzmir Türkofİ9111 

bildirilmiştir. j 

Türk ve Macar heyeti~ 
arasında yeni bir ticaret fi 

tediye anlaşması akti husos:te 
da Ankarada devam etıt1t ...,s . ...,, 
olan müzakereler 25 "' •t . ' 
937 tarihinde sona errt\1~blt 
her iki anlaşma da bu taf'I 
parafe edilmiştir. fi' 

Yeni ticaret ve tediye ;s1 
)aşmalarının 1 Temmuz . tf 
tarihinde meriyete girmesı 
karrür etmiştir. 

Halkevi 
0
, 

Gardenpartileri baş1t1 1r 
Bu akşamdan itibaren t-1~~ 

evi bahçesinde tertip ol\ır 
gardenpartiler, bedii bir ~e 
yacı tatmin edecek dert ·ıcft 
zevkli ve çok nezih bir şe~t 
olacaktır. 111~ 

Kuvvetli bir caz t~kı~~I~ 
iştiraki temin edilmiştır- fıf 

evi üyelerinin, bu güzel. tı' 
sattan istifade etmeler• 

siyeye şayandır. fi' 

Dikili mezbaha''ıı 
da kesilen hay~~~ 8' 

Mayıs ayı içinde Dık~01ıı~· 
lediye mezbahasında 4 

2 
~· 

441 kuzu, 182 oğlak, ii,e" 
4 inek, 7 dana olm81\tif· 
640 baş hayvan kesilr11

1 d' 
sıfl 

Torbah mezbaha b~ 
Torbalı Belediye 111~~0 

sın da 17 dağlıç ve 9 k ı&J• V 
koyunu, 8 keçi, 4~1 °z3 f 
oğlak, 2 öküz, 9 ınekblf b' 
na olmak üzere 519 ı 
van kesilmiştir. fi 

Sözlü imtihanlara b:~ 
Dün lzmirdeki Ort•~11, .J 

Liselerde sözlü iıntı 
başlanmıştır. 
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Von Nöraht 
7 Haziranda Bel• 
ıradda bulunacak 

Belgrad, 4 (A.A.) - 7 Ha· 
ziran öğle üıeri Almanya Ha
riciye Nazırı B. Von Nörah
tın buraya gelmeıi beklen· 
nıektedir. Von Nöraht burada 
9 Hazirana kadar kalacak ve 
bilahare tayyı.re ile Sofyaya 
gidecektir. 

Programda ezcümle doktor 
Stoyadinoviçle muhtelif görüş
nıeleri vardır. Dr. Stoyadino· 
viç 7 Haziran akşamı Von 
Nöraht şerefine bir ziyafet 
Verecek ve bu ziyafet sonunda 
nutuklar teati olunacaktır. 

lngiltere 
komünistleri 

Almeria bombardımanını 
proteste ettiler 

Paris, 4 (Radyo) - Lond
radan bildiriliyor: 

2000 İngiliz komünisti Hayd 
Parkta toplanmış ve Almanya 
sefarethanesi önüne giderek 
A.lıneria bombardımanını pro· 
testo eden bir tahriratı sefa· 
ret maslahatgüzarını vermiş· 
lerdir. 

B. Antonesko 
BUkreşe döndU 

Bükreş, 4 (Radyo) - Bay 
A.ntonesko, dün akşam üzeri 
Bükreşe avdet etmiştir. 

Bay Antoneskoyu karşılıyan· 
lar arasında Türkiye, Rusya, 
(.' ransa, Yugoslavya sefiri erile 
Çekoslovakya maslahatgüzarı 
da vardı. 

Bay Antonesko gazetecilere: 
- Seyahatimden çok mem· 

ll\lnum. Cenevre ve Paris zi
r•reti bana çok müsait intiba
ar vermiştir. 

. "Maamafih beynelmilel va
~1Yette kafi derecede bir va-

~•rnet olduğunu söyliyebilirim. 
I •kat bu vaziyet yeniden sa
•ha yüz tutmuştur.,, demiştir. 
k Bay Antonesko başvekil ve 
rala da seyahati hakkında 

ırıaı.. · . umat vermıştır. 

iki kişi daha öldü 
la Berlin, 4 (Radyo) - Doyç-

1\d zırhlısının hastahanede 
}'atmakta olan iki zabiti öl
ırı .. 
h"uş~ür. Bu suretle Doyçland 

2~dısesinde ölenlerin miktarı 
S O~nıuştu:. • 

'Qrıyelıler grev ılan 
etmişler! 

1.1 Şam, 4 (Radyo) - Suriye
~ er, :Sancak meselesinden do
dy: gr~v ilan etmişlerdır. Grev 
I> 

0 8Yııılc bütün mektepler ka-
•nrnıştır. 

Salı.ip ve baıyazganı 
lJ~'Ydar Rüşdü ÔKTEM 

ltı'id tınıt n~riyat ve yazı ioleri 
ld lll'fl : Hamdi Nü.Uıet Çan~ 

'rt thaneei: -
tQı' 1 C. ır kinci Beyler sokağı 

l' 
1 

llalk Partisi binaaı içinde 
l'tı e graf: İzmir - .ANADOLU 

tfon: 2776 .. Pol!la kutusu 405 

'\'.1111 ABONE ŞERAiTi 
tJ 1200, altı aylığı 700, üç 

~'h 'lığı 500 kuruştur. 
~hı nıemlek.etler için senelik 
lI 0 ne ücreti 27 liradır 
eı yerde 5 kuruıtur 

tı -8eçnıiı nfiahalar 25 kuruotur. 

~400LU MATBAASINDA 
ı:::!!!~~:rıa 
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Sayın 
misafirimiz -'.'. DiJn rasadhaneyi 

gezdiler 
lstanbul, 4 {Hususi) - Şar

ki Erden Emiri Abdullah, 
bugün şehirde bir gezinti yap
mış, rasadhaneyi geı:miştir, 
Öğle yemekini Bendlerde yi
yen Emir, akşam Beylerbeyi 
sarayına dönmüştür. 

Hatay hakkındaki 
muahede 

Yak1nda meclise veriliyor 
fstanbul, 4 {Hususi) - Ha

tayın anayasası hakkında Ce
nevrede imzalanan muahede· 
nameler, yakında B. M. Mec
lisinin tasdikine arzedilecektir. 

Başvekil general İsmet İnö
nünün beklenen nutkunu, mu
ahedeler müzakere edilirken 
vermesi muhtemeldir. 

Kamutayda 
Ankara, 4 (Hususi) - Bü

yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Zirnat bankası 
teşkilatı hakkındaki kanun 
layihası ile emniyet teşkilatı 
layihasının ikinci müzakereleri 
yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Ankarada 
Şiddetli ya!)mur ya!)dı. 
Ankara, 4 (Hususi) - Bu

gün öğleden sonra Ankarada • 
tufanı andıran yağmur yağmış, 

birçok yerleri seller basmış

tır. Nüfusca zayiat yoksa da, 
zarar pek çoktur. Bütün bah
çeler harab olmuştur. Bazı 

evlerin bodrumlarını sular bas
mıştır. Yağmurun şiddetinden 
vesaiti nakliye bir müddet 
işliyememiştir. 

Ankarada 
Muazzam bir meçhulasker 

abidesi yapılacak. 
İstanbul, 4 (Hususi) - An

karada muazzam bir meçhul 
asker abidesi yapılması karar
laştırılmıştır. Bu abide, Bal
kanların en büyük abidesi ola
caktır. 

Londrada 
8 Milyon gaz maskesi 

hazırmış .. 
Londra, 4 (A.A.) - İngil

tere dahiliye müsteşarı avam 
kamarasında yaptığı bir beya· 
natta halen sekiz milyon gaz 
maskesinin hazır bulunduğunu 
ve bunların lüzumunda derhal 
sivil ahaliye tevzi edileceğini 
bildirmiştir. 

Meksikada grev 
Meksika, 4 (Radyo) - Hü

kumet grevcilerle patronlara 
aralarındaki ihtilafı hal için 
24 saat müsaade vermiştir. 

Bazı yerlerde hadiseler çık
mıştır. Petrol amelesi grevci· 
leri benzin ve petrol tahmi
line muhalefet etmişlerdir. -

Nahas paşa 
Mısırda mpazzam 

merasimle kar. 
şılandı 

Kahire, 4 (A.A.) - Mont• 
rö konferansında Mısırı temsil 
etmiş olan ve Başvekil Nahas 
paşanın riyaseti altında bulu
nan heyet dün sabah isken· 
deriyeye gelmiştir. lskenderi
yede halk heyeti hararetli bir 
surette karşılamıştır. 

Nahas paşa Pazara kadar 
lskerv:leriyede kalacaktır. Ken
disini fevkalade bir surette 
karşılamak için Kahirede ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Cinde 
' Uyuşturucu madde. 

lerle mücadele 
Şanghay, 4 (A.A.) - Uyuş

turucu maddelere karşı bir 
mücadele günü açılmıştır. Bu 
sabah tayyareler şehir üzerin
de uçarak uyuşturucu madde
ler istihlakinin vücutta yaptığı 
tahribatı anlatan beyanname
ler atmıştır. 

Son aylar zarfında musa
dere olunan bu gibi madde
ler şehrin umumi yerlerinde 
yakılmıştır. 

Şanghayda 
Çin kuvvetleri Mançuri as

ker/erile müsademede 
Şanghay, 4 (Radyo) - Sa

har eyaletinde vahim hadise

ler çıkmıştır. Muntazan Çin 
askerleri Mançuri kuvvetlerile 
müsademe halindedirler. 

Fakir /pi yeni bir 
taarruz yaptı 

Smila, 4 (Radyo) - Fakir 
ipi çeteleri yeniden taarruz
larda bulunmuşlardır. Doza 
askeri kampına da taarruz 
edilmiştir. .Şiddeili bir müsa· 
demeden sonra asiler geri 
çekilmişler ve büyük zayiat 
vermişlerdir. 

Komünistler 
Avam kamarasmın dehliz· 
terinde nümayiş yaptılar. 

Londra, 4 (A.A.) - 300 
genç komünist Avam kama· 
rasının dehlizlerinde faşist dev
letlerin ispanya müdahalesi 
aleyhinde nümayiş yapmışlar
dır. Bunlar muhtelif vesilelerle 
polisin r.ezarctinden kurtula
rak bağırmışlar ve sesleri iç
tima salonundan işitilmiştir. 
Neticede komünistler meclis· 
trn dışarı çıkarılmışlardır. 
Liyonda bir casus mah· 

kOm oldu 
Liyon, 4 {Radyo) - Progre 

Dölyon gazetesine göre, Liyon 
askeri mahkemesi lsviçrcdeki 
King adında birisini on beş 
sene hapse mahkum etmiştir. 
Bu adam ecnebi bir devlet 
hesabına casusluk yapmıştır. 

' Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Balık 
Zannediyorum ki, Anadolu, 

lzmir balıkçılığının, daha doğ
rusu deniz mahsulünün ve bu 
mahsul üzerinde çalışanların 
vaziyetini en çok düıünmüş V6 

onun üzerinde durmuş yegane 
gazetedir. 

Balık, düne kadar kendi 
sularımızın dalyan ve buna 
benzer yerlerinde birkaç türlü 
vasıta ile avlanan bir hiçti. 
Gündelik, basit ve sathi yaşa
yış seviyemizde, balık, ancak 
mahdut bir kitlenin arada bir 
midesine indirdiği bir çeşni 
değişikliğini andırıyordu. Ba
lıkçı da, topraktan ayağım 
kestiği için ancak balıklarla 
başbaşa kalmağa mahkum ve 
hayatını, sadece kendi hüne
rine veya balığın alıklığına 

bağlamış bir insandı. 
Zavallı balıkçı; su ile ve 

onun altındaki balık ve elin· 
deki köhne vasıtalarla kaç 
asırdır bu esareti sürüyor? 

Hem de ne pahasına: 
Kuru ekmeğe! 
Zamanı gelir, o kadar çok 

balık olurdu ki, köfelerde har
man kuran ıspanak onun ya
nında muteber bir mevki ka
zanır, gene zamanı gelir ve 
balık o kadar nazla çıkardı ki, 
on balıkçı, bir balığın etra· 
fmda toplanırdı. 

Hayatı bu kadar tesadüfe 
bağh büyük bir yığın ve istih
sali bu kadar ihmal edilmiş 
bir servet, ancak şimdi başh
başına bir mevzu halinde ele 
alınmış bulunuyor. Yeni çıka
cak kanun, kuvvetli bir kepçe 
gibi denizin dibindeki serveti 
yukarı çıkaracak, suyu, balık 
yuvasını ve yumurtasını, avla· 
ma vasıtalarını; tıpkı toprak, 
şu ve bu mahsul tohumu, mo· 
tör ve traktör gibi mütalea 
edecektir. Bol balık yinecek
tir. Bunu istisgar etmeyiniz. 
Çünkü bizde et yüzü görmi
yen fakirler sayısızdır. Balığın 
artanını harice sevkedeceğiz. 
Balık azlığı olmıyacaktır. Hem 
ihracat, hem gıda, hem de 
binlerce Türk balıkçısına ha· 
yat, refah ve kazanç gele
cektir. 

Bu balık, işte böyle bir ba
lıktır!. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Almanyanın teklifi 
Baris, 4 (Radyo) - Havas 

Ajansi Londradan bildiriyor: 
"Hariciye müsteşarı Lord 

Graborn Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak: 

- lngiltere hükumeti, ala
kadar devletlere İspanya su
larındaki kontrol filolarının 
emniyeti için ittihaz edilecek 
tedbirleri bıldirmiştir. Bu ted
birler hakkında Paris, Roma 
ve Berlinden cevab istenil
miştir. Bu cevapların ademi 
müdahale komitesine değil, 
Hariciye Nezaretine verilmesi 
lüzumu da ilave edilmiştir. Al
manyanın teklifi Londrada 
kabule şayan görülmemiştir. 

Katalonya 
Kabinesi takviye edilecek 

Barselon, 4 (Radyo) 
Gcncralite reisi B. Kopani 
gazetecilere beyanatta bulu
narak: 

- Katalonya kabinesinin 
takviyesi için parti şeflerile 
mühim bir konferans yapa-

MAHKEMELERDE 

Kocakafa Mehmedi 
öldürenler 

Dün~dinlenen şahidler Mehmedin 
eve taarruz ettiğini aöylediler 

Amerika 
Sulh için ecnebi memle· 
ketlerle teşrikimesaiye 

hazırdır .. 
Vaşington, 4 (A.A.) -Vo

mens Christian Temperance 
Ünion ismindeki kadınlar ce
miyetine gönderdiği bir beyan
namede Ruzvelt ezcümle de
miştir ki: 

- Amerika cihan sulhunun 
idamesi için ecnebi milletle 
teşrikimesai etmeğe herzaman 
hazııdır. Bugün anın şahid ol· 
duğu ideolojik ve politik ihti· 
laflarda Amerika sulh yolunda 
yürümek hususundaki kara· 
rında musırdır. Biz emparya· 
list gayeler takip etmiyoruz. 
Bütün münasebetlerimizde ka· 
zandıklarımızı tehlikeye koya
bilecek muhatar aları uzaklaş
tirmak azmindeyiz. 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

213 Ü. Kurumu 11 13 75 
126 Alyoti bira. 12 25 14 
114 M. J. Taran. 10 50 16 25 
20 inhisar ida. 5 50 9 25 
17 J. Kohen 14 25 14 SO 
16 S. Ergin 12 50 13 625 
13 D. Arditi 12 50 12 50 
589 Yekün 

44031 O Eski satış 
440899 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

1039 Buğday 5 50 
154 Susam 15 
50 Ton Bakla 4 25 

100 Bakla 4 25 
203 B. Pamuk 29 

1361 Ken. Pala. 240 

TAKViM 

K. S. 
6 25 

15 15 
4 25 
4 25 

44 50 
460 

Rumi· 1353 ı Arabi -1356 
.Mayıs 23 Hebiülevel 25 

Haziran 

~ 5 ~ 
7 7 

Cumartesi 
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Buca ortaokulunda veri-
len amere 

Tüllere bürünen perilerin raksı 
herkesi gaşyetti 

Buca Ortaokulu son sınıf 
Buca Ortaokulunda ders 

yılının sonu münasebetile par
lak ve muvaffakıyetli bir mü
samere verilmiştir. Okul direk
törü B. Faik Akçinin direktifi 
ile okul öğretmenlerinin tertib 
ettikleri müsamereler, pek çok 
ra~bet bulmuş ve üç gün üç 
gece mütemadiyen mektepli
ler, Bucalılar ve lzmirliler tara
fından zevkle seyredilmiştir. 

Oynanan piyesler Fransızca, 
Almanca ve lngilizce olarak 
tertib edilmişti. 

Fransızca öğretmeni Dr. B. 
Muhibin yazdığı (Hasta çocuk) 
ve (Çocuğuna düşkün anne) 
piyeslerinde hasta çocuk ro· 
lünde Nafiz ve anne rolünde 
Mübeccel güzel jestlt:rine inzi· 
marn eden müşfik ve düzgün 
ifadelerile muvaffak olmuş
lardır. 

Almanca muallimi Bn. Sa
binenin yazdığı "Fakir aile" 
piyesinde Memduha, Şaziye· 
nin rollerindeki muvaffakıyet
leri takdir edilmiştir. 

lngilizce öğretmeni Bn. Müc
tebanın yazdığı "Kral ve ne· 
dimi,, piyesinde kral rolünde 
Muzaffer ve nedimi rolünde 
Nejad, çok muvaffak olmuş· 
lardır. 

Bundan sonra "Periler kay· 
nağı,, piyesi oynanmıştır. Sah
ne mektebin muhteşem bah· 
çesi idi. 

Tabiatın zengin dekorilefsüslenen 
burada güzel bir tak vücude 
getiriimişti. Takın üzerinde 
elektrikle aydınlatılmış olarak 
Büyük Önderimiz Atatürkün 
muhteşim resmi görünüyordu. 
Bahçenin ortasında yarı çıp· 
lak bir kız heykeli duruyordu. 
Açık sahnede verilen temsilin 
mevzuu şudur: 

Bir çocuğun annesi hasta
dır. Derdine derman buluna· 
mıyor. Nihayet periler kayna
ğından su alınır ve içilirse 
şifa bulacağı ef sanesı söyleni· 
yor. Burada hasta annenin 
çocuğu, anncsının hayatını 
kurtarmak için lzmirin bağla
rında diğer kadın ve kızlarla 
üzüm toplamaktadır. Şafakla 
beraber ellerinde sepetler ve 
çiçek dallarile şarkılar söyli· 
yerek bağlara yayılırken dört 
arkadaş perilerin kaynağım 
aramak için ormanda gizleni
yorlar. Fakat gezerken yolla
rını şaşırarak geceleyin orman· 
da sabahlamağa mecbur olu· 
yorlar. Hasta annenin çocuğu 
Necdet, arkadaştan Kemal, 
ismet ve Nezih ne yapacak
larını düşünerek çok korkak 
olan Kemali teskin ctmeğe 

uğraşırken kulaklarına bir çoban 
kavalının sesi ve yanık bir 

talebeleri ve öğretmenleri 
sin geldiği tarafa giderek ço
bana dertlerini anlatıyorlar. 

Çünkü Necdet ormanda ar· 
kadaşile gezerken fakir bir 
kadının bedduasını aldığından 
annesi hasta olmuştur. Bunla
rın haline acıyan çoban peri
leri toplamak için lir kaval 
çalmağı vadediyor. 

Çobanın kavalından dökü
len nağmeler, bahçenin muh· 
telif semtlerinden tüllere bü· 
rünmüş perilerin raksederek 
periler kaynağının başına gel
melerini temin ediyor ve baş 
peri rolünde Bn. Fahirenin 
idaresinde herkesi gaşyeden 
bir dans başlamıştır. Kırk elli 
perinin havuz ve fıskiyeler et· 
rafında tülden kanadlarla uçu· 
şarak raksetmeleri, herkeste 
periler diyarında bulunuyor 
hissini uyandırıyor. 

Baş perinin bir işaretile 
bütün periler, tekrar bahçenin 
karanlıklarında kaybolmuşlar 

ve bütün bu raksı, gizlendik
leri yerden seyreden çocuklar, 
kaynaktan aldıktan su ile has
ta annelerini şifaya kavuştur· 

muşlardır. 
Bundan sonra kaynağın ha· 

şında yalnız kalan çoban, pe
riler kaynağından çağlıyarak 
akıp giden ruhu gibi saf su
yun başında elini yüzünü yıkı· 
yor, membaın berrak suyundan 
içiyor. Çoban rolünü yapan 
Celal çok yakıştırdığı bir jestle 
sopası elinde, kavalı belinde 
şelalelerin şırıltısı, kuşların 
cıvıltısı arasında kır çiçekleri 
ve çimenlerle örtülmü~ yolların 
üzerinden mehtabın sakin ve 
solgun ziyası altında uzakla· 
şırken, hüzünle karışık bir ne· 
şenin coşkunluğile gurbet tür
küsünü o kadar güzel teganni 
etti ki, bu yanık ve füsünkar 
nağmeler her ruhta ilahi bir
coşkunluk yarattı, ve çoban, 
ormanın kesif karanlıklarının 
içinde bir çoban yıldızı gibi 
gözden kayboldu. 

Bu zengin müsamereler se· 
bebile gerek okul direktörlüğünü 
ve öğretmenleri ve gerek pi
yeslerde rol alan talebeleri ne 
kadar tebrik ve takdir etsek 
azdır. lskender Çankaya 

Kaçak orman 
mahsulleri 

Nakil vasıtaları da mu
sadere ediliyor 

Yeni orman kanunu muci· 
hince kaçak orman mahsulü 
ile birlikle yakalanacak olan 
nakil vasıtaları da musadere 
edilmektedir. Akhisarda bu 
suretle yakalanan iki eşek ve 
bir araba orman idaresince 
musadere olunmuş, kaçakçı
lar da mahkemeye verilmiş· 

ANADOLU Bazirııp {1?1 

Çakı ile yaralamı1 
. Hilalde arkadaşı Ali oğlu 
Mustafayı sol bacağından çakı 
ile yaralıyan Mustafa oğlu 
Nevzad yakalanmıştır. 

Çocuk kavgası 
Alsancakta Hacıbekir soka· 

ğmda oturan İsmail oğlu 12 
yaşında Feridun, mahalle ar· 
kadaşı sekiz yaşındaki Muzaf • 
feri taşla başından yarala-
mışlır. 

Başını yarmı ~ 
Muiz oğlu Cako; Balcılar 

caddesinde Mehmed oğlu 10 
yaşındaki Sadığın başına bir 
şişe atmış ve yaralamıştır. 

Saıhoşluk 
Ali oğlu Rıza ile Hüseyin 

oğlu lsmail, sarhoş bir halde 
Keçeciler caddesinden geçer· 
terken Hasan oğlu Şakirle 
kavga etmişler ve sandalya 
ile başını yarmışlardır. 

Kama taşıyormuş 
Kültürparkta dolaşan Os

man oğlu lbrahimin üzerinde 
bir kama bulunarak musadere 
edilmiştir. 

Esrar satan kahveci 
Ödemişte Pazaryerinde kah· 

vecilik yapan Mehmed oğlu 
Süleymanın esrar sattığı zabı· 
taca haber alınmış, evinde ve 
kahvehrı.nesinde araştırma ya· 
pılınca 323 gram esrar bu· 
lunmuştur. 

Hırsızlık 

Tirenin Kurtuluş mahalle
sinde oturan Mu&tafa oğlu 
Gurgenin, Ôdemişkavağı mev· 
kindeki tütün çardağından eş· 
ya çalan sabıkalı Osman tu· 
tulmuştur. 

Evlenmedi diye 
Tepecikte pazar yerinde 

oturan Mustafa oğlu lbrahim, 
yolda sevgilisi Ali kızı Ayşeye 
rasgelmiş ve kendisile evlen
mek istediğini söyliyerek evine 
götürmek istemiştir. Fakat 
kızın red cevabı vermesi Mus· 
tafayı kızdırmış ve Ayşeyi fena 
halde döğmüştür. 

Rusyanın yeni Ankara se 
firinin mühim beyanatı 

·-·-· 
Mütekabil dostluk, heriki memleket milli mevc:u• 
diyetleri için diişmanlarla çarpışırken baflamıf tır 

~~~---------~~~ 
Ankara, 4 (A.A.) - Sov· 

yetler birliğinin yeni büyük 
elçisi B. Karski Anadolu ajan
iına aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

- Sovyet Sosyalist cum
huriyetleri birliğini dost Tür
kiye Cumhuriyeti hükumeti 
nezdinde temsile memur edil
miş olmaktan mütevcll~d de· 
rin mahzuziyetimi Türk mat· 
buatı vasıtasile bildirmek fır
satını bulduğumdan dolayı 
pek ziyade memnunum. 

Kendilerine 1 Haziran ta
rihinde itimadnamelerimi tak
dim etmek şerefine mazhar 
olduğunı Ekselans Reisicum· 
hur ile ve ayni zamanda Baş· 
vekil General lnönü ve hü
kumet azaları ile yaptığım da
ha ilk temaslar milletlerimiz 
ve hükumetlerimiz arasındaki 
dostluk bağlarının ne derece 
sıkı ve devamlı olduğunu te· 
barüz ettirmiştir. 

Türkiyenin misafirperver top· 
rağına ayak basalı pekaz gün 

geçmiş olmasına rağmen içinde 
bulunduğum muhitin bütün sa
mimiyetini hissetmiş bulunu-
yorum. 

Daha başlangıçtanberi Sov! 
yeller birliği ile Türkiye ara· 
sındaki münasebetler bir sulh 
ve dostluk siyaseti ile takviye 
edilmiştir . .ıMemleketlerimiz ara·I 
sındaki bu dostluk, zorlu za· 
mantarda; daha, gerek Sov
yetler birliği milletlerinin, · ge· 
rek Türk milletinin elde silah 
mevcudiyetlerini ve hükümran· 
lıklarını müdafaaya mecbur 
kaldıkları zamanlarda başla-
mıştır. 

1921 de münakit Moskova 

muahedesi ile ibtidar eden bir 
siyasi anlaşma serisi iki mcm· 
leket arasındaki dostluk müna· 
sebetlerini tarsin eylemiştir. 
Bu anlaşmaların 1945 senesine 
kadar uzatılmaları hadisesi iki 
memleketin sulhcu siyasetindeki 
istikrarı göstermektedir. 

Ekonomik münasebetler nor
mal bir surette inkişaf etmek
tedir. Sovyet·Türk işbirliği se· 
merelerini yalnız malum tica• 
ret mübadeleleri sahasında ver· 
mekle kalmamaktadır. Bu iş
birliği ifadesinin, Türk devle· 
tinin Kayseri ve Nazillideki 
büyük endüstri müesseseleri 
için Sovyet makinelerine ve
rilmesinde ve Türk - Sovyet 
teknisyenleri arasında sıkı bir 
işbirliği yapılmasında bulmuş· 
tur. Yeni Sovyet- Türk ticaret 
ve seyri~efain muahedesinin 
imzasını istihdaf eden müza· 
kerelerin yakında mesud bir 
surette neticelenmesi ihtimali 
karşısında bu fırsattan bilisti· 
fade tam memnuniyetimi bil· 
diririm. 

Memleketlerimiz için daha 
az ehemmiyetli olmıyan bir 
keyfiyet de diğer sahalarda 
karşılıklı münasebetlerin sık· 

laştırılmasıdır. Türk ilim adam· 
)arı, edipleri, gazetecileri ve 
sporcuları son seneler zarfın
da Sovyetler birliğini çok 
defa ziyaret etmişlerdir. Bu 
seyahatler karşılıklı anlaşmıya 
çok yardım etmekte idi. Türk 
ve Sovyet muhitleri arasında 

bu şahsi temas şeklinin istik
balde de devam ettirileceğini 
ümid etmekteyim. 

fakı yet memleketler ve Millet' 
ler arasında iyi anlaşmayı arıu 
eden herkesi memnun otme~· 
tedir, 

Hükumotlerimizin e as va· 
zifesi kollektif emniyet esası 
dahilinde inkısam kabul et· 
mez sulhu temin etmektir. Te• 
cavüzkar kuvvetlerin halen hu· 
su si bir faaliyette bulunduk .. 
tarından ve hummalı bir ıu
rette milletler arasında yeni 
bir silahlı anlaşmazlık, insan· 
lığa karşı yeni bir çirkin ci· 
nayet hazırlamakta oldukta· 
randan dolayı bu vazife bil
hassa daha ziyade muazzam· 
dır. Türk-Sovyet dostluğu bu 
gergin vaziyette büyük rol 
oynamağa meduvdur. Memle" 
ketlerimizin sulh unsuru ola· 
rak beynelmilel ehemmiyetleri 
her sene f azlalaştırmaktadır· 
Türkiye Cumhuriyeti büyük 
~efi Atatürkün rehberliği al· 
tında ekonomi yapıcılığında 
ve milli müdafaasının fazla· 
laştırılmasında muazzam mı.r 
vaffakıyetler kazanmıştır. 

Sovyetler Birliği büyük su: 
linimizin idaresi altında ikincı 
beş yıllık planını bitirmiş, b11 

geniş memleketin bütün istib' 
sal kuvvetlerini şimdiye kadsf 
misli görülmemiş bir dereced~ 
inkişaf ettirmiştir. Ve ç0

1
, 

mühim bir sulh unsuru 0 

muştur. 
·~ 

Sovyet hududlarının eıtlı 1 
muhafızı olan kuvvetli kıı: 
ordu Sovyetler birliği hiik0

; 

metinin siyasetini ilham ede~ 
sulh idealine hizmet eyleıtl~li' 
tedir.Bu hakikati çok iyi bl 

1 
yoruz. Ne derece kuvve\, 
olur isek sulh o derece fııı 
temin edilecektir. ·f 

Bay· ıvon Delbos, B. Del
vayo ile konuştu 

Şurasını daha şimdiden kay
detmiş bulunuyorum ki, Türk· 
Sovyet dostluğu yalnız iki 
memleket arasında münase· 
betler noktainazarından ehem
miyetli bulunmakla k3lmamak
tadır. Bu dostluk ayni zamanda 
sulhun idamesi için yapılmakta 
olan gayretlerde de ehemmi
yetli bir unsurdur. 

Sovyetler birliğinin Tü~tııı 
Büyük elçisi olarak, vazı d 
nasıl telakki eylemekte 01 1ı 
ğumu size geniş bir sore ( 
anlattım . Türk -Sovyct an'B~~ 
vi dostluğunu takviye et~ef 
inkişaf ettirmek ve millet jı 
mizin ve bütün dünyanın ~ - Başı 1 inci sahi/ede -

Londra, 4 (A.A.) - Ha
vas Ajansının muhabiri bildi· 
riyor: 

Salahiyettar bir membadan 
bi ldirildiğine göre, İngiltere· 
nin Paris, Roma ve Berlin· 
deki siyasi mümessilleri dün 
bu üç hükumet merkezinde 
teşebbüste bulunarak İspan
yayı kontrol eden filoların 
emniyetini temin etmek için 
takib edilecek metod hakkın
da fikirlerini sormuşlardır. ln
gilterenin teklifleri şunlardır: 

1 - ispanya sahillerinde 
müteaddit emniyet mıntıka· 
ları tesisi. 

2 - Kontrolu temin eden 
muhtelif filoların teşriki mesai 
etmeleri. 

lngiltere bundan maada Is· 
panyadaki muharip tarafların 
emniyet mıntakalarına riayet 
etmeğe davet edilmelerini de 
teklif etmektedir. 

B. Grandi ile Yon Riben· 
trop dün öğleden sonra lngil
tere Hariciye Nezaretine gide· 
rek lngiltere hükumetinin Ro
ma ve Bcrlin nezdinde yap· 
tığı teşebbüsten haberdar edil
mişlerdir. 

Siyasi mahfiller yakında şn· 
ııni el bir hal seklı 

bulunacağını ümit etmekte· 
diri er. 

Berlin tarafından teklif edi
len tesanüd sistemi yerine fi· 
loların teşrikimesaisi sistemi· 
nin kabulünün Paris tarafından 
teklif edilmiş olduğu tasrih 
edilmektedir. Bu sistem lspan· 
yol muharib taraflarından biri 
tarafından kontrol servisini ya· 
pan gemilerden birine taarruz 
vukubulduğu takdirde alınacak 
tedbirler hakkında istişareler 
yapılmasını derpiş etmektedir. 

Almanya hükumetinin lngil
terenin yeni tekliflerini kabule 
amade olduğu öğrenilmiştir. 
ltalyanın bu husustaki noktai 
nazarı henüz malum değildir. 
Deniz eksperleri ecnebi müşa
hitlerin kontrol filolarına men· 
sup gemilerde bulunmaları me· 
selesinin de bu meyanda hal
ledilebileceği kanaatindedirler. 
Bu müşahitlerin muavin gemi· 
lere binecekleri, çünkü bu ge· 
milerde onların mevcudiyetini 
mahzurlu gösterecek teknik 
bir sır olamıyacağı ilave edil
mektedir. 

Bilbao, 4 (A.A.) - Havas 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Cumhuriyetçiler Lemona· 
Amorcbicta olunun simalinde 

Sovyetler birliği ve Türkiye 
dostluklarının ilk gününden
beri daima elele, daima bu 
yolda yürümüşlerdir. Sovyetler 
birliğile Türkiye~in beynelmi· 
lel siyaset sahasındaki işbirliği 
çok mühim ve şayanı kayıt 
neticeler vermiştir. 

Geçen sene memleketlerimi· 
zin mümessilleri Türkiye cum· 
huriyetinin milli menafiini hak 
ve beynelmilel muahedelerden 
doğan taahhüdler karşısında 

hürmet esası üzerinde tatmin 
eden Montrö konferansında 
büyük bir muvaffakıyet kazan
mışlardır. 

Türk hükümetinin iyi gören 
sulhcu siyaseti tarafından Mil· 
letler cemiyeti himayesinde 
son günlerde kazanılan diğer 
bir muvaffakıyeti de kaydet· 
mekle bahtiyarım. Bu muvaf -........................ 
iki şehre hakim bulunan kısım-
ları işgal etmişlerdir. fşial iki 
saatten az bir zaman zarfında 
yapılmıştır. Öğleden sonra 
milliyetperverlerin bir taarruzu 
düşmana büyük zayiat verdi
rilerek tardedilmiştir. Cümhu· 
riyetçiler 3 mitrnlyöz, 50 ka
dar tüfek birçok malzeme 

liğine olan hükümetleriınf 'l 
sındaki teması daha ziya e~ıı' 
rinleştirmek için bütün 
velimle çalışacağım. e 

Şerefli olduğu kadar ~el 
liyetli olan bu vazifenin t:~ 
sında cümhuriyet hük~ıtle fır 
Türk devlet adamları ıle 
mehafilinin muzaharetin~ 
çok sıkı bir temas idBrıl 
mek arzusunda bulun .1 o 
matbuatın yardımına 0"1 

cağımı ümit etmekteyiıll· 

(~~ 
Bugünkü prol" 

istanbul radY06 

Gündüz neşriyatı;ıdıt 1 
Saat 12,30 Pla d.5, 1 

musikisi, 12,50 Havs 
1

1 11 . a ı, 
Muhtelif plak neşrı)' 

Son. 
Akşam neşriyatı: d8rı5 
Saat 18,30 Plaklt1 05 ( 

sikisi, 19,30 Konf ~ll ~~ 
profesör Fahreddıll te} 
tarafından idare veti• 

1 20 00 Fasıl ı;az hcY' ıt 
' darı ~ 

Ömer Rıza tarafın ,ı 
söylev, 20,45 fas~I ~r~' 

te 
G 

C\lj 
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Birlik 
ve gerekliği 

Ônümiizdcn bir otomobil 
geçti, Rongi, biçimi gördük· 
)erimin hiçbirisine benıeme~ 
diği için yammdakine sordum: 

- işçiler birliğinin dedi. 
içindeki doktordur, 

Nereye ve niçin gittiği hak
kında arkadaşımın daha fazla 
izah yapmasını beklemeden 
"işte birli~in kuvveti" dedim. 

Birkaç yüı işçinin kazanç
larından ayırdıkları çok önem· 
ıiz bir para ile yapılan bu 
büyük yardımı heyecanla al· 
kışlarken içimde bir yaranın 
sızladığını duydum. 

Bizim de birlikimiı var. Fa· 
kat hasta öğretmelerin yatağa 
düştüğü dakikada imdadına 
yetişecek bir otomobili yok. 

• • * 
işçiler birliğinin bundan 

başka üyelerine çeşidli yar
dımlarda bulunduğunu duyup 
görmekteyiz ve bu muvaffa. 
kıyet elele vermenin ne de· 
rnek olduğunu bize çok açık 
bir şekilde gösterdiğine göre 
acaba biz öğretmenler niçin 
işçiler kadar varlık göstere· 
rniyoruz. Niçin sualine veri
lecek cevab şudur: Kayıdsızlık. 

Kayıdsızlık, enerji eksikli-
ğinden değil, kökleşmiş l>ir iti
yadın sonucudur ve bu itiyadı 
sökük atmak zamanı geldi. 
Hatta geçiyor bile. 

Bugün rağbet görmemek 
yüzünden, birşey yapamama· 
nın azabile çırpınan birlik şeh
ri dolduran 300 den fazla öğ
retmen arka'daşm omuzları 
Üzerinde çetin bir atılışla işe 
başlıyarak binbir ihtiyacın al· 
tında kanayıp duran yaraları 
kapamağa çalışmaktadır. 

Gene düşünmelidir ki: Ya· 
Pılacalc her yardım, gerek 
maddi, gerekse manevi, dev· 
letin bu alanda yüklenmiş ol
duğu yüklerin bir kısmından 
kurtulmasını sağlıyacaktır. Öğ
retmen arkadaşlarıma benim, 
~irliğimizin yapması gereken 
ışlerden, hatırlıyabildiklerimi 
sunuyorum: 
. l - Öğretim ve eğitim 
•şlerinde rastladığımız engel
i . 
1crı ayda bir, genel toplantı· 
lr yaparak ortaya atmak ve 
~relerini araştırmak. 

2 - Ecnebi dili bilenlere 
~eni çıkan mesleki eserler 
d~kkında konferanslar ver
•rmek. 

ct 3 - Faydalı kitabları ucuz· 
sağlamak. 

d 4 - Yurdda geziler tertib 
~ erek bu gezilerde elde edilen Oh . 
}' etım vasıtalarının kolleksi-
~nlarını yapmak ve bunlar· 
rrı j bütün okulların faydalan· 

a arını mümkün kılmak. 
le ~~emleketin muhtelif bölge· 

tının k··1 .. .. h l aid 1 • u turun er a anına 
gö t tcsımlerini projeksiyonla 

sermek) 

Ya 
5
d - E.Sasları kurulmuş olan 

f,:1. ım sandığının bir an önce 
reıc •~ete geçmesini temin ede
- S astalık veya muhtelif fe-

'7 °11ıı 7 inci $ahi/ede -

!!cılk.evi köşesi 
1-a .. 

ter· k _ugun saat 15 de Gös-
1 ornıt · · G·· esının ve 17 de de 

"ut~el San'atlar şubesinin he
,,e ı umum· 

2 ıye toplantıları vardır. 

akşa - HBu a~şam ve yarın 
ba .. ı m alkevı gardenpartilcri 

911yor. Sayı .. 1 . . . 
evim· . n uye erırnızın 

ııı teıriflerj rica olunur. 

Her öğrenci sınıf geçmeli! Terbiye _ davası Çocuk ve resim 
" • == 

0 

~~~ (Kısa m::a~::!:' L.ı Çocuk ta tıpkı bir reısam Muıl~:-~:11ıı~1r~ ;·~~!~V:~ 
Ruhiyatçıların, zihn1 sıh· 

hat işlerile uğraşanların, sos
yolojistlerin bu husustaki fikir· 
lerini kısaca söyliyeyim: 

Her sene sonunda her ço· 
cuk sınıf geçmelidir. Çocuk
larda büyükler gibi fahsiyeti 
vücude getiren zihni kabiliyet, 
fiziki ve hissi itiyadlar bakı
mından biribirleriuden farklı· 
dırlar. Binaenaleyh herkesten 
ayni tarzda inkişaf beklemek 
tamamile boştur. Bütün bir 
senelik tedrisata rağmen öğre· 
nemedikleri şeyleri öğrenmeğe 
çalışmak maksadile ne çocu· 
ğa 11muvaff akıyetsiz,, lik dam
gasını basmağa, ne de kültür 
büdçesine boşuboşuna bir yük 
yükletmeğe hakkımız vardır. 

Hiç şüphesiz bu tavsiyeler· 
de .. isti yen çalışsın, istemi
yen çalışmasın, herkes geçe· 
cektir ve öğretmen lakayıd 
kalacaktır,, neticesi çıkarılma· 
malıdır. Sene başından itiba· 
ren lazımgelen tedbirler alın· 
dığı takdirde laalettayin her 
hangi bir sınıfın yüzde dok· 
sanı mutlaka geçecek bir va
ziyete yükselebilir. Küçük bir 
kısmının da herhangi bir anor· 
malliği yüzünden sistamatik 
tahsile devam edemiyeceği 
anlaşılanca, hususi kabiliyet
leri bulup, basit dahi olsa ce
miyete yapabilecekleri işler 
düşünüliip kendilerine yol gös
termek suretile ne sınıfta kal· 
mak hastalığına meydan ver
miş, ne de talebe kadrosunu 
marazi tiimörlerle doldurmuş 
oluruz. 

Hangi öğretmen sınıfta kal· 
mış talebelerden memnundur? 
"ipka" damgasını yimiş, ken· 
dine ve başkalarına itimadı 
kalmamış,.mektebten, kitaptan 
nefret etmiş, daima kaçmak 
için fırsat arıyan, bedbaht, 
zihnen hasta ve kat'iyen sos· 
yal olmıyan bu çocuklardan 
ne bt!klenebilir? Hepimiz bi· 
liriz ki bu vaziyette bu evsafı 
taşımıyan çocuğa nadiren rast
larız. Çocuğun tekrarladığı 

Edebi parçalar 

aene zarfmd~ kafasını daha - 1 - gibi şeniyetin dışına sarkmış. dar tııth ve büyijlü bir ~be 
fazla riyaziye veya fen bilgisi Sistemlerin çokluğu: hayal aleminin engin fezasına hesi vpr mıdır? 
ile dolduracağı şüpheli olduku Terbiye davasında iki yol kendini bırakıvermiştir. Çocuk Oscar Wild sanatta cemi• 
gibi fazla olarak edineceği ve ild yolun da çeşidli sıs· bu hayal dünyasının içinde yetin ne dernek olduğun" iı~· 
beı on hakikat için insaniye• temleri vardır. F '- t b 

yaıar. a~a u yaşayış onun ha çalıiırken iÖyle bir hikayş 
tin inki~afında mühim roller 1 - İlmi tetkik ve taharri · d ·1 1 d ğ.l ... arzu ve ıra esı e o muı e ı • anlatır: Çoban her ıktam kö. 
oynıyan diğer vasıfları dümura yolu: d. At· t' b·le ek hisıede 
u""ratmıkta ve çocuğu bodur· Bu yol umumiyetle insanın ır. r ıs ın ı r ı' k. yüne döndüğü zaman bir sii• 

o rek yarattığı bu i em çocu rü imıan etrafım sarar, no 
laştırmakta hakkımız var mı? ta ilk ceraume devirlerinden için Spotane kendiliğind'!n 

Bilhassa mazide ve bugün tekamül yaşına kadar geçirdi~i meydana gelmiştir. Onun için· gördün, bu~{in ne iÖrdün, di· 
el'an bilgiye, meharete fazla ampiriyolojik, histolojik, ama- dir ki primitiflerle çocuklar ye ıorarlarmı~. Ve Çoban an• 
ehemmiyet veriyoruz. Hiç şüp· tamik, psikolojik, biyolojik ayni tarlada yetişmiş, ayni fa· latırmıf: 
hesiz bunlar mühimdir. Fakat tahavvülleri.. Dahili ifrazat, si leye mensup ne hatlara ben· - Bugün ormanda ıık ~ğaç• 
cemiyet ve okulun başka erek- metabolizmasını, cinsi tekamül ve zerler .. Gerçi primitiflerin ya· ların gölgesinde rakıeden 
leri de vardır: teşevvüşleri, meleki, zekai in· ni teşrih, manazır, kompozis- periler gördüm. Beni gördü· 

1 - Sıhhatli vatandaşlar kişaf veya gerilikleri ve se· yon, konstrüksiyon ~ibi tek· ler ve kaçıştılar .. 
yetiştirmek, beblerini tetkik ve taharı i nik kaidelere yabancı röne· Bir başka akşam anlatırmış: 

b ı sanstan evelki ressamların tek-
2 - Sosyal ak arın anla· yoludur. Bu yol doğru yoldur. nik cehaletlerinin hakiki se- - Sahilde kayaların üze· 

Şılmasını ve tatbikatını temin Tecrübeye istinad eder. Neti- · d ta g"ne ka ş al bebi henüz anlaşılmış değildir. rın e ya n u şe r ı • 
etmek, celeri aşağı yukarı kati ve Bilmediklerini iddia edenler tın tarakla saçlarını tanyan 

3 - Ferdi temayülleri keş- riyazidir. Genç bir etüd sa· olduğu kadar bildiklerini fa- bir deniz kızı gördüm. 
fetmek ve inkişaf ettirmek, hasıdır. Yenidir. Fakat hü· kat bililtizam kullanmadıkla· Çoban bir gün bu anlat· 

4 - Münekkidane tefekkür kümlerinde emindir. rını söyliyenler de vardır. Her tıklarım sahiden görmüş. De· 
kabiliyeti vermek, Bu yoldan yüründüğü za· ne şekilde olursa olsun görüş, rin bir heyecana tntulmuş. Ve 

5 - Değerli faaliyetlere man çocuk ve mürebbiye da- ifade, kullanılan basit ve hu· hakikati anlatmak için koşa 
karşı alaka uyandırmak, vası insanın gözüne dah:ı açık susi teknik itibarile çocuklarla koşa köye gelmiş. Etrafını 

6 - Boş zamanları foydah bir dava olarak görünür. bu nevi ressamlar arasında gene sarmışlar. Ne gördün 
bir şekilde geçirmek itiyadını Bugün için terbiye davasın· çok sıkı bir münasebet ve ya- bize anlat, bize gördüklerini 
vermek, da ilmi tetkik ve taharri sis· kınlık göze çarpmaktadır. Pri· anlat, demişler. Hulya ve ha-

7 - Zihni sıhhati temin temleri şunlardır: mitifler gibi çocuk ta fikirle· yal dünyasının o anda göçüp 
etmek. 1 - Umumi vert.set ilmi rinin ifadesinde serbest, kayıt· gittiğini gören çoban şu ce· 

Sınıf geçirmek salahiyeti delaletile çocuğu mütalea. sız ve samimidir. vabı vermiş: Bugün hiçbir şey 
ellerine terkedilen öğretmenler il - Çocuğun ailevi ve Onun dili ifadedeki bütün görmedim. 
her çocuğu bu kıstaslara vu- muhiti (mevzii) verasetini tet- çetrefilliğe rağmen ne kadar Hepimiz çobanı dinliyen bu 
rarak sonuç vereceği yerde kik. candan ve içten ise ayni ifa- köylülere nekadar benzeriz. 
bütün ehemmiyet hafıza belki III - Çocuğun yapısını İn· denin bir başka türlüsü olan Hayatımıza sürrelizmin karış· 
biraz da muhakemeye verai- celemek suretile kabiliyetine resmi de ayni sıcaklık ve sa- ması, şeniyet karşısında yo· 
Yor. "Balkanların geçit nok- ve karakterlerine intikal. · · · Ç ğ l. 

mımıyetı taşır. ocu u rea ıtt- rulan asabımız için ne büyük 
taları nereleridir? Bilmiyor- iV - Çocuğun iç ifrazları- 1 l"'k d ç·· k. 

as a a a a ar etmez. un lİ ve ne güzel bir tesellidir. San-
musun? Abdal!..,, Sorulan su- nı tetkik sureti le mele ki ve k b 

o uyanı ır rüya içerisinde- at çocugv un ifadesine iniyor .. 
allere dikkat ediniz: "Kaç? n hikemi kusur ve teşevvüşlerini d O · • d. k. k 

ir. nun ıçın ır ı çocu Onun samimiyetine yaklaşmak, 
"Nasıl?" "Nerede?., Ara sıra ıslah. gördüğünü dex.iJ, bildiğini 

K d · V Ç 'k ı ··k ~ onun cür' etini kazanmak isti-" Niçin,, ler de var. en isinı - ocuğun psı o oıı · O ğ · b .. ğ ·· · · 
çızer. nun e n u ru çızgı- yor.. San'atın bu çabalayışı 

mesleğine vermiş olan çalışkan etüdü. (Tecrübi psikoloji) leri adeta bir nevi senbolizme 
O··gv retmenlerin bu suallere bir- Bu tetkik sistemlerine da- realiteyi yeni hissetmeğe baş· 

benzerler. Bu, onun görüşü, 
Çok Çocuklardan ateş gibi ce- yanan tedavi ve temrin usul· k 1 d lıyan çocuğun süphe \oe tered· ainatı onun an ayış ve uyu· 
vah aldıkları muhakkaktır. Fa- leri de şunlardır: şudur. Bu, teşekküle başlıyan dütlerine benzer. Çocuk artık 
kat bütün bunlar imtihanlar· 1 - Verasete göre çocu· bir şahsiyettir. Onun için hiç ölmüştür. Kainatın hakikati 

dan sonra geçmiş senelerin kar· ğun tasnifi ve tefriki. bir kalem onun hür ve ser- karşısında o büyük bir korku 
ları gibi yerlerinde birşey bı- il - Bünye ve karaktere best idrakine tecavüz etme- duymaktadır. Eski cür'et ve 
rakmaksızın ortadan kaybolu· göre çocuğu işe yarayabile· melidir. Çocuğun kendi iç hürriyeti artık kalmamıştır. 
yor.. Ceği bir talim VC temrin USU• aleminin hakikate· uymıyan Şeniyet bütün tahayyüllerine 

Sınıfın parlak çocukları ya· lüne tabi tutmak. taraflarını düzeltmek demek, engel olmakta, kurşunkale· 
nmda ayni tempoda yürüye· 111 - Dahili ifraz vetirelc- içinde yaşadığı hava ve ziya· mini sevk ve idare eden insi· 
miyen büyük bir grubun da rine göre opotrayik ve tabii dan onu menetmek demektir. yak ve deruni hayat kudretinin 
- Sonu 7 inci salıifade- müdavat hatta İcab ederse O bizim gördüğümüzü görmez, sonuna ermektedir. Çocuk gör· 

cerrahi müdahale. bizim anladığımızı anlıyamaz. düğü rüyadan uyanmış, yeni 
iV - Zekai, ruhi tagayyü- Bize birer paradoks gibi gelen bir hayata girmiştir. lmajinos· 

rata karşı; hususi temrin ve senbollerine devam etmek mec· yon yerini tabiate bırakmıştır. 
(taviz) tedavisi. buriyetindedir. Bu mecburi· Fakat artık çocuğun söyliye-

T agorun gardnerinden 
Çeviren: Vedide Kabadayı 

Rüyanın karanlık yollarında eski bir sevgilimi aramak için 
dolaştım. 

Evi ıssız bir sokağın önünde idi. Akşam rüzgarında sevgili 
tavuskuşu tünemiş; güvercinleri köşelerinde sessizdiler. 

Kapının kenarında ışığını bıraktı ve önümde durdu. 
Büyük gözlerini bana çevirerek konuşmadan, "lyimisin dos· 

tum? n diye sordu. 
Cevap vermiye çalıştım. Fakat lisanımız kaybolmuş ve 

unutulmuştu. 

Düşündüm, düşündüm; isimlerimizi hatırlamıyordum. 
Gözlerinde yaşlar parladı. Sağ elini bana uzattı. Tuttum ve 

sessizce durdum. 
Akşam rüzgarında ışığımız, titremiş ve ölmüştü. 

49 
Ellerini tutup onu göğsüme bastırıyorum. Güzelliğile ken

dimi doldurmağa, buselerimle tatlı gülümsemesini çalmağa, 
kara gözlerini gözlerimle içmeğe çalışıyor.um. 

Ah .. Fakat nerede? Gökyüzünün mavi rengini kim süzüp 
ayırabilir? 

Güzelliği yakalamağa çalışıyorum. Elimde, yalnız vücudunu 
bırakarak benden kaçıyor. 

Yorgun ve şaşkın bir halde kalıyorum. 
Yalnız ruhun temas edebileceği çiçeğe vücut nasıl dokunabilir? 

57 
Ey dünya; çiçeğini koparttım, kalbime bastırdım. Dikeni battı. 
Gün bitip hava kararınca baktım ki çiçeğim solmuş. Fakat 

sızısı hala vardı. 
Ey dünya, sende daha pek çok kokulu ve mağrur çiçekler 

açacak fakat benim çiçek toplama zamanım artık geçti. Bu 
• Sonu 7 inci sahi/etle • 

Rontken, güneş, idman... yeti o seve seve ifa eder. · ceği birşey kalmamış mıdır? 
ilh tedavisi. Yaşadığı alemden hakikat dün- Hayalleri hakikate kalbolan 

ikinci yol: yasına intikal edebilmek için çoban gibi o da artık susa· 
Ampirik pedagoji yoludur. bu onun geçirmeğe mecbur cak mıdır? Bunun cevabını bir 

Bu yol, muallimin tecrübesine olduğu bir devre, bir hazır- başka yazıma terkediyorum. 
dayanır. Sistemler de ampi· lıktır. Celil Uzel 
riktir, şahsi tecrübelere istinad 
eder. Fakat tecrübeler tama· 
men sathi ve haricidir. Bu 
itibarla (usuliyatı) gayet mü· 
tenevvidir, sayısızdır. 

Bir muallimi, yahud terbiye 
işlerile uğraşan bir mesul 
makamı şaşırtacak kadar çok 
ve çeşidlidir. 

Bu sistemde ilk hata: Bü
tün çocukları (normal, anor
mal) diye iki sınıfa ayırmaktır. 
Göze batacak kadar, çarpık, 
abdal, huysuz ve sakat olmı
yan her çocuk pedagojide 
müşterek sınıfın malı sayılır. 

Halbuki bu hiç böyle de
ğildir. Sonra izah edeceğim. 

İkinci bariz hata; hatalı bir 
sebebin, noksan bir davanın 
mevliidü olan tedbirlerdir. 
Kimisi rçocuğu yormamakla, 
kimisi bilakis çocuğa düşün

mek, yorulmak, aramak, bul· 
- Sonu 7 nci sahi/etle -

Görüşler, 

Babaların bir derdi 
Okullar tatil oluyor. Çocuklarımız dokuz aylık bir çalışma· 

dan sonra evlerine, ailelerinin içine dönüyorlar. Okulun açık 
olduğu günlerde baba müsterih olarak işine gider. Anne de 
rahat, rahat işlerini görür. Çünkü: Çocuklarının .hemen her ih· 
tiyaçlarını düşünen, onları daima takip eden bır okul ve öğ· 
retmen vardır. O okul, icap ettikçe de ebeveyne çocuklara 
hakkındaki düşünce ve dileklerini bildirir. Onların çocukları 
için yapmaları lazımgelen şeyleri anlatır. 

Ebeveyn, bu bakımdan okul günlerinde umumiyetle üzüntü· 
süzdür. Fakat okul tatil olunca baba ve anneleri de bir dert 
alıyor. Daha şimdiden birçok baba ve anneler bana soruyorlar: 

"- Üç aylık tatil günlerini çocuğuma faydalı bir şekilde 
nasıl geçirteyim? Acaba hangi işe versem? Serbest bıraksam 
sokaklarda veya şurada burada avareliğe alı~acak? Çocuğumun 
sıhhat ve ahlakını bozmıyacak bir iş tavsiye eder ~misiniz?,. 
Bu cihet hakikaten bir memleket derdidir. O okul tatil olunca 
muhtelif çağda kız ve erkek binlerce çocuk ne ile meşgul 
olur, nerelerde gezer ve nasıl eğlenirler?. Bunlar, iizerinde 

\ ehemmiyetle durulacak sorulardır. Ebeveyn, sabahtan akşama 
1 kadar kendi işlerile uğraşır, didinir yorulurken çocuklarile cid· 

di şekilde meşiul olamazlar. - Sonu 7 inci şt1/ii/~d•-
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Genç ve~esrarengizr'..bir1;İnsan, eı·nde 
küçük bir hançerle koşuyordu. 

Ortada herhalde birçok şey- Tilki mağaraya girdi, tuza~a çıkmaz sokak daha gördü ve 
ler geçiyordu. Fakat bunu an· düştü. o~aya .dald.ı. Ta karşıda bü-
lıyan kimse yoktu.. Onların fikrince artık bu yuk hır hına vardı. Altkat 

_ iKiNCi KISlM _ meçhul haydud yakalanmıştı. p~ncereleri, .. zemin~~n an~a~ 
Bu hadisenin geçmesinden Filhakika o da vaziyeti kav· bır metre yukseklı~ınde ıd~. 

b
. ld" A k V d"k ramıı::tı: Süratle yaklaştı ve ayni sanı· 
ır gece eve ı.. rtı • ene ı " yede kararını verdi: 

evleri derin bir sükut içindeydi. - Allah belasını versin Bu pencereletden birini kı· 
Işıklar sönmüştü. Deniz sokak· ·diye inledı- ahmak gibi, ab· rıp içeriye girecek ve vaziyete 
larda hayat durmuştu. :sularda dal gibi ellerine düştüm. Şim· göre ikinci bir karar verecekti .. 
ne bir kürek darbesi işi· di elleri enseme yapışacak. Tahminine göre, bu binanın dı-
tiliyordu, ne de evleri ve so- Kafile, henüz köşeye gelme· ğer bir cephesi arka sokaklara 
kakları bağlıyan köprülerde mişti. Meçhul adam, bu çık· bakıyordu .. 
bir insan sesi... maz sokak içinde diğer bir - Sonu var -

Genç. meçhul ve esrarengiz 
bir insan, elinde küçük bir 
hançer olduğu halde, yıldırım 
ıür'atile sokaktan sokağa, köp· 
rüden geçiyordu. Arkasından 
da yirmi kişilik bir müfreze 
koşuyordu. Müfreze ilk zaman· 
lard.a sessizce ve şehri velve
leye vermemek endişesile ha· 
reket ederken yavaş yavaş 
asabileşmişti: 

Çünkü takip ettiği esraren
giz adam, şeytanın birine ben· 
ziyordu. Yıldırım gibi koşuyor, 
ara sıra sıçrıyor, başını çevi
rip bakıyor ve gülüyordu. 

Nihayet, askerlerden biri 
dayanamadı. Var kuvvetile: 

- Heeeey - diye bağırdı. · 
Vcnedikliler; uyku zamanı de
ğil.. Dünyanın en edepsiz bir 
haydudu göğsümüzün üstünde 
dolaşıyor. Uyanın V nedikliler, 
şehri korsanlar bastı!. 

Bu ses, gecenin sükuneti 
içinde, derin, acı akislerle 
uğuldadı. Sesin duyulduğu bü
tün muhit, birdenbire uykudan 
uyanmıştı. 

Askerler koşuyorlardı. Fa
kat bu şeytan gölgeyi, sık sık 
gözlerinden kaybediyorlardı. 
Sanki o da, herkesle eğlen· 
meğe çıkmıştı. Bazan bir kö
şe başında, bazan bir köprü, 
bazan da bir dıvar üstünde 
duruyor, kendisini takip eden· 
leri bekliyor gibi idi.. ikide 
bir, hafiften fakat en temiz 
şekilde küfür ediyordu. 

Yavaş yavaş, yirmi kişilik 
müfrezede elli kişiyi bulmuştu. 
Çünkü feryatları ve ayak pa
tırdılarını işitenler, birer ikişer 
müfrezeye iltihak etmişlerdi. 

Esrarengiz adam bir köşede 
durmuştu. Arkasına ve etra· 
fına baktı: 

- Ahi -diye homurdandı· 
bir kıhcım olsaydı ve sizi, ta· 
vuk çiftliğine girmiş bir tilki 
gibi darmadağın edip kaçır
saydım. 

B. Mehmedin. Uludağda 
kaybolan çocuğu ·-·-

Şimdiye kadar Bulgarist<ın ve 
hatta Yunanistanda da aranmış 

Sekiz sene evcl Bursada 
Uludağda dört yaşındaki 

oğlunu kaybeden Bursalı fab
rikntor B. Mehmedin verdiği 
istida üzerine Buca nahiye 
müdürlüğü tarafından dün de 
tahkikata devam edilmiştir. 

B. Mehmed, Bucada baytar 
B. Azizin yanında bulunan ve 
Şadi adını taşıyın çocuğun, 
Uludağda kaybolan çocuğu 
Sadi otduğunu söylemekte 
ısrar ediyor. 

B. Mehmedin anlattıklarına 

göre, dört yaşındaki Sadiyi 
bundan sekiz ser.e evel Ulu
dağdan kaçıran adam, o va· 
kit haydudluk yapan Aydınlı 
bir şahıs imiş. Bu a<lnm, bi· 
lahare Bursada mühim bir 
suç işlemiş ve idar.ı edilmiştir. 

B. Mchmed, çocuğunu bu
labilmek için her çareye baş
vurmuştur, hatta ilk günlerde 
kendisinden çocuğunu tes
lim etmek için on bin lira is
tenmiş, B. Mehmed bu parayı 
alarak kendisine bildirilen yere 
götürmüşse de çocuğu almış 
olanlanlar her nedense o gün 
gelip parayı almamışlardır. 
Daha sonra Bursa zabıtası, bu 
mesele hakkında tahkikat yap
mış, fakat bir netice elde edi
lememiştir. 

B. Mchmed, Türkiyenin muh
telif yerlerinde yaptığı gibi 
Sofya, Bükreş ve Atinaya 
adnmlar gc1ndererek çocuğunu 
arattırmış, fakat hiçbir iz bu· 
lamamıştır. Vaktile çocuğunu 

kaçırdığını söylediği Aydınlı 
adamın kardeşi, şimdi bir ci
nayet işlemek suçundan hapse 
mahkum bulunuyormuş. 

rüşmüş ve nihayet, oğlu Sa· 
dinin Bucada Dutlu sokağın· 
da 12 numarada baytar Bay 
Azizin nezdinde bulunduğunu 
öğrenmiş, oraya gidarek ka· 
pıyı çalınca kendisine kapıyı 
oğlu açmıştır. 

Baytar B. Aziz de: 
- Kendi oğlu olduğunu 

isbat etsin, alsın. 
Demekte imiş. 
B. Mehmed, çocuğun ana· 

sından ziyade kendisine düş
kün olduğunu söylemekte ve 
şimdi de Şadinin gene evde 
baytar B. Azizi annesinden 
daha çok sevdiği haber veril· 
mektcdir. Buca nahiye müdür· 
lüğü tahkikatını bitirmek üze· 
redir. On sene evel yapılan 
umumi nüfus tahririnde çocu
ğun baytar B. Azizin evinde 
gösterilmiş olup olmadığı!an
laşılmak lizere kayıtların tetkik 
edileceği haber alınmıştır. 

................... a .... • 

Veysel hamamı 
acıldı , 

Birbuçuk senedenbcri kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 

çıkmaz sokakta Veysel hamamı 

bu kere yeniden tamir edtl

mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh· 

terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 

mil mobilyası da yeniden te· 
darik olunarak saygılı müşte-

rilerinıizin hcrtürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede
ceklerin herhalde memnun ka· 
lacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son de-

l __ Ç ............ im...,....,,d_i ............ k...,....,,le~r_,,...j 
Ser levhalarla 

karşı karşıya' 

Bugün de gazete serlevha
ları ile karşı kariıyayım. 

Anadolu - Valimiz, ku
lüpler arasında ayrılma asla 
varid değildir, diyor. 

- Hakikaten öyle olmalı· 
dır da.. Beş kuruş vereceğine 
veya iş başına geçip çalışa· 

cağına kahvehanelerde fcsad 
tenceresini kaynatanlar, avuç• 
larını yalasınlar. 

Son Posta - Almanyada 
intikam sesleri yükseliyor. 

- Be birader, bu sesin 
sustuğu var mı zaten? 

Son postada ismet Hulusi 
Eskiler alıyorum ... 

- Bitpazarına nur yağma· 
ğa başladı galiba ki, eskiler 
ticaretine çıkmışsın. 
Akşam - Azlık okulların· 

da Türkçe. 
- Haklısın be birader am

ma, çocuklara bile birşey ya· 
pamıyoruz. Eloğulları, ağızla· 

rının içinde mısır darısı pat
latır gibi takır tukur yabancı 
dil konuşuyorlar. 
Akşamdn Hikmet Feridun -

Eğlence! 
- Kandedir dersin o mü

barek?.. Yüzünü görsek de 
cehennemden kurtulsak bari .. 

Cumhuriyet - Harp tehli
kesi kendisini gösterdi .. 

- Amman dikkat edelim, 
dişlerini ve tırpanını göster· 
mesın .. 

Peyami Safa - ikiden biri. 

- Bizim dille konuşmıyan· 
lan cennete götürür amma, 
hani ya o ikiden biri! Bizim 
lzmir Musevileri giiya andiç
mişlerdi. Meğer andı onlar, 
Şaşal suyu gibi içmişler de 
biz de farkında değiliz. 

Tan - Bergamada Kermes 
eğlenceleri iyi geçiyor. 

Geç kaldın latarağası .. Şim
di o eğlence meydanında 
toz duman harman savuruyor. 

Tanda Felek - Dinlene, 
dinlene .. 

- Azizim, sen galiba: 
lrişir menzili maksuduna 

aheste giden 
Tiz reftar olanın 

payine damcn dolaşır. 
Demek istiyorsun.. Yanılı

yor mıyım acaba?. Fakat bu 
sözün kıymeti kalmadı. Her
şey çabuk çabuk.. Makine, 
tayyare, telsiz, radyo, telefon, 
bak, hepsinde çabukluk esas 
hakim .. 

Halkın Sesi - Halkın Se
si hakkın sesidir ... 

- Öyleyse şu mübareği iyi 
tanzim et de birşeye benzesin. 

Kendim söylüyorum - U· 
yan ey birader? 

Kendim cevab veriyorum -
Ne uyanmak, ne de büsbütün 

.. 
Odemiş 

Tren gezisi 
Zafer okulu Himaye heyeti 

okulun fakir ve öksüz çocuk
ları menfaatine Ödemişe bir 
tren gezisi yapmak üzere dev· 
let demiryolları &ekizinci iş
letme müfettişliği ile mutabık 
kalmıştır. Bu gezi treni 6 Ha· 
ziran 937 Pazar gilnü saat 
6,45 te Alsancalctan hareket 
edecek 10 da Ödemişe vara
cakhr. Ödemişten 18 de ha
reket ederek 21,27 de Alsan· 
cağa S?elecektir. Bu tam mev· 
siminde olan tren gezisini ka• 
çırmayınız. 

Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de herkesin istirahati te· 
min edilecektir. Fiatler pek 
ucuzdur. Birgiye, Bozdağına, 
Gölcüğe, Bademiyeye gitmek 
arzu edenler için otomobil fi
atlerinin en ehvt-n bir surette 
temin edilmesi hakkında Öde· 
miş urayına yazılmıştır. 

Bilet satış yerleri: 
1 - Eşrefpaşada tütüncü 

İsmail 
2 - Tilkilik eczahanesi 
3 - Hükumet karşısında 

Sevim lpastahanesi 
4 - Kemeraltında Mektebli 

kütüphanesi 
5 - Kemer altında Yeni Ya· 

vuz kütüphanesi 
6 - Odunpazarında Sa-

raçlar çarşısı No. 5 tütüncü 
Haydar 

7 - Suhıhan civarı Kilim
ciler No. 21 çorapçı Mustafa 
Solak 

8 - Emirler çarşısında her· 
ber Osman 

9 - Alsancakta lokantacı 
Mehmed 

mak daha iyi .. Ömer Hayyam 
bile bir şiirinde şöyle diyor: 

Ne körkütük sarhoş olub 
aleme rezil olmak, ne de ayık 
dolaşıb dehrin elemini, ıstıra· 

hını çekmek isterim. ikisinin 
arasında bir hali mesti (çakır 
keyf) vardır ki, işte ben ona 
bayılırım. Çimdik 

Doğanspor 
........... ~-•...---~ 

Y amanlarspor takı. 
mile karşılaşacak 
Milli küme müsabakalan 

münasebetile Yamanlarspar 
kulübü, şimdiye kadar civar 
vilayet ve kazalarda birkaç 
maç yapmış, başka mühim 
temaslara girmemişti. Haber 
aldığımıza göre yarın Yaman .. 
larspor ve Doğanspor takım· 
ları, saat 17 de Alsancak spor 
sahasında karşılaşacaklardır. 
Bu müsabakanın heyecanlı ve 
alakalı olacağı tahmin edil· 
mektedir. Çünkü Doğanspor 
takımı, milli küme maçlarına 
iştirak etmiş olduğu için kuv· 
vetli ve anform bir vaziyet· 
tedir. Fakat en iyi oyuncuları, 
lstanbul müsabakalarında sa· 
ka~lanmış olduğu için bu mü
sabakada Doğanspor takımı· 
nın, diğer müsabakalardaki 
kadrolarına göre daha hafif 
bir vaziyette olacağı tabiidir. 

Bu müsabaka ile Yaman· 
larspor takımının kuvveti hak· 
kında da bir fikir edinmiş 
olacağız. 

Kuşadası sulh hukuk hakim· 
liğinden: 

Kuşadasının eski cami ma· 
hallesinden kovancı oğlu ölü 
Mehmet veresesinin ayni ma· 
halleden oğlu Süleyman ile 
damadı Rifat aleyhine açtığı 
izaleyi şuyu davasının yapıl· 
makta olan duruşmada: Dava 

J olunanlardan Rifatın yerinin 
· belli olmaması itibarile ilanen 
tebligat Hasına karar verilerek 
duruşmanın 9/6/937 çarşamba 
günü saat 9 za bırakılmış ol· 
duğu usulün 141 ve 142 inci 
maddesine göre bildirilir. 1756 

Vaziyeti tehlikeli görüyor
du. Çünkü kendisini takip 
edenler gittikçe artıyordu. Ve 
bittabi bu takip ilelebet sü· 
recek değildi. Gürültü çok 
fazlalaşmıştı. 

uyumak.. Yakaza halinde kal- ~ / 
~~~~-=--=---~~--:::-~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~___...., .... 

111111111111111111111111111111111111111111111111111ın" lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
Bu adamla hapisanede gö· rece ucuzdur. 

Meçhul adam, hem kaçıyor, 
hem de sıvışacağı bir yer 
arıyordu. Bir aralık deniz yol
larına atılmağı, balıkçıların 
bulunduğu yerlere dalmağı 
düşündü. Fakat oralarda da 
geceleri karakolların artmldı· 
ğını işitmişti. Ansızın bir so· 
kağa daldı ve: 

- Lanet olsun! 
Diye inledi. Burası bir çık· 

maz sokaktı. Ta arkadan ge
lenler, onun sokak içinde kay
bolduğunu görünce: 

- Tam · diye bağırdılar· 
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T agorun gardneriuden 
karanlık gecede artık gülüm yok. Lakin elan ıstırabı var. 

6 
Ehli kuş kafeste, hür kuş ormanda idi. Zaman geldi, taliin 

bir eseri olarak buluştular. 
Hür kuş, "Sevgilim, ormana uçalım!,. diye haykırdı. 
Kafes kuşu, "Gel, ikimiz de kafeste yaşıyalıml,. diye fısıldadı. 
Hür kuş, "Parmaklıklar arasında kanad gerecek yer var mı?,. 

diye sordu. 
Kafes kuşu, "Ne yazık ki, gökyüzünde ben konacak bir 

yer bulamıyacağım.,. dedi. 
Hür kuş, "Sevgilim, bana orman şarkıları söyle!,. diye 

haykırdı. 
Kafesteki kuş; "Gel, yanıma otur. Sana alimlerin sözlerini 

öğreteyim. ,. dedi. 
Orman kuşu, "Hayır! hayır! şarkı hiçbir zaman öğretilemez . ,, 

diye haykırdı. 
Kafes kuşu, •Ne yazık ki ben, orman şarkısı bilmiyorum." dedi. 
Arzu ile dolu aşkları çok kuvvetli, fakat hiçbir zaman ka

nad kanada uçamıyorlar. 
Parmaklıklar arasından birihirlerine bakıyor ve boş yere bi

ribirlerini anlamağa çalışıyorlar. 
Kanadlarını çırparak "Yakın gell sevgilimi,. diye bağırıyorlar. 
Hür kuş, "Olamaz, kafesin parmaklıklarından korkuyorum.,. 

diye bağırıyor. 
Kafes kuşu, "Heyhat! Kanatlarım kuvvdsiz ve ölüdür.,. diye 

fısıldadı. 

Her öğrenci sınıf geçmeli! 
daima mevcud olduğunu unut
mamalı. 

Bu grubu inceleyiniz; göre
ceksiniz ki, bazısı belki zih
nen normal veya az dundur, 
belki kendisini dikkatsiz ya
Pan ailevi bir derdi ve her
hangi bir sebeple bir eksisklik 
kaygusu, belki bozuk göz ve
ya ağır işiten kulak veya her 
hangi bir gudde. ifrazatındaki 
azlık veyahud geçmiş senelere 
aid bilgi eksiklikleri taşır. Bu 
Çocuklar, bütün sene derdleri 
deşilmeden güdülmüş, en kuv
vetli atletlerle ön saf ta koş· 
ınaları kendilerinden istenil
miştir. Sene sonu gelince öğ
retmen ·bilhassa Ortaokullar
de- '"çalışsalardı!" diyerek hiç 
lereddüdsüz bunları sınıfta bı
rakır. Burada Kültür Balcanlı· 
~nın azami delaletine rağmen 
0iretaıen hasiscesine "okulu
nun şerefini,, korumak için 
mesleki bir kaygu ile imtihan· 
l~rı gii~eştirerek çocuğa ge
Çlci bir not vermemek için 
~Ucalar. Görülüyor ki burada 

0kkul çocuk için değil, çocuk 
0 ul içindir.,. 

lar içindir. Her ne kadar, 
"terbiye süs için değildir.,. di
yorsak da demokrat öğretmen
ler bu dünyanın sakinlerinin 
ekserisinin amele, işçi, çiftçi, 
mekanik ve katip ilah.. oldu
ğunu teslim etmek istemiyor
lar. Tabiatile çok gayri müte
canis olan bu talebe kütlesine 
ihtiyaçlannı tatmin etmiyecek 
ve yutulması gayet güç ter
biye hapları vermeğe çalışı
yoruz. Netice, öğretmen bakı
mından fena, çocuk bakımın
dansa korkunç oluyor. 

Gönül ister ki •sınıfta kalll
cakların .. vaziyeti sene başın
da tesbit edilip her çocuğun 
derdi hallolunsun - hiç şüphe 
yok lci hepsininki biribirinden 
farklıdır- sene sonuna kadar 
mümkünse herkes yetişsin. Ye
tişebilir, çünkü her normal 
kafa hiçolmazsa orta tahsili 
mükemmelen ihata eder. Jlk
okullarda bu sahada adımlar 
atıldığım görmek büyük haz
lar verdiği gibi ortaokullarda 
da ayni prensiplerin hakim 
olmasını şiddetle arzu etmek
ten insan kendini alamıyor. 

Vedide Karadagı Şia:di, uzun seneler, "bilgi 
~trınek,, prensib ve kaygusu 
~le kristalize olmuş öğrP-tmen- Birlik 
erin derhal, '"manasız!,., "na· 
~Yat!,. diye isyan edecekle- Ve gerekliği 
llrıi görür gibi oluyorum. Yal- laketler sebebile bütçeleri alt 
~12 kendilerine şunu sormak üst olanlara para vermek. 
••tiyorum: " Sınf " dediğimiz Ödeme gücü olmıyanlardan 
~n manası nedir? Her be- hiç para istememek. 
••rı . Cı veya altıncı sınıf çocuğu, 6 - Büyük tatilde havası 
0 sınıfta bilinmesi lizımgelen ve suyu güzel olan yerlerde 
~len biliyor mu? Okumak, kamp kurarak ve dermansız 
u lıınak, hesab yapmak veya öğretmen ve öğrencileri çok 
tiilllurni bilgi bakımından bü- az bir masrafla kanlı, canlı 
le il sınıflarda muhtelif seviye- yapmak. 
o'dc çocuklar yok mudur? 7 - Daha ileriye giderek 
rrı l'taokulda adeta okuma yaz- kültürü olan yabancı ülkelere 
gi~· bilrniyen çocuklar olduğu seyahatler tertip ederek görgü 
~beşinci sınıfta pek çok ve bilginin genişlemesine yar-
lı okul çocuklarının omuz- dım etmek. 
rı.~rıdan bakanlar da vardır. 8 - Kültürü yu"ksek olan 
oız · 
bı' .'b~nsanlar hiçbir hususta memleketlerdeki öğretmen bir-

rı ırj . 
bo rnıze benzemeyiz. Ne Jiklerile teması muhafaza ede-
Ve Y, ne güzellik, ne göğüs rek yeni cereyanlar ve buluş-
rıı!' kafa muhiti, ne zihni lar üzerinde münakaşalar ya-

Vlzen ·ı · h H d k k' d 1 · 1 .. bir'b. . ~ ı a .. usu sun a para ta ıp e i mesı azımge-
ha 

1 ~tırnızin ayni değiliz. Her len usulü beraberce bulup tat-
ngı b' Sen ır zeka yaşı dokuz bik etmek. 

Yay '1 aşatı ve yukan doğru Bunlardan başka benim ha· 
Yarn~ş bir haldedir. tırıma gelmiyen birçok mese-

rın zi~ı .0 n yaşmdaki çocukla- leler bulunabilir. Bunlar da 
cfad nı Yaşları 6· 14 arasm- ancak genel toplantılarda mey-
ve ~r. Buna rağmen dahileri dana çıkar. 
~ay urgunları ayni kazanda Şimdi çalışmamızın parola-

natrnax.a . -ı -ı 1 ·· ı .. 1 b ı· . ltltt b 5 • aynı o çu ere o ç· sını şoy ece e ırteyım: 
B~t .. •klcımız var mı? "Hepimiz birimiz, birimiz 

buo.~ ~n gayretlere rağmen hepimiz için.,. 
0 '"nun ted · _______ .....,..._.GiiJdin 

ANADOLU 

Babaların 
bir derdi. 

Bu uzun tatil aylarında öğret
meni de bazı üzüntü ve endi
şeler kaplar: 

Aylarca faydalı itiyadlar ver· 
mek uğrunda yorulduğu çocuk 
tatilden ionra verdiklerini unu
tarak ve kötü bir takım iti
yatlar kazanarak mı okula dö
necek? Çünkü hu gibi vak'a
larda öğretmen çok yorulur, 
çocuğun kazandığı fena itiyad
lan silip yerine tekrar iyilerini 
kazandırmak için eskisinden 
daha çok uğraşır.. Bu içtimai 
meseleye bir çare bulamaz 
mıyız?. Çocuğu sokağın, kah
velerin veya avareliğin yıpra
tıcı kuvvetinden kurtarmak, 
onlara tatillerini nezih ve fay
dalı bir şekilde geçirmelerini 
temin edecek birşeyler yapa· 
maz mıyız? 

Avrupada tatil zamanlarında 
tatil kampları, çocuk seyahat
leri vesair buna benzer işler 
yapılıyor. Her şehirde çocuk
lara mahsus muhtelif kulüpler 
açılıyor. Buralarda çocuklar 
boş vakitlerini, nezih eğlence· 
ler, sıhhi ve terbiyevi oyunlar, 
eğlenceler; temsil, jimnastik, 
konferans, sinema gibi birçok 
faydalı meşguliyetlerle doldu
ruyorlar. Hem eğleniyorlar, 
hem de terbiye ediliyorlar. 

Cumhuriyet rejimi, çocuğa 

pekçok haklar getirdi. Onu 
hakiki mevkiinc yükselterek 
yarınki Türk miJletinin mümes
sili saydı ve ehemmiyetle ele 
aldı. Her yerde çocuk himaye 
heyetleri kuruldu. Çocuk haf· 
taları yapılıyor. lstanbulda ço
cuk kampları da yapılmağa 

başlandı. Bunlara benzer fay
dalı birçok işler daha yapı
lıyor ve yapılması düşünülüyor. 
Bunlar çok güzel hareketlerdir. 

Acaba f zmirde de bir kamp 
ve şehrin muhtelif semtlerinde 
birkaç çocuk kulübü kurula· 
maz mı? Bu, pek masraflı bir 
şey olmasa gerek .. Hem mas· 
raflı da olsa nihayet memle
ket ve istikbal işidir. lzmirde 
medeni işler sahasında başan 
gösteren ve imar faaliyetinde 
çok çalışan belediye heyeti ve 
onun başkanı ile öğretmenler 
birliği ve çocuk kurumları, dik· 

Terbiye davası 
mak zahmetini yüklemekle, 
birşey yapılabileceğini san
mışlardır. 

Bunun her ikisi de doğru· 

dur. Fakat kaidei umumiye 
olamaz. Muhtelif müzeler üze· 
rinde yapılan etüdler ayrı 
ayrı netice verir. Bunlardan 
bir veya bir kaçını bir araya 
toplayıp umumi kaide yapmak 
imkansızdır. 

En basit misal (alfabe) da
vasında ortadadır. Kelime 
usulü, hece usulu!.. Her ikisi 
de doğrudur. Fakat her ikisi 
için ayn ayrı çocuk mevcud 
olduğunu bilmelidir. Şekli 
musavvere hafızası kuvvetli 
bir çocuk için (kelime) usulü 
zahiri bir muvaffakıyettir . 

Fakat bunu usul diye bü· 
tün bir sınıfa, bütün bir prog
rama tatbik etmek hatadır. 
Ya ses hafızası kuvvetli olup 
da şekli musavvere hafızası 

zayıf olan bir çocuğa ne ya
pacağız? 

Sonra talim ve terbiyede 
buna benzer o kadar çok te
ferruat guya (usul) diye kabul 
edilmiştir ki bunların çoğu 

gülünç de .. Beyhude vakit ve 
enerji ziyaına sebeb olmak
tadır. 

Çocuğun kafasile fazla oy
namak doğru değildir. Ona 
yüklenmek, ona giiya (müstah
zar) birçok, bir sürü şeyler 

yutturmak neye yarar? 
Çocuğun, dişini kullanmağa 

ihtiyaç bırakmıyan ezilmiş, 
üğütülmüş su ve mamalarla 
ilanihaye tağdiyesi ne kadar 
zararla ise böyle (müstahzar) 
usullerle kafasını işletmeğe 

lüzum görmeden verilen ma· 
lumat ta o ka.dar zararlıdır. 

Ampirik terbiye davasının 
ehemmiyetle ilmi haddeden 
geçirilmesi faydasız ve bazen 
zararlı olan manasını terbiye 
usullerinin hi41bir teferruatlı 
gülünç müfredat programları
nın kaldırılması lazımdır. 

Neden: Ve nasıl? 

Sonra anlatacağım, 

kat nazarlarını bu işe de çe· 
virseler, memleket hesabına 
yaptıkları işlerin en kıymetli
lerinden birini daha yapmış 
olurlar. C. Kırhan 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer ve 
tarihi günü ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek ıçın 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Merkez hastanesi kurağına bir 
kat ilave yapısı. 
(12341) lira (20) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde go
rüp inceleye bilirler. 

24/Haziran/937 perşembe gÜ· 

nü saat 11 de. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(827) lira. 1769 

f zmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1721 
İcar No. Lira 

186 Dolaphkuyu Bayburtlu S. 5 taj No. lu '!V 24 
191 Karşıyaka Bayraklı vapur iskelesi 75 
192 Ceza evindeki bakkal dükkanı 400 
193 Göztepe vapur iskelesi 70 
194 Çarşamba şeyh oğlu S. No. 1/3 kapu ve taj 20 

72 metre arsa içindeki molozu kaldırtmak 

masrafı müşteriye ait olmak üzere. 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

açık artbrmaya konulmuştur. ihalesi 17 /6/937 perşembe günü 
saat 15 tedir. T li lerin Milli Emlak Müdürlü" üne müracaatları. 

lzmir Belediyesinden: 
Cinsi Mikdarı 

1 - Kilo 
Muhammen bedeli 

Kuruş Yekün 
7,30 

766,50 
773,80 

Dalak 730 aded 1 
Koyun eti 2190 kilo 35 

Yukarıda cins ve mikdarae muhammen bedeli yazılı çoc 
yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan dalak ve koyun eti baş kiti 
likteki şartname veçhile 15/6/937 salı günü saat on alb 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. İştirak için elli sekiz lira 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte en 
mene gelinir. 

2 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
ikinci nevi ekmek 

Mikdarı 
Kilo 
5475 
4380 

Muhamme bedeli 
Kuru$ 
10,SO 
8,50 

Yeku 
574,8 
372, 
947,1 

Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazılı çoc 
yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan ekmek baş kitiplikteki şart 
me veçhile 15/6/937 salı günü saat on altıda açık eksilt 
ile ihale edilecektir. Eksiltme muhammen bedel üzerinden 
ğil nark üzerindan yap ı lacaktır. iştirak için yetmiş bir lira 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte en 
mene gelinir. 29 2 5 8 ?661 

Yapı ve yollar kanununun sinde yaptırmıyan bina sah 
22 inci maddesine tevfikan ]erinden 5 lira maktu c 
umumi caddeler üzerinde bu
lunan binaların önlerine tesa· 
düf eden kısımların veya kal· 
dırımlarını Belediyenin göste
receği şekil ve tarifat ' daire· 

alınması için tembihnam 
madde ilave edilmiştir. 

Hükmü bu ilin neşri t 
hinden muteber olmak üz 
alakadarlarca bilinsin. 17 

lzmir Memurları kooperati 
şirketinden: 

Kooperatif senelik adi toplantısı 31/51937 tarihinde kan 
nisap hasıl olmadığından 21 /6/937 tarihli pazartesi günü 
17.30 za talik edilmiştir. Saym ortakların toplantı ıüo ve 
atında lzmir Halkevinde hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname 
1 - idare heyeti raporunun okunması 
2 - Murakıp raporunun okunması 
3 - 936 blançosunun tetkik ve tasdiki 
4 idare heyetinin ibrası 

5 - Müddeti biten idare heyeti azaları yerıne yqileri 
seçilmesi. 

6 - Yeni sene murakıplarının seçilmesi 
7 - idare heyeti azalarma ve murakıplarına verilecek 

retin tesbiti. 

Devlet Demiryollarından: 
Dinar istasyonu istimlak hududu dahilinde bulunan 20 a 

servi kavak ve 3 adet te akkavak ağacı 18/6/937 cuma 
saat 16 da lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işle 
komisyonunda açık artırma suretile satılacaktır. Ağaçların 
silmesi alıcıya aittir. isteklilerin 638 kuruş muvakkat temi 
vermeleri ve aramlan vesikalarla işe girmeye kanuni mani 
bulunamadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta ko 
yona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 5 10 

/zmir Komutanlıtı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara Eskişehird~ iki hangar yaptınlacaktır. K 

bedeli (361850) üç yüz altmış bir bin sekiz yüı 
lira 84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarfla eksilt 
18/6/937 Cuma günü saat 15 te M. M. V. satın 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Şartname keşif ve planlar 18 lira 10 kuruşa M. 
V. Sat. Al. Ko. dan alınır. Muhabere ile şartn 

gönderilmez. 
3 - ilk teminat parası (18225) on sekiz bin iki yüz yi 

beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayttlı ol 
lan şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 
yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerinde yazılı be 
lerle bayındırlık genel ve fenni şartnamr.lerile 
inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif 
tuplarım ihale saatinden en az bir saat evel M. 
V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 5 11 16 1 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher metresine biçilen ederi (300) kuruş olan ( 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla almacakb 
2 - Şartnamesini (2250) kuruşa almak ve örneklerini 

mek istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V 
Al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat parası 21750 liradır. 

4 İhalesi 15/6/937 salı günü saat 11 de Ankara M. 
v. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasmda kayıtlı o 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yaııh ve 
farla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
atinden en az bir saat evvel M. m. v. sat. al. ko 
yonuna vermeleri. 30-1-S-13 (1 
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HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLDIRDILAR I 

Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri -
R~iı~PA~\Dffı~~NND Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = • 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi· -

rana doğru bekleniyor. Yükü- = H ©l m ©) ö N Ü~ 11--\) ~ t rr a ifil Fa lr = 
nü tahliyeden sonra BURGAS V ~ 
V ARNA ve KôSTENCEye = -

y:~i~~~~~~~~~ı~:N Sıhhat Eczahanesi - -11SAIMA,, vapuru 1/Hazi· - -
ran/37 de gelip doğru AN· E: nde bulUDUf • 
~ü~~,R~Tr~~~~~N::v~ Blllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

BLAK-FlAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek il8.çidir. 

limanları için yükleyecektir. 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 

randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVY A limanlarına 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITIM RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MAL TA, MAR· 
SiL YA ve CENOVA için yol
eu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ei kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına ı 

müracaat edilmesi rica olunur. ı 
T.elefon: 41421422112663 

V.N. 
W. F. H. V AN-

1

. 

DerZEE& CO. 
8EUTSCHE LEVNTE Ll

NIE. HAMBURG. 
G.m.b. H. 

,,ARKADIA,, vapuru 11 
Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
od er. 
AMERiKAN EXPORT Ll

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
"'EXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BüSTON 
ve NEVYORK için han~ket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA.. vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE. NEVYORK 18 gün 

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATlON 

,.EXPRESS,, vapuru 10 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

... 

Kuru..r 

-1 
. .. - _.._.....,.._ . ~ . -~ . ' . . 

, 
Depo: 

Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

er yerde satılır 

Bal~ova Ağa
memnun 

., 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziran-937 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu· 
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza· 
batı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRİYET --Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğünden: 
200ton114 lük oleon 
200 ton 105 lik oleon 

Ol• • "UMDAL U PHELPS BROS & co lNC. ıvıer ve ,, mu- .. IRLAND n vapuru 24 

Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda rniktarl ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21 /7 /937 Çarşamba günü saat 16 da ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 

Ş •• k A mi Deniz Acenta. Haziranda beklenmekte NEV-
ure ası lığı Ltd. YORK limanı için yük ala-

Limited Hellenı·c Lı·nes caktır. Vapur Acentası "UTSIRE,, vapuru 20 Tem-

L·m·ted muz beklenilmekte NEVYORK Birinci Sınıf Mutahassıs 
Birinci kordon Rees binası 1 1 limanı için yük alacaktır. 

Tel. 2443 " GRIGORIOS ,, vapuru Vapurların isimleri, gelme Dr. Demir Afi Güzelyalıda Recaizade ve 
THE ELLERMAN Lİ· Mayısın nihayetinde veyahut tarihleri ve navlun tarifeleri Selamet sokakları ile mah· 

NES LTD H l Kamçı oğlu 
· aziranm ilk gün erinde bek- hakkında bir taahhüde girişi· dut köşebaşında 427.75 

"DRAGO,, vapuru 15 Ha· lenilmekte ROTTERDAM, lemez. Cilt ve ·TenasUI hastahk· M.2 bir arsa ehven fiatle 
ziranda LlVERPOOL ve SW- HAMBURG ve ANVERS li- Birinci kordonda "UMDAL,, ları ve elektrik tedavisi satılıktır. 
ANSEADAN gelerek yük çı- manian için yük alacaktır. UMUMi DENiZ ACENTA· lzmir · Birinci beyler sokağı Talipler T. M. C. resmi 
kaıacaktır. "CERMAİN,, vapuru 10 r. LTD Elhamra Sineması arkasında · 

Haz\·1
.an beklenı'lmekte ROT- Llul · vapuru acentalı· f 3479 ilan işleri bürosunda Nacı 

"GRODNO,, vapuru 15 ·· d ı · · T .. le on : T k ·· ı TERDAM, HAMBMRG ve ğına muracaat e i mesı rıca o aya muracaal arı. • 
Hazirnda LONDKA, ve HULL 1 

ANVERS limanları için yük 0 unur. A k A f b •k 1 •• 
den gelerek yük çıkaracaktır. alacaktır. Riz binasında No. 166 S eri a rl a ar Umum mU.., 

"GRODNO,, vapuru 30 PHELPS LINE Telefon : 3171 d•• ı••.., •• d • 
Haziranda gelerek LONDRA Ur UgUD en 
ve HULL için yük alacaktır. ·lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ııııııııııııııııımıııııııııı• ' ı· 

oEuTsHE - LEVANTE - A K I T - 70 ton elektro ıt tutya 
LİNIE • ema onay = Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı "e 

.,SOFIA,, 10 Haziranda - · h - cinsi yazı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satıll 
AMBURG BREMEN Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın . asta/ık/arı 

H , ve = alma komisyonunca 23/71937 Cuma günü saat 15 te kapalı 
ANVERSten gelerek yük çı· Birinci Sınıf Mutahassısı - zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon: 
karacakhr. - (Verem ve saire) dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1155 lirayı ha"' 

Tarih ve navlunlardaki de· - Basnıııhane istıısyonu karşısuu.laki Dibek soknk başımla 30 sayılı E teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyon• 

g• işi kliklerden acenla mcs' u- ev ve nıuayenelıancsinde ı:ıabalı saat 8 den nkaam saat 6 ya ;;; vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunu 2 ve 3 ünC~ 
- kadar lıastalanm kabul eder E k k ii· 

•
l•iv.et•k•a•bu•l •e•tm•e•z.••ımmmmm • 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 11111111• maddelerindrki vesai le mez ı'.ir gün ve saatte komisyona ın 

rncaatları. 1 3 5 7 1634........---
KÔSTENCE, SULINA, KA- ....... • 

t~:ı·:d~~-RAIL içi• yük ka· Türk Hciva Kurumu Askeri fabrikalar umum miı .. 

racaatları. 1 3 5 7 1636 

DEN NoRsKE MıooEL- B ·· ·· k · go dürlüğünden: 
SERJ~~~:.A~IT~~iŞRO· HAVSLINJE uyu pıyan su 230 ton efektro(İt bakır. 

"DUROSTOR,, vapuru 30 O S L O 2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarıda miktarı ": 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS .. BOSPHORUS,, vapuru l8 Bu'•rvu"k ı"kramı~ve 40,000 fı·radır cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sstı 
TENCE, SULlNA, KALAS Haziranda beklenilmektedir. J J alma komisyonunca 21/7/937 Çarşamba günü saat 15 te 1'•· 
ve KALAS aktarması olarak ISKENDERIYE, DiYEP ve Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş f1lu· 
bütün TUNA limanları için NORVEÇ limanları için yük !erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. kabilinde komisyondan verilir. rf 
yük ka bul eder. kabul eder. Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar Taliplerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi te1' ;. 

JOHNSTO N W ARREN Vapurların isimleri gelme ı büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona "e ~ 
LINIES LiMiTED. tarihleri ve navlun tarifeleri bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 ün: 
L 

1 
V E R p O O L hakında bir taahhüde girişi· ı çekinmeyiniz. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona (ll&l' 

"INCEMORE,, vapuru 30 ~e~m;e~z •. T~e~l~ef~o~n~N~o~-~20~0~7_;20~0;8~====================:~~~r~a:ca~a~tl:ar~ı. __ ~1~~3~5~7~-------•1~6-3İll5~--
Mayısta LlVERPUL ve AN- p ş h rr b h f b6/J-
VERSten gelerek yük çıkara· ii rı• en a ap ı esiri ta İi, eşsiz bir müs i dir. 0 kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
eaktar. BURGAS, VARNA, rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


