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<;in· Japon 
Harbinin başlamak üzere 

olduğu bildiriliyor 

llitısad V el{ilimizin · Bir Hasbıhali 
,Büyük Şef, kooperatiflerin candan taraftarıdır. Baş
bakanımız da en iyi teşkilat olarak buna inanmıştır 

• 
lktısad Vekilimiz incir ve üzümcülere diyor ki: Trakya manevraları 

H··kllmet kooperatiflerin maddi ve Man~vraları Mareşahmı 
U · ıdare edecek 

manevi mesuliyetini üstüne almıştır. 
Kooperatifler mutlaka muvaffak olacaktır. işin kanuna ve 
hükumete dayanması, 3,5 milyon liralık sermayenin ko

layca bulunmasında derhal kendisini göstermektedir. 
~~~~~~----............... ~ .. ----~~~~~~ 

Vekilimiz bugün Nazilliye gidiyor 
genel direk.törleri Muammer Eriıt 

v~ Kemal Zuiııı Sııner ve daveti· 

nıizo lütfen iı:alıP.t lıu~·urıın çok 
ı.ayın ıoııylavlnrııııızla kooperatif 

nıiimc ~illeri arkaıla~larımıı·ı tı',ek· 

kiirler ederek llo~geldiniz ılcriın. 

Ekııı>riyet nisabı mc\nul oldu~undaıı 
Tarım Saııı, Koopcraıifleri umumi 
lıt•) l'Iİ içtimııım açıyorum, 

BuudAo tıonra lıo.oopnatifçilcr 

arıılarırıdan cfoktor H. Sıılıri (Ger· 
mencik) i rei~liğe, 8 . Nccrııi [Ur:aj 

ile R. lhsau Çoru~ (UmurluJ }U da 
kUıihliklero ~cçıiler. 

Kongre rei~i, 'ü:tümeülcrle, İn· 
drı·ilerin taoı~abilmelerini temin 
i\·İn celseyi be~ dııkikıı tatil C'lti. 

ikinci celsede, ruzname muci· 
hince kooperatifler birliği idare 

heyeti seçimine geçildi. İdare he· 
yetin~. ikisi üzümcü ve ikisi Je 
incirci olmak üzere dört aza ve 
iki de yedek aza seçilecekti. 

lktısad Vekilimiz müstahsille konuşuyor .. 

1otihabat rı·yi h:ıf i \le yapıldı 
ve neticede B . .Mehmed Said (Urla], 
B. i'\f'cmi Kendirik (Salilıli], H. 
Kt-nıal Akyüz (Ödemi,] \ 'e B. Sah· 
ri Akıu (Germt>ncik) birlik idare 
lıeyt.'tİ azalıklarına, H. Sıtkı Korlu 
ile B. f bsau Çoru~ da yedek aza· 
lıklara seçildiler. 

Kemal Akyüz ve arkadaşlan· 
nın verdikleri bir takrirle birlik Dün öğleden ıwel saat 10 da 

tehrimiz Ticaret \"C ~anayi Odasın· 
da yeni tcşkk.ül eden 7 incir, 8 
fi:ıaın koooperatifleri mümes.silleri, 
lktısacl Vekilimiz 8. Celal Bayarıu 
bıı:ıurlarile bir toplantı yapmıılar, 
l'tarneo ve filen teşekkül eden 
( l:ırnir incir ve üzüm tanm satı§ 
looperatif teri birliği ) yönetim ku· 
l'tıluno seçmişlerdir. 

lçtim11da İktısad Vekaleti @i· t•i ınüıtcşan B. Ali Rıza Türeli, 
il llıir mebusu B. Hamdi Ak oy, 
\'ur.dur eaylavı B. Halid Onaran, 
•li B. Fadı Güleç, Ziraat Bankaı.ı 

~"1urn mildGrü B. Kemal Zaim, 
11 banka!l umum nıüdürii B . .l\hı· 
~~iller Eriş, Jktıtıad Vekaleti teş<'k· 
~ lllleri mü<liram vıı ziraat, i~ barı· 
•la~ b · · b 1 · "d" l · lı •• §c nmız şu e crı mu ur crı 
•tır hulunmu~lardır. 

11 
Uer kooperatif teki elli orıak 

,1•rtıına gönderilen birt•r mümessil· 

c/'rı teickkül eden (İıuıir incir ve 
lı~ll~ tarım satış kooperatifleri 

ltlııı.ı") .. h . . . . 
lı:ı:~ b umunıı eyetrnın ıı;tımaını. 

Jt um lı:uruınu müdürü B. t~nıail 
•kkı V cral •u kısa ııödevle açtı: 8 v , 

· Hakkı Veralın nntku 
A.zi1. 'C snnn arkııdaşlnnm 

lı 'l'arını atı~ kooperatifleri ilk 
.: hti •ınıumiye iı;timaıııı y:ıpıuak 
t're 

lopluıı ıııış bulunuyoruz. 
~~ !~t·rin lıir bilgi ve kuvvetli bir 
ı, ~liırudc ile .koopcrntifı;ilı~e mııs· 

\•. . ı . 
11 • ) ı>pycuı ıır ı•erP} .ııı \'en·n 
>.ıdf' lk . 

ı, 
1 

tı ıcrt H.ıl ... rnırıı ız \ı' ~r.fı· 
,, H '"' '••ti · vcliıl Hı.ınırıı, 'ilk ı •I.: hu· 
a · ı . " 

t ''" tı ._. toplanıımıı.ı ,en·f ff'ııdircu 
ı ::;.''li valiıııizlc mcmlekcıiu ik· 
,· ~•yntıntla bu)iik roller ıfa 

't \'e ziraat baukalanuıızua 

Ziga/etfen bir intiba .. 

için seçilecek iki murakipten birinin 
hr} eti umumiye"e intihabı , di~crinin 
de Ziraat baokaıınra tayini tt•klif 
edildi. Hu teklif ekl'eriyetle kabul 
edildi~iııdcn reyi işari ile B. Ah· 
mcd Sanoğlu murakipli(;e seçildi 
ve diğer wurakibin ta) ini ziraat 
bankasına bırakıldı. 

Bundan ıonra İktısad \\•kili· 
miz B. Celiil Bayar kürsüye ı;ele· 
rek ~u nutku irad eyledi: 

Vekilimizin nutku: 
Arkadaşlar; 
lntihab ettiğiniz arkadaşlar 

çok ağır ve mesuliyetli işleri 
Üzerlerine almışlardır. Kendi
lerine candan muvaffakıyet 
dilerken vazifelerinin ağırlığı 
- Sonu 4 ncü sahifede -

lktısad V•kilimi.ı w miıa/ir heıet mihtahıille bir arada .. 

Balkan devletleri erkanı harbiyei umu 
miye reisleri manevradan sonra lstan

bulda bir toplantı yapacaklar 

Mareşal Fevzi Çakmak 
letanbul, 15 lllususiJ - 16 

ağu&toıta Trakyada yapılacak bü· 

yük aı;kcıi mnnenalar için hazır· 
lıklara devam edilmektedir. 

Trakya manenalanm, bizzat 
Iliiyük J::rkunıharbiye reisimiz l\Ja· 
reşal Fevzi Çakmak idare edecektir. 

Manevralardan sonra Balkan 
antantı devletleri erkiiınhnrbiyei 

umıımiye rci~Ieri lst:ınbuln ı;elt:· 
celder Ye ııendik iı;tiıualarım, Ma· 
reo:ıl l:<ev1.i Çakmnğıu riya etinde, 
DolmnLnlu;e t<ıırnyıuda )apacaklar· 
dır. Manevralara mfiteakıb yapıla· 

cak lıo iı;ıimaa büyük elıt>mmiyN 
atfeclilmckıcılir. 

Göçmenler geliyor 
fı;tanhııl, 15 (lfu~u~i) - .Nazım 

\'8 pııru, 1500 söı;ıncn ile bugün 
Bulgaristandan limanımıza gdmiştir. 

Vapur, bomda birkaç saat kaldık· 
lan sonra lzmire lıart'ket etmiştir. 
.Nazım vnpuru Urla iskelesine ya· 
nnıacak, göçmenler burada dezen· 
fekle edildikten sonra iskfto mın· 
takalanoa sevk.olunacaklardır. 

Bolivyada isyan 

•General Cerman Bos 
başa geçti -----Yeni hükumet, bir beyanname neşretmiı 

ve umumi siyasette değişiklik olmıya. 
cağını bildirmiştir. 

Pari11, 15 [Radyo] - Bolivyada başgösıercn iı;yan, her ızraf ta dik· 
katle takib olunmuktaı1ır. General Cermanm na@ıl bir yol tutacağt . he· 
nüz kat'iyyetle malt1nı değildir. 

Lapas [Boliyya) 15 (Had}o] - Bolivya Cumhurrci i Lir hükumet 
darbesi neticc;ıinde itıkat edilmiş, ordu erkiınıharbiye rci i G neral Cer· 
mao Boa iktidar oıe\kiini ele almıştır. 

Neşrolunan bir lıcyannaıııe ile halkt:ın ükunet istenilmiş aksi bıı· 

reket eılenlcrin cczalaıı<lırıla(·aldarı \e umumi siyasette lıiçbir değişiklik 

olmıyacağı bildirilnıİflİr. 

Uzak Şarkta harb tehlikesi 

Mütekabil ilanı harp, da
kika meselesidir -------------Japon hükumeti, askeri nakliyat için bir 

çok posta vapurlarır. ı musadere etti 
JJondra, 15 (Radyo) - Uoyter 

biIJiriJor: Beylingdc japonlar tara· 
fıoJıın pek çok asker toplanmıştır. 
Bu me,·ki, Fek.inin 15 kilometre 

oimclind~dir. Pekin şehrinin elek· 
tr.ik santralı burada bulunmnkta· 
dır. Hücum arabaları ve mitralyöz· 
ler a k.eri mevkilere yerh·~tiril· 

mişlerdir. 

l.ondra, 15 (Raılyo) - De) li 
Telgraf gazeteıü yazı)or: 

~imali Çindı·ki vaziyet her nn 
daha vahim bir şekil almaktadır. 

jupon ve Çin orduları &ununa la· 

dar burbe karar \ermi~ görün· 
nıek ıedirler. 

Tokyo, ~ankhı hllk'<!metinin 

'imali Çin kontrolunu elde ettiği· 
ne kanidir. Bu kımaat japonyada 

dtriD bir me11uumi7et u7aıadumıt· 

tır. Çinlilerin geçen sene muhtari· 
yet ildn eden Sabar ''e llopel eya• 
}etlerini de aynı şekilde idareleri 

altına alacakları muhakkak görül· 
mektcdir. japonya bu vaziyete mey
dan bırakmıyacaktır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede ,-
Lederer 

Boğ Potasalar ı 
Elli seııeJcnberi bağcılar ta· 

rnfııııl:ıo tcrcilwn kullamlmakıa 

olan LEDEREH ııoııısnları lıu ıocn•• 
dahi setirilmi~tir. Hu seneki pota· 
tıalar 100 dcıt·celiktir. 

Deposu: Krıucralu r:ımii kar· 
şısında Sabri Sülemano~iç 



Sayfa 2 

tH~a 
Aslını inkar edenler 

DünkQ nyııla zavallı ve ihtiyar bir kadından aldığım bir mektu· 
ban hulasasını n~rettim. Rubun ve ahl5lun içinde açılan derin uçu
rumlan ve bu uçurumların hazan, özde medenilik ve yenilik namına 

pis akıntılarla dolab boşaldığını gö teren o mektub, hakikaten ıayanı 
dik katti: 

İki genç, [züppe aradığını bolaınamıı, ne bugünün, ne de yanoın 
malı olabilecek jki genç], yıllzırca kendilerini okutob büyüten ilıliyar 

kadıorağızı, artık istihfaf ediyorlarmıı. Onu batta, genç misafirlerinin 
)anlannn çıkarınnğı bir ayıb &ayıyorlarmı§. O kadar ki. merdiven aralı
ğına bile tıkmıvlar zavallıyı .. 

A&hoı inkar etmenin bu asra mahsus bir yenilik ve moda olabi· 
leceğini hiç sanmıyorum. Çünkü hayvan bile nihayet bir aile rabıtası 
ianır ve ın ır. İn anın tekamülü ' 'e ahlakın yükseli, ~artı, na ) inrle 
zillet yerine minnet, alınteri ,.e buru.ulduk; kalbinde kötülilL: ve Jüş· 
ınnnhk yerine iyilik ve ver kat olanlara hilrmet etmekte kendisini göstı~
rir. Hcrşey bir knouna ve mutlak bir tek!imüle tabidir. Biz de ihıivarh· 
)&Cağız. Belki biz de yunnın hayatına uy:ırnıyac.:ığıı. Ve onun kar~ı~ıoıla 
bizim de ayaklarımız dolaıacnktır. Biz de muhakkak, yeti~ecek olanlar· 
dan, çok, hem de pek çok geri olacağız. Bugün, keoıli bnb ı l 'C ana· 
laıımızı, kendi yakıolarımızı bcğenmemekliğiıni ti a rıo rulıival H: mo· •• da rnıı uyuıak anau gaf iller, yaptıkları i~i, i ıikballcrioio bir aynası 
gibi eza ve cefa ile s~yr<•debilirfer .. Sıra, yarın onlarındır .. 

Maziyi iııkiir etmek bir eref Je~ildir. Hiçbir şey, rasgele ink.ar 
ofun:ımnz. lUr,bir ~eyin kıymeti bir fiske ile yıkılamaz. Fazilet, onu da 
·enyed var n ,.c iddia olunuyorsa· bu tekı1mül cereyanına ürükliye· 
bilmektir. 

Tuhaf bir iş 
Paris zabıtasının vakitler

denberi aradığı maruf bir hır· 
sız, bir gece bir eve girmiş· 

tir. Bu ev, Parisin maruf ip· 
notizmacısı Delaturun evidir. 
Bay Delatur hırsızı görünce 
çok korkmuş, fakat itidali 
demini kaybetmemiş ve bütün 
kudretini toplıyarak hırsızı 
uyutmuş ve telefona kadar 
sevkederek en yakın zabıta 
merkezine: 

- ipnotizmacı Delaturun 
evinde ben aradığınız hırsız 
bulunuyorum, geliniz! 

Diye telc:fon ettirmiştir. 

Zabıta hemen Velaturun 
evine koşmuş ve ele avuca 
sığmaz hırsızı tutmuştur. 

Dilenciler kongresi 
Varşova mülhakatında Ot

vosk kasabasında ilk dilenci
ler kongresi yapılmıştır. 

Dilenciler bu kongrede 
menfaatlerinin müdafaası es· 
babını araştırmışlardır. 

Dilenciler, her memlekette 
belediyelerin . dilenciliği me· 
netmek üzere ittihaz ettikleri 
tedbirlerden çok şikayet et· 
mişlerdir. Bir kısım beledi
yeler hududu dahilinde dilen
memek için belediyelerin di
lencilere bir tahsisat vermesini 
istemiştir. 

Garib bir vasiyeti 
ltalyada Leçe kasabasında 

çok garib bir miras davası 

görülmüştür. 

Bundan bir müddet evel 
Ojen Kalili adında bir adam 
ölmüştür. Bu adam çok zen
gin bir tüccar idi. Bıraktığı 
vasiyetnamesinde servetini ba
zı işlerde kullanmak üzere 
'Şehrin başpapazına bırakmış 

ve asıl hak sahihlerini mira
sından mahrum etmiştir. 

Hakiki hak sahibleri bu 
vasiyetnameyi tanımamışlar ve 
mahkemeye müracaat etmiş· 
lerdir. Mirasçılara gör~ bu 
Kalili, iptotizmaya çok merak
lı imiş, bu merak ile bir gün 
berikisi de ölmüş olan zevce
lerinin ruhları ona servetini 
başpapaza hediye etmesini 
tavsiye etmişlerdir. 

Mirasçılar, böyle 
ve hayalata istinad ......... -. 

... .--.......... ·- t 

Saime Sadi 

vasiyetname yapan adamın 

şuuruna inanılmamak lazım 

geleceğini iddia etmişlerdir. 
Mahkeme bu kanaati kabul 
etmiş, vasiyetnameyi feshet
miştir. 

Camdan kilise 
işte bu olmadı. Esrarlı yer· 

leri, gizli kapaplı hücreleri 
olmadıktan sonra bir kiliseye 
kilise denir mi? 

Fakat Protestanlar Katolik
ler gibi düşünmiyen adamlar· 
dır. Bu maksadla olacak, 
San·F ransiskoda Amerikalılar 
baştanbaşa camdan bir kilise 
inşa etmişlerdir. 

Bu kilisede yapılan her ha
reketi dışarıdan görmek müm-
kündür. Fakat garib değil mi, 
Amerikalılar da bu usul kili· 
seye kafi derecede rağbet 
göstermemişlerdir. 

Olabilir; çünkü zevk gibi 
ibadet te gizli gerek! derler. 
Çocuklarm casuslu~u 
Sabık Karadağ kra1lığının 

payitahtı olan Çetinede büyük 
bir mektepte garib bir vazi· 
yet keşfedilmiştir. 

Bu mektebin talebesi, mu
allimlerin kendi haklarında 
tatbik edecekleri ceza veya · 
mükaf atlan bilir gibi hareket 
eder ve mektep talim ve ter· 
biye heyeti de bu hale çok 
şaşarmış. Nihayet mektep mü· 
dürünün kızı bu muammayı 
bir ·tesadüfle halletmiştir. 

Çocuklar aralarında vücude 
getirdikleri bir teşkilatla mek
tebin idare ve talim heyeti 
arasında mükemmel bir ca· 
susluk yapmakta imişler. Mu
allimlerin kararlarını öğren· 
mek, mektebin en zeki çocuk
larına havale edilmiş ve mek
tep talebesi tam on seneden· 
beri haklarındaki kararları 
evelden öğrenmişler ve İcab 
eden tedbirleri ittihaz edebil
mişlerdir! 

Pariste 
Grevler eksik olmıyor 
Paris1 15 (Radyo) - Sen 

nehri nakliye vasıtaları müs
tahdemini grev ilan etmişler
dir. Bu grev 40 saatlik hafta 
ile alakadardır. 

Ziraat işleri amelesi de grev 
ilanı ıçin bir içtima yapmış
lardır. 

ANADOLU 

- f Şehir gazinosunda büyük bir aile toplantısı 

Iktısad· V ekilimizle müs· 
tahsil er ir sofrada. 

Kooperatifler, Türk mahsullerinin bütün menfaat-

16 Temmuz !J37 

Yeni idhalô.t 
•• • 

reıımı 

Dünden itibaren tat
bik mevkiine girdi 

Dünden itibaren· yeni idha· 
lat rejiminin tatbikine başlan· 
mıştır. Gümrükteki mallardan 
birçoklarının çıkarılması için 
tüccarlarımız dün Gümrük 
Başmüdürlüğüne müracaat et· 
mişlerdir. Muameleleri tamam· 
lanan mallar gümrükten çıka· 
rılmağa başlanacaktır. 

Askere davet 
lerini Türk müstahsiline temin edeceklerdir. Yerli ve yabancı 1333 do· 

----•• ğumluların son yoklamaları 
- Vekilim iz ve üzüm kurumu müdürünün nutukları - devam etmektedir. Henüz mü· 

racaat etmiyenlerin Temmuz 

Ziyafetten 
Üzüm kurumu direktörlüğü; 

şehrimizde bulunmakta olan 
lktısad Vekilimiz B. Celal Ba
yar şerefine dün Şehir gazi
nosunda bir öğle ziyafeti ver· 
miştir. 

Ziyafette, lktısad Vekilimiz 
B. Celal Bayar, şehrimizde 

bulunan mebuslar, vali ve 
parti başkanı B. Fazlı Güleç, 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz, iş bankası genel direktö· 
rü B. Muammer Eriş, Ziraat 
bankası direktörü B. Kemal 
Zaim, şehrimizdeki bankalar 
müdürleri, ( İzmir incir ve 
üzüm satış tarım kooperatif
leri birliği) umumi heyeti aza· 
ları, matbuat erkanı, lktısad 
Vekaleti teşekkülleri müdiran 
ve memurları hazır bulunmuş· 
lardır 

Ziyafet çok samimi bir ha
va içinde geçmiş ve yemeği 

müteakıb üzüm kurumu mii· 
dürü B. İsmail Hakkı Veral 
şu söylevi vermiştir: 

-Bugün resmen ve filen işe 
başlamış bulunan (f zmir incir 
ve üzüm tarım satış koope· 
tifleri) namına mümtaz ve gü
zide Vekilimiz B. Celal Ba
yarı, yüksek hizmetlerile mem• 
lekelin zirai ve iktısadi haya· 
tında kıymetli bir varlık teş
kil eden iş ve Ziraat banka· 
larımızın genel direktörlerini, 
çok ~ayın lzmir Valisini ve 
Belediye reisini, birliğimizi 
teşkil eden kooperatiflerimiz 
mümessillerini ve davetimize 
icabet lütfunda bulunan şerefli 
mebuslarımızla aziz misafir
lerimizi saygı ve sevgi ile se
lamlarım. 

Müstahsıllarımızın kalkınma
ları ve kendi işlerini istihsal
den istihlake kadar bizzat 
kendi ellerile, kendi bilgile· 
rile, kendi va~ıtalarile ve 
kendi sermayelerile görmeğe 
başlamaları yolunda; çok şe
refli B. Celal Bayarın İrşad 
ve himayeleri altında, atılan 
bu adım Türk mahsullerinin 
bütün menafiini Türk müstah
sılına temin gibi yüksek bir 
gayeye doğru hep beraber 
yürüyüşün ilk hareketini teşkil 
ediyor. Devletin her işi mut· 

Celal Bayar kısa bir mukabe
lede bulunmuş ve: 
~Aranızda bulundum. Gör

, , düğlim işler bana istikbal için 
sevinç ve ferah verdi. Muvaf
fakıyet ümidlerini beraber gö
türüyorum. içinde bulunduğu
nuz bu büyük gaye sizin him· 
metli ellerinizde muvaffakıyet 

gösterecek ve başka yerler 
için rehber olacaktır. Ümidim 
budur, arzum budur. Bu ümid 
ve arzuyu bana veren kud
ret, işin dirayetli ellerde bu
lunmasıdır. 

bir intiba .. 
laka muvaffakıyetle neticelen· 
diren nurlu eli aziz Türk müs· 
tahslının bu hayati işine de 
deydiği için neticenin bütün 
parlaklığı ve bütün yüksek 
menafiile çok kısa bir zaman 
içinde tecellisini muhakkak 
sayarım. 

incir ve üzüm kooperatifle
rimiz; milli birlik ve beraber
lik düsturu içinde kooperatif· 
çilik şuurile, kooperatifçilik 
ahlakıyle, kooperatifçilik tesa· 
nüdile çalışarak ortaklarımıza 
imkanın en son haddinde 
faydalı olmağı yegane şıar 

edinmişlerdir. Bunu mümtaz 
şefim Bay Celnl Bayarın ve 
şerefli misafirlerimizin yüksek 
huzurlarında söylemeği hem 
bir vazife, hem de manevi 
bir zevk bilirim. 

Kooperatörlükte bize örnek 
olan milli rehberimiz, eşsiz 
Önderimiz, yer yüzünün en 
büyük adamı aziz Atatürktür. 
Onun açtığı her çığırda ol· 
duğu gibi kooperatifçilik yo· 
lunda da bütün imanımızla, 
bütün inanımızla, bütün duy· 
gularımızla ve bütün varlığı
mızla yürüyeceğiz. 

Tarihi ve büyük İsmet İnö· 
nünün halkçılığı en ön safta 
tutarak müstahsıl menafiini 
öz düstur halinde benimsiyen 
yüksek şahsiyeti ile aziz Cum· 
huriyet Halk Partisi Hükumeti 
kooperatiflerimize kanunların 
çerçeveleri dahilinde, yüksek 
himayelerini daima ibzal bu· 
yuracaklardır. 

Sözlerime son verirken bir
liğimiz namına eşsiz dahimi
zin nurlu huzurlarında saygı 
ile eğilerek minnetlerimi bir 
daha tekrarlar, büyük Başka
nımızla mümtaz lktasad Veki
limize şükranlarımı teyiden 
arzederim. 

Davetimize icabet buyurdu
ğunuz için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür borcumdur. 

B. Hakkı Veralın nutkun· 
dan sonra ortaklar namına 

doktor B. Sabri de söz söy
lemiş, köylülerin, gösterilen 
yolda zevkle yürüyeceklerini 
söylemiş ve teşekkür etmiş, 

daha sonra lktısad Vekili B. 

Sizleri tebrik ederim ve 
hakkımda gösterdiğiniz bu 
sıcak hüsnü kabulden dolayı 
size şahsım ve arkadaşlarım 
namına tesekkür ederim. He· 
pinize muvaffakıyet temenni 
eder ve Allaha ısmarladık 
derim. 

Alkışlarla karşılanan bu 
kısa ve veciz hitabeden sonra 
sayın Vekilimiz ve ortakların 
bir arada fotoğrafları çekil-
miştir. 

Bir cinayet 
Necib, kadın yüzün

den öldürüldü 
Menemen kazasının Musa

bey köyü ile Çavuş köyü ara· 
sında muhtar Nurullahın hiz
metkarı Mehmed oğlu Osman, 
ayni köyde oturan Bulgaristan 
göçmenlerinden Mehmed oğ· 
lu Necibi sopa ile başına 

vurmak suretile öldürmüştür. 

Yapılan tahkikatta cinayetin, 
Necibin karısı ile Osmanın 
seviştiği ve hatta kocasından 

beşanmak için kendisine tek· 
lifte bulunduğu ve cinayetin 
kıskançlık yüzünden tevellüd 
ettiği anlaşılmıştır. Osman 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Ev taşlamak 
İkiçeşmelikte Ahmed karısı 

Kamile, kocası Ahmedi kıs· 
kanmış ve Rıza kızı Safurenin 
evini taşladığından tutulmuştur. 

Araba kazası 
Bucada yukarı mahallede 

oturan Behiye kızı 15 yaşla· 
rında Nuriye, tütün tarlasın· 
dan evine giderken arabadan 
düşmüş, sancılanmış ve mem
leket hastanesine kaldırılmıştır. 

Sarkmtlhk 
)kiçeşmelik caddesinde Mus· 

tafa oğlu Fuad, yoldan geçen 
Ali kızı 15 yaşında Leman ve 
arkadaşı Münirenin arkasını 
takip ederek sarkıntılıkta bu
lunmakla beraber Münireye 
dirsek ve yumruk vurduğun

dan zabıtaca yakalanmıştır. 

Abona Kiril 
iskenderiyeye geçti 
Kahire, 15 (Radyo) - Ha

beş başpapazı Abona Kiril 
lskenderiyeye çıkmıştır. Mısır 
kıptileri lehine büyük tcza· 
kürat yapmışlardır • 

937 nihayetine kadar hersabah 
saat 8 de lzmir askerlik şube· 
sinde müteşekkil askerlik mec· 
!isine müracaatları,· muayyen 
müddet zarfında müracaat et· 
miyenlerin askeri mükellefi· 
yeti kanunun 84 üncü madde· 
sine tevfikan ceza görecekleri 
ilan olunur. 

Bal uğrunda 
Yardan uçtu, ölüp 

gitti 
Muğla, (Hususi) - Merke· 

zin Kesre köyünden KabaŞ 
oğullanndan Ali oğlu Ali ile 
arkadaşları Ali ve Mehmed1 

Kesrenin Karagedik mevkiinde 
bulunan 30 metre irtifamd• 
ve sarp, yalçın bir kayalıktı 
bal keşfetmişler. Üç ahbab 
çavuş buradan balları almağı 
ve bol bol yemeği kararlaştır· 
mışlar. 

Ellerine bir ip alarak kaya: 
nın üstüne çıkmışlar. ipi Alı 
oğlu Alinin beline bağhyara~ 
kayadan aşağıya sarkıtrnı)'' 
başlamışlar. Ali yarı yere ge• 
lince ip birdenbire kopınu: 
ve Ali müdbiş ve yalçın ki 
yalıktan uçarak şiddetle yedr~ 
düşmüştür. Ali derhal kal 1 

rılmışsa da düşmesinin şidde' 
tinden ölmüştür. Arkadaş!~~ 
tevkif edilmiştir. Maamafı 
meselede hir kasd olmadıt1' 
ancak dikkatsizlik olduğu • 11' 

laşılmıştır. 

Muğlada 
Bir katil idama mahkOr11 

edildi .. ,ı 
Muğla, (Hususi) - ~of°J'' 

yıl önce Fethiyed'! Fethiyeh •C 

sibeyi taammüden bıçakla ;e 
Molla Mehmedi çifte tüfeto· 
öldüren Elmalının Sahur , 

~· yünden Arab Hasan ve ıı ~ 

daşı Şevkinın muhake~i~rı' 
bitmiş, Arab Hasanın o <Je 
cezasile mahkumiyetine 

8
, 

Şevkinin de beraetine 1car 
verilmiştir. ..110 

Arab Hasan ölüm bükfl1° SJ' 
. .d. . . bafsı 
ışı ınce metanetını mu 6~. 
ya çalışmış, fakat sarsıldil1i 
tan v~ asabileşmekten kefl 
alamamıştır. 

Neden sonra: ede' 
- Ben bunu temyiz 

bilir miyim? ~-· 
Demiş, kendisine res~~.Jet1' 

bili temyiz olduğu so} 
mişti. 

Alman . eri 
Sanayi mUmessıll 

Venedikte p.l· 
Venedik, 15 (Radyo) -: 13· 

. .. ssiJlel'l man sanayı mume id8re· 
Ernest Trellenburgun bıtrııY" 
sinde Almanyadan 

gelmiştir. . tarııfıo· 
Heyet Kont Vohs bı oıı· 

ı . erba 
dan talyan sanayı fi yet bil' 
mına karşılanmıştır. eııro1ştı1': 
gün müzakerelere başl teşri"' 
Bu heyet Alman·ltafyao ktıl'· 

temine çaiışacB 



ANAOOLU 

Türk.Rus dostluğu 

Bay Litvinof mühim 

rablar, Filistinin taksimi-Rus 
bir söylev verdi -·-· Hariciye Nazırına, Dr. Rüşdü Aras 

samimi bir nutukla cevab verdi • 
ı protesto edeceklerdir. 

Qk Ve Suriye hükumetleri, Fflistin Arab komitesine yardım 
~ud" vadet171işlerdir. Bir !Alman gazetesinin yazdıkları .. 
b ks, ~5 (Radyo) - Pan 
· 0rnıtesinin Filistin tak· 

ate h. 
k 

Y ıne olan heyecanı 
1 • tadır 
'-k hük ~ . . b k . 
İca· umetının, u ta sım 

ihtilalciler, Bisikay ceb
hesinde ilerliyemiyorlar. - .. • 

1 
aleyhinde hareket ede-

. a·~~şılnııştır. Irak Başve· General Franko, yabancı gazetecilere be. 
it .. ıkrnet Süleyman Arab yanatta bulunmuş ve teşekkür etmiştir. 
t.~'.ne Bağdad hükumeti- ·----
hiik,1rn planı üzerine Lond· Salamanka, 15 (Radyo) - kuracaklardır. 
i d Urnetini protesto edece· Asi tayyareler bugün milis Salamanka, 15 (Radyo) -
lttke ~ildirmiştir. mevzilerini bombardıman et· General Franko bugün yirmi 
!it :.~1~umeti Filistin Arab· miş, ve milislerin büyük tah· yabancı gazete miimessilini 
İat'h 1 ~ haklarının müdafaa şidat yaptıklarını tesbit eyle- kabul etmiş ve: 

· İtı &alı için yardım vadet- miştir. - Hakikati ilan eden ga· 
Stı~ Biskay cephesinde başlıyan zetelere teşekkür ederim. 
· Ye de ayni şekilde te· harb, fena havalar yüzitnden Elimizde propaganda vası-
ij· bulunmuş ve Erdün betaet kesbetmiştir. tası ve parası yoktur. Cum· 

•caz. " d ve Yemen de yar- Hükumet tayyareleri Oviye- huriyetçi ispanyanın elinde 
~-~ etrniştir. doyu bombardıman etmiş- bu hususta kuvvetli vasıtalar 

İilha .k~nıitesi Bağdada lerdir. vardır. Milliyetperver ispanya, 
d dı ısminde bir pro- Cebelüttarık, 15 (Radyo)- Avrupa medeniyetini kurtar-

. & a lllenıuru göndermiş· Albasetada yeni bir Amerikan mak için harbetmektedir. 
u ad b t ıid anı uradan Cenev- komünist taburu teşkil edil· Gezdiğiniz yerlerde milli 

i.· . ecek ve Filistin mü- miştir. Bu ~ taburun adı Jorj İspanyadaki sükun ve intizamı 
,, ıle b 
et . irleşerek Uluslar Vaşingtondur. Evelce teessüs gözlerinizle gördünüz. Ayni 

taı d 1 k · " . Olan a ar omısyo- etmiş bulunan Linkolen ko· intizamı cepheyi gezerken de 
·,, lz.ıyeti protesto ede- münist taburu ile birlikte bu göreceksiniz. 

&ctliıı tabur İspanyadaki beynelmilel Göreceksiniz ki cumhuriyet· 
t ~· l5 (Radyo) - Vol- cephede Amerikan cephesi · çilerin taarruzu akim kalmıştır. 
· ~·ı· 0hahter resmi gaze· - ~-

'td ı •ati ; •ıt ttlte n meselesinden bah· ıngı ere 
\~ il: 

ta0~he yoktur ki Filistin Herzaman hava teh
. ·ı,d,ıı bu taksim planından 
~ yedeceklerdir. lngiltere 

likesine maruzdur 
~.bit A.ahudilerinin yardımı 
itti "ii rab aleyhtarlığı siya· 

cude · ğ. · 1-d getırece ını san-
~·ı· it, 

~'•ati ~~d, ~ve ispanya vaziyet· 
. 'l:lıdc lınanya mücadeleyi 
~ •I ıetirmek hususunda 

11tıt;•rnıştır. Fakat bu ha-
~.,:\ Alman menafiine uy
t.ı7~ltıek •sebile Almanya söz 
~:Ck hakkını muhafaza 
~~ tta~c Avrupayı yapacağı °'l)• ırlere karşı hareketsiz 
~ ~iıı ctktır. 
:"Gk-~~aleyh biz, şimdi en 
~ı •r alaka ve dikkatle 
~trtı takip etmekteyiz. 

tkted ' ır. 

ı Cl/t~anya 
~"•ı:1"1 •tlerle olan mu

•rini feshe karar 
~Gk vardi 
~)-t~G ~5 (Radyo) - Ro
~ t ola k~nıeti, baıı devlet
~t \1 rı hcari mukaveleleri 
~' e kYcnilerini ·ıücude ge

lltar vermiştir. 

Londra, 15 (Radyo) -
Deyli Mail gazetesi lngiltere· 
de son yapılmış olan hava 
manevralarından bahsederek: 

"lngiltere hükumeti" eskisi 
gibi tecerrüd siyaseti idame 
edemez, çünkü vaziyet mü· 
kemmelen göstermiştir ki, in· 
giltere bir hava taarruzuna 
her vakit ve feci bir surette 
maruzdur. 

İngiltere hükumeti hcrşcy· 
den evet tamamen silahlanma· 
lı ve ancak kendi menafii 
için hareketler yapmalıdır. 

İtalya ve Almanya ile de 
hüsnü münasebat tesisi la-
zımdır . ., demektedir. 

Türkiye-lngiltere 
Ticaret ve kliring 

anlaşması 
Ankara, 15 (A.A.)- İktısad 

vekaletinden tebliğ edilnıi~tir: 
2/9/936 Tarihli Türkiye·ln

giltere ticaret ve kliring an 
laşmasının 13 ncü maddesi 
mucibince Türkiye ile kliring 
veya benzeri anlaşması olmı-

yan memleketler menşeli mal
lar lngiltereden transit sure· 
tile ve hususi takas yolu ile 
Türkiyeye idhal edilebilir. 
Mezkur mad le mucibince id· 
halatta bulunmak istiyen ta-
cirlerin idhal edecekleri mad· 
delerin isimlerile miktar ve 
kıymetlerini en geç 2 ağustos 
1937 larihint' kadar iktısad 
Vekaletine bildirmelrri lii1.11· 
mu ılan olunur. 

Mütekabil ziya. 
retler 

Berlin, 15 (Radyo) - 4000 
Hitlerci genç Ağustos iptida
larında ltalyaya gelecek ve 
ltalyada bir müddet gezecek· 
!erdir. Aynı şekilde 450 ltul
yan faşist gencı Almanyaya 
gidecektir. 

Trabzon 
İçmesuyuna kaou. 

şu yor 
Trabzon, 15 ( Hususi ) 

Trabzona getirtilecek lçmesu
yu iyin Nafia Vekaleti su iş· 
leri mütehassısı B. Salahad-
din ile üç mühendis buraya 
gelmişlerdir. 

Heyet, bugün Vali ve Be
lediye Reisi ile birlikte mem· 
baları gezmişler ve tedkikler· 
de bulunmuşlardır. Heyet, su 
proiesini en kısa bir zamc.nda 
hazırlıyacaktır. 

Fas Salt anı 
Sen nehrinde bir ge

zinti yaptı 
Paris, 15 (Radyo) - Fas 

Sultanı dün akşam Konkor 
köprüsünden bir nehir vapu· 
runa binerek maiyeti ef radile 
bir gc:.zinti yapmış ve Tem· 
muz şenliklerini nehirden sey
retmiştir. Bugün Fas paviyo
nunu gezmiş ve bu ıniiase· 
betle bir resmi kabul yapıl-
mıştır. 

Tavzih 
Anadolu gazetesi müdüt lüğiine 

13-7-937 günlü sayın gaze
tenizin uçuncü sahifesinin 
üçüncü sütununda (Aydınlıln· 
rın bir dileği) başlıklı yazı 
hayretle okunmuştur. 

Bu yazıya göre havale mua· 
melesinin saat t 2 ye kadar 
devam ve o saatten sonra 
muamelenin kapalı olduğu 
gösteriliyor. 

Halbuki bütün postahane· 
lerde olduğu gibi havale mua· 
rnelemiz 13 ten l 7 ,30 a kadar 
devam ettiği kaydı resmi ile 
sabittir. 

Keyfiyetin yayın kanununun 
ınddesine uygun olarak ayni 
siitunda tekzibıni saygılarımla 
dilerim. 

Aydın P. T. T. Şefi 
B. Hev 

~------·----~~· lstanbul, 15 (Hususi)-Tas 
Ajansının bildirdiğine göre, 
Türk Vekilleri şerefine verilen 
ziyafette B. Litvinof aşağıdaki 
nutku söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

- Dost Türkiyenin iki kıy· 
metli miimcssiline Moskovaya 
seyahati birinci olmıyan Ha
yiciye Vekili B. Arasla bizi 
ilk defa olarak ziyaret için 
aramıza gelmiş olan Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekre· 
teri B. Şükrü Kayaya ve ayni 
zamanda .B. M. Meclisinin 
mümessilleri Rahmi Apak ve 
Şükrü Şenozana samimi bir 
meserretle hoş geldiniz diyo· 
rum. 

Bu ziyareti bilhassa herhan· 
gi bir iş vesilesile yapılmamış 
olduğundan dolayı kıymettar 
bulunuyoruz. Biz bu ziyareti 
münhasıran Türkiyenin Sov
yet Rusyaya karşı olan dost· 
luğunun ve alakasının bir te· 
zahürü ve Başvekil ismet lnö· 
nünün B. M. meclisinde yap· 
tığı beyanat arasında söylediği: 

"Türkiye - Sovyet dostluğu 
iki memleket politikasında da
imi bir amil olarak kalacak-
tır .. ,, 

Sözlerinin bir teyidi olarak 
telakki ediyoruz. 

B. Litvinof, beynelmilel mü· 
nasebetlerde muhtelif şekil

lerdeki dostluklardan bahse
derek ve misaller cgetirerek 
demiştir ki: 

-Sovyetler birliği ile Türk 
cumhuriyeti arasında mevcud 
münasebetlerin saydığım nevi· 
den dostluklarla hiçbir alakası 
olmadığını kayda lüzum var· 
mıdır? Bu münasebetlerin ve 
bunların gayretlerinin esası 

bambaşkadır. Eski çarlık İm· 
paratorluğunu ve onun harici 
siyasetini temelinden yıkan 
büyük Teşrinievvel inkılabı 

Sovyetler birliği milletlerinin 
çarlık siyasetine karşı olan 
aksülamelini Türk milletine 
doğru tevcihten hali kalmazdı. 

Bana öyle geliyor ki, buna 
bir aksülamel de Türk mille· 
tinde sultanlar rejiminin dış 
siyasetine karşı hasıl olmuş 

ve devletin nefret edilen eski 
rejimlerinin aşağı yukarı 
aynı zamanda devrilmesi 
ve eski harici siyasete 
karşı müşterek aksülamel iki 
millet ve devlet arasındaki 
münasebatın cezri surette 
dostluğa tahavvülii için İcab 
eden şartları tevlid etmiştir. 

Bunu kahramanlık devirleri 
takib etti. Sovyet ve Türk 
milletleri kendi topraklarında 
silah elde yaşamak haklarını 
ve hemen hemen aynı emper· 
yalistlere karşı kendilerine ka· 
bul ettikleri yeni rejimlerinin 
mustakil inkişafına olan hak
larını müdafaaya mecbur ol
dular. Bu aynı zamanda vaki 
mücadeleden ve bunun mu· 
zaffer n.oticesınden dogan kar· 
şılıklı senıpatiler Sovyetlcr 
birliği milletleri ile Türk mil· 
leti arasında samimi bir dost· 
luğa dayanan yeni münase
betleri kat'i olarak tersin elti. 

Lozanda ve geçen senede 
Montröde v~ iki de.vletin Mil· 
letler cemiyctinn girdiği sıra· 

larda açık surette . kendini 
gösteroi. 

Sovyet · Tü ı k dostluğu sa
yesinde çok mühim olan Ka· 
radeniz havzasında ve menı
leketlerimizin bulunduğu böl· 
gelerde müstekar ve buz.urlu 
bir vaziyet hadis oldu. Bu 
suretle Türk - Sovyet dostluğu 
umumi barış sisteminde birinci 
derecede bir amil haline geldi. 
Barış dostlarının Sovyet· Türk 
dostluğunun bu şumulünü id· 
rak ve takdir etmekte olduk· 
larına kani bulunuyorum. Bu 
dostluk ancak harici siyaset 
programları beynelmilel mü· 
nasebetlerde huzur, istikrar, 
itmad, hürmet, emniyet ve de· 
vamlı barış zihniyetlerile ka· 
bili telif olmıyan bazı devlet
ler tRrafından suik,asde hedef 
olabilir. Bu devletler bu 
kabil suikasdler irtikap 
etmişler ve Türk siyasetinin 
en salahiyettar zimamdarları 

kendilerine bütün bu suikasd· 
tarın peşinen tam bir iflasa 
mahkum olduğunu anlatmış 
olmalarına rağmen irtikap et
mekte de berdevamdırlar. 

Bize gelince; Sovyet hükıi· 
meti namına kendilerine ihtar 
edebilirim ki, bu devletlerin 
Avrupada teşekkül eden 
sulhçu hükumetlere ve barışın 
diğer direklerin~ karşı olan 
baltalama hareketleri sarsıl· 
maz Türk·Sovyet dostluğunu 
berhava t'lmeğe kadir de
ğildir . 

Türkiyenin dünya barışını 
kollektif emniyet ve taksim 
kabul etmez barış esası üze· 
rine tahkim için Sovyet hii 
kumeti tarafından yapılan bü 
tün icraata iştirak etmiş ol
duğunu kaydetmekle bahti
yarım. 

Sovyet· Türk dostluğunun şu 
hususiyeti vardır: 

.Her iki tarafa diğer devlet
lerle ferdi menfaatlerine uygun 
olarak münasebetler tesisinde 
lam istiklal vermektedir. Bu· 
nunla beraber bu dostluğu 

diinya barışının muhafazası 
hakkındaki karşılıklı aktif ar· 
zu tarsin etmekte oldugu için 
iki tarafın mütearrız veya tah· 
ripkar kuvvetlere muzaheret 
veya bunları takviye edecek 
veyahut barış postansiyelinin 
bir tek unsuruna dahi zarar 
verebılecek hiçbir harekette 
bulunmıyacaklarını kendiliğin
den sabittir. iki taraf dostla
rının, düşmanlarının, barış düş· 

manlarının kendilerinin hakiki 
dostu olamıyacağını prensibine 
daima uyacaktır. 

Esasen iki taraftan birinin 
şu veya bu hareketi bu pren
sible tearuz ettiği takdirde 
diğer taraf bunu dostlukları 
bundan müteessir olmaksızın 
kendisine dostane bir surette 
haber verecektir. 

Türk-Soyyct siyasi ınüna· 
~ebetlerinin bu bilançosunu 
yaparken bunların ekonomik 
münasebetlerin inkişafına ve 
kültürel münasebetlerin de· 
vamlı artmasına olan mesud 
tesirini kaydetmeden yapa· 
mayız. 

Tiirk dostlarımızın ziyareti 
hiç. şüphesiz bütün bu müna· 
sebetlerin inkişaf mm devamı· 
na yeni bir hamle verecektir·. 
Bu ziyaret biitün kainat öniin· 

.,, .. 
Çekoslovakya 

• _ ..... 
Askeri Şurası 8. Be

nesin riJıasetinde 

toplandı 

Bag ilenes 
Bclgrad, 15 (Hadyo) Pral?· 

dan bildirildiAiııe giirc•, Çckoslo· 
val..p milli müdafııa ) iikeek şıira ı 

Reisicm.ohur B. EJvarcl Benesin rİ· 

yasetinde fevkalıtde bir içtima yap· 
mı,tır. 

Hu jçıiınada Milli Müdafaa 
Yrkili ve ~ ühek erkanılınrbiye 1a· 
bitleri milli ıniiJafoa için nzol .. ııan 

yt•rıi ka,·ınirı hakkında ıızuıı lıl·, : ::ıı. 

lıı lııılııııuıu~lımlır. ~ıha Milli Mü<lufu 

hüdı•l"fİ \'{' teknik işler hakkıuda 

hazı ıcdbirler t~shiı etmiştir. lh-· 
yeti vekileye ve lt:şrii mcı·litılerc 

ı-errl~dileeek l(ı) ihhalar fla euraca 
knhul edilmi~ ,·c Milli )lii<lafaa 

hiiılce~İDt' fovkalfıılt> tabsiııat ko· 

uıı1ma•ı muvafık goriilınü~tiir. 

Hatay saylav/arı 
Rejimin il3nını mUteakıb 
Suriye meclisinden çekildi 

f ıanbııl , 15 (Hususi) - llatıı · 
rt'Jımının ilanı i11.ı·ı·ioc. ::!ıırİ) ı~ 

nıet'li•inıleki llaıaylı ıııehı.-lar i~ıi. 

fo ı•tnıielcrdır. 

650 Öğretmen 
Kıdem zammı görecek 

lstanbul, 15 ( Hususi ) -
Maarif Vekaleti, kıdem zammı 
görecek Ortamekteb muallim
lerine aid listeyi hazırlamıştır. 
Yakında neşredılecek olan bu 
listeye göreye göre, bu sene 
650 Ortamekteb muallimi kı

dem zammı görmektedir. 
-----~----------~ 

de değişmez Tiirk·Sovyet 
dostluğunu gösterecek ve bu 
dostluğa esas t"şkil eden 
prensipleri hatırlatmak sure· 
tiyle de barış üzerine hizmet 
edecektir. 

Kadehimi dost Türk mille· 
tinin refahı, kudretinin ar tma· 

sı, yeni Türkiye Cumhuriyc· 
tinin büyük müeessis ve şefi 

Atatürkiin sıhhati , onun güzide 
mücadele arkadaşı v~ birli-

ğimizin diğer dostu general 
ismet İn()nün sıhhati ve aıiı 

dostlarımız Bay Aras ve Şük
rü Kayanın sıhhati için kal
dırıyorum. 

Hariciye Vekilimiz B. Tev· 
fik Rüşdü Aras da, Bay Lit· 
vinofun bu mühim söylevine 
gayet samimi bir nutukla mu· 
kabelede bulunmuştur. 

Heriki söylev hararetli su
rette alkışlanmıştır. 
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Sayfa 4 

Başı 1 inci sahi/ede -
üzerinde bilhassa nazan dik· 
katlerini celbetmek isterim. 
Kooperatifleri memleketimiz· 
de nazari bir münakaşa mev· 
zuu olmaktan çıkmıştır. Koo· 
peratifcilik şimdiye kadar bir 
ikisi müstesna olmak üzere 
amatörce yapılmış işlerden 
mürekkepti. Biliyorsunuz ki 
kooperatif--ııaddi zatında çok 
İyi ve çok faydalı bir teşek· 

küldür. Ortaklarının menfaat· 
lerini korur, içtimai terbiye 
verir ve kendine mahsus ah· 
laki düsturları vardır. Krl!di 
kooperatifleri kanunu çıktık· 
tan ve tecrübelere müsteniden 
tadiller yapıldıktan ve kredi 
kooperatiflerinin satış koope· 
ratiflerile hemahenk olarak 
yürümesi imkanları hazırlan· 
dıktan sonra kooperatif ışı 

çok ehemmiyet kesbetmiştır. 

Böylece kooperatifcilik artık 
amatörce ve heveskarane ya· 
pılan bir iş olmaktan çıkmış 
çok ciddi ve ehemmiyetli bir 
şekil almıştır. Bunun ehem· 
miyetini size şu şekilde hula
sa edebilirim: 

1 - Burada kooperatife 
dahil binlerce ailenin maişet· 
lerinin temini ve kazançları, 

2 - Hükumet cephesinden 
harici ticaretimizin teşkilatlan· 
dırılması gibi mühim işler 
mevzubahistir. Hükumetin ha· 
rici ticaretimizin teşkilatlandı· 
rılmasına verdiği ehemmiyet 
ve kooperatiflere dahil olan 
kimselerin menfaatleri birlPş· 
tirilince bunun ehemmiyeti 
kendiliğinden tebarüz etmiş 

oluyor. Kooperatiflere dahil 
arkadaşlarımız şahsi ve mes· 
leki menfaatlerini girdikleri 
kooperatiflerin iyi işlemesin 

de görmekle beraber milli 
ekonominin menfaatlerine de 
çalışmış olaca~ !ardır. iki mü· 
him meseleyi kendi bünyesin· 
de toplıyan kooperatiflerden 
başka görmüyorum. 

Kooperatifler ticari mües· 
sese olmakla beraber onun 
yanı başında vatanperverlik 
vazifesini de görmektedirler. 

Hükumet ticareti hariciye· 
nin teşkilatlandırılmasında ko· 
operatifçiliği bir umde olarak 
ele almıştır. Kooperatifçilik 
Egede yeni değildir. Muhit 
kooperatifçilik hakkında te· 
nevvür etmiştir. 

Bizim evveli Ege mıntakası· 
na ehemmiyet vermemizin se· 
beblerinden biri de daha evel· 
cc burada kooperatifçilik ter· 
biyesinin başlamış olduğunu 

görmektir. Hepiniz bilirsiniz ki 
kooperatifçiliğin muvaffakıyetle 
çalışabilmesi için bazı şartla· 
rın kar~ılanmış olması lazımdır. 

1 - Kooperatif etrafında 
toplar.an mahsulün bir mu· 
hitte tekasüf etmiş olması ve 
ortakların biribirine yakın bu· 
lunması. 

Mesela üzümü ele alalım. 
Üzüm bu mıntakaya mahsus· 
tur. incir de ayni şekildedir. 
Demek oluyor ki kooperatif 
teşekkülünde esas olan ilk şart 
Egede mevcuttur. 

2 - Kooperatife dahil olan 
ortakların kendi menfaatlerini 
bilerek takib etmesi. 

Ege mıntakasında bu şart ta 
mevcuttur. Çünkü Egeliler mü· 
nevver vatandaşlardır. 

3 - Ahlaki kaideler, koo· 
peratif herhangi bir sebeble 
müşkül vaziyette kaldığı za· 
man ortağın ahlak borcunu 
eda etme i keyfi eti. 

ANADOLU 16 Temmuz 

V eliilimizin Bir Hasbıhal· 
Senelerce muvaffakıyetle ça· 

lışan bir kooperatif herhangi 
bir sebebten dolayı bir sene 
zarar ederse ortak koopera· 
tife arkasını çevirmemeli ve 
kooperatifine bağlı kalmalıdır. 
Bu vaziyette ortağın koopera· 
tife ahlak borcunu eda etmesi 
lazımdır. 

Kooperatifi evvela kendi
miz, ikinci derecede memleket 
menfeati için kuruyoruz. Bu 
menfaati t~min için mevcud 
elemanlar tamamen lehimize 
olmak üzere birleşmiştir. Bir· 
lik idare heyetine seçilen ar· 
kada~!ar siz arkadaşlara ve 
hükumete karşı çok ağır ve 
mesuliyetli bir bir vazife yük· 

lenmişlerdir. Fakat en ağır va· 
zifeler dediğim zaman kork· 
mağa mahal yoktur. Bir iş ne 
kadar büyük mesuliyetli ve 
ağır olursa olsun vesait mev
cud olduktan sonra çıkar yo· 
)u bulunur. Şuna emin olmak 
lazımdır ki kooperatifler mu· 
hakkak surette muvaffak ola· 
caklar ve ortakların menfaa· 
tine hizmet edeceklerdir. Ha· 
rici ticaretimizde kooperatif· 
leri milli ekonominin icabla· 
rına göre naıım olarak kul
lanacağız. Bu kadar samımı 
arzular birleştiği takdirde mu· 
vaffak olmamak için hiçbir 
sebeb yoktur. Size güveniyo· 
ruz, sizin ahlakınıza güveni· 
yoruz, ayni zamanda hükumet 
için söylüyorum, kendimize gü
venıyoruz. 

Az evel satış kooperatifle· 
rinin işlemesi için görüşülür· 
ken bu sene üç milyon lira· 
lık krediye ihtiyaç olduğunu 
söylediler. Teşkilat ve teşki
latın vazifesi derhal gözümün 
önünde canlandı. Çünkü üç 
milyon lirayı bulmak bugün 
milli bankalarımız ve hüku· 
met için müşkül bir iş değil· 
dir. Bugün o haldeyiz, o hale 
geldik. Fakat elimizde devlet 
himayesinde ve kanuna müs· 
tenid bir teşekkül olmasa, 
iş şahsi bir teşebbüs mahiye· 
tinde kalsa üç milyon, hatta 
onun yarısı bile nerede bulu· 
nabilir? İşte teşkilatın kuvveti 
burada da kendini göstermiş 
oluyor. Demek oluyor ki, bir 
camia olarak mukaddes ad
dettiğimiz bir gayenin etrafın
da toplanınca orıun maddi 
vasıtalarını da temin etmiş 
bulunuyoruz. Teşkilat var, mil
li bankalar var, işin icabı var. 
Bunlar kül halinde nazarı 
dikkate alınınca hüyük şefle· 
rimi~ de bizi himaye ediyor· 
lar ve bu suretle üç milyon 
liranın ve daha fazlasının 
ağırlığını hissetmiyoruz. Size 
kooperatiften bahsederken 
şöyle yapmak, böyle yapmak 
lazımdır diye sözüımi uzatacak 
değilim. Burada işinize büyük 
ehemmiyet verdiğinizi ve onu 
hassasiyetle takib ettiğinizi 
gördüm, bu bize iyi tesir 
yaptı ve istikbal hakkında 
ümidler verdi. Bu işin detay· 
ları üzerinde benden fazla 
malOmata sahibsiniz. 

Size yalnız: ana hatlar hak· 
kında şunu söyliyebilirim ki, 

kanun uzun zaman tetkikat ya· 
pıldıktan ve sizler dinlendik· 
ten sonra bugünkü teşkilatı· 
mıza uygun bir şekilde mey
dana gelmiştir. Kanun tanzim 
edilirken hükumetin maddi 
ve manevi mesuliyetini nazarı 
dikkate aldık. Krediler vere· 
ceğiz, ihracat yapa a~ız, bu· 

rada vatandaşların menfaat· 
leri vardır. Buna karşı mesu· 
Jiyet duyuyoruz. Bunun için 
de idare müdürlerini tayin 
hakkını kendimizde görüyoruz 
ve nihayet bir kısım vatan
daşlarımızın terfihine hizmet 
etmiş olacağız. Fakat esas 
sizin kazancınız v:: sizin mu· 
vaffak olmanızdır. Bundan do· 
layı Birlikte ve diğer koope· 
ratiflerde vazife alacak arka· 
daşlarınızın intihabında sizin 
mutlak bir hürriyetle hareket 
etmenizi istiyoruz. Emin oldu· 
ğunuz adamları seçiniz ve iş 

başına getiriniz. Bilhassa mah· 
sule Hat takdir edecek arka· 
daşlarınızın yani eksperlerin 
intihabı çok güç bir iştir, çok 
dikkatli hareket etmek lazım· 
dır. Buradaki kooperatiflerin 
muvaffakıyetini nümune ittihaz 
ederek memleketimizin diğer 

mıntakalarına da gideceğiz. 
Mesela yarın fındık için dü

şünüyoruz, ileride pamuğu dü
şünüyor ve büyük iş olarak 
da tütüncülüğü ele alıyoruz. 
Demin söylediğim gibi mu· 
ayyen mıntakalarda tekasüf 
eden mahsul ayni zamanda 
kazanç da temin ettiği tak· 
dirde onu kooperatifleştirmek 
bizim için bir vazifedir. Bunu 
söyleyişimin sebebi muvaffa· 
kıyetlerinizin diğer vatandaş· 
lara da nümune olacağını ifa· 
de etmektir. Kooperatifçilik 
yolunda fena bir nümune gös· 
tereceğinizi hatırıma bile ge· 
tirmek istemiyorum. 

Ben size nutuk söylemiyo· 
rum, konferans da vermiyo· 
rum, si~n yüzünüze bakarak 
söz söylemekten zevk alıyo· 
rum.. Soracağınız şeyler varsa 
cevablarını yermeğe hazırım. 

Bu konuşmadan istifade 
ederek harici ticaretimirde 
mühim bir mevkii olan üzüm 
ve incir hakkında fay dalı bazı 
izahat vermek isterim. Harici 
ticaretimizde mikdar ve kıy· 
met itibarile mühim bir mevki 
alan maddelerimizden biri 
üzümdür. Fakat satış kolay· 
lığı itibarile incir daha müsaid 
vaziyettedir, yani incirin satışı 

üzüme nazaran daha kolaydır. 
Fakat heyeti umumiye.si iti· 
barile üzüm, incir, fındık, tü· 
tün lüks maddesi addolunmak
tadır. Alıcılar müreffeh bir 
seviyede iseler bunlara rağbet 
gösteriyorlar. Hariç piyasalar· 
da maişet zorlutu başgöste· 

rince istihlak azalmağa başlı· 
yor, herhangi bir buhran kar· 
~ı!iında memleketler ihtiyatlı 
tedbirler almak isteyince evel· 
ce bu mahsullerin idhal ve 
istihlakini tahdid ediyorlar. 

Fakat bu sözlerim sizi kor· 
kutmasm. Bugün bunlar zaten 
yapılmıştır. Mcl)ela en çok 
mal sattığımız memleket üzüm 
ve inciri mümkün olduğu ka· 
dar az kullanmak için ne la· 
ıımsa yapmış ve en on had· 
de kadar indirmiştir. Daha 
fazla indirmesine imkan yok· 
tur. içtimai ve iktısadi zaru· 
retler veya dirije ekonomi 
yapan memleketler bizatihi 
karar vererek bu gibi madde· 
lerin ithalini mümkün olduğu 
kadar azaltmıştır. Bugunkü hal 
bir istikrar vaziyetidir, Bugün 
istihlaki daha az mikdara in· 
dirmek mümkün olamamakta· 
dır. Bu bize ferahlık verir ve 
üzümlaimizin satılacağına bir 
a!amettir. Bugünkü şeraite gö· 
r~ söylü orunı. Hıarb 'esain~ 

gibi fevkalade hatırınızda kal· 
ması lazımgelcn çok mühim 
bir mesele vardır: Bunu za· 
ten hepiniz bilirsiniz. Bizim 
üzüm ve incir için yapacağı· 

mız en mühim İş bunların ka· 
litesini yükseltmek ve bu mah· 
sulleri temiz işlemek ve kali· 
tenin değişmiyeceği hususunda 
alıcıya· emniyet vermektir. 

içerisinde çürük yoktur de· 
diğimiz zaman kat'i surette 
çürük bulunmamalıdır, içeri· 
sinde şu tipten başka yoktur 
dediğimiz zaman başka tip 
bulunmamalıdır. 

Şerefli bir tüccar; bono 
müdd~ti gelince borcunu gü· 
nünde ödemek için nasıl has· 
sasiyet gösterirse biz de ayni 
hassasiyetle markamızın göster· 
diği şekilde malı temin etmeği 
bir şeref borcu bilmeliyiz. 

Bunu hepimiz biliyoruz. 
Kooperatiflerin yapacağı en 
mühim ve esaslı vazife de bu 
olacaktır. Avrupadaki müşte· 
rilerin kooperatifin markasını 
görünce ona her cihetce em· 
niyet gelmesi ve itimadının 

sarsılmaması lazırnır. Bu cihet 
temin edildiği takdirde mah
sullerimizin salı~ı için endişe 

yoktur. Mahulleriıniz lüks ol
makla beraber hir sınıf halkın 
sarf ve istihlak elmtk mecbu
riyetinde kaldığı maddeler· 
dendir. 

Satış meselesine gelince; 
bunlar politika icablarına göre 
değişir. Üzüm rekoltemiz mik· 
tar itibarile artmaktadır. Bun· 
dan beş altı sene eveline 
nazaran bugün istihsalatmız 

yüzde yüz artmıştır. Fakat bu· 
nun mahzurlu noktaları vardır. 
Eski, ihtiyar bağları bırakıyor 
yeni bağlar açıyoruz ve bu 
yüzden malın cinsi bozuluyor, 
malın maliyeti de yükseliyor. 
Eski bağları gençleştirmeği 
düşünüyoruz. Tatbikattaki müş· 
külatı anlıyorum. Üzüm istih· 
sat ve istihlaki bütün dünyada 
standard bir hale gelmiştir. 

Her memleket istihsalatını 
arttırırsa fakat istihlak art· 
mazsa bu vaziyet müstahsil 
memleketler zararıqa olur. 
Size üzüm istihsalatını tahdid 
edelim, i'tihsalatımızı arttır· 
mıyalım demiyorum. İyi mal 
çıkarmak hususunda gayreti· 
mizi arttırmağa çalışalım di
yorum. incirde de vaziyet 
böyledir. 

Bilmem kaç sene cvelkile 
şimdiki incirin nevini muka· 
yese edecek olursak kalite 
itibarile netice lehimizde de
ğildir. lncirlerimiz nefis ol· 
duku ıçın satılıyor, diğer 
memleketlcı· incirleri kabuğu 
daha kalın, benekli ve tatsıı· 
dır, hatta buı piyasalarda 
bizim incirlerimiı satıldıktan 
sonra diğer memleketler İn· 
cirlcri piyasaya çıkarılarak 
satılmaktadır. 

Kurt meselesi, hastalık hi· 
kayesi propagandalarına rağ· 
men bu böyledir. Bu iki nok· 
tayı nazarınızda canlandırmak 
isterim. Yavaş yava kelime· 
sini lügabmızdan !ilmek la· 
.ıımdır. Bfa işin icabma göre 
hareket cderiı. 

Bu senenin satışlarına ge· 
lince: Bir iki hafta geçmeden 

evel aziyet hakkında kongreye 
bir şey söyliyemiyeceğirn. Fa· 
kat geçen seneye nazaran 
ümidlerimizi kıracak beyne!· 
milel bir vaziyet yoktur. Bu 
sene mahsul tnemlt?ketimizde · 

azdır. Diğer memleketlerde de 
nasıl olduğunu tetkik etmek 
İcab eder. Henüz beynelmilel 
vaziyet hakkında bana sahih 
malumat verilmemiştir. Hakiki 
vaziyet ancak beynelmilel pi
yasanın an1aşılmasından sonra 
belli olacaktır. O vakit müta· 
lea dermeyan edebiliriz. Re· 
kolte az ise mahsul kendili
ğinden yükselecektir. Fakat 
incir için böyle bir zaruret 
yoktur. Çünkü incirin piyasası 
Türkiyede, lzmirde ve Aydın· 
dadır, daha doğrusu bir ke
lime ile sizin elinizdedir. iyi 
bir satıcı gibi onu elimizde 
tutarak incir fiatleri üzerinde 
nazım olmalıyız. Kooperatif· 
lerden bunu bekliyoruz. Fakat 
üzüm için beynelmilel piyasa 
icablarına uymak zarureti daha 
fazladır. 

lngıltereye iyi mal satmak 
hepimiz için gaye olmalıdır. 

Kooperatiflere atiyen verece· 
ğimiz vazifelerden biri de yaş 
meyva ihracatı işidir. Buna 
ehemmiyet verdikçe mahsul 
fazlalığı endişesini önlemiş 

olacağız. Fakat bunun ıçın 
teşkilat, soğukhava tesisatı 

lazımdır. Burada bir tane ya· 
pacağız. Frigorifik vagonlar 
için Nafıa Vekaletile çalışıyo· 
ruı, soğukhava tesisatlı vapur· 
lar için de u~raşıyoruz. Arka
daşlarım Frigorifik vapurlar 
için bir mukavele yaptılar. 

Karabük fabrikası için bin· 
!erce ton demir getirecek va· 
purlar, soğuk hava · tertibatlı 
olacak ve giderken bizde yaş 
meyva alıp götürecektir. Bu 
suretle iizüm, kavun, karpui, 
elma ihracı imkanlarını daha 
geniş mikyasta temin cdecegiz. 
Hükumet, siı.e söylediğim teş· 
kilatı temin eder. Satış için 
de hariçteki teşkilatını çalış· 

tırır. iyi kalite mahsul yetiş· 
tirmek bunları temiz olarak 
işlemek, satmak. kar ve zarar 
hesabını yapmak vazifeleri de 
size düşer. Kooperatifler bunu 
üzerine alacaktır. 

Görülüyor ki, i~ler teşkilata 
ba~lanınca kolaylaştırılmış 
oluyor. Vekil olarak, mebusu· 
nuz olarak, eski arkadaşınız 
sıfatile size faydalı olmağa 
hazırım. Büyük Şef Atatürk 
kooperatiflerin candan taraf· 
tarıdır. Başvekilimiz lnö Ü 

kanaat getirmiştir ki, koope· 
ratifler harici ticaretimiz için 
en ıyı teşkilat ve vasıtadır. 
Herhangi bir suitcfehhü
me mahal kalmamak için tek· 
rar söylüyorum: Kooperatif· 
lerde hiçbir suretle husumet 
zihniyeti yoktur. Kooperatif· 
!eri başkalarının menfaatlerine 
sed çekmek için kurmuyoruz. 
Esas maksadımız ·zürra hesa· 
hına söylüyorum· kendi men
faatimiz için çalışmaktır. lhra· 
catçılorı da düşünüyoruz. On· 
ların da mazbut esaslar da· 
hilinde çalı malarını arzu edi· 
yoruz. Onlar bir tarafta çalı· 
şır, siz bir tarafta çalışırsanız 

memleket kazanır. 

Kooperatif teşkilatında hiç 
kimseye karşı husumet şem· 
ınesi yoktur, menfi rol yoktur, 
istediğimiz hakkını aray n 

insanların hakkını teslim et· 
mektir. Maksad, muvaffakıy~t 
teminidir. Menfi rol yoktur, 
kooperatifl~rin rolleri daima 
müsbettir. Siz bir tarafta, on· 
lar bir tarafta muvaffak nlur· 
sunuz. 

Kooper.:ıtifletırı yAşıyaçağını 

ve hükumetin size 
edecekini vadediyoru 
sene evel burada dol 
benden kooperatif istem 
işte şimdi kooperatifle 
ze teslim ediyoruz. f-1 
candan muvaffakıyetle 
rim. 

lktısad Vekilimizin h 
alkışlanan söylevinden 
kongre reisi kürsiye 
B. Celal Bayarın kıy 
şadlarına teşekkür eyi 

Verilen bir takrir 
Büyük Şef Atatürke, 
başkanına, Başvekil 
ismet lnönüne ve lktı 
kaletine tazimat ve 
telgrafları çekildi. 

Bundan sonra riyas 
kamı kooperatiflerin 
leri ve kadrolarının 

için heyeti umumiyeni 
heyetine salahiyet v 
istedi. Bu talep k 
azalardan bir kaçı, biİ 
ve kadroların tanzimi 
da bazı temennilerde 
dular. Neticede, evve 
peratifler idare heyet 
fından tanzim edilecek 
rin birlik idare heyet 
kik, tasvib ve icab 
dil edilebilmesi içi 
idareye salahiyet 
ekseriyetle kabul e 
ruznamede görüşülec 
birşey olmadığından 

nihayet verildi. 
Partideki topl 

lktısad Vekili B. 
yar, Üzüm Kurumun 
fetinde hazır bul 
sonra Vilayet, Kum 
Belediye ve Parti/ 
etmiş ve Partide i 
rın bir toplantısın 
ederek kendilerile L1 

det görüşmüştür. B. 
akşam üzeri otomob 
şıyakaya gitmiş, B 
Soğukkuyuda bir nıü 
dıktan sonra Değir 
daki kaskatlı gaziO 
muş ve otomobil 
mire dönerek akşam 
Şehir gazinosunda 

lktısat Vekilimiz 
bah, (bu sabah) sa 
ınotokarla Nazilliye 
ve dokuma fnbrikaS 
teftis ettikten soot' 
sına geçerek ., rığ 
daki vaziyeti tetld 
!erdir. 
Akşam şehrimize 

olan lktısad Vekili 
tesı güııii lstanbuls 
ve Ağustosun ilk 
kotra ile Akdenizd 
hat gezisine çıkB 
Fethiyeyc kadar gid 
------~. 

Hamidt 
Trabzona va 
Trabzon, 15 (A· 

sabah Hamidiye 
mımız limanıınızll. 

Gemi komutanı, ''' 
lediyeyi ve •kuP'8 

yarel etmiştir. "' 
reli iade etmiş ve 
17 pare topla teŞ 
tur. Bugcce korn°; 
baylar şerefine k3 

bir gardenpartı ve 
Yugosla 

Fransa ile oU• 
mukavelesi11I 
Belgrad. 15 _( 

h"k\I Yugoslavya u 
ile olan kliring 
fesh tmi tir. BtJ 
Frangın çok "uıkll 
ma•ıdır. 
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Çocuk ve Muallim 
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Çocukları tanıyalım -----=--
Çocuk ruhiyatınm babası 

Jen Jak Russo bunu söyliyeli 
çok zaman oluyor. O zeman· 
danberi ayni hararet \'e ihti· 
Y•cla yüzlerce defa tekrarlanan 
"Çocu~u tanıyın!" düsturu 
bugün bütün okul ve öğret
men aleminde bir makes bul
muş değildir. llkokul1arım1zda 
herne kadar sistematik bir 
~ekilde değilse bile pratik şe
rait dolav1si1e bilhassa çalı.~
kan ve alakadar öğretmenler 
tarafından çocuk az çok tanm
maktıt olduğu halde, Ortaokul· 
larda bilhac;sa şeraitin müsa
adesizliği dolayısile çocuk de
nizde bir damla sudur. Verdi
ğim bu hükmü duyan ark~
daşlanmm bir kısmının itirazla 
Vereceği cevabı duyuyor gibi 
oluyorum: ., Tabii, yetmiş ki· 
şilik sınıfta, haftada bir iki 
saat dersle ve yüklü program
larla çocukları tammak . şövle 
dursun isimlerini bile belle· 
meğe imkan yok . ., Ne kadar 
do~ ve haklı bir itiraz?. 
Fakat derhal bu vaziyet kar· 
şısında, bu mühim derde çare 
bulmuş olan ve çocukların 
büyük bir kısmını herkesten 
iyi tanıyan seslerin, mesela, 
bir riyaziye öğretmeninin se· 
sini işidiyorsunuz. Şöyle diyor: 

"-Ben meseleleri tahta ba
şında değil, her çocuğun ça· 
lışma defterinde hallettiriyo· 
rum. Onlar çalışırken sıraların 
aralannda dolaşarak kimin 
nerelerde takıldığını, kimin 
neden dolayı ileriliyemediğini 
tesbit ediyor. Ve orada, ona 
bir sual sorarak, veya hatasını 
buldurarak ikinci, üçüncü ve 
dördüncü ilh.. Çocuğa geçi
yorum. iki ay içinde bütün 
çOcuklarm riyazi kabiliyetlerini 
öğrendim. Fazla kabiliyetlilere 
bol bol mesele veriyorum. 
Geri kalanların geriliklerinin 
sebebini bulduktan sonra bil
hassa yardım ederek onları 
Yetiştiriyorum ... 

Sınıfta yetişemiyecek beş 
on kişiyi de zihni, hissi, sos
yolojik ve pedagojik bakım· 
~an, eksikliklerini göstererek 
ıkmale bırakıyor.. Birçok sı· 
nıflarda dersleri olan bu öğ
retmene herhangi bir çocuk 
hakkında sual sorunuz; mut· 
laka etraflı ve kat 'i cevablar 
alacaksınız ... 

ikinci bir öğretmenin sesi 
çıkıyor, ecnebi lisanı öğret· 
rneni: "Ben de çocuklarımı 
kendi arzularile grublara ayır· 
dım. Sene başındlm bir ay 
sonra sınıfın va~iyetini çok 
iyi mütecanis buldum. Kimle· 
rin süratle kavradığım ve bü· 
tün vazifeleri mükemmelen 
Yaptığını, kimin vokaboleri 
eksik olduğunu, kimin cümle 
Yapmak kabiliyeti olmadığını, 

~c kimin telaffuzunun veya 
·~tasının eksik oldugunu tcs· 
b1t ettim. Kendilerile bu va· 
.ıiyeti münakaşa ettik. Sınıfı
rnıdla kim enin kalmaması 
ı~ip hepimizin yardım etmesi 
lazım geldiğini kararlaştırdık. 
~~ nihayet sınıfı üçe ayırdık, 
ıyı bilenler, az bilenler, daha 
az bilenler. Bu üç grubun 
8eviyeleri arasında büyük fark· 
lar vardı. Bu far1c 8)1 farkı 
dckil, sene farkı idi. Bu üç 
gruba da ayrı ayrı vazife ve-

Vedide Karadayı 
riyordum. Bir taraf sessiz oku· 
yarak verilen suatlere cevab 
ararken diğer taraf sesli oku· 
yor. Üçüncü taraf ta yeni par
çalarında1ri bilmedikleri keli
meleri arıyor veyahud küçük 
romanlarını okuyorlardı. Bizim 
saatlerimizde uyuklıyan veya 
gevezelik eden çocuğa rastlan· 
maz. Herkes harıl harıl çalı
şır, bitenler benim muraka· 
hem altında bilmiyenlere yar
dım eder. 

Ne herkes hakiki bir ça· 
hşmanın neticesinde kızarmış 
yüzlerle zil çalınca dersten çı
kardı. Sene sonunda 6 kişi 
vasati seviyeye varamamış bu· 
lunuyordu. Bunlardan dördü
nü ikmale bıraktık. Ailelerile 
istişare ederek yazın ders 
verecek öğretmenini tesbit ve 
okuyacak kitab tavsiye ettik. 

Diğer ikisini kat'iyyen keli
me hafızası, telaffuz kabili
yeti olmadığını görerek yani 
geçici bir not veremiyeceği· 

· mizi idareye bildirdik. Ertesi 
sene şubeler birleşince ben o 
sınıfı almadığım için yeni öğ· 
retmenleri bu çocukların hep· 
sinden çok memnun olduğu
nu ve çocukların hepsi de sı
nıfta çalışmayı en iyi hendile
rinin bildiklerini ve dördüncü 
sımfır. çok kolay olduğunu 
tekrar tekrar söylediler!., 

Burada verdiğim bu iki mi
salden maada, bazı Türkçe, 
fen bilgisi veya fizik, kimya 
öğretmenlerinden de bunlara 
benzer cevaplar alınmaktadır. 
Fakat bunlar hiç şüphesiz ek· 
seriyeti değil, pek küçük bir 
zümreyi teşkil etmektedir. Ôğ· 
retmenlerin çoğu kendisini 
"ders takrir,, etmek ve "ödev,. 
vermek ile mükdlef addedi
yor. Bilhassa müfredatları yük· 
lü ve muhtelif sınıflarda ders· 
!eri olanlar vaziyetin imkan· 
sızlığı karşısında yese düşe· 
rek hiçbir tanımak teşebbü· 
sünde bulunmuyorlar .. Talebe 
ile şahsi münasebet ve temas· 
larırıı tamamile kesiyorlar. Bu 
vaziyetin verdiği iyi neticelere 
her yıl sonunda şahid o1uyo· 
ruz. Çok iyi olan çocukların 
kaldığı gibi onların dununda· 
kilerin geçtiğini görüyoruz. 
Bilhassa dersleri yiiklü olan 
öğretmenlerin çocukların an· 
lama kabiliyetini ölçmek için 
ayda bir yapacağı test ma· 
hiyetteki kısa yazılı yoklama· 
lar epeyce yardımcı olabilir. 
Her ay azami bir çeyrek sü· 
recek ve cevap1arı birer veya 
ikişer cümle ile ifade edile· 
bilecek, lakin okunan bahis
lerin hepsine temas edecek 
kadar muhtelif beş on sual 
sorulacak olursa çocuk bu 
testlere hazırlanmak mecbu· 
riyetinde kalır, ve bunlardan 
alınan neticeler şif ahi müza
kerelerde alınan neticelere ila
ve edilirse çocuğun umumi 
vaııyeti hakkında az çok bir 
bilgi edinilmiş olur. 
Çocuğu tanımak hususunda 

sistematik denemeler sonucu 
olarak bir çok tarz ve usul· 
lerdcn bahsedebiliriz. Fakat 
bizim bugünkü şera1timizc uy· 
ınıyacak oları bıı yollara ba~ 
vurdurmadan yukarıdaki ver· 
diğirniı mi allerden de anla
şılacağı veçhile kabiliyeti lal-

Kurulu.. B d Celal Uzel - 4 -
un an evelkı yazılarımda veriyor? Hangi şıır, hangi Uokror ı'it•cati Kemal 

hayal ve realite devrelerinde musikiyi bu resimle uygun Bünye, karakter, hikemi bün· Medenf insanın en bü
gük vasfı /eragattir. 

Hodl:ô.mlıktan benliiini 
kurtaramıyan insana me· 
deni denilemez. Feragat 
sözle değil, eıerle, :ş/e 

ispat edilir. 
Yarattılı bütün devrim

lerin başına geçen Ata
türk, deleri milqonlar 
tutan modern çiftliklerini 
ulusa armağan etmekle 
feragatin ne demek oldu
ğunu bize bir daha gös
terdi. 

Her ulustan ziyade bi-
zim ulusumuzun feragate 
ihtiyacı vardır. Cumhuri
yete gelinciye kadar ba
şımıza gelen felaketlerin 
hepsi hodkamlrğın sonu
cudur. "Danışma Kurulu ,, 
nu feragat sahibi insanlar 
kuracak ve bu feragat 
maddi 9/maktarı ziyade 
manevf olacaktır. 
"Danışma Kurulu,, bin

lerce gurd çocuğunu sefa
let ve felaketlerden kur
taracağı için Türk mede
niyetinin daha çabuk yük
selmesine sebeb olacak ve 
hüceyratının her zerresine 
kadar bir feragat hel}keli 
olan öğretmenin minnet 
ve şükranını kazanacaktır. 
Danışma kurulunun kad 

rosu: 
iki eğitimci, bir kulak ' 

boğaz, burun, bir sinir, 
bir iç hastalıkları müte
hassıslarından mür,ekkeb 
olmak üzere beş kişidir. 

Sayın terbiyecilar ve 
doktorlarımız önemini ve 
ihtiyaç derecesini kısaca 
anlatmağa çalıştığımız 

"Danışma Kurulu ,, nun 
kadro ve çalışma sistemi 
hakkındaki mütalealarını 

bildirecek olurlarsa çok, 
hem de çok sevineceğiz. 

"- ..J 

çocuğun resimle olan müna· görürsünüz? On yedinci asır ye, ruhi bünye, ferdin doğuşu. 
sebetini mevzuubahs etmiş, Hollanda ressamlarından Pie· tarihi intikaller, irsi intikaller, 
muallimin bu husustaki rolü· ter de Hoochın bir ev içini marazi intikaller: 
nü izaha çalışmıştım. Şimdi gösteren tablosu önünde de Ferdi bünye birçok intikal 
de çocuğun san'at eserlerin· şu sualler sorulabilir: Resmin yollarına ve intikal tarihine 
den nasıl istifade edebilece· hangi tarafında "n kuvvetli maiiktir. Yani insan blinyesini 
ğini, tablo karşısında çocuğa ışık vardır? Hangi taıafında kendi yapamaı. hatta insan 
verilecek dersin şekil ve ma- en yumuşak ışık vardır? Av· kendi iradesilc tarihi ve irsi 
hiyetini göstermek istiyorum. dınlık ve karanlığın en ziyade kalıbının içinden çıkamaz. Var· 
f şin bu safhası oldukça miiş- Kontrast teşkil ettiği yer ne· lığımızı vücude getiren amiller 
küldür; çünkü öğretmen için residir? Soğuk renkler ne ta· evvela tarihi tekamül yolu 
baş vurulacak bir müze raftadır? Sağ tarafında hangi üzerinde geçirdiğimiz istihale· 
veya galeri mevcut değildir. şakuli çizgi sol taraftaki şa· ler, saniyen ceddani müşterek 
Bununla bE>raber Les peintres kuli hatlarla muvazene temin verasetlerimiz, salisen aılevi 
illustres, The grade Tacher, ediyor? Alaka merkezi ııere· hususi verasetlerimizdir. 
La dies homme journal gibi dedir? Ressamın buraya ala- Bir çocuğun ana rahmindeki 
bazı mecmua ve broşürler kamızı celbetmek için kullan- durumu, doğuşundan sonra 
vardır ki çocuğun noksan hı· dığı dört vasıtayı bulunuz? iki, beş, yedi yaşına kadar ge· 
rakılan san'at terbiyesi işini Ressam Detaya ehemmiyet çirdiği muhtelif tekamül saf· 
temin edebilecek mahiyette- vermiş midir? haları tarihi tekamül safhala· 
dirler.. · İngiliz ressamlarından Lond- rının küçültülmüş, kısaltılmış, 

seerin bir nalband dükkanını hulasalaştırılmış bir enmuze· 
Çocuğun ve öğretmenin bir 

san'at eseri karşısındaki du
rumları neden ibaret olmalı
dır. Muallim neler sormalı ve 
neleri bu!durmağa çalışmalıdır. 
Klasik birkaç eseri misal ola· 
rck alıyorum. En büyük Fran· 
sız manzara ressamı (Korot) 
nun sabah ismini taşıyan tab
losu üzerinde ilkokul öğren· 
cilerine şu sualleri sorabili· 
riz: Burada en çok hoşunuza 
giden renk hangisidir? En sı· 
cak ve en soğuk renk hangi· 
sidir? Hareket fikrini veren 
hangi miinhani çizgileri gös
terebilirsiniz? Nentler nasıl 
şeylerdir? Bu resim danse· 
denler olmasa daha mı iyi 
olurdu? Hangi mevsim ve gii
nün hangi zamanına ait oldu· 
ğunu nereden bilirsiniz? 

Ortaokul oğrencileri için de 
şunları sorabiliriz: 

Sabahın erken olduğunu, 
nereden anlıyoruz? Dikkatinizi 
alaka merkezine tevcih eden 
muayyen mail hatlar nerede? 
Atmosfer ve mesafe fikrini 

bize nasıl veriyor? 
renk uzaklık hissini 

gosteren kompozisyonunu ele cidir. 
alalım: Burada ressam Ailevi ve irsi intikalll're ge· 
lisanının hangi kıs~ı sizi ala- lince; bunlar çok mühimdir, 
kadar t diyor? Şekil mi, ışık çok riyazidir, başlı başına bir 
ve gölge mi, kompozisyon mu, ilim<lir. Ferd hiçbir 
niçin? Bu kompozisy~)nda bü- müstakil bir bünyeye 
yük bir daire içerisinde bir d 1 eği dir. Mütemadiyen ana, 
oval ve iki küçük bir oval baba ve hatta ana ve babanın 
bulunuz? Hangi çizgiler sükü· sağ ve sol kollcteral karabet· 
net ve hangi çizgiler kuvvet lerin tesiri altındadır. Bunıınla 
gösteriyor? Alaka merkezi 
nedir? Resmin yukarı kısmile beraber evelce de söyledi-
aşağısı mütenasib mıdir? ğimiz gibi ebcveyinle her ço· 

cuk arasında tam ve mutlak 
Reynoldsnun meşhur çocuk bir müşab('het aramamalıdır. 

portresine bakalım: 
B 

Bazan bir çocu"-un ana ve ba-
u resimde cntnessan iki l' 

münhani çizgi bulunuz? Sı· badan her ikisine de benze· 
cak mı, yoksa soğuk renkler mediği görült·hilir. O zaman 
mi hakimdir. Arkadaki ağaç· ailenin uıak ve canibini, ak-
lar ve gök olmasa daha mı rabalarını, babanın, batla de· 
iyi olurdu? Cevabınızın sebeb· denin kardeşlerini aramak icab 

lerini gösteriniz. Bu pozdan eder. 
başkasını tercih eder ınisiniz? Bu geniş mesele iç.ine soka· 
Res~am ~urada hangi rengi rak sizi yormak istemem. Biz 
tercıh edıyor? Bu kızın alaka burada yalnız ferdi bünyelerı 
merkezi olmasının müessir ve bunların marazi eşkalinı 
dört amil gösteriniz? tetkik edeceğiz. Ferdi bünyey 

Bu sualler içerisinde ilk ve ikiye ayırmak kabildir: 
hatta ortamekteb talebelerine 1 - Hikeıni bünye, 
ve dahi ağır gelenleri bulu- vücud yapısı, 
nabilir. Fakat unutmıyalım ki 2 - Ruhi bünye, 

----
Mektep kooperatif çiliğine niçin-

bu, şimdiye kadar hazırlanma· karakter. 
mış san'at zevk ve terbiyesi 
ihmal edilmiş bugiinkü öğren· 
ciler için mevzuubahs olabi
lir.. Bütün hedef ve istikame· 
tin çocuğu o seviyeye eriştir· 
mek olduğuna inanalım. Ve 
kani olalım ki yarınki san'at 
kültüriimüz ilkokul öğretme· 

ninin talt!besine aşılıyacağı 
zevk ve bilgisinin kıymetile 
ölçülecektir. Bu işt·c çok yaya 
ve çok geri kaldığımızı, te15.fi 
için çok hızlı adımlar atma· 
mız lazımgeldiğini bir defa 

Hıkcmi biinyenin tasnifi vı 
kolaylıkla tanınması kabi\du 
Hikemi bünyede gövdenın 
kafanını 1::llerin, kotların, paı 

makların, çc·hrenin, boy uzun 
luğunun, yağhlığın, kemikleri 
neşvu numasının büyük 1>1 
ehemmiyeti vardır. Evvela he) 
eti umumiyesi itibarile vücuq 
şu bünyelere ayırmak kabildi 

lüzum görülüyor? --·-·----İlk yazı gelecek sayfada 
Bir asırlık bir tarihe malik 

olan kooperasyon hareketi 
aşağı yukarı yirmi enedenberi 
memleketimize de girmiş ve __ : ___ _ 
bikiyesi oları bir kaç tarzdan 
bahsctmcği daha doğru bul
duk. Hulasaten: 

1 - Grublama usulü, - yu
karıda verilen misalde olduğu 
gibi mütecanis veyahud gayri 
mütecanis grublama da ola
bilir. 

2 - Ferdi çalıştırma ve 
tashih. 

3 - Test şeklinde sık sık 
kısa yazılı yoklama ve bun
lara W 1cten talimatnamede 
de işaret edildiği veçhilc Öğ· 
rctmen toplantılarında bilhassa 
probilem teşkil eden çocuk· 
lar ii1.ermde sene başından 
itibaren durulacak olursa müf
redatları yükli.i olan ö~rel
menler diğerlerinin yardımile 
olsun onları biraı tanımış olur. 

Yerli yersiz sınıfta veya ik
male bırakmak öğretmen için 
basil, fakat çocuk için ekse· 
rıya bir hayat meselesi, mem
leket için dr derecesı tahmin 
edilemiyen biı ziy'ftdır. 

bugün bazı sahalarda hara· 
retli tatbikata girişilmiş ise de 
maatteessLif hakiki manası, 

yüksek ideali birçokları tara· 
fından henüz anlaşılmamış bu· 
lunuyor. Bunlar anlaşılmadık
ça da kooperasyondan bekle· 
nilen faydalar yerine zararlar 
tevellüd ediyor. 

Kooperasyon, bütün keşifler 
gibi yüksek bir hads (intnition) 

in eseridir. Bu hadsi nefislerinde 
duymıyanların teşkil edeceği 
kooperatifler tabii ne muvaf· 
fak olabilir, ne de hatta ya· 
şıya~ilir. Bundan dolayı bizde 
teşkıl olunan muhtelif koope· 
ratifler de binbiı arızaya uğ

rıyarak az bir zamanda liki· 
dasyoııa mecbur oluyorlar. 

Kooperasyonda muvaffak 
olmak için yalmz onun hadsi· 
nin duyulmu~ olması da kafi 
değildir. Onun melodlarının 
kullanılması, esas prensiple· 
rinden inhiraf edilmemesi, 
bunun için de bunların bilin· 
mesi liız,mdır. 

Koopcrasyon iklısadi bir 
demokrasidiı. Siyasi demok
rasi nasıl hususi bir siyasi 
terbiyeye muhtaç ise ıJ..iısadi 

daha hatırlryalım. 

demokrasi olan kooperatizmin 
de kendine mahsus bir ter
biyesi vardır . Bütün mektep· 
l~rd~ teşkil edilen koopera· 
tıflerm de yegane hikmeti 
vücudu bu terbiyenin husulüne 
imkan vermekten ibarettir. 

Biz ge!C'cck ders senesi 
başlarken yeniden faaliyete 
geçecek olan mektep koope· 
ratifçiliğı hususund1t muhte
rem meslektaşlarımıza rehber· 
lik etmek üzere muallim ar· 
kadaşın11ı Bayan Vedide Ke
mal Kaı adayının tercümesine 
başladığı müselsel makaleleri 
bu sayfalarda neşredeceğiz. 
Bu suretle sayın öğretmenlere 
biraz yardım edebilirsek ne 
mutlu! 

ilk yazı gelecek muallim 
sayfamızdaclır. 

1 - Atletik bünye: Gen 
omuz, ~mdır adalesi kuvvetf 
kol adalt-leri, baş muntazan 
gövdenin ortasında amut b• 
yun vasati ve kalın, pamı&kl 
kalın, sima ciddi, çehre a 
metrik. 

2 - Astenik bünye: Boy' 
uzun, boy çarpık, omuzlar d 
şük, yüz u2un beyzi. ad 
ncşvi nüma tam değil. 

3 - Piknik b:inye: Boy 
kısa ve.J<alın, yüz adeta b 
köşe omuzlar geniş ve lc4 
omuzların hemen üzcrın 
karın ve göbek yerinde. 8f 
!ardan başka JV. Hipopta 
v. dispilaslik, vı. cnfa 
bünyelere \asadüf ediyor 
Son üçü daha 1.iy:acte 
çerçeve içine girer .. 

Çehre: 
Çehrelerde aşağı 

umumi beden yapılışına t• 
buk eden vasfi şekillere 
liktirler. 

- Lütfen 
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Türk-Fransız 
ticaret muahedesi 

lngilterenin bulduğu yeni Mütekabil ilanı harp, da-
tarzıhal planı kika meselesidir 

~~---~·-- . 
/ki memleket arasındaki ticari muamele- İspanyol limanlarına ecnebi za-
de hususi takas ve umumi kliring esastır • l .k d•l . . . . 

14 Haziranda Ankarada im· ceği gibi bundan evelki an- bıt er l ame e l mest lSfenılıyor 
zalanan yeni Türk - Fransız !aşmada kliring hesapların- Londra, 15 (A.A.) _ Ade- - · · 1 k 1 · h 

ıtıraz ar yü se eceğinı mu te-
ticaret ve kliring anlaşının esas· daki bakayenin yalnız mah· mi müdahale hakkında Bri· mel görüyor. 
(arı şehrimizdeki ·alakadarlara dud mallarla ödenebileceği hu"ku·nıetı' tarafından 

k d tanya Matin gazetesi ademi mü-bildirilmiştir. Bu anlaşmaya ay ı mevcud olmasına mu- d 
hazırlanmış olan mütevassıt ahale komitesinin yarın ya-

göre iki memleket arasında kabil yeni anlaşmada Fran· 
tarzıhal planı bugün Hariciye pacağı toplantının müsbet 

ticari mübadeleler iki ana yol saya idhali kabil mallar gru- Nezareti tarafından neşrolun- hiç bir şeye yaramıyacağını, 
takip edecektir: buna gıren bilcümle Türk muştur: çünkü delegelerin İngiliz tek-

1 - Hususi takas, mallarının bu hesapların öden· 1 _ İspanyayı ziyaret ge- lifini etrafiyle te:tkike vakit 
2 - Umumi Kliring. mesinde kullanılabileceği esa· dl b I bulamadıklarını yazıyor. milerde müşahi er u unma-
F ransaya idhal olunan mal· sı konmuştur. Bu esasın, sını İcab ettiren bir kontrol Petit Parisien, İngili7. tekli-

lar grubuna giren herhangi bir taraftan piyasamızdan finin Avrupa sıılhunu tarsı'n sisteminin muhafazası . 
Türk malı, yeni muamelelerde Fransaya ihracatı ve nrtice l yolunda çok mühim bir siyasi 2 - Devriye kollarının i -
hususi takas mevzuu olabile- olarak Fransadan mübayaatı 1 teşebbüs oldug" unu ve bu tek-

gası ile spanyol limanlarına 
---- kolaylaştırmasını, diğer taraf· muhtelif devletlere mensub liflerin harhalde muvazene:nin 

Beş köşe çehre: Ekseriya tan da mevcud hesab bakiye· idamesini istihdaf eylediğini 
'k 'k b" 1 · h 'd " zabitler ikamesi. k pı nı unye t'rın çe resı ır. sinin sür'atle arttırılmasını te· aydetmektedir. 

K lk ş ki. d h Atletik 3 - ispanya kara hudud-
a an t! ın e çe re: min edece"'i tabiidır. Bundan Londra, 15 (A.A.) - Mat-

b" 1 k U 5 larındaki kontrolun derhal unye ere ço yaraşır. zun başka gülyağı mübayaası mu· buat; İspanya işleri hakkındaki 
beyzi ve kısa beyzi çı- hreler, kabılinde muayyen Fransız iadesi. lngiliz tekliflerine uzun maka-
• t 'ki d k t d "f d'l 4 - ispanyada her iki ta-s enı er e ço esa u e ı - parfomeri maddelerinin husu- leler tahsis etmektedir. 
mektedir. raf için bazı şerait tahtında T· Al si takas yoluyla memleketi- ım~s gazetesi; manya 

Kafanın şekli de şayanı dik- denizde muhariblik haklarının ·ı f 1 1 d k" mize idhali esas vazedilmiştir. 1 e ta yanın spanya a ı gö-
kat karakterlere alamet sayı- Gerek genel, gerek hususi tanınması. nüllülerin geri çekilmesi hak-
i bT Evvela, muharibler tarafın- k d k' "k b ı a 1 ır. takas yolu ile olsun bütün ın a 1 mu P.rrer eyanat a-

Ku .. "k kaf Mı'krosefal. dan harb kaçağı telakki edi· rına g" h ·· .. J çu a: Türk ihracatı bedellerinin yüz- ra men enuz ~on soz e· 
Su kafa: Hidrosefal. de 35 i serbest döviz olarak len eşyanın listesi ademi mü· rını söylememiş olduklarını 
Uzun kafa: D l"ğ f l dahale komitesi tarafından d kt 1 T t ki' 

o ı ose a Cumhuriyet Merkez Bankası tanzim edilmiş olan kaçak ~~d~ r:~ha~fpnrahak~ır:~ın e d~~ 
Kule kafa: · · · lla emrıne amade tutulacaktır. 
Mesela hiçbir zaman bir eşya listesinin ayni olmalıdır. nizlerde tanınmac;ına konulan 

Anlaşmanın müddeti bir sene· t hh"'d k 1 • • 
doliğosefal, bir atletik vücut Saniyen, muharibler içlerin- aa u atın orıtro sıstemın· 

dir. iki ay evel feshedilme· d k' b b l kl d ld üzerinde d·Jramaz, atletik bün- de müşahidler bulunan gemi- e ı azı oş u · arın o u-
k k k f diği takdirde yeniden senelik !erle ademi müdahale k~mite· rulmasile telafi f"dıldiğin kay-

yeye yakışan Y3 üçü a a, devrelerle kendıliğinden uza- deylemektcdir. 
Yah t Y a lak kafadır B\r sinin tayyarelerine serbest yol 

u uv r · yacaktır. Daili Telgrnfın mütaleasına 
k 1 k f it d ti k vereceklerdir. u e a anın a ın a mu 8 a Anlaşma, 1 temmuz 937 göre, İngiliz teklifleri herhalde 

t 'k b"' d B h Salisen, muharibler lspan-as enı unye var ır. u a- tarihinden itibaren meriyete büyük bir dikkatle ve dostane 
rici ve hikemi farikalar bize girecektir. yaya gitmiyen ve fakat bazı bir fikirle derpiş olunacaktır. 
ferdin ruhi bünyesi hakkında- yerlerde ispanya sahillerine Zira herkes şu hususta mÜt· Eski anlaşmanın müddeti 
da b;r hüküm verdirebilir. . bir temmuza kadar uzatıl- yakın geçmeye mecbıır olan tefiktir ki, bu teklifler etraflıca 
Asla riyazi bir kat'iyet iddia gemilerin serbesti hareketle- düşiinülmüş ve ameli bir dü-

mıştır. 
etmemekle beraber bünye ve - rine mani olmıyacaklardır. şünce ile tanzim olunmuştur. 
karakter davasında elimizde Şark Misakı 5 - Neşrolunan plan ko· 
bulunan umumi kaideler bun· için Samo Prava gazetesi mitenin her iki muharib İs· 
lardır. panyo) partisinden bazı lspan-ne yazıyor 

Ferdin ruhi bünyesine ge- Belgrad, l5 (A.A.) _ Sa- yol tayyare meydanlarında 
lince: mo Prava gazetesi yazıyor: müşahid bulundurulmasına mü-

Bunu da ikiye ayırmak; bi- "Moskovada B. Litvinofla saade etmek keyfiyetinin ted-
risine zeka bünyesi, diğerine ayni masaya oturmadan eve) kik etmel<te olduğunu kaydey· 
moral ve affekt bünyesi de- Türkiyenin kıymetli ve muk- lemektedirler. 
mek icabeder. tedir Hariciye Vekili B. Rüş- 6 - ispanyada bulunan ec· 

Zeka bünyelerini hem iç tü Azas Tahranda yakın şark nebi gönüllülerin ~eri çekil-
hem dış tezahüratla tanımak için büyük ehemmiyeti olan mesi meselesinde yeni plan 
k 1 d Ek · t 'k ademi müdahale komitesine o ay ır. serıya aı:; enı ve olan geniş mesaisini bitirmiştir. 
piknik vücut yapısı içinde S~adabad paktı üşenmek bil· bütün ecnebi muhariblerin ls-
geniş bir alın, parlak gözler, mez bir surette sulh ışını panyadarı geri alınmasına dair 
d .. -1c b' b · ittifakla bir karar ittihaz edil· uşu ır omuz, uzun eyzı takibden fariğ olmıyan Türk 

h t k ık b. · · b' h mesini tavsiye etmektedir. ya u a an ıçımı ır çe re. cumhuriyetinin müdafaasını 

OORSA 
-~41&;. 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

189 Esnaf Ban. 11 875 ] 5 
46 Alyoti bira. 12 13 50 
13 M. J. Taran. 16 16 

5 Vitel 11 t 1 
253 Yekun 

449737,5 Eski satı~ 
449990,5 U. satış 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
578 Buğday 5 625 6 50 

1017 Kilo Yapak 59 5~ 

-Başı 1 inci $ahi/ede -
Londra, 1;, (Rndycı) - japon 

Dnmey ajıın ı Hankeothn bildiri· 
yor: Hirinci Çin ordusu llank~o· 
Pekin kattı üzerinde toplanmakla· 
dır. Buracla bu hal üzerinde siper· 
ler kaınıakıa v•· ıahkinıaı yap· 
malı.tarfır. 

Binlerce kamyon, asker ve 
harb levaznuını hu batta acvket· 

mektedir. Bu hazırlıklıklar, Mareşal 
San-Su-Liyangırı da Pekin cebhesi· 
ne geldiğini gö termelı.tedir. 

Diğer taraftan Ajans Roytere 
Şangbaydan bildirildiğine göre, Çin· 
japon gerginli~i henüz vehametini 
muhafaza elmeklf'uir. j apoular Çi· 
niıı japon metalihatına tamamen 
boyun c~mesini istemektedirler. 
Tokyo hükumeti ayuı zamanda 
Londra ve V a~ingtonun tova11Fut 
teşebbüslerini de kat'i surette red· 
detmiştir. 

japonyada çok e11aslı harb ha· 
zırlıkları vardır. Fenktaya ve l'tfok· 
ten·f' ekin şimendifer hattı üzerin· 
de mühim japoo ve l\lançuri kuv· 
vetleri talı~id eJilmektedir. Bu 
kuvvetin :J00,000 ld~i olrlo~u söy· 
leomektedir. 

Nankin, 15 (Radyo) - Ja· 
ponyanın Nankin sefiri Bay 
Kavago bayanatta bulun· 
muş ve: 

- Çin· Japon ihtilafı çok 
kolay bir şekilde halloluna
bilir. Yani 29 uncu Çin kol
ordusunun evelki gün imzala· 
nan protokolu tasdik etmesile 
mümkündür. Bu protokol Lo
kaçio hadiselerinde Çinlilerin 
mesuliyetini ve Japon metali
batmı tasdik etmektedir. 

Demiştir. 

Londra, 15 ( Radyo ) 
Royter Ajo.nsının Tiyen-Çin
den aldığı bir habere göre, 
Çinin bu kısmında Çin ve 
Japon askerleri arasında bir 
miisademe olmuştur. Tangko 
limanına iki Japon muhribi 
vasıl olmuştur. Meng-Hung 
limanında iki Mançuri gam
boti vardır. 

Berlin, 1 S (Radyo)- Baron 
Von Nörat bugün hariciye 
dairesinde Japon ve Çin 
sefirlerini kabul etmiştir. Her 
iki şark devleti sefirleri. şi
mali Çindeki vaziyet iizerine 
izahat vermişlerdir. 

Londra, 15 (A.A.) - Nan· 
kinden alınan bir habere göre 
Çindeki İngiliz büyük elçisi Z k• h · • t h'" t Bu muharipler arasında si· e anın arıcı eza ura mı temin edecek bir şaheserdir. · 

k 1 · "k l "k t ti lah ve mühimmat fabrikala· o ayca ve pısı o OJI es ere Bu pakt mevcud vaziyet-
tesbit edebiliriz. idrak, muha- lere riayet ettirecek teşkilatlı rında çalışan ve 18· 1936 ta-
keme, mukayese, hafıza, ha· bir sulh manasını tazammun rihinden eve! bu hizmete gir· 
tıra, tedai, tasnif, karar kabi- ediyor. Bu münasebetle Ata- miş olduklarını isbat edemi· 
liyetlerini ölçmek ve bunların türkle Şahinşah arasında teati yenler de dallildir. 

Maliye Vekaletin
den: 

nisbct ve derecelerini bularak edilen telgraflar bu paktın lngiltere notası bu planın 
zekayı · ve 7,eki adamı azami ebemmiyeti hususunda tam aşağıdaki sırayı takib ederek 
bir sıhhatle tayin ve teşhis bir anlayış mevcud olduğunu tatbik edilmesi lazımgeleceğini 
t k k k b·ıd · de ilave etmektedir. e me pe · a ı ır. göstermektedir . ., 

M 1 ff kt. 't b.. 1 - lspanyol limanlarına ora ve a e ıvı c un· Sici/yada 
yeleri: biran evci ecnebi zabitler ika-

işte daima iyi ve kuvvetli Yapılacak manevralar mcsi ve devriye kollarının 
bir mütehassısa ihtiyac göste· Roma, l 5 (Radyo) - Sicil· a-eri çekilmesi. 
ren güç bünye farkları bun· yada yapılacak olan büyük 2 - Ecnebi göniillülerİn 
lardır. ltalya11 manevraları haıırlıkları geri alınmaları keyfiyetini tan· 

Bu bünyeler ta küçük yaş· devam etmektedir. zim ile meşgul olarak bir ko-
tan kırk beş yaşına kadar çok Bu manevralar, General Ga- misyon teşkil edilmesi. 
zaman mütehassısları bile al· banın kumandasında yapıla- 3 - Muharib hakkının ta-
datan çok deği§tk safhalar caktır. nınması keyfiyeti. 
ibraz ederler. General Gaba; hazırlıklara Ademi müdahale komitesi 

Hakkında çok müsaid ümid· bilfiil riyaset etmektedir. Bu ecnebi gönüllülerin gerı çe· 
ler beslediğimiz birçok genç- manevralara Marmarika, Sirt kilmesi hakkındaki itilafların 
lerin, çocukların muayyen bir ve Vesiri ve Koloritana fırka- memnuniyeti mucib bir suret· 
yaşta adeta bunadığını gör- ları iştirak edecektir. Bundan rette tatbik edildiği ve geri 
mekle çok zaman hayret için- başka iki kolordu da mevki alınma keyfiyetinin müsbet bir 
de kalırız. Fakat çok dikkatli alacaktır. şekilde icra olunduğunu tesbit 
bir mütehassıs asla bu işte Bu manevra, hem taarruz, ettikten sonra fili sahaya ge-
yanılmaz. Çocuğu beşikte mü- hem de düşmana mukavemet çecektir. 
şahede altına alır. esasları üzerinde yapılacaktır. Paris, 15 (A.A.) - Gaze· 

Moral ve affekt bünyeleri- Zırhlı fırkalar da mane:vra· teler lngiliz planını ınuhtelif 
nin bizim mevzuumuz ıçıne larda ilk defa olarak yer ala- surette tefsir ediyorlar. 
giren sınıfları şunlardır. caklardır . Bu fırkalar, seri Eko Dö Paris muharib hak· 

1 - Sizoit bünye. zırhlı arabalarla yol açmak !arının tanınmasına Fransada 
- Devam edec.Jc; için hazarlanmışlardır. olduku gibi Jngilterede de 

·-·-' 

2459 sAyılı tayyare resmi kanununun 5 inci maddesinde 
zikredilen kkıymetli evrakın bazı bayiler tarafından üzerinde 
yazılı kıymetten fazla bedel mukabilinde satılmakta olduğu 
cereyan eden rnuhabere1erden anlaşılmaktadır. Kıymetli evra
kın kıymetini kanun tayin ve tesbit etmiş olduğundan bayi
lerin bu evrakı fazla bedelle satmaları kendilerinin gayri meşru 
bir menfaat temin ederek vatandaşların kanuni miktarından 
fazla resim ödemelerini intaç edeceğinden bn lıal hiçbir su· 
retle tecviz edilemez. 

Kıymetli evrakın kanunen tayin cdilnıi~ olan kıym~tlcrindcn 
fazlaya satılmaması ve hilafına hareket edecek bayiler hak
kında Türk ceza kanununun muaddel 526 ıncı maddesine tev
fikan takibatta bulunulacağı alakadarların malümu olmak üzere 
ilan olunur. 16 18 2374 

Devlet demiryollarından; 
1 -

2 -

3 -

ı 1 -

~ -

40 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin
den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak sartile yiiksek 
tahsil görmüşlerden stajyf!r hareket miifett i şi alına· 
caktır. 

istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al· 
mak için Ankara Haydarpaşa veya lzmir işletme mü
dürlüklerimizden birine müracaat etmelidirler. 
ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik 
edilenlerin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 
İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 
lisan bilenlerden liizumu kadar bir sene miiddetle 
Avrupaya gönderilecektir. 
Spn mürıcıtat 5/8/937 dir. 16 21 27 2378 

Peitahihodan bir harb gemı

sile Nankine hareket etmiştir. 
Tokyo, 15 (A.A.) - Ja

ponya devlet bankası avans 
ve esham iizerine faiz mikta
rını azaltmıştır. 

Bundan gaye harb sanayii
nin genişletilmesi ve mu~te· 
mel fevkalade istikrazlar için 
İcab eden krediyi temin et-
mektir. . 

Vaşington, 15 (Radyo) 
Gin-Japon ihtilafının had bir 
devreye girmiş qlmasından 
dolayı, Amerika Hariciye Na
zırı B. Kordel Hul, istirahat 
için aldığı mezuniyeti istimal
den sarfınazar eylemiştir. 

Paris, 15 (Ra<lyo) - Son 
haberlere göre, gerek Japonya 
ve gerekse Çin, seferber bir 
halde bulunuyorlar. 

Çin ordusunun, umumi va 
ani bir taarruz hazırladığı söy· 
nıyor. 

Japonun, şimali Çinde yüz 
bin kişilik bir kuvvet bulun
duruyorlar. 

Hükumet, askeri nakliyat 
için birçok posta vapurlarını 

müsadere etmiştir. 
Mütekabil ilanıharb, daki

kadan dakiya bekleniyor. 
Tokyo, 15 (Radyo) - Çin· 

Japon münasebatının, son 
derece nazik ve tehlikeli bir 
vaziyete gırmış olmasından 
dolayı Japonya, Şimali Çine 
mütemadiyen asker sevketme
ğe başlamıştır. 

Japonya Harbiye Nazırı, 
erkanıharbiyei umumiye reisile 
uzun müddet konuştuktan 
sonra şimali Çine başlıyan 
askeri sevkiyal sürat kesbet-

... 
mışnr. 

Japonya, Çine verdiği bir 
notada, Pekin ve havalisinde 
ilan edif en örfi idarenin kal
dırılmasını, Pekin - Tiyençin 
şimendifer hattının tekrar 
açılmasını ve Japon esirlerinin 
derhal serbest bırakılmasını 
istemektedir. 

Bundan başka. Hopey ve 

Sahamı istiklali ve 29ncu or
dunun lağvı taleb olunuyor. 

' lngilterenin Nankin sefiri, 
İngiltere Hariciye Nezaretinin 
hususi bir mektubunu hamı· 
len Londradan Nankine mii
tevcccihcn hareket etmiştir . 

Japonlar, bu sabah (Fen 
Kitay) a giden yedi yüz Çirı 
askeri, Japon müfrezelerinin 
baskınına uğramıştır. Ölenler 
çoktur. 

Tokyo, 15 (Radyo) - Üç 
milyon azası olan eski muhıı
ribler cemiyeti, bu sabah neŞ: 
rettiği bir beyannamede, cskı 
muhariblerin harb için hazır· 
lanmafarını bildirmiştir. 

Mülayim kemeri 
geri verdi 

Pazar günü bir maç 
daha yapılacak 

İstanbul , 15 (Hususi) -
Amerikalı boğa ile Mülayim 
pehlivan arasındaki kemer 
meselesi bir türlü halledik· 
memiştir. Amerikalı, yenilm~· 
diğini iddia eylemekle ve Mıı 
layim tarafından alınan keme· 
rini geri istemektedir. 

,.,A "ta· Bu vaziyet karşısında ıvıU 
· l"kB· yim pehlivan kemerı a a 

darlara teslim etmiş ve Pazar 
günii ikinci lJir maç yapılrn:: 
sını istemiştir. Amerikalı 1 

'HrS' maçı kabul eder ve ycnt k 
kemer Mülayime verilece ' 

. • . 1 caktır· 
galıp gelırsc kemerı a a 
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l • JG l JI.. • ı '" l f zmir ikinci ıcra memurlu· 

1 • zmrr omutan ıfS ı ı an arı ğundan: 3718952 ımır Müstahkem Mevki Sa. Al. Ko. nundan: 
C. t Bir borcun tahsili için ev· 
ınsi Mikdar Bedeli ilk teminatı ihale şekli hale tarihi Saat 

1( velce hacız edilip bu kerre 
oyun eti 60000 29100 2183 Kapalı zarf 3017/937 14 

S r. satılmasına karar verilen 29 1
"

1
' eti 190000 75050 5003 .. ,. ,, ,. 14,20 1( çuval buğdayın birinci artır-

0Yun eti 62000 30070 2255 ,. ,. ., " 14,25 S ğı ması 19·7·937 pazartesi günü 
s''ğır eti 109000 43055 3229 " ,. ,. it 

15•10 saat 10-30 da zahire borsasın-
11_r eti 54000 21600 1620 " ~-· " .. " 16 d b·ı ·· d l kt 

lstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ıhtıyacı için yuka-. a 1 muzaye e satı aca ır. 
d ık · l "h l ·h tl Kıymetin % de 75 şini bul· rı a cinsleri mikdarları muhammen bedelleri i temınat an ı a e tarı ve saa en 

2 _ yazıla olan ~tler kapal~. zarfla satın alına':8ktır. .. .. . . madığı takdirde ikinci artır· 

3 
Şartnamclcrı her gun oğledcn evvel komısyonda goı ulebılır. .. ması 22·7<~7 perşembe günü 

- isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cu ayni saatte satılacaktır. Talip· 
ınaddelerinde yazılı vesikaları ile beraber teklif mt ktupları ihale saatlerinden en az lerin yevmi mezkurdk memu-
bir saat evel Fındıklıda komutanlık sat. al. ko. nur.a vermeleri. 11-16-22-27 2329 runa müracaatları ilan olunur. 

~lllir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
y111. dreınitteki Tümen birlikleri ihtiyacı için 10 bin kilo sade- kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
y/'~ 3017 /937 cuma günü saat 9.30 da kapalı zarf uı:ıılilc birlikte teklif mektuplarını ihale saatından behemehal 
hi nı~en ihale edilecektir. Mezkur yağın muhammen beddı 11 bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
ın: .11!adır. Muvakkat teminatı 825 liradır. isteklilerin şartna· vermeleri. 2 10 13 16 2178 
l•r'sını görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek- f · M t M S Al K d " 1 d zmır s . v. a. . o. an: 
kadn e eksiltmeyi açma saatı olan 6.30 dan bir saat eveline 1 - Beher metresine biçilen ederi 300 kuruş olan yüz elli 
Yo lt teklif mektuplarile Edremit Tümen satın alma konıis- bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
~u ~aşkanlığına müracaatları. 16 20 24 28 2355 konulmuştur. 
1 ınır Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 2 - Eksiltmesi 19 I Temmuz / 937 Pazartesi günü saat 

- Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruş olan 10 bin çift 11 dedir. 
çizme ile bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 3 - ilk teminatı 21750 liradır. 
495 bin 800 metre haki astarlık bez kapalı zarflıı 4 - Şartnamesi 2250 kuruştar. M. M. V. satın alma ko· 

2 ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. misyonundan alınır. 
- Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlık bezin 744 kuruşa 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

3 M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
- Çizmenin ilk teminatı 47 50 ve astarlık bezin ilk te- birlikte teklif mektuplarım ihale saatından behemt-hal 

4 minatı 8687 liradır. bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
- Çizmenin ihalesi 3/8/937 salı günü saat 11 de ve vermeleri. 2 10 13 16 2180 

S astarlık bezin ihalesi ayni gün saat 15 tedir. 
- Bu eksiltmelere gireceeler kanuni teminat ve 2490 fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 

sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 1 Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı ıçın 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden be- (257600) kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
hemehal bir saat evel M. M. V. satın alma komisyo- 2 Münakasası kapalı zarf usuliledir. 

~J nuna vermeleri. 16 21 26 31 2368 3 - Şartnamesi Manisada tümen satın alma komisyonun· 
ı dan parasız alınabilir. 
l lllir Must. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 4 ihalesi 30-Tem.-937 cuma günü saat 17 de Manisada 

- Mst. Mv. ( merkez ) kıt'atı için kapalı zarf usulile askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 000000) yüz bin kilo un alınacaktır. 5 Muhammen bedeli kilosu üç kuruş eJli santim ve mu· ~ 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. vakket teminatı (677) liradır. 

- ihalesi 218/937 Pazartesi günü saat 16-30 da kışlada 6 - ilk taksit 2. teşrin-937 den itibaren alınacaktır. 
4 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 7 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

- Muhammen bedeli ( 12250 ) lira olup ilk teminatı vesika göstereceklerdir. 
S (919) liradır. • 8 - Talip olanlar teminatı muvakkatalarile birlikle kapalı 

- isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart zarflarını münakasanm yapılacağı saatten en az bir 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· saat evel tümen sat. al. ko. yonuna vermeleri lazımdır. 
delerindc yazılı vesikal~ve ilk teminat makbuz veya 10 16 22 28 2312 
banka mektubu ve teklif mektuplarını ihalt: saatından 
en az bir saat evci komisyona vermeleri ilan olunur. 

~ 16 20 25 1 2398 

~lblir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
- Ankara garnizonu müessesatı için (42) ton koyun eti

nin 27-7-937 salı günü saat de kapalı zarfla eksiltmesi 
2 yapılacaktır. 

- Etin tuan (15960) onbeş bin dokuz yüz altmış lira 
olup muvakkat teminatı (11 '>7) bin yüz doksan yedi 
liradır. 

3 Şartnamesi her gün komis}'onda parasız görülür. 
- isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika 

ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarım belli 
gün ve saattan en az bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği Sat. Al. Ko. yonuna vermeleri. 

~ 11 16 20 24 2327 

{ttıir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
- Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı ıçm ( 130) ton 

lc:oyun etinin 27-7-937 Sah saat 11 de kapalı zarfla 
2 eksiltmesi yapılacaktır. 

- Etin tutarı (49400) kırk dokuz bin dört yüz lira olup 
muvakkat teminatı (3705) üçbin yedi yüz beş liradır. 
Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan 'IC· 

rilir. 
3 

- isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki ve te· 
rninat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün 
\c saatten en az bir saat evveline kadar Ankara le· 
vazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri 

~ 11 16 20 24 2326 

1lrtıir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
- Her bir metresine tahmin edilen fiati (55) kuruş olan 

(600000) altı yüz bin ve (500000) beş yüz bin metre 
Yazlık elbiselik bezler ayrı ayn kapalı zarfla alına· 

2 
caktır. 

- (600000) metrenin şartnamesi ( 1650) ve ( 500000 ) 
ınetrenin ki (1375) kuruşa almak ve örneklerini gör-

3 ınek isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
- (600000) metrenin ilk teminatı (16950) ve (500000) 

cı rnctrenin (14750) liradır. 
- (600000) metrenin ihalesi 30-7 937 cuma günü saat 

S 11 de (500000) metreninki ayni gün saat 15 dedir. 
-M ünakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

~ cü maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatları 
ıle birlikte teklif mektuplarım ihale saatlerinden en az 

..........._bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 
~ 11 16 20 25 2328 

1 
lzınir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

- Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150.000 
Yüz elli bin metre elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt-

2 rniye konulmuştur. 
3 - ihalesi 20 Temmuz 937 Salı günü saat 11 dedir. 

- ille teminat 20430 liradır. 

fzmir Müst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Bergamadaki tümen birliklerin ihtiyacı ıçın kapalı zarf usu· 

lile 9 bin kilo sade yağ 30/71937 cuma günü saat 11 de 
ihale edilecektir. Mezkfü yağın muhammen bedeli 9900 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 742 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek· 
!erden eksiltmeyi açma saatı olan 11 den bir saat ev.veline 
kadar teklif mektublarile Edremid tümen satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. 16 20 24 28 2356 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Ko. Rs. den: 
l -kilo kesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin 

Balı sadeyağı kapalı zarf usulile 20 Temmuz 937 sah 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. 

2 - Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin liradır. Mu· 
vakkat teminatı 1725 bin yediyüz yirmi beş liradır. 

3 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerinde eksilt-neyi açma saati 
olan saat 15,30 dan bir saat evveline kadar teklif 
mektupları ilP. Balıkesir kor satınalma komisyonu baş· 
kanlığına müracaatları. 2200 2 6 11 16 

•• l\ydın vilayeti daimi 
meninden: 

encu-

1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke·Ortaklar yolunun 
11 + 465-17 + 500 kilometreleri arasında şose ve sınai imal at 
inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - inşa olunacak şose ve köprülerin tesviyei türabiyt"sİ· 

ne ve şose ve kargir inşaatına dair fenni şartname 
c - Mukavele projesi 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e - Keşif cetveli ve projeler 
3 - Eksiltme 2-8·937 pazartesi günü saat on beşte vila

yet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316 lira 38 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda ya· 
zıh vesikaları haiz olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulun· 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

2386 16 20 24 31 

Aydın Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Eksiltmeye konan iş Aydın memleket h~stanesi pav
yonu 937 yılı bütçesine konan tahsisata göre bır kısım mşa· 
attır. Bu işin keşif bedeli (13000) liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi ve mukavele proıesı 
b - Fenni şartname 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d - Yap• işleri şartnamesi 
e - Keşif evrakı ve projeler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 5.g.937 Perşembe günü saat on beşte Vi-

layet encümenine yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (975) lira mu-

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
6 - Teklif mektupları üçüncil maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar encümende toplanan komisyona gönderi· 
lerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet iiçüncü maddede yazılı saata kadar gel-
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postada olacak g"!cikmeler kabul edilmez. 

16 21 27 31 2385 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart· 
Jar aşağıda yazılıdır 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

lzmir -· Urla ·• Çeşme yolunun 
44+400-45+ 100-48+000 •• 
48 + 700 kilometreleri arasın· 
daki şosenin esaslı onarılması. 
(2347) lira (52) kuruş 

A) Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

D) Açm ve proje 
Bu evrakı Bayındırlık direktör· 
lüğünde görüp incelcycbılirler 

5/ Ağustos/937 perşembe iÜnÜ 

saat 11 de il daimi encümeninde 

937 takvim yılı müteahhitlik ve 
ticaret odası belgeleri 
(176) lira. 2366 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş: 
Açın tutarı 

Bu işe ait evrak ve şart
lar aşağıda yazılıdır. 

f stekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

lzmir iJeledigesinden: 
1 - Temizlik işleri hayvan· 

larının bir senelik ihtiyacı için 
alınacak yüz yirmi iki bin kilo 
arpa beher kilosu dört kuruş 
on paradan beş bin yüz sek
sen beş lira bedeli muham
menle Başkatip1ikteki şartna • 
me veçhile 30/7 / 937 Cuma 
günü saat on altıda kapalı 
zarflı eksiltme ile ihale edile· 
cektir. İştirak için üç yüz sek
sen dukuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi da· 
iresinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

2 - Karşıyaka tramvay hay· 
vanları için alınacak kırk bin 

kilo arpa beher kilosu dört 
kuruş on paradan bin yedi yül 
lira muhammen bedelle Baş· 
katiplikteki şartname veçhile 
3017 /937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz 
yirmi yedi buçuk liralık mu· 

Menemen - Muradiye yolu yapııı 
(23451) lira (69) kuruş 

A) Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart.. 

namesı 

D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir •• Ankara ·• ls
tanbul Bayındırlık direktörlü-
ğünde görüp inceleyebilirler. 

5/Ağustos/937 perşembe günü 
saat 11 de lzmir ili daimi en· 
cümeninde 

937 takvim yılına mahsus Ba· 
yındırlık Bakanlığından al.nmış 
müteahhitlik ve ticaret odası 

belgeleri 
(1759) lira. 2367 

vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü-
mene gelinir. 

3 - Karşıyaka temizlik İş· 
leııi hayvanları için alınacak 

on bes bin kilo arpa, beher 
kilosu dört kuruş on paradan 
altı yüz otuz ysdi buçuk lira 
bedeli muhammenle Başka· 
tiplikteki şartname veçhile 
3017 / 937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lştİrak için kırk 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Beher metro murab· 
baını üç yüz kuruştan bin yüı 
yedi lira bedeli muhammenle 
36 sayılı adanın üç yüz altmış 
dokuz metro murabbnındaki 
60 sayıh ~ arsası Başkatiplikteki 
şartname veçhile 30/7 /937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile-
cektir. iştirak için seksen üç 
liralık muvakk"t teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

13 16 20 23 2340 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temız ılaç çeşıdlerı 
- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ceıaı Yarkı 
ZEGLUGA POLSKA A. B. - Başdurak büyük Salençioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASI - " -
fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyrat 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu -.,LECHIST AN,, motörü 21 - -H ©ı m <dl ö N tüı ~he t Çf§l ifil ça ır - r~~~:1~,.6{.!1~i~n~3g-56.banesinde hastaların• kabul• Temmuzda beklenmekte olup -

ANVERS, GDYNIA ve DAN- = 
ZIG limanları için yük ala- = Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparll' 

h E h 
e = nıanı karşısında Ao. 1018 Tele. 2545 

caktır. _ 

3 Cza 3UeSJ Askerifabrikalarumum ıll SERViS MARİTİM -
ROUMAIN --.. SUÇEAVA,, vapuru 14 -

Temmuzda MALTA, CENO- - nde bulunur. = dürlüğünden: 
~~ ;~k Ma~~;~t; A li maoları İi 111111111ilil111111111111111111 l lll il il llll lll il lll l l l l il lll il l l il fil IJll il lll il l l lllllllll 111 il lll il il il lll il l l il il il 11111111111111111111111111111111 llllJ. 

Yolcu kabul eder. E JAk E t 8 k d 
35 kalem çelik 

Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyoP 
1 Eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla. 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilı~· 

İlandaki hareket tarihlerile m a ve y am an asın an: 
navlunlardaki değişikliklerden G. No. Yeri No. su Nevi Depozitusu T.L. 
acenta mesuliyet kabul etmez. Eski Yeni 

Daha fazla tafsilat için ikin- 108 F evzipaşa m. Hastane sok. Ada 178 parsel 11: 17 4 tai Ev 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 159 Şeyh mah. Osmanzade sokak 7-2,7-4 Depo 

360 
400 
240 

liplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu ha~ 
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar koıl11 

binası arkasında FRA TELLi 178 Buca Yağhane sokak 44, 44-2 Ev 
SPERCO vapur acentalığına 183 Akdeniz m. ikinci kordon Ada 976 parsel 7 72-1, 72 Depo 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve S 
maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyoıı• 
racaatları. 11 14 16 18 2'191 

müracaat edilmesi rica olunur. 186 Buca Halk sokak 98 21 Ev 
1800 
500 
700 
200 
150 
954 
450 
800 
240 
240 

Telefon: 4142/422112663 188 Esnafşeyh m. Şamlı s. ada 186 parsel 17 58,60 Ev ve dükkan 
Kargir mağaza 
Ev 

Tabiatın şifa kaynakları O l
•v• 192 dkdeniz m. Türkkanı s. ada 980 parsel 17 102 

r Ve 205 Mesudiye m. Mukaddes mezar sokak 40,42 

Karakoc; ı llcaıarı Ş •• k A 215 Urla Kızılbahçe Dumangölü çekeli çukuru 
ure ası 223 Fatih m. Mahmutağa ve Değirmendağı 85,87-75,77 

Tarla ve bağ 
Ev ve dükkan 
Ev Limited 224 Mesudiye m. intikam sokak 5 5 Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından ti 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi sıı 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları" 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifaS~ ~ 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler BirinC1 

donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine miir'ct 

Vapur Acentası 6 Karşıyaka Alaybey Hayat s. ada 8 parsel 7 
Birinci kordon Rees binası 12 Karşıyaka Alaybey Han Günaydın s. 

6 taj 
20,20/A. 

" 
" Tel. 2443 ada 188 parsel 5 

THEELLERMAN LINES L TD. 73 Karşıyaka Alaybey Han s. ada 188 parsel 5 23,23-1 
117 

" 
350 
600 
360 
400 

"POLO,, vapuru 10 tem· 75 Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel l 
muzda LONDRA, HULL ve 77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye ada 100 parsel 25 

" ,. 
ANVERSTEN gelip yük çı- 103 ,, Turan sokak 
karacak ve ayni zamanda 114 ,, Alaybey Naldöken Tramvay C. 

25 21 
6 Telefon : 2361 D. 15 

" 
Ev ve dtlkkan 57-1 55 350 

LONDRA ve HULL için yük ada 30 parsel 13 Askerimekteblet alacaktır. 152 Karşıyaka Alaybey Mirat s. ada 17 parsel 8 48 23 Ev 440 
DEUTSHE LEVANTE 181 .. ,, ., s. ada 27 parsel 57 tai 22 ., 100 

Calebe ahnıyor LINE j 211 ,. Bahriye m. Mektep s. ada 168 parsel 13 6 8 ,, 350 
"DELOS,, vapuru 11 tem· 219 ,. 11 m. Hacı Selim s. ada 170 parsel 47 20 20 ,. 170 

muzda HAMBURG, BR~- 1 Mevki ve numaralaıı yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört taksitle öden-
MEN ve ANVERSten gelıp mek üzere taksitle satışlcarı 17-7-937 cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak kaydile 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa lise! 
Konya ve En.incan Askeri Ortaokullarının bütüo · 
larına, Kırıkkale'deki San'at lisesinin birinci (9) / yük çıkarecaktır. artırmaya konulmuştur. 

. -ra~ih ve navlunlardaki de· istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesi veznemize yatır1rak artırmaya girmeleri 
ğışıklıklerden acenta mes'u- ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 2-16 2147 

• fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama 

liyct kabul etmez. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV-
YORK ve BALTlMOR liman· 
lan için yük kabul eder. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
" EXCHORDA ., vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için hare· 

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

P1RE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULİNA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 18 

Temmuzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR-
NA, KôSTENCE, SULİNA, 
GALA TZ ve IBRAİL liman· 
larına yük aJacaktır. -

DEN NORSKE MIDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 23 

Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
emez. 

teblerinin hazıı lama ve orta kıs>mlarının ilk sını0' 

D • k k t talebe alınacaktır. ~ 
1 a 2 - K~ydı kabul ~artları geçen senenin aynı olup bU 

C U 
•• rk pazarı askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vard1~ 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Tenıf11 d 
Refik Lütfi Or başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gt ~ 

Zevkinizi okşayacak poz 1 b ra h ,. m Kara kaş mektebinin kaydı kabul müddeti 3o Eylule kadsf 
Temiz işçilik vam P.der. b 

Hükumet civarı Kaymakam Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi 4 - Askeri mekteplere girmek isti yenlerden Ankarad• 
111 j Nihadbey caddesi No. 20 bu kere daha genişleterek gf"ne Odun pazarında Sümer lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erbaş hazırla01ıı l 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yer~ 
"UMDAL U naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerdeltt1 

,, mu- ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubt 
mi Deniz Acenta. Gümrük Muhafaza genel Ko. müracaat etmelidirler. 111' 

lığı Ltd 1 t b J t ) k • 5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını ta_n1
8
b1 

H il 
. L. • s an u sa ın a ma omısyo- tırıp askerlik şubeleri vasıtasiıe ve noksansız bır 1,ı1: e eDIC ınes d ~irmek istediği mektebe gönderilmeli ve mekt~P.51 

L• • t d nun an: fından seçme imtihanı için çağırılmaJıkça hiçbır 1 

imi e 1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım süvari ve 1131 beyhude yere mektebe gitmemelidir. ~ 
PHELPS LiNE takım piyade kışlık elbisenin 26/7 /937 Pazartesi günü 6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mekte~eoOI' 

"UTSIRElt vapuru 20 Tem- saat 16 da kapah . zarfla eksiltmesi yapılacaktır. dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca ger\ ,ı~' 
muz beklenilmekte NEVYORK 2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. mek için yapacakları masraflar tamamen kend

1 e 
limanı için yük alacaktır. 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. aittir. .. 581d~ 
"TÜRKİA,, vapuru 26 t~m- 4 - isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya Banka 7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun mll bıı 

muz beklenilmekte ROTTER- mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mek- nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ,;e 1jıı1r 
DAM, HAMBURG ve AN- tuplarını 0 gün saat 15 şe kadar Galatada eski Güm- lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yıP 
VERS limanları için yük ala- rük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna yanlar hiçbir hak iddia edemezler. . 5c~t 
caktır. vermeleri. 4 9 16 21 3790/2183 8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla btfdıl1ôJ 

"BELGiON,, vapuru 10 tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kak1

8ıl''' 
ağustost beklenilmekte ROT- • llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor JlllHlllllllllllllUllllllllll• yaşını tashih ettirenler askeri mekteblerc alınafll 51111~1 

TERDAM, HAMBURG ve - 9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş kl8rı~: 
AalaNcVa~Rır~ limanları için yük = A. Kemal Ton ay - köy ltkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocll ~,bo 

- dan iki ~ene tahsil fasılası olanlar da mekteblere 
Birinci kordonda "UMDAL,, = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın' hastalıkları _ edilir. 2210 

UMUMİ DENiZ ACENTA- = Bı·rı·n"ı· Sınıf Mutahassısı - ---.. ------------~ " 
LiGi LTD. vapuru acentalı- - ~ - Mılli Emlak Müdürlüğiinden: I)rB ~· 
ğına müracaat edilmesi rica = (Verem veD'~a~re) = No. "" 
olunur. = Baıımabane i8tasyonu karomudaki 1 e eokak ba~ında 30 eayılı = 847 Karantina Cerrah Mehmet S. No. l 7 ev ll" 

Rı"z bı"nasında No. 166 - ev ve muayenehanesinde nbab saat 8 den ok~am saat 6 ya = d k N k l 17o0 = kadar ba@talarmı kabul eder = 8 sene Ö enme üzere a it i e. 
Telefon : 3171 illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4 7 51 llllllllil 850 Güzelyalı tramvay c. 1168 taj No. lu 479,50 

1 M h metre arsa ikinci tertip tasfiye vesikası ile 
Birinci Sınıf Mutahassıs Izmir vilayeti u asebei Hu- ödenmek üzere 

Dr. Demir Ali susiye müdürlüğünden: 849 ~a~ı;:.~~·a~;!"~:';;;ı:~•nemen e. 111s metre 171 s0 

Kamçı og"lu / k N l 8 rfi Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edilmiş 845 Birinci Kordon 630 1 es i o. u ev sene· 20(){) . 
Cilt ve Tenasül hastalık- 1 ı(J olan ve tonu 450 kurıış muhammen bedelli 17300 kilo hanı de ödenmek üzere Nakden _ . ,,·,ıe tB ır 
ları ve elektrik tedavisi dd ı- ., ... ve gayri mamul ijstübeç madeni satılmak üzere 15 gün müd· Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine ha i n} . 
lzmir - Birinci beyler sokağı · dd l ııl detle açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan çık.madığından 10 gün mü etle uzata mışlır_. . rf' ... titıJef 
Elhamra Sineması arkasında d d ı .. r Tdefon : 

3479 1 
22-7-937 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar encümeni llıalesi 22-7-937 perşembe giinü saat l::ı e ır. 23gs 

r.:c vilayete müracaatları ilan olunur. 9 13 16 18 2283 Miili Emlak Müdürlüğüne müracaatları. b' 

U•• rı·e Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b
6 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ~derler, 


