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Rus.Japon münasebatında ani bir gerginlik hasıl oldu Tahran müzakereleri 

Japon bataryaları Amor nehrinde Türk-ıran dostluğu . . 
' . çok kuvvetlıdır 

bir Rus gambotunu~ibatırdılar 

h (1'unceli • Dersim) vilayetinde 
it lıııdan iki buçuk ny e\·el h cliren 
flıtabça hareketler, daha o zaman 

iuıan te41lıirlerle karşılanmıştı. 
1 

llrdun bu güzel parçaeında asır· 
•rd11ıberidir çapulcu hayatı yaşı· 

Y•ll Lir takım ,eylılcr. rei ler; 
eunıburiyet lıülı.tlwelinin oralara 
tol ı d ' ınekteL yapnuı~a , oralar< a 
~'lct otoritesi kurmağa başladığını 

g~lilnce oralarda yaş1yan halka 
~ıınt:t teşkil edecek olan Ln teşcl>un 1 • 
d crı soygunculuktan, zorbalıktan. 

erehe) lik yapmaktan ibaret olan 
~etıfaaıleriııc uygun bulmnılılar; 
ti ulnıay ınca ela imparatorluk dev· 

ilde, zaman zaınan yaptıkları gibi, 
~"ııe ayaklanaıağa t•ür' ct ettiler. 

diı Bu ahmak inııanlar dıişünme· 
rıı:' ki: başlıınndak.i biıld\mel çil· 
'O«Qij. 'd b" o "'- ., ı ıırci maalahatçı ır · 

h" nlı İmparatorluğu iıJdrcsi ılrğil ; 
1tıLir • · ~ ınkılalıı başarmış. bançte 
e dahUd · • ._ • • 1 1 ' b' tıl e ıtıuar , .e ıtınıar ısa ıt ı 

•ıı Lir 1 . "d 'd' cuuı ıutı) el ı arcın ır. 

lıı kQ)le Lir idare lr.i: ~efik oldu· 
Ôdar dıı kahir ve kadir. 

it11 yle lıir idnre ki: yaratıcı, 
•reı · l•k • nızanıeı ,.e kötülüge kar§ı 
•ya gP.\IDez. 

\ 111 Ô,le bir idare lr.i : çalı~masını, 
ilf'r:d gerdigi milletin her sahada 

eır.~i kfı . ne va etmış. 

• l)y1e b' 'd k' . . . . ö .ı " 
~a ır ı are ı : ışını g ruu· 
ltet;ıl~etio bir tek kılına zarar ge· 
k6~u'111 his"Jettiği dakibdn giikrer, 

t(I, .. " ·1 b' ~•ıınrd • unune geçı ıııcz ır gıı:ıap 

(\ a~ olar. 

ti)4 Jylc l>ir idare ki: yordunn İ s· 
llıah eden dü~rııanlnn bir hamlC'de 
l "ed,., ı d .. 
<llkllıl • yurunı: a rr1ımc yan 

AJ.~rı arnaneızca tepeler. 

tııı111 •saller meyrlancla<lır: İşte kur· 

(ı\&tı) 8~va~ı. i~tc (Şeyh Said), iote 
il 18Y•nları! 

(~ta· Utılar hu idarenin eserleridir. 
'-llc~llı) de ayaklananlar bu mi· 
'-•dıla lıatırlamalı idiler. Hatırla· 
,.ld 11~· Bunun için şimdi layık 

rı •kıbeıe uğruyorlar. 

'4 (Oerai • • • 
tıt h. nı) de batlı)·an ve devam 

~ilde ~~kit tahminlerimizin Üll• 

ttlito ır •üratle neticeye doAru 
Cll11tot r. Atiler bölük bölük teslim 
liıı b,

1 
Ve •ınao diliyorlar. A~ile· 

htıy()r 1 ~eyid Rıza) ısoo nefesini 
~tgc ,·bd talara medeniyet götür· 
tilcıı Na eden de,·let kuvfetleri çi· 
~tat ~:lan gt!ride bırakan bir 
i •tıtor. .Unıu\•af fakıyetle işini ha· 

:rtt etr .u . gidişle ·yukarıda da 

' a.tn111'ıtıız gibi tahminlerimi· 
~· 1tı hu e olarak. (Dersim) çıba· 
~ •ıtıeı~ı§ basmadan kökünden 

lıtot 1
Yat gürmüo olacağı an· 

~tı (l>tra· 
ı. ~-.'Ilı) tneeeleai meydana ~ık· 

..... il bu d . 
ı~ .• lıaıı . avıınıo esaslı hır 
~- ~ltleli edıtnıeei için düşünülen 

•l tı <'pe \il ıtıaı . yce uzun bir zaman· 
,~. llalb C«i~leeeği gözönüne alın· 
lı.. .ltYit k~kı memnuniyetle gör· 

1tle d 1 
her işte olduğu gibi 

•i~ ~Çc: ) •llar aylara sığdırıldı. 
t ~Yle s:.nkü gazetelerin biri· 
'•n,.. . •r 8'!rl5.vha vardı: 
il atın i•' 

'• lltıu ~1 artık tarihe kanıtı!,. 
'-laıı 01

16Yle de ifade etmek 

,~•inııır· ~iye dü~ilnüyorum: 
•!,, l§ı arhk: tarihten çı· 

11
"td.,. Riifdii Ôlctem 

yapılacaktır 
r ·-, 
Cenab demiryolları 
bugünden itibaren 

elimize geçiy or 
lstanbul, 30 ( H ususi) 

- Yarından {bugünden) 
itibaren cenub şimendifer 
hattını teslim alıqoruz. 
Nafıa Vekaleti, hattı tes
lim alacak olan memur

Rus torpidoları ları tay in ve tefrik ederek Hariciye ve lktısad Vekillerimiz Bağdad istasyonunda 
A danaga göndermiştir. İstanbul, 30 (Radyo}- Tah· fran Hariciye Veziri tarafın· 

\.. _ _ __________ _) randan bildiriliyor: dan T erkiye Hariciye Vekili 
ToL.:yo, 30 [RadyoJ - japonya Motıkova eeffri D. Sen Ces Moro, 

Hariciye .Nazırı B. Ilirota, japon· dün Rus Ilariciyc Sazırı D. I.itvi· 
yanın Mosko\'ll scf irine ''erdiği ta· o ofa bir nota vermio, adacıkların 

limatıa, Hus askerleri tarafındıtıı derhal tahliyesini istemiştir. 

işgal olunan Amor nehrindeki ada· B. I.itvinof, sefirin Lo arrn · 
cıldarın <lcrbal tahliyesi için Hus euon kabul etmemi~ \'e harita iize· 
hükumeti nl'zdinde tt\ebLü~atta rinde faahat vcrcrelc, adaların, 
buluıımaı.ını ve bu hnrliııed<'n do· Rnsyaya aiıl olıJuğunu bildirıniotir. 
la) ı protesto mahiyet imle bir mulı· Paris, 30 {Radyo) ·- Ruıya 
tıra vermesini emreyleıni~ıir. ja· llariciye .Nazırı B. J.it,·inof. Amor 
ponya hükı1meti , i ~gal o1ıınan adR· nehri içindeki adal ııno Ruslar tnra· 
cıklıırııı, Mançuriye aid olduğunu fmdan işgalini muhik görmüş ve 
ilı-ri sürmektedir. 

Paris, 30 (Pııriıı) - juponyeııın 

B. Van Zeland 
Amerikadan hareket 

etti .. 

B. Van Zeland 
Vaşington, 30 !Radyo] - Bel· 

çilrn B11~vekili B. Van Zclaod, bu· 
gün Nevyorktao buraya gelmio Ye 
Am erika Hariciye ~azarı Hul tara· 
fından kabul edilmişıir. 

japonyanın notaın iizeriuc bu me· 
selenin Lir tetkik komisyonuna 
'"erilmesini teklif etmiştir. 

j11ponyanın Moskova sefiri B. 
Sen Ces Moro, Ru~ya Uaı:kiye Na. 
zırının bu teklif ini hükumetine 
Lildirmio ise de va:ıiyeı, hugün ani 

bir surette de~i~miş, jııpon batar· 
yaları tarafından açılan ate~ üze· 
rine bir Rus gambotu hatırılmış \ 'C 

ikiDd bir gawbot ta yaralanmıştır. 

, Royıer Ajansının \'erıli~i Lir 
halıcre göre, ltus a .. kc rlcrintlrn 
hirı;ok maktul varJır. 

Pıırie, 31) (HaJlo} - Hus g:rnı· 

lıotlnrııııJan mürdd..elı ufak Lir fı · 

}o Aıııor nrlıriııde toplarıını;tır. 

Alakadarlar, nı:Tiyı ·ti nazik 
g<>rmel..tcdirln. Yarın, B. Sı11liııi11 

riya•(•ıinde Lir içtima akdedilerek 
'·aziyct konueulacak Ye Hariciye 
.l\' aı.ırı H. Lil ,·inofıın 'er<'cq~ i iza· 
hat dinlenecektir. 

- ------
Tekirdağlı 

Amerika Bo§asım yenerse 
Amerikaya gidecek .. 

İstanbul, 30 (Uusu~i) - Amerika 
boğasını yenmek eartile pehlivan 
Tekirdağlı Uüıeyine Amerikaya git· 
mek üzere bir tekli{ \'ukubulnıuş· 
tur. Bu teklife göre, Tc>kirdağlı 
Hüer:yin, Amerika pehlivanlariJo 
yapacağı güreşlere mukabil yirmi 
beı bin dolar alacaktı r. 

İspanyada harb 

Asiler, Madrid-Valansiya 
yolunda püskürtüldüler 

~-~~---~·4----·----~--C umhuriyetçi ispanya komutanlarının si. 
villerle temas etmeleri menedilmiştir 

r 
.1 
r 
~ 

As;/ere karşı harbeden milis kadınlar 
Pari , 30 (HnJyo] - Yalansj. fcye.zanlara ra~men ilıtil li lcil cr, 

yaı1an alınan b:ıbcrlere göre, Bis· Valmn~eda n ehrini işgal ı•yl C'ı•ıİ ş· 
kay rehhesinıJe viddetli nıubarf'he· lerdir. Bu meyanda, Oryales kulesi 
ter bıışlamıştır. de aaptedilnıiştir. 

hııillilciler, <'umburiyt'tçilcrio Franko orduları , şidıletli hir 
ınuka\·emetine rıı~ınen ycııidl'n bet ya~mur altınrla ileri hareklita tlP.• 

vaııı etmektP.ılir. 
köy irgal cylemişluılir. Basklardan bir tabur dahn 

Cumhuriyctçilt'.r; Madrid il<' 
Valanııiya yolu üzerinde ibtilalcill·· 
rin açtıktan top ve tayyare aıı-~iııi 

tesirıaiz bırakmışlar ve Ta j cebhe· 
sindeki taarnızu da defeylemişlerdir. 

D:ılmasrdn tla teslim olmuştur. 
Jln;ıklıırdan oinııliye kadar t esliı:n 

olanlar 27 taburdur. 
\'aliiıısiya, 30 (Radyo] - Cum· 

huriyctçi İspanya Hıırlıiye VC'i Bah· 
riye .l\'ııı.ırı General f ndeleuo; ei· 
villcrin , hundan sonra herhangi bir 
meselede a@keri komutanlarla te· 
mas \'e nıünaka ~a etmelerini nıen· 
eyleı:ni eıir. 

Dr. B. Rüştü A ras şerefine 
verilen ziyafette çok samimi 
nutuklar irad ed ilmiştir. 

lr.an Hariciye Veziri, irad 
ettiği nutu kta iki memleket 
arasında hasıl olan samimi 
ve dostane münasebattan hah· 
settikten sonra, kadehini Tür· 
kiye Cumburreisi Kamal Ata· 
türk şerefıne kaldırmış ve zi· 
- Sonu 4 ncü sahi/ede -
~~~~~~---~-~-~~ 

Sıhhiye Vekili 
İstanbulda tifonun 
neden çoğaldığını 

tetkik ediyor •. 

B. Refik Sagdam 
İstanhu1, 30 [Hususi] - An· 

karadan Luraya gelen Sıhhiye Ve. 
kili B. Refik Saydam, hıfzı sı lılıa 

genel direktörü ile birlikte tifo 
vukuatının, neden dolayı çoğaldığı 

etrafında tetkikata başlamıştır. Bu arada, 4Jünya iktıı:ıadiyatının 
ıslahı için bütün devletlerin işti· 
rakile umumi bir konferans akdi 

konuşulmuştur. 

Tekirdağlı, bu husustaki muka· 
veleyi iwzalamıotır. Amerika Boğa· 
eını yenerse derhal Amcrikaya gi· 
decektir. 

Pariıı, 30 [Radyo] - Havas 
Ajansının Madrid muhabiri; ihti· 
lalcilerin, büyük bir faaliyet gös· 
ternıf'~e başladıklannı, Taj nehri 
mıntakaeında bulunan kıtaatta Est· 
ramadora kıtaatının birleşmeleri 

için yeni bazı harekita tevessül 
e<lildiğini bildirmektedir. 

Kont dö Martelin beyanatı 

B. Yan Zeland, müteakıben 

Amerika Maliye Nazırı Morgen 
Tavla da konuomuş ve ondan son· 
ra, refikası ve maiyeıi efradile 
Avrupaya dönmek üzer~ XeYyorka 
hareket etmi~, orada kalkmak üze· 
re bulunan ı orruandi vapuruna 
binmiştir. 

Yaşingıon, 30 (Radyo) - Bel· 
ı;ika Ba§vekili B. Van Zeland, ııon 

olarak: Amerika Gomhurreisi B. 
Ruzvelt ile görü~milotür. B. Ruz· 
velt ve B. Yau Zeland aralarındaki 
göriiomelere clair resmi hir tebliğ 
neoretwiolerdir. Bunda, para meao· 
lelcrinio ve diğer bazı ınt'selelerin 

halli buauslarında meaııi birliğinde 

mutabık bulundukları neticeıine 

vardıkları bildirilmektedir. 

Sen ]an Doloz, 30 (Radyo] -
Biskay cebhesinde hükfım ıaüren 

Satanderde vaziyet teh
likeye yüz tuttu -------

Fransa razı olursa /ngiltere de yardım 
ederek kadın lJe çocukları nakledecekler 

J,ondra, 30 )Radyo] - Satandarde hasıl olan ,·aziyet etrafında bu· 
gün Avam kamarasında milnakaoalar olmuttur. 

Muhalif parti lideri lil'nli, bunun için ne düoünüldilğünll bükt'l.· 
metten eormuetur. 

Hariciye Nazırı B. Eden, cevab vererek demiotit ki: 
- Bu bueuıta İngiltere hükumeti yalnız baoına biroey yapamaz. 

Franıa ile mutabık kalındığı takdirde, yalnız kadınlarla çocııldan tehli· 

keli mıntakıdaa batka bir tanrı aıkledcbiliriı. 

Hatay işi tamamen hal
ledi imiş bulunuyor -----Hükümetimizle Fransa her hususta anlaş. 

tılar. Suriye de vaziyeti kabul ediyor 
Paris, 30 ( Radyo ) - Su· 

riye fevkalade- komiserı Kont 
üöMartel, Suriye Başvekili B. 
Cemil Mürdüm ile birlikte ls
tanbuldan Halebe dönmüştür. 

Kont Dö Martel, matbuat 
mümessillerine verdiği beya· 
natta, Hatay meselesinin ta· 
mamcn halledildiğini ve Fran· 

sa ile Türkiye arasında her 
hususta anlaşıld ığını, son ha· 
diselerin dahi bu anlaşmıya 
tesir etmediğini ve İstanbul 
seyahatinden son derece mem
nun olduğunu söylemiş, iki 
devlet arasında hasıl olan an· 
laşmıya Suriyenin de iltihak 
edecetini beyan eylemi,tir. 



&yia 2 

~T(rQ 
Seyyidin dilber karısı 

.Erkeğin kadına kar§ı olan za'fı, bilba sa mütereddi, cahil, karakteri 
uctsiz, iradesi cılız orkoklerin çok kere, • hııytr çok kere değil, herza· 
nıan • ne kadar korkunç sukntlar yarauyor? Tarihin, lıirı;ok büyük ıi· 

ıııalan vnrdır ki, kadm ) dzüodeô irtikab oıtikle.ri bata ve {enaatlerin 
paçnvralıın, mezarlnnnd:ı ınllnnır, durur, Kndırıı, baıan iblisle müsavi 
hir mahlôk ıelukki ettiren o eski tclikki, mevzuu ıaıı bir sözle tetkik 
cımiı olacak, Hatayı kııdındu değil, kadın uğrunda çamurlaoan, baya~ı· 

luııp çürüyen ve io&ıın), içtim&i büt'iyetini kaybeden erkekte ve onun 
d(•jenere mahiyetinde oram ak gt•rektir, E\'ct, iblis, ) atsa yat!a, orada 
yntıır. Kadın, sadece bir vasıtadır. 

Fakat, ın fark var ki, her vasıta bir dPğildir. Buna mü~aid kadın 
lbımdır. Yuni, şeoaote def çalacak Lir kııılıo tipi gerektir. Buıılar Ja 
ender bulunur. 

Mı>selli, yf'lınişlik S,.yyid Rızayı, Dersim dağlımnda, beline inmiı 
aakalı ilo kovnktıın kovuğ , tepc,len tepeye silrükleyip daran da bir 
kadıorııı~; B'"ti mımırıdn genç. güzel bir kadın. 

Se}yhl Rı:la, onun eözii ile teslim olmuyorıntıf. 
Gebenn m"' merdiven rlııyaran bu cahil kuyruklu, ukalam titreten 

bnY''anca lıir ihtira-la, o ı; .. nç kııılının hazırlıulığı mezara doğru koşuyor. 
Bu ihtiyıırdııki shlli.k ve karakter tc•lı•,ıııi~ini dii~iiuünüz. 

Arkularıııdıırı lınşkıılarını d sürükluynr. Bir kadın nğruon! 
Hunlar, bir çifı kıırlın hakışı ir;irı rnıanlıırım tl .. laıılara benzerler. 
Bu Seyyid, rulıııt flü~I.. üııü değildir, çünkü vahşi bir hayvan gibi 

dağ<la yıışıımaktndır. O, iki ieyi sever: 
l - Kıııfıo. 

2 - Kendisinden geri olanlnnn; kendi İni'! tapmnlannı: 
Ve gazetelerde ımratını gön1pte vorkuvvc irnizlc yüziloe tükürdüğü· 

mftz ihtiyar, i~ıe şimdi böyle bir ölüm yolunda dan yürütüyor df"ğil, 

ıefil bir kodıo düok.ünü holiııde uçurumlar noıyor. 

Saime Sildi 

MAHKEMELERDE 

Bir deli daha hakime 
kafa tuttu 

"Verereğin karar bana vız gelir,, dedi, 
hapishaneden çıkmak istemedi 

-------~------
Şehrimiz Sulhceza mahke- çurıdan şehrimiz Ağırceza mah· 

mesinde sabıkalı Ömer adın· kemesinde cereyan eden mo-
da bir hırsızın da deli olduğu hakemesi neticesinde suçu sa· 
anlaşılmıştır. Son zamanlarda bit olmadığından ve zimme· 
mahkemelerde birçok maz· tinde görülen 21 liranın hatalı 
nunların deli olduklarını iddia bir muamele yüzünden bu şe-
etmeleri, abuk sabuk söylen· kilde görüldüğü anlaşıldığın· 
meleri moda haline gelmiştir. dan beraetine karar verilmiş· 
Evelki gün Cideli Hüseyin tir. Mevkuf bulunan Ahmed 
adında bir sabıkalı, hırsızlık Önver salıverilmiştir. 
suçundan mahkum edilmesini Kız kaçırma 

istiyen müddeiumumi muavini Seferihisar kazasının Or· 
B. Kemalin Asliyeceza salo· hanlı köyünden Zübeyde adın· 
nunda üzerine hücum etmiş, daki kızı yaralamak ve zorla 
Ihsan adında diğer bir suçlu kaçırmak ve kızın anası Gül-
Sulhcezada çırılçıplak soyu- sumu yaralamakla mamun 
narak, kendisinin sünnetli ol- Hüseyin Hamdi ve arkadaşı 
duğundan bahsetmişti. Etemin şehrimiz Ağırceza 

Müteaddit hırsızlık vak'ala· mahkemesinde cereyan el· 
rının faili olarak mevkufen mekte olan muhakemeleri 
Sulhceza mahkemesine sevke- neticelenmiş. Hüseyin Hamdi 
dilen sabıkalı topal Ômer de bir ay ve Etem üç ay hap!e 
mahkemede saçma sapan söz- mahkum edilmişlerdir. 
ler söylemiş, onun halini gö· 
ren Sulhceza hakimi, kendisi· Bir kadın 
ni müşahede altına aldırmış· meselesı· 
tır. Gelen raporda maznunun 
deli olduğu ve cezai ehliyeti 
haiz olmadığı bildirilmiştir. Ağırce.zo mahkemesı 

Maznun Ömere: kararını verdi 
- Seni tahliye ettireceğim. 

Raporun okundu. Hapishane· Torbalı kazasında Yoğurt· 
de durmıyacaksın. Demiş, çular köyünde muhtar Etemi 
Ömer: bıçakla iki yerinden ölüm kas· 

- Ben mi hapishaneden dile yaralamakla maznun eski 
çıkacağım, benim mekanım muhtar lsmailin muhakemesi, 
orasıdır. ister karar yaz, ister Ağırcezada sona ermiştir. Ha· 
masal. Bana vız gdir. Ben disenin, lsmailin karısı Ümme· 
hapishaneden çıkmam. Ora· hanla muhtar Etem arasındaki 
dan beni çıkaracak olana aşk münasebata dair köyde dönen 

oliun. dedikodulardan ileri geldiği 
Cevabını vermiştir. ve hadisede şiddetli tahrik 
Bu sözlerinden sonra mnz· bulunduğu nazarı dikkate alın-

nun topal Ömer, jandarma mış, mahkemece maznunun üç 
ile hapishaneye gönderilmiş ay on beş gün hapsine ve bu 
ve tahliye müzekkeresi üzerine müddeti doldurmuş bulundu· 
eşyalarile birlikte hapishane· ğundan tahliyesine karar veril· 
den çıkarılmıştır. Çıkarılmıştır miştir. Suçlu fsmail, muhtar 
amma, kendisini hapishaneden Eteme 82 lira tedavi ücretile 
çıkarmak hayli giiç olmuştur. 18 lira manevi zarar vere· 
Çünkü Ömer, mütemadiyen cektir. 
hapishanede kalmakta ısrar 

ediyordu. 
Bera et 

Torbalı Muhasebeihusu.siye 
tahsildarı Bay Ahmed Önverin 
ıimmetine- para geçirmek ıu· 

Gardenparti 
Verem Mücadele Cemiyeti 

menfaatine Cumartesi iÜnü 
akşamı Şehir gazinosunda bir 
gardenparti- verilecektir. 

Benzin ve Petrol 
meselesi 

'---••+-•----
Mahalle bakallarına 

petrol dağıtıldı 
lzmirde benzin ve petrol 

şirketleri dün belediyece tes· 
bit edilen fiatten benzin sat· 
mamakta devam etmişlerdir. 
Onun için belediye, vesait sa· 
hiplerine ihtiyaçları olan ben· 
zini muayyen fiatle tevzide 
devam eylemektedir. Mahalle 
bakkallarına dün kilosu 11,5 
kuruştan petrol dağıtılmıştır. 

Bugün de bazı belediye mm· 
takalarında halka perakende 
olarak 12,5 kuruştan petrol 
satılacaktır. Bunun için tedbir 
alınm1ştır. 

İstanbul belediyesi ki?o iti· 
barile benzine 16,5, petrola 
14 kuruş fiat tesbit etmiştir. 

f zmir benzin ve petrol şir· 
ket ve acentaları, lzmirde de 
bu fiat üzerinden satış yapıl· 
masına müsaade edilirse satış 

yapacaklarmış. 

Fakat belediye encümeni, 
lstanbula nazaran lzmirde dai· 
ma daha ucuz satılan benzin 
ve petrol için, kanunen yapt· 
lan gümrük tenzilatına naza· 
ran tenzilat yapmış ve fiat 
tesbit etmişti. 

Şirket ve acentalar, lstan· 
bul satışına nazaran İzmirdeki 
fiat ucuzluğunun rekabetten 
doğma olduğunu ve rekabet 
fiatleri üzerinde daimi surette 
düşük fiatle satış yapamıya· 

caklarım söylüyormuşlar. 

Halbuki yapılan tetkiklerde 
rekabet vaziyetinin lzmirda 
daimi olduğu ve te~bit edilen 
fiatlerin de kanuna nazaran 
uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

Maliye 
memurları 

---··---
Tasfiyeye 
devam ediliyor 

Defterdarlık, maliye tcşki· 
latında vücudlarından istifade 
edilemiyen memurlar arasında 
tasfiyeye devam etmektedir. 
Senelerdenberi faaliyet ve mu· 
vaffakıyet gösteremiyen bazı 
küçük memurlar tasfiye edil· 
mişlerdir. Tasfiye kararları, 
Maliye Vekaletinde müteşekkil 
bir komisyon tarafından ve· 
rilmektedir. Söylendiğine göre 
yalnız lzmirdeki teşkilatta da· 
hil bulunan 40 kadar maliye 
memurtı tasfiyeye tabi tutula
caktır. 

Şüpheli ölüm 
Bir adam tarlada 

düşüp 6ldü 
Evelki gün Cumaovası na· 

hiyesinde bir ekin tarlasında 
şüpheli bir ölüm vak' ası ol· 
muştur. İzmirin Kuruçay ma· 
hallesinde oturan Tahir oğlu 
Ali adında fakir bir adam, 
karısı ve çocuklarile birlikte 
Cumaovasına gitmişti. Buğday 
başaklarının tarlalardan kaldı· 
rıldığt sırada başak toplıyarak 
bu başaklardan gıdac;mı ft-min 
etmeği düşünen Ali, tarlada 
başak toplarken birdenbire 
üzerine 1Pııalık gelmiş ve dıi· 
~eıLk ölmü~tıjr. MüddPium · 
milik, bıı Ani ölümiı şiiphelı 

Piyasa ve rekolte 

Tütün ve üzüm 
rekolteleri azdır 

Pamuk rekoltesinin 7 5 bin balya
yı bulacağı tahmin ediliyor 

---~---------~~-Haziran ay1 piyasa vaziyeti piyasası çok sağlamdır. Beş 
hakkında alakadar daireler asitli yağlar 46,5 kuruştur. 
tarafından raporlar hazırlan· Yeni zeytinyağı rekoltesi 30 
mıştır. Bu raporlara göre Ma· bin ton tahmin edilmektedir. 
yıs aymda yağmurlar yağmış, Zahire: Haziran ayındaki 
mahsullere çok fayda vermiş· yağmursuzluk yalnız zahireler 
tir. Bu sebeple mahsul rekol· için müsaid telakki edilmiştir. 
telerinin yüksek olacağı bile Çünkü yağmurlar harmanları 
tahmin edilmişti. Fakat Hazi· ıslatıp mahsulü sarartmak su· 
ran ayı kurak geçtiğinden ve retile daha büyük zararlar tev· 
fazla poyraz estiğinden bu lid edebilirdi. Gerek evsaf, 
ümidi besliyenler endişeye gerek mikdar itibarile bilU· 
düşmüşlerdir. Kuraklıktan en mum hububat ve zahire, bil· 
ziyade müteessir olan mahsul hassa buğday ve arpa mem-
tütündür. Ekilişte 38 milyon nuniyet verici bir vaziyet ar· 
kilo tahmin olunan tütün re- zetmektedir. Yeni mahsulün 
koltesinin kuraklık sebebile piyasaya arzina rağmen ihra· 
fidan ve yaprakların büyü· catsızlık yüzünden buğday pi· 
yememesi yüzünden ancak ge- yasası şimdilik gevşektir. Bu· 
çen seneki miktarı bulacağı, na mukabil dış memleket alı· 
fakat evsaf itibarile geçen se- cılarının çokluğu ve müsaid 
neki mahsulden daha üstün siparişler dolayısile arpa pi-
olacağı anlaşılmıştır. yasası çok sağlam görünmek· 

Üzüm: tedir. 
Haziran ayındaki kuralt lık, Bakla üzerine lzmir piyasa· 

üzüm mahsulüne de tesir et· sında hararetli alivre satışlar 
miştir. En mühim bağ mmta· cereyan etmektedir. Şimdilik 
kalarında yüzde on nisbetin· yegane alıcı Maltadır. 
de yanıkltk tesbit edilmiştir. ------------

Rekoltenin miktar itibarile 60 Kabutaj 
bin tonu bulacağı bile şüp- b 
helidir. ayramı 

Geçen sene mahsulünden 
çok az stok kalmıştır. Bunlar 
iyi fiatlerle satılmaktadır. istek 
fazladır. 

incir: Eski mahsulden stok 
kalmamıştır. Piyasada cüz'i 
miktarda hurda incir vardır. 
Onlar da inhisar idaresi ta· 
rafından peyderpey sumaya 
tahvil edilmek üzere mübayaa 
olunmaktadır. incir rekoltesi 
bahçelerde ilek asma işi bit
mediğinden henüz tahmin 
edilemiyor. 

Bunun bir hafta sonra ya
pılması mümkün olacaktır. Yeni 
incir rekoltesinin normal ola
cağı alakadarlarca kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Pamuk: Pamuk stokları da 
çok azalmıştır. Fiatler sağ· 
lamdır. Alıcılar, çok isteklidir. 
Yeni rekolte 7 5,000 balya ola· 
rak tahmin edilmektedir. Mü· 
him miktarda araziye Akala 
tohumu ekilmiş olduğundan 
yeni rekoltenin evsaf itibarile 
çok iyi olacağı sanılıyor. 

Yapağı satışları çok hara· 
retlidir. Fiatler kilo başına 
kaba mallar için 49-51, ince· 
ler için 57 kuruştur. Bilhassn 
dahilde hnlı fabrikalarımızın, 
talebleri, gün geçtikçe artmak· 
ta ve bugünkü imalat ve sa· 
tışlar için ancak bu fabrikala· 
rın ihtiyaçlarına tekabül et
mektedir. 

Zegtingagı: Geçen seneki 
rekolte ile halihazır stoklnrın 
azlığı ve rakib memleketlerin 
zeytinyağı ihracatını menetmiş 
olmaları sebcbile zeytinyağı 

........... ~ .. lil::m ..... 
görmüş ve Alinin cesedini 
f.zmir memlekC"t has+anf"sİnc 
gelİrlerek otopsi yaptırmı~tır. 
Yapılan otopside Alinin, kallı 
durınasıııdan öldUğii anla~ıl· 
mı~ vcı dPf ninr nıhs11l vl"nl 

miştir. 

--······---Bugün merasimle 
kutlu/anacak 

1 Temmuz, kabutai hayra· 
mıdır. Hükumetimiz, yıldönü· 
milnü kutluladığımız bu günde 
Lozan muahedesile Türkiye 
sularında nakliyat işlerini yal· 
nız Türk gemilerine hasretmiş 
ve bu suretle Tiirk denizcili
ğinin inkişafı için geniş bir 
saha açmıştır. 

Bugün, lzmirdeki bütün de· 
nizciler kabutai bayramını mc· 
rasimle kutluhyacaklardır. Halk 
da bu bayrama iştirak ede· 
cektir. 

Saat 10 da Cumhuriyet 
meydanında toplanılacak, me
rasime muzıkanın çalacağı is
tiklal marşile başlanacaktır. 
Daha sonra eski denizcilerden 
B. Süleyman tarafından kabu· 
taj kanununun ehemmiyeti 
hakkında bir söylev verilecek 
ve Atatürkün heykeline çc· 
lenkler konacaktır. Gece beş
te denizde şenlikler ve körfez 
vapurları donatılarak körfezde 
gezintiler yapılacaktır. 

Yamanlar kampı 
açıldı 

Verem Mücadele Cemiyeti
nin Yamanlar kampı, bu yıl 

daha mütekamil bir şekilde 
açılmıştır. Kampa bu sene fazla 
rağbet olduğundan mühim 
miktarda çadır gönderilmiş, 
orada bulunanların iyi vakit 
geçirebilmeleri için eğlenceler 
tertip edilmiştir. 

Tütün kırarken ölmüş 
Menemenin Helvacı köyün

den Yu~uf oğlu 21 ynşında 
Nazım, sabahll'yin taı (asında 

lütlın kırnı ken birdenbire yere 
düşmüş " <=·lmüştür. Müddei· 
umumilikçe t;ıhkik~t ynpılrırnk· 

tadır. 

l 'J't•mnıı•v '>'11 
~ 

B. Hitler 
....__,,__., ..... ---

ltalya n komutanları, 
na nişan verdi 

Berlin, 30 (Radyo) - Ha• 
riciye Nazırı Yon Nöyratın 
teklifi üzerine B. Hitlcr, Ma· 
reşal Badoğloyu nişanla taltif 
eylemiştir. 

B. Hitler, bundan başka 

general Paryani, geıwral (Va• 
le) ve amiral (Kavanyari) ye do 
muhtelif nişanlar göndermiştir. 

İtalya 
Frankoy,-ı asker 
göndermiyormuş 
Londra, 30 (Radyo) - Is· 

panya işlerine ademi müdaha· 
le komitesinin dünkü toplan· 
tısında, ltalya murahhası Ba) 
Grandi; Valansiya hükümetinİfl 
ltalyadan mütemadiyen gene· 
ral F rankoya asker gönderil· 
mekte olduğu hakkındaki teb· 
liğlerinden bahsetmiş ve b~ 
tebliğlerin, serapa gayri vak• 
olduğunu söylemiştir. 

Londra mehaf ili 
endişede 

Paris, 30 (Radyo} - Lofl' 
dradan alınan haberlere görtı 
siyasal mehafil, ispanya ko11• 

trolunun yeni safhalara girrne· 
sinden endişe ediyorlar. I 

Ayni mehafil, gerek kontr0. 

sisteminin ve gerekse adeıfl1 

müdahale komitesinin lağvın· 
dan korkuyorlar. 

Fransada grevler 
çoğalıyor.. o· 

Paris, 30 (Radyo) - L t 
kanta ve gazinolara malıef11 
s~tanlar, lokantalarla gazi~o; 
ların tatili faaliyet edecekferı~i 
gözönüne getirerek, Cumarte 

1 
günü grev ilan etmeğe kar' 
vermişlerdir. 

Berlin • Roma 
Otostradı dört sef18 

sonra bitiyor.. ser 
Berlin, 30 (Radyo) - 5t 

lin·Roma otostradı, ıo41 
9
• 

nesinde ikmal edilmiş bultJ1~1ı 
caktır. Bu büyük yolun açı er 
töreni, Roma beynelmilel d~f 
gisinin açılış törenine tesll 

ettirilecektir. 1~ 
Avusturyanın (lıbron) %11 

takasından Alman hudutla d' 
kadar olan orostrad inŞ811tı 
ilerlemektedir. b' 

Unitürk tahvilatı 
lira düştü . / 

İstanbul, 30 (Hususı) ~~ 
Unitürk tahvilatı, bir lirB 
kut etmiştir. -----

Zehirli gaz 
konferansları.. l 

Zehirli gaz hakkında kOb~l· 
ranslar vermek üzere 1~tsfl0!# 
dan şehrimize getmış 

0
,. ~ 

zehirli gaz mütehassıs• h'tf 
Hüsnü Vural ansızın rs ~,ı~ 
!andığından dün ftkşarfl .,ıİ~ 
evinde konferans vcreın;, f; 
Konferans bu akşanı 19 
tur, yarın akşam saat ;l 
başhyacak ve bir S

881 

cektir. · 1 
Gümrük me•~ 

muhasipl•.~~,iJ~ j 
Şimdiye kadar Gu ı11"

İnhisarlar Vekaleti ·~le' ıJ 
bulunan mesut muhaS• ~,ı~ 
Temmuzdan itibaren efl)I 
Vekaleti emrıı e geÇ·ııı~ 
dir. Bu meyıwda şe~rırıı"' 
racat gümrüğü mesu ~ ıl~J 
bi B. Ali Rıza Kavr1ıJ ,,,,, halat gümrüğü mesu e~ 
bi B. Vefa Maliye ,,, 
çalışacak ve maaşlar• 
terdarhlctan alacak 



1 Temmuz 937 ANADOLU 

Irak gençleri 
soo Talebe gelerek okul
larımızda okuyacak .. 
lstanbul, 30 (Hususi) - Irak 

talebesinden 500 gencin, mem· 
leltetimize gelerek mektepleri· 
ınizde okuması, Irak hükume· 
tince kararlaştırılmış ve hüku· 
ınetimizden bu hususta müsa· 

ı Tunceüde 

Şakilerden 36 kişi nehi
re düşerek boğuldu 

•de istemiştir. 
Hasıl olan muvafakat üze· 

rine Iraklı gençlerin, bu ders 
senesinde memleketimizde bu
lunacakları bildirilmektedir. 

. lzmir fuarında 
içkiye müsaade edildi 

Anlrara, 30 (Hususi)-lzmir 
fuarında içki kullanılmasına 
Dahiliye Vekaletince müsaade 

Şeyh Rıza, hükumetimizden aman diledi, 
tarama ameliyesi bitmek üzeredir 
İstanbul, 30 [Hususi] - ŞP.ylı 

Rıza, hükitmetioıizo gönderdiği bir 
melı..tubda, amın dilemekle \."P. ~ :ı 

bahatleri ba~kalnrrnu atlı·ylemck· 

tedir. 
Hükı1met, !;ieyh Rızanın evin· 

de yııptığı bazı ara~tırmalıırda, 

oeybliğe aiıl bir takım kitablar ve 
iııyanı nnsıl bıızırladığını göstercu 
Uğıdlar bulmuştur. 

köylerine iade eylemektc:dir. 
Ş:ıkilerclen bir kısmı, Munzur 

suyu şimalinde kaı;mak üzere bir 
köprüden geı;erken köpril yıkılmıo 
ve otuz altı kioi nehire dfioerek 
boğulmuştur. 

Tarama ameliyesi, Monjor neh· 
rioin oimaline doğru devam etmek· 
te ve mütemadiyen ilerlemektedir. 
Bu ameliyenin, bu hafta içinde 
sona ermesi ve Dersim hldiseeinin 
tamamen tarihe kanonıası mu· 

İstanbul, 30 (Hususi] - Ilü· 
kdmet Dersimde su~u o1mıyan1arı 

derhal serbest bırakmak.ta ve onları ı hakkaktır. •dilmiştir. 

Topçu atış talimleri Ad • ••d h 1 k • 
8UyUk muvaffakıyetle bitti emı mu a a e omı-

lstanbul, 30 ( Hususi ) - t • • b• t bl• v • 
Bugün, Metris topçu endaht es 1n1 n 1 r e 1g1 
IDektebinde, komutanlarımızın --------
huzurunda topçu atış talim· Tali komite yarın toplanacak ve gonüllü. 
leri olmuş ve büyük bir mu· lerin geri çekilmeleri işini konuşacaktır 
vaffakıyetle neticelenmiştir. Londra, 30 (A.A.) - Ade- Bütün murahhaslar teklifi 

lngiltere kabinesi mi müdahale tali komitesinin kendi hükumetlerine bildirme· 
DUn toplandı dünkü toplantısının sonunda ği taahhüd etmişlerdir. 

londra, 30 (Radyo) - in. bir tebliğ neşredilmiştir. Bu Ecnebi gönüllülerin geri çağ-
giliz kabinesi, Başvekil (Nevit tebliğde evvela B. Crandinin rılması hakkındaki kısa bir 
Çe.ınberlayn)ın riyaseti atltın· geçenlerde İspanyaya ltalyan müzakereden sonra tali komi· 
~· toplanmış ve beynelmilel kuvvetleri çıkarılmış olduğuna mitenin kontrol ve gönüllüle-
11>'•sal vaziyeti tetkik ettikten dair Valansiya hükumeti tara· rin geri çağrılması meseleleri-
lonra, Fransada başgösteren fından ileri sürülen iddialar ni tetkik etmek üzere 2 Tcm-
hlali buhran etrafında da ko- hakındaki tekzibinden bahse· muzda toplanması karar altı· 
nuşınuştur. dilmektedir. na alınmıştır. 

B l •k B. Grandi İspanyaya gö· Alman ve ltalyan murahhas· 
takı e ~ı ~ . nüllü gönderilmesi hakkında lan Roma·Berlin hükumetleri-
ni .rnuharıplerı kabme· komite tarafından ittihaz edil· nin kendi müdahale müşahit-

""' n ıstifasmı ve parlA· mı·ş olan karardanberı· lspan· ı f ı · · ·•••nt erine isti a etme erını emret· 
Br?nun IAl)vmı istiyorlar yaya bir tek ltalyan gönüllüsü 

ulc 1 30 (R d ) E miş olduklarını komiteye bil- . 
L· sc • a yo - s· bile gitmemiş oldu,..unu tas· 
IQ IDuha · l · f · d 6 dirmişlerdir. h . rıp er cemıye ı ı are rih etmektedir. 
l t~etı! Kral Leopolda verdik· Deniz kontrolu planından 
rı~ hır muhtırada, kendileri- bahseden Lord Plymouth bab-
ın kabul d'I · · · t 

llıi l . e 1 mesını rıca e · ri tarassud sistemini tanıtmağa 1 erdır f · h kk d · h l<ral · .. .. . matu proıe a ır. a ıza at 
id ' Cuma gunu cemıyet izahat vermiştir. İngiltere ve 

•re he t" · k b 1 d ğ' · 
bildi . Y~ ını 8 u e ece ını Fransa hükumetleri bu proje 

S .. rınl ıştır. mucibince ispanyanın bütün 
oy end'ğ' ·· k. ha .. · 1 ıne gore, es 1 mu· sahillerini kontrol altında bu-

-•Pler k b · · · rf p1 1.. ' a ınenın ıs 1 asını, lundurmak mesuliyetini üzer· 
r aınc t f h' · f kan n onun es ını ve a }erine almak olup kontrol icra 

ted·u
1
nunun lağvını istemek· eden gemilerde bitaraf mü-

ır er h 
~ · şahidler bulundurmak usu· 

omanya.Çekos. sunda esas itibarile mutabık 
l 'k kalmışlardır. 

t.10 • ov~ ya lngiltere lspanyol cumhuri-
hırn bır muahede yetçilerinin elJerinde bulanan 

8ük aktettiler sahillerin kostrolu mesuliye· 
raı,11 r~ş, 30 (Radyo) - Ro· tini deruhte edecek, ispanya 
•ırıdYa. ıle Çekoslovakya ara· dasyonalistlerinin ellerinde bu-
iırıı: ~ühim bir mukavele lunan sahillerin kontrolu me-
)t .. edılmiştir. Bu mukavele· suliyetini ise lngiltere ile Fran-
fab~~rc, Çekoslovakya silah sa müştereken deruhte ede""ll a.ları, Romanya ordusu· ce~ ferdir. 
~tr t .. ın~törize edilmesi için Belçika, Çekoslovakya, Sov-
"'taa.· ~rlu vesaiti verecek, bu yet ve lsveç mümessilleri bu 
l:h. _ b•tın Parasını bir bangerler teklifleri müsaid surette kar••q " .. d. 0 ıyecektir. şılumışlardır. 

Amerikalı 

Yugoslavlar 
Belgrada bir heyet 

gönderdiler 
Belgrad, 30 (Radyo)-Ame· 

rikalı Yugoslavlar namına Belg· 

rada gelen heyet, dün Belg· 
radda kalmış, öğleden evel 

tayyare fabrikasını ve Kral 
sarayını ziyaretle kral defte· 

rine adlarını yazmışlardır. Ôğ· 
leden sonra Başbakan B. Sto· 

yadinoviç tarafından kabul 
edilen heyet şerefine akşam, 

belediye tarafından bir ziyafet 
verilmiş, nutuklar söylenmiştir. 

Umumi harb esnasında Ame· 
rikadaki Yugoslaklar, 20,000 

gönüllüyü Yugoslavyaya gön· 
dermişlerdir. Amerikada bu-

lunan Yugoslavların ekserisi, 

Avusturya idaresi zamanında 
hicret etmiş Yugoslavıardır. 

ihtilaf büyüdü 
Varşova, 30 (Radyo)- Baş 

Piskos ile hükumet arasındaki 

Eğer Loid Corç, bir asır, 
iki, üç asır evci söylest!ydi, 
"kahindir., diye etrafında top· 
lanılır, ona karşıdan istavroz 
çıkarılırdı. Çünkü o: 

- Güneşte bir harp olsa, 
Türkler merdiven kurar da o 
harbe iştirak ederler. 

Demişti. Tarihimizin tedkik 
ve tecrübesinden çıkarılan bu 
neticeyi, biz yalanladık. O 
kadar ki, Loid Corcun sözünü, 
bugün, şu şekilde kullansak 
da hakkımız vardır: 

- Türkler o kadar sulhper· 
verdir ki, dünyada değil, gü· 
neşte bile bir harp olsa mer
diven kurup onu söndürmeğe 
çıkarlar. 

Yeni siyasetimizdeki milli 
ifade şudur: 

Harp etmek kolaydır, dişe 
kadar silahlanılır ve harbin 
kapısı açılabilir. Fakat asıl 
marifet sulhu yaşatmaktır. 

Harp, taarruz mahiyetinde 
kaldıkça bir hodgamlık, bir 
insanlık düşmanlığıdır, bir 
ilim ve medeniyet düşmanlı· 

ğıdır. Bugün, zaferin arkasın· 
dan sürüklenecek facialar, o 
harbin muhasebesini daima 
borçlu olarak çıkarabilecektir. 
Buna mukabil sulhu ve onun 
teferruatını, neticelerini düşü

nünüz. Arada ne müthiş fark 
vardır? 

Biliyoruz ki bütün bu söy
lediğimiz şeyler, her hilekar 
bakkalın terazisinde ayrı ayrı 
sıklette tartılır. 

Bizim terazimiz ise, kiloyu 
bilmiştir, hiç saçmıyor: 

Sulha aşıkız, fakat icabında 
seve seve, sevine sevine harp 
edeceğiz. 

Dünyanın geçirdiği bu buh· 
ranlı günlerde, bu esası kısa· 
ca not etmek te faydalıdır 
elbet te: Namuslu Türk vata
nını, namuslu bir millet ola· 
rak yaşatacağız.. Fazla izaha 
lüzum yok.. Kalbimizde Lile 
bu endişenin şerefli bir his· 
sesi vardır. 

Loid Corcuo, harp ıçın gü
neşe çıkabileceğini söylediği 
Türk milletini bir de bu asrın 
genç, güzide ve kuvvetli 
bir diplomatından, İngiliz Ha
riciye Nazırı M. Edenden din
ledik.. Bu tanınmış devlet 
adamı, Avam kamarasında, 
Türkiye Başvekilinin 14 Ha
ziran tarihli nutkunu sevine 
sevine kaydetti. Çünkü bu 
nutuk, sağdan, soldan tokat 
yemiş asil ve ana bir müesse· 
senin · Uluslar sosyetesinin · 
varlığına hürmet ve kıymet 
veren .bir nutuktu.. Nitekim, 
Avam kamarası da Başbaka
nımızın nutkunu, uzun uzadıya 
alkışladı. Günlük siy~al gazete 

Sahi li P ve baoyazganı 
\J.._:Ydar ~üşdü ÔKTEM 
'-''4~~ neoriyat ve yazı i~leri 
' · Banıdi Nüzhet Çaoı;ar 

L ~eli: -

Alman ve ltalyan mümes· 
silleri ise zaruri muvazene ve 
bitaraflığa istinad etmiyen 
her türlli teklife prensip iti
barile muhalif olduklarını be
yan etmişlerdir. 

ihtilaf büyümüştür. Parlamento 

fevkalade bir içtimaa davet 
edilmiştir. , ,. 

Şehir gazinosunda 

İngiliz dostlarımız gibi, her 
dost ve her millet bilmelidir 

' ki, sulh ve hakkı müdafaa 
davasında onlarla beraberiz .. 

~ ... İL• . 
"" .Q 1 -.ıncı Beyler sokağı 
l,tgr. • it Partisi binası içinde 

l'~fı f: l~nıir - ANADOLU 
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: 2776 .. Pol!ta kutusu 405 

~'1lıtı ABONE ŞERAiTi 
\' 

1;~0. •hı aylığı 700, fiç 
~ • &ı 500 kuruıtur. .t lrıenıleketler için ııenelik 

ilet ne üueti 27 liradır 
Yerde 5 kuruotur 

leflllit ııo:b;.ıar 25 Jrnruıtur 
~.\hrı. 

vvLtJ MA'rBAASINDA 
•4Sıuıışna --m!!.! 

8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J .. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

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

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

_J. ----- - ·- - ~ -- - • -

Haksız yere, güneş ayağımıza 
inse bile harp etm~yiz. Fakat 
hakkımızı çalar da güneşe ka· 
çmrlarsa, güneşe de çıkarız 
evvel Atatürk! 

Orlıan Rahmi Gökçe 
--~-------------------

Siltilı taşıyanlar 
Kemerde yapılan silah araş

tırmasında, Cafer oğlu Sala
hiddinde bir tabanca ve Ah· 
med oğlu Kenanda da bir 
bıçak bulunarak almmııbr. 

Sayfa 3 

Yer ürünlerinden Hava 
Kurumu hissesi 

raporunda 
edilen nisbetler 

-------------1---------
Ankarada toplanan Türk ona göre aramış ve tesbit et· 

Hava Kurumu orta Anadolu miştir. Mesela: zahire ve hay· 
yer ürünleri kongresinde ha· van borsaları bulunan yerler· 
zırlık komisyonunun bir rapo· de kurum aidatının borsalar 
ru okunmuştur. Hazırlık ko- vasıtasile tahsilini komisyonu-
misyonu; Türk Hava Kurumu muz en kolay ve pratik bir 
için bir gelir kaynağı ve hal- usul olarak düşünmüş olmakla 
kımızın da havacılığa karşı beraber borsalar bulunmıyan 
göstediği alakanın maddi bir yerlerde kurum şubelerini tah· 
ifadesi olan yüzde ikiyle işini sil hususunda kayıtlı bulun· 
düzenliyecek mahiyette olmak durmamayı ve mahalli icap
üzere şunları teklif etmektedir: lara ve hususiyetlere göre tah· 

Son yıllar içinde fzmir, sil yollarını aramakta şubeleri 
Trakya ve Marmara havzası serbest bırakmayı muvafık bul· 
kongrelerinde toplanan mem· muş ve müstahsillerden toptan 
leket mümessilleri, Tüı k Ha· veya perakende olarak alınan 
va Kurumu iş talimatnamesi· diğer ürün ve metalar için de 
nin, yer ürünü çerçevesi içine ayni usulün tatbikini faydalı 
bütün istihsal maddelerini al· görmüştür. 

mış olan 158 inci maddesinin Komisyonumuz mensucat 
tatbikatı üzerinde çok faydalı fabrikalarımız mamulatı ile, 
kararlar kabul etmişlerdir. Bu halı ve kilim gibi imalat üze· 
kongrede kurum için halk ta- rinden (ev sanayii hariç) de 
rafından verilen payların, pay aidat alınmasını teklif mahi· 
alınan ürüne göre yüzde nis· yetinde kongreye arzı uygun 
betleri tesbit olunmuş, bu bulmuştur. 

nisbetlerin tahsili hususunda !visbetler 
daha kolay usuller bulun· Hazırlık komisyonu; buğday, 
muştur. arpa, çavdar, mısır, yulaf, bur· 

iki yıldanberi yapılan tec· çak, çeltik, nohut, bakla, fa-
rübeler sonunda adı geçen sulye, mercimek, böğrülce sa· 
mıntakabrda tatbik edilen rımsak, soğan, kuru üzüm, 
usullerin Orta Anadolu mm- kavun, karpuz, bal, petmez, 
takasına da teşmili faydalı sirke, afyon, tütün, haşhaş, 
olacağı Türk Hava Kurumu anason, kenevir, keten, ta· 
yüksek genel idaresice anla- hin, balmumu, susam ba
şılması üzerine Ankarada 10 lık, ve ihraç edilecek av 
Haziran 937 iarihinde Hava derileri ve diğer deriler· 
Kurumu binasında yapılan ma- den yün, tiftik, kıl, kereste, 
halli toplantıda cereyan eden alçı, kireç, tuğla, kiremit, kum, 
müzakere sonunda coğrafi ve çakıl, bütün madenler, man· 
iktısadi durumlarile iklim ve gal kömürü, ot ve saman, 
tabiat şartları ve bu şartlar çimentodan yüzee iki; hu· 
altında vücud bulan ürünleri susi otomobillerden 100; 
az çok biribirine benzeyen taksi ve otobüslerden 50, 
Orta Anadolunun vilayet ve elektrik ücret makbuzlarından 
ilçelerinden çağırılacak mü· bir, şehir dışına giden oto
mesil üyeler huzurile akdedi- büslerden yüzde bir alınmasını 
lecek kongrenin tetkik ve tas· teklif etmektedir. 
vibine sunulmak üzere Orta 
Anadolu mıntakasında Türk 
Hava Kurumu aidatına tabi 
tutulması Iazımgelen bütün 
ürünlerle canlı ve cansız 
diğer ihracat maddelerinin 
adları ile bunlardan alınacak 

aidatın tahsil yollarını ve 
aidat nisbetlerini gösteren lis· 
teyi yüksek katınıza sunuyoruz. 

Bu listede adları yazılı zi
rai ve nebati, hayvani ve ma
deni ürünlerle ticaret ve ihra· 
cat metaları her ne kadar ko
misyonumuzca kongre mınta· 
kası dahilinde yetişen mahsul
lerden seçilmiş ise de komis
yonumuzca hatırlanamıyan ve 
mahalli husu!İyetleri haiz bu
lunan bazı mahsul ve metala· 
rın bu liste haricinde kalmış 
olması ihtimalini de komisyo· 
numuz düşünmüş ve listede 
adları yazılı ve muhtelif ev· 
safta yer ürünleri ile ihracat 
metalarına daha bazı ilaveler 
yapılmasını ve hatta bunlardan 
mahalli vaziyetlere göre aidat· 
tan istisna edilmesi icap eden
lerin de listeden çıkarılmasını 

kongrenin tedkik ve tasvibine 
terketmiştir. 
Tahsil yolları ve usulleri 

Tahsil yollarına ve usulle· 
rine gelince: komisyonumuz, 
her madde ve metaın gerek 
mıntaka haricinde ve gerek 
yabancı piyasalarda kemmiyet 
ve keyfiyet bakımlarından haiz 
bulunduğu sürüm ~ abiliyeti 
ile iktisadi kıymeti gözönün
de tutarak tabıil vaaıtalarını 

Türk - Fransız 
Ticaret muahedesi bugün 
mer'iyet mevkiine giriyor .. 

Paris, 30 (Radyo) - Hari· 
ciye Nezareti bir teblığinde 

15 Haziranda Ankarada Tür· 

kiye-Fransa murahhasları ara· 

sında imza edilmiş olan ve 1 
Temmuzda (bugün) mer'iyet 

mevkiine giren Türkiye-Fransa 
Ticaret muahedesinin iki mem-

leket arasında mühim iktısadi 
imkanlar hazırladığını bildir· 
miştir. 

Paris, 30 (A.A.) - Hari· 
ciye Nezareti 15 Haziranda 

Ankarada imza edilen ve 1 
Temmuzda mer'iyet mevkiine 

girecek olan Fransız· Türk ti
caret itilafnamesinin iki mem· 

leket ticaretinin inkişafı için 
büyük imkanlar temin et
mekte olduğunu bildirmek· 
tedir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi -1356 

Haziran 12 Rebiülubar 28 - Temmuz 

~ 1 ! 
7 7 

- Perşembe 
Evkat Ezan Vasat fü·kat Ezan Vaııa 

Güneş 9.2 7 4,44 akşam 12 19,17 
öğle 5,:i3 12,lO)atsı 1,50 22,0 
ikiodi 8,48 l 6,06 imsak 7 ,24 2,4 



Sayfa 4 ANADOLU 

Fransada malt vaziyet 

Frangın biraz daha düşü
rüleceği söyleniyor 

·-·--
Parlamento ve Ayan, yeni mali projeleri kabul 

ettiler. Vaziyet nazik görünüyor 
Paris, 30 (Radyo) - Fran· 

sa Maliye Nazırı B. (Bonne) 
bugün de parlamento maliye 
encümeni nezdinde ma\i proje 
hakkında uzun izahatta bu
lunmuştur. 

Encümen, bundan sonra 
mazbatasını tanzim etmiş ve 
projeyi parlamentoya gönder
mıştir. 

Maliye Nazırı B. (Bonne), 
parla'l1entoda da mufassal iza· 
hat vermış ve demiştir ki: 

- Mali vaziyet naziktir, 
açıkça konuşmak lazımdır. Bu 
seneki bütçe açığımız, on mil· 
yar franktır. Bundan başka, 
fevkalade bütçede de sekiz 
milyarlık bir açık aahr. vardır. 

Fransa için vacibütteniye 
borçlar için de on beş mil
yara daha ıhtiyacıınız vardır. 

Bu vazİfet karşısında, F ran
ğın da nıüteessir olması muh· 
ternldir. 

Binaenaleyh bu izahatımdan 
sonra hasıl edeceğiniz kana· 
ate göre hareket etmenizi, 
Fransanın yüksek menafii na· 
mına dilerim. 

B. Bonenin bu izahatı, par· 
lamentoda derin bir tesir 
uyandırmıştır. Bunun üzerine, 
proje reye konmuş ve 218 
muhalife karşı 380 reyle ka· 
bul edilmiştir. 

Proje, müteakıben Ayan 
meclisine gönderilmiş ve Ma
liye encümeni tarafından tet
kik olunarak tasvib edilmiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Bü · 
tün Fransız gazeteleri, Fran
sada hüküm süren mali vazi
yet etrafında uzun makaleler 
yazıyorlar. 

(Adrnovel) gazetesi, yazdığı 
makalede, Fransada vaziyetin 
çok nazik olduğunu ve kay
bedilecek zaman kalmadığını 
yazmaktadır. 

Diğer gazeteler de, buna 
yakın makaleler yazmakta, B. 
Şotanın nazarıdikkatini celhey· 
lemektedirler. 

Londrada çıkan (Deyl Mi· 
ror), yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Bir devletin dahili vaziye· 
tinden diğerlerinin alakadar 
olmaması Jazımgeldiği hakkın· 
daki kanaat bu za.nanda isa
betli olamaz. Zirn bir devletin 
dahili vaziyeti ne olursa ol
sun, onun komşularının az çok 
müteessir olmamasına imkan 
yoktur. Bu hakikati, ispanya 
hadiseleri bize ispat etmiştir. 

Binaenaleyh Fransada baş 
gösteren mali vaziyetin biran 
evel ıslahı, f ngiltere için de te
menniye şayandır.,, 

Paris, 30 (Radyo) - Ayan 
meclisi, Maliye Nazırı Bay 
Bone ile Başbakan B. Şotanın 
uzun nutuklarından sonra Par· 
lameıliodan musaddak olarak 
gelen ve Ayan Naliye Encü
meni tarafından da tasvib olu
nan mali projeyi süratle mü
zakere etmiş ve bazı tadilatla 
92 muhalife karşı 167 reyle 
kabul eylemiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Fran· 
sız parlamentosu, gece geç 
vakit toplanmış ve mali pro· 

~~~---------~~~ ıenın, ayanca tadil olunan 
maddeleri üzerinde tedkikat 
yapmıştır. 

Mali projenin, derhal kanun 
haline konarak tatbik mev· 
kiine vazedileceği bildirilmek
tedir. 

Londra mali mehafili, Fran
sız franğının düşürüleceğini, 

bir lrıgiliz lira~ına mukabil 
125 Fransız frangı alınabile· 
ceğini ileri sürmektedir. Ma· 
heza vaziyd henüz belli de· 
ğildir. 

Londra, 30 (Radyo) -
Fransadaki para buhranı, Lon
dra siyasi mahfellerince büyük 
bir dikkatle takib edilmek
tedir. 

Vaşington, 30 (A.A.) -
Hazine Nazırı B. Morgenthau 
ile hazine müsteşarı B. Tay
lor federal reserve Bourd ve 
kambiyo muvazene sermayesi 
direktörleri ile görüşerek Fran 
sanın mali vaziyetinin safaha· 
tını takib etmişlerdir. 

Yarı resmi ınehafil hali ha· 
zırdaki vaziyetin üç taraflı 
hiçbir veçhile değiştirmemiş 

olduğunu beyan etmektedir. 
Fransız meclisi mebusanının 
yeni Fransız kabinesine itimad 
beyan etmesi büyük bir mem· 
nuniyetle karşılanmıştır. 

Londra, 30 (A.A.) - İngi
liz ve Fransız hazineleri hali 
hazırda Fransanın bulunduğu 
mali vaziyete rağmen üç ta· 
raflı para itilafının devamını 
temin etmek teşebbüsünde 

bulunmak üzere dün bütün gün 
t~mas halinde kalmışlardır. 

Öğrenildiğine göre Nazırlar 
kabinenin önümüzdeki hafta· 
hk içtimaında bu mesele ile 
meşgul olacaklardır. 
. Paris, 30 (A.A.) - Mali 
meseleyi haJletmek için hüku· 
metin taleb etmiş olduğu ge· 
niş salahiyetleıe aid kanun la
yihası bütün gece devam et
miş olan ve sükunu iade için 
B. Heriyoyu üç defa celseyi 
tatile mecbur bırakan bir ta· 
kım vahim hadiselere sebebi· 
yet vermiş bulunan müzakere
lerden sonra saat 4,30 da 228 
reye karşı 380 rey ile kabul 
etmiştir. 

Kanun layihası ayan mecli· 
sinde saat 15 de müzakere 
edilecektir. 

Paris, 30 (A.A.) - Mebu· 
san meclisi maliye encümeni 
15 muhalif ve 6 müstenkife 
karşı 20 reyle hükOmetin ma]i 
tam salahiyetler projesini ka· 
bul etmiştir. 

Bu proje tek bir maddeden 
ibaret olub hükumetin 31 
ağustos 1937 tarihine kadar 
atideki hususat için zaruri gö
receği tedbirleri almağa sala· 
hiyettar olduğunu natık bu· 
lunmaktadır: 

1 - Devletin kredisi aley· 
hindeki bütün teşebbüslerin 

tenkili, 
2 - Spekülasyona kar§ı 

mücadele, 
3 - lktısadi kalkınmayı 

temin. 
4 - Fiatlerin kontrolu. 
S - Büdçe muvazenesinin 

temini. 
S - Kambiyolar üzerinde 

bir kontrol icrası usulüne mü· 
racaat etmeksizin Banka dö 
Eransız altın ihtiyat akçesinin 
müdafaası. 

Maliye encümeni ufak bir 
tatil bile yapmaksızın hüku· 
metin projesi metnini olduğu 
gibi kabul etmiştir. 

Encümenin Hükumet proje
sini kabul etmesinden evel B. 
Bonnet memleketin mali is
tiklalini tehlikeye ilka etmek· 
sizin devam etmesine imkan 
mutasavver olmıyan şimdiki 
vaziyete işaret etmiş ve bu 
vaziyetin memleketin askeri 
vaziyetini tahakkuk ettirmiş 

olan içtimai ıslahat ve iktısadi 
kalkınmayı da muhataraya ma
ruz bırakacağını söylemiştir. 

Mumaileyh adi bütçedeki 
açığın altı ila on milyar ve 
fevkalade bütçe açığının tak
riben 8 milyar olduğunu be· 
yan etmiştir. 

B. Bonnet 1 Haziranla 28 
Haziran arasında 7 Milyar 700 
Milyoe frangın memleket ha
ricine çıkarılmış olduğunu be· 
yan etmiştir. 

Mumaileyh bütçenin bugün
den sene sonuna kadar vade
leri hulul edecek birçok mü
him borçların tediyesi ıstıra
rında bulunduğunu söylemiştir. 

Bu tediyat şunlardır: 
Auriol bonoları için 800 

milyon, 
Vadeleri Teşrinievvelde hu· 

lfıl edecek olan yüzde 4 bu
çuk faizli bonolar için 4 mil
yar, 400 milyon. 

B. Bonnet borsada görül· 
mekte olan endişebahş alfüm· 
den bahsetmiştir. 

Mumaileyh zevahire nazaran 
kambiyo muvazene sermaye· 
sinin döviz stoku tüketmiş ol· 
duğunu beyan eylemiştir. 

Kasa mevcudundan bahse· 
den B. Bonnet mevcudun an· 
cak 20 milyon franktan iba· 
ret bulunduğunu ve gündelik 
masraflar karşı koymak için 
mevduat sandığından 400 
milyon avans istemek mecbu· 
riyetinde kalmış olduğunu söy· 
lemiştir. 

Bu vaziyete karşı koymak 
üzere hükumetin ittihaz etmek 
tasavvurunda bulundu~u ilk 
tedbirleri tadad eden B. Bon
net atideki çareleri istilzam 
etmiştir: 

Frangın kıymeti için para 
hakkındakı son kıınun ile tes· 
bit edilmiş olan 43 miligram 
halis altın haddi asgari nis· 
betin ilgası. 

Çünkü bu had frank üzerin
de tazyik icrası halinde de bir 
takım müşkilatn sebebiyet ve

riyordu. 
Banka Dö Fıransın devlete 

yaptığı avansların 1 O milyar 
artırılması. 

Vergilerin artırılması. 
Frank kıymeti haddinin ta· 

dili meselesinde İngillcrt• ve 
Amerika mutabık kalıp kal
mamış olduğu suretinde so 
rulan bir suale cevap veren 
B. Bonnet B. Çemberlnyn ile 

Kaza 
Dibekbaşında oturan lsmail 

oğlu Abdullah, gece koridor
da yürürken birdenbire yuvar• 
lanmış ve kolu kapımn cam
larına tesadüf ederek yar1l· 
mıştır. Abdullah, tedavi için 
hastaneye kaldırılmıştır. 
Hem dö/müş, lıem parasını 

almış 
Bayraklıda Burnava cadde· 

sinde amele Ahmed ile arka
daşı Selim, kum kazmak mes· 
elesinden kavga etmişler, Ah
med; Selimi fena halde döğ
müş ve üzerine çullandı~ı sı· 
rada cebinden 14 lira para
sını da aşırmıştır. 

Harman yangını 
Bayındır kazasının Yusuflu 

köyünde 12 dönümlük tarla-
daki buğday ve Fırınlıköyün
de de bir buğday harmanı 

yanmıştır. Yapılan tahkikat 
neticesinde her iki yangının da 
tarlalara yakın olan şimendifer 
hattından geçen lokomotifin 
bacasından sıçrıyan kıvılcım· 
dan çıktığı anlaşılmıştır. 

Bisiklet çarpmış 
Karşıyakada Revnak soka

ğında bisikletle dolaşan Cev-
det oğlu Necdet, yolda oynı
yan Ahmed oğlu Sadi isminde 
bir çocuğa çarpmış ve yara· 
lanmasına sebebiyet vermiştir. 
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Bugünkü program 
Ankara radyosu 

Gündüz: Saat 12,30 - 13, 15 
klakla halk türküleri, dahili 
ve harici haberler. 

Akşam: Saat 18,30 plak 
neşriyatı, 19 Türk musikisi ve 
halk türküleri, 19,30 saat ayarı 
ve Arapça neşriyat, 19,45 Ser· 
vet Adnan ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve 
halk türküleri, 20,15 B. Ka
zım Nami Duru tarafından 
terbiye hakkında konferans, 
20,30 Dans musikisi, 21 Ajans 
haberleri, 21, 15 Stüdyo salon 
orkestrası. 

latanbul Radyosu 
Gündüz: Saat 12,30 • 14 

halk türküleri, havadisler, ha· 
fif musiki: 

Akşam: Saat 18,30 konf e
rans (sağlık hakkında), 1 Q 

konferans, B. Eşref Şefik ta
rafından, 19,30 spor musaha· 
heleri, 20 B. Sadi ve arka
daşları tarafından şark musi· 
kisi ve halk şarkıları. 

20,30 B. Ömer Rıza tarafın
dan arapca söylev, 20,45 Bn. 
Safiye ve arkadaşları tarafın
Şark musikisi ve Halk şarkı· 
lar1, saat ayarı, 21,15 orkes· 
tra, 22, 1 S Ajan! ve borsa ha-
berleri ve ertesi günün pro· 
gramı, 22,30 Opera ve operet 
parçalıuı. 

Belgrad radyosu 
(Kısa dalgah) 

Saat 21,45 Türkçe hava
disler. 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

15 Ağustosa kadar seya· 
hatte bulunacağı sayın rnilş· 
terilerine arzeder. 

• B. Morgenthaunın bu hususta 
beyanatta bulunacaklarını söy· 
lemiştır. 

B. Bonnet hükümctirı y<'ni 
masraflar ihtiyari yolurı:ı gıt· 
rnemeğc azmf'tmiş olduğunu 

söyliyerek hr, ;ır.11tına son vrr
miştiı. 

J stemediler mi? 
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Benim kitap okumaklığıma 
mani olarak; ,.Bırak şunu, 

martavallarla uğraşma, o masalı 
sonra okursun, kitap karın 
doyurmaz" diyen dört arka· 
daşa ne kadar kızdığımı, dün· 
kü nüshada yazmıştım. Benim 
gibi kitapla, okumakla ve bin-
netice yazmakla geçinen bir 
insan karşısında, bukadar dü
şüncesizlik ve tecavüz olama!· 
dı. Onlara bir ders vermek 
istedim. Evvela manifaturacıya 
gittim. Kapıdan bir selam ver· 
dim. Mağaza müşterilerle do· 
!uydu. Onun bankosuna yak· 
\aştım. Güldü. Benim de bir-
şey almağa geldiğimi sanı· 
yordu. Önüne bir ipekli aç· 
mıştı. Karşısındaki bir Bayana 
anlata anlata bitiremiyordu. 
Yok bilmem hangi sinema 
yıldızı bu kumaşı yaptırmış. 
Yok bilmem hangi sergide ne 
madalyası kazanmış. Durama· 
dım: 

- Bırak canım -dedim- ha· 
la mı martaval sıkıyorsun .. 
Kumaştır bu işte. 

Yüzüme baktı, ben devam 
ettim: 

- Kapıya iki sandalye ata· 
lım, iki kahve de söyle .. Serin 
serin, oturur lakırdı kaynatırız. 
Ne ölçer, biçer, ne atar, tu· 
tarsın .. 

Maksadımı anlamıştı. Benim 
kitabım, onun kumaşından de-
ğil, mağazasından bile kıy
metliydi .. Oradan çıktım, doğ· 
ru banka veznedarı arkadaşın 
yanına .. 

- Hayrola ·dedi- değişti
recek paran mı var? 

- Hayır ·dedim· bende 
fazla para bulunmaz ve elime 
her geçen para fazla yekun 
tutmadığı için, değişebilecek 
paralan da bana vermezler .. 
Sen kapa şu kasanın ağzını 
da bana bir limonata ısnıarla .. 

Yüzüme baktı. Garip garip: 
- iş vakti ·dedi· görmÜ· 

yor musun, gişenin önü dolu .. 
- Haydi canım sen de, 

diye cevab verdim, biraz ela
lemi çekiştirelim, bekleyiver· 
sinler. 

Arkadaşım, amma yaptın 
ha?. Diyecek oldu, lakırdısı 
dudaklarında kaldı. Kitab oku· 
maklığıma yaptığı tecavüzü 
o da hatırlamıştı . Affet, diye 
mırıldandı. Ben de oradan, 
doğruca diğer memur arkada
şın yanına gittim.. Dairenin 
mümeyyizi de başucunda .. Di
kildim masasının başına .. Ha· 
fifçe, korka korka selam ver
di. Ben yüksek bir se~le: 

- Ne var, ne yok -dedim
evvela şu defteri, sonra şu 
kapıyı kapa, bir iki saat lisan 
ziyafeti verelim biribirimize .. 
Bütün işlere sen mi ba~&cak· 
sın?. . Yazık değil mi tatlı 
canma?. 

Mümeyyiz de tanıdığımdı, 
gülerek yiizüme baktı. Memur 
arkadaş, hafifçe sararmıştı. 
Bir şey kekelemek istedi, duy· 
madım. Bu defa da benden 
duvar reklamı için müsvedde 
istiyen zatın mağazasına git-
tim .. O bana kitab karın do· 
yurmaz, demişti. Müstahdemin
den biri, kendisine bir mua· 
meledc 500 liralık bir ziyan 
getirmiş. Veznede de 200 kü· 
sur liralık bir açık varmış. 

Bağrıyor, küplere biniyordu. 
Girdikimi görmemezliğe geldi. 
Ben doğruca onun yanına var· 
<lım ,.c kulağına iğildim: 

- Bağnıp durma, çiınkü 
bağırmak karın doyurmaz. 
Odacıyı gönder~yım de beş 

l l'cwııı ııı fl? 1 

Türk .. /ran dostlutu 
çok kuvvetlidir. 

- 11aşı 1 inci salıi/ede -
yafettc hazır bulunan zeval, 
Vezirin bu hareketine imtisal 
etmiştir. 

B. Rüştü Aras, mukabil n~t" 
kunda demiştir ki ı 

- Ekselans; 
Hakkımda kullandığınız söz· 

lerden dolayı teşekkürler ede· 
rim. Dost lranın payitahtını 
üçüncü defa ziyaret ediyorum. 
Hislerimi açıkça söylememe 
müsaadenizi rica ederim. Tah· 
ranı üçüncü defa ziyaret etmek 
bana nasib olmuştur, 1932 de 
vukubulan ilk ziyaretimden 
beri, kardeş Iranın idari, iktı· 
sadi, siyasi ve diğer sahalar· 
da gösterdiği yeni ıslahat, 

vücude getirdiği her türlü te· 
rakki ve inkılab asarı, çok 
yüksektir. 

Türkiye Hariciye Vekili, bil· 
tün inkılab hareketlerini me· 
sud birer hadise olarak kar· 
şıladığını söyledikten sonra 
iki memleket arasında dost· 
lıık münasebatının tarsin edil· 
miş olduğunu ve bu dostlu· 
ğun gittikçe arttığım söyleıniŞ 
ze demiştir ki: 

- Bu do. ~ ne münasebet· 
lerin en bariz ::adesi, şahsell 
biribirine bağlı iki milletill 
kardeşlik bağlarının kuvvet· 
lenmiş olması ve hükumetle: 
rinin basiretkarane hareketlerı 
sayesinde anlaşmış olmaia· 
rıdır. 

iki memleket arasındaki sa!· 
sılmaz teşrikimesai, bunun bı~ 
nişanesi olmakla kalmaz, belk• 
komşularile olan dostlukları01 

da tesis etmekle yakın şarkt~ 
sulhu sıyanet hususunda k~t 1 

arzusunu gösteren iki milletıllı 
işbirliğini alakadar eden ın~: 
selelerde anlaşma hususundj,'. 
beraberliğini izhara medar 0 t· 
caktır. Bundan asla şüphe e 
memelidir. 

Bu itibarla S. M. Kralıoıı 
ve Veliahdınızla ekselan5' 111ı 
şereflerine kadehimi kaldı;; 
makla mübahiyim. Bu ziya~~,. 
huzurlarile şeref veren ref 1 

nızın da şerefine... ~ 
Ankara, 30 (Radyo)- T~)'e 

randan bildiriliyor: ·~~irk~s 
Hariciye Vekili B. Rü_ştu Aı.JI' 
şerefine dün akşam lrao 1,~ 
riciyc Veziri tarafmdan P

5
8 r vı· 

bir suvare verilmiştir. ~ .r . ı v· 
rede .Nazırla~dan ekserıs ıı.ııı· 
Kordıplomatık hazır .. bll 13~. muştur. Bu akşam Büyuk 0ı 
tanya elçisi, elçilik bina5'

11 bİ' 
B. Rüştü Aras şerefine 
ziyafet verecektir. 

Çekoslovakya 
Milletler Cemiyetiffl 

bağlıdır / 
Belgrad, 30 (Rad)'0~ Q:_ 

Hamburgtan bildiriliy~· ~ 
koslovakya Başbakan· · . ,,,ıı 

ııı•r~ lan Hodza, Akvam ce at' 
hakkında beyanatta bulu~ıeıl'' 

- Çekoslovakya, Mı fı~'ı 
Ccmİ)•eline bağlıdır. ı,/ 

·s•~ 
Çekoslovakya Roma rı>1 ~ 
bağlı devletlerle Tun~ h~ft'. 
devletlerinin iktısadı tfl.l 
mesaide bulunmalarına ti Jl 
lif değildir. Bulgaristııfl;, 
bu şekilde hareket ede~ 
tahmin ediyoruz. K0111 ıetlİ 
mıı ile orta Avrups de" bl 
arasında iktısadi işlef oef 
sunda müzakereye ~ri>ıı 

Demiştir. V 
--------~bet~· kuruşluk davul tozu, . 10 
ru~luk minare gölgesı~et·· I_ 
ruşluk idrak tohumu so'' 

Dedim ve çıktın>· .1 , ' kariler; bunu istemedı e 
Hakkım yok mu idi?·· 

Çi 
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Pr. Necati Kemal 

1 
insanların biyolojik, fiziyo· 

o''k d Jı miişterek vasıfları var· 
ır. Bu suretle insanı diğer 

Yakın hayvan (nevi) lerinden 
ayırırız, 

Bir {goril) ile bir insan ara· 
sındaki fark gibi. 

insanlar arasındaki nev'i 
llıüşareketler de iklime ve coğ
rafyaya göre bir çok kısımlara 
~Ytılır. Bu farklara da (ırk) 
araktcrleri diyoruz: 
Beyaz ırk, siyah ırk ... gibi. 
lrklar arasında tamamile 

ruhi ve hikemi ol.an diğer bir 
~ok vasıf ayrılıkları daha var

ır. Bunlara da (milliyet ve 
Ce • A.lrnıyet) diyoruz. Japonluk, 

ınanlık, İtalyanlık.... gibi 
<l Bütün bunlar arasında bir 
e kültürel ve tarihsel taksi· 

~at vardır. Bu da insanların 
arihi hl"k" ·ı " k "k • a a ı, ı mı ve te nı 

Se • 
a vıye ve seciyelerini gösterir 
rng

1
.losaksonluk, cermenlik, la-

ın ık .b. B ···· gı ı. 
t k ~raya kadar saydığımız 
/1 .81ınat; müşterek ve cemi 
a~ıkalardır. Bunlar ancak in· 
:anların kitle kalindeki vasıf· 
arını t b .. . . B f l e aruz ettırır. u vası • 
,:~~~ ~~Ymetleri toplu tezahü
kikı e ~lçülür. Fakat iyice ted
b edılecek olursa görülür ki 
lau (cemi) ve müşterek (vasıf)
" '1 Rene ferdi bir takım bün
ıc e · 
d rın galebe ve ekseriyetin-
a:~ doğmaktadır. Şıı halde 
İt'~ olan ferdi bünyedir. Bu 
b~ ~rla. s_osyal davalar artık 
baf u~ ıçın tamamen ferdi ta
tit ~tı ruhiye ve ruhiyat oto· 
bocsıne giren tıbbi ve ilmi la-

ratu d llıu var avalar davaları ol-
Şlur F . 

rıed~tdi bünyelerin menşeı 
ır? 

İid~ek~la bilirsiniz ki biyolo
dır. ~ır ~tenevvü) davası var
~ay anı yer yüzü nebati ve 
tok vanj zümreleri biribirinden 
alıııfl farklı neviler, fasileler, 
rı1 ar teşkil ettikleri gibi ay
lı.ın sınıf aynı fasile içinde bu· · 
b.~an hiç bir nebat hiç bir 
bı.ıı::n da.~i kendi sınıfı~da 
bay an dıger nebatlara dığer 
bc

11 
Van tara aynen ve tamamen 

tıcs·ı:rnezler. Bir tek darı ta-
ını h 

•uıy ' Ya ut muayyen bir fa. 
b\ı ~ tohumunu toprağa eksen 
ş,11 ltı veya fasulyeden yeti
f'st.J nebat üzerinde yüzlerce 
t•ktı~e veya darı hasıl ola-

y . 
Çocu~~i aynı ananın yiizlerce 
taka a~ı doğmuş bulunacaktır. 
~'kit b~ır mısır koçanı üstün
'lib •. 

1 
ınlerce darı umumiyet 

-.tı c 
tcrık muayyen bir şekil, 
t'kt' .muayyen bir fasile ka· 
· Ctın 1tıec b· e malik oldukları halde 
4tklc 11 tetkik neticesinde ne 
'tJtı.~· .. ne hacmen, ne de 
~.'tı) ı~ıbarile biri birine (ay· 
aıtıııı tnuşabih iki darı tane-
llıtdı~~ahi .?ir arada bulun· 
' S nı gorcceğiz. 
~0~11 6 ıncı sa/ıiJede-

~lke:i köşesi 
ı Ort k . 
'tlıtau 80 ullar fen bilgisi ikmal 
01dı.ıtua Yazılanların sayısı az 
''1&

111 
ndan, bu kurs, bugün 

1\ 1Yacaktır. 
d L •Yıd rn··dd 

•11& u eti bir hafta 
~•<:a1ctıatıtdığından, kaydolu· 
ı.'•öt '"n, Dumlupınar okulu 
~ı. tctınen)i~inc miiracaAl· 

----~~-,~~~I 
Zeka ve hayat r 1937 Mezunlarına Pi Danışma kurulu I. __ , _H_ik~d--ye~:-· : .... ,e!l'I 

Ruhiyatçılar zekayı şöyle 
tarif ederler: Yeni bir hB.yat 
hadisesi karşısında kalınca 
ona en uygun bir şekilde in· 
tiba\c edebilmek. 

Hayat, milletler önüne her• 
gün birçok yeni şeyler dök-
mektedir. Hele bizim gibi 
her sahada inkılab yaparak 
yepyeni yollara girmiş olan 
bir milletin ferdleri ise her 
saat yeni hadiseler, yeni işler 
karşısında bulunuyor demektir. 

Bu sebeble, tarihimizin her 
devresinden ziyade bugün, 
yüksek zekalara ihtiyacımız 
vardır. Her sosyetenin özel bi· 
rer durumu vardır. Hiçbir ce· 
miyet, başka bir cemiyete 
benzemez. Bir cemiyet için 
uygun olan içtimai, siyasi. .. 
müesseseler, başka bir cemi· 
yet için faydasız ve hatta 
zararlı olabilir. Bir cemiyetten 
diğer cemiyete müesseselerin 
prensiplerini ve tatbikat şe
killerini götürmek te olamaz. 
Öyle ise tekamül yolunda 
(taklid) işe yaramıyor demek
tir. Tekamül, öz kuvvet ve 
hızını zekadan alır. Herhangi 
bir işte tekamülün umumi 
şartları şunlardır: 

1) O ışın milli tarihteki 
seyrı. 

2) O işte en ileri gitmiş 
milletlerin nasıl safhalardan 
geçtikleri. 

3) O işi: Milli tarihteki 
seyri ile, o işte en ileri gitmiş 
milletlerin nasıl safhalardan 
geçtiklerini biribirile en uygun 
mezcedebilecek yüksek ze
kalar. 

Hayata, hamleler zekadan 
gelir. Zeka da hakiki hayat 
meselelerile karşıkarşıya gel
mektedir ki en iyi inkişaf 
eder. Bunun içindir ki bugün· 
kü okulun gayesi: Hayat va· 
sıtasile hayatı yükseltmektir. 

Okulu: İçindeki çocukların 
hayati ihtiyaçlarını merkez 
edindirecek bir çalışma yeri 
yapabilmek. 

işte asıl iş budur. Gençle
rin zekalarını, kendi hayatla
rından müte\ cllit işler ile kar
şılaştırmak. 

Bugün dünyada okulculuk, 
işte bu intikal devresinde bu· 
lunuyor. Yeni terbiyenin, (ha
yat vasıtasile hayatı yükselt
mek) prensibini tahakkuk et· 
tirmek, şüphesiz ki büyük fe
dakarlıklar istiyor. Halbuki 
dünya tarihinin hiçbir devrin· 
de, hiçbir yerde büyük feda
karlıklar pek yapılmamıştır. 

Zira bu iş, mahsulünü istik
balde verecektir. Bugünün ise 
her zaman binbir derdi bulu
nuyor. Bütçeleri en zengin 
memleketler bile ayni halde 
oluyor. 

Bununla beraber bu İ~ el
bette sade (bütçe} meselesi 
değildir. (Meslek aşkı), (metot) 
her seneki tecrübelerimizden 
istifade de bu işte mühim rol 
oynar. Türk milleti, Tiirk la· 
rihi bugünkü eğitimenlcrindm 
bunu bekliyor. 

Hayatın ve milletin yüksel
mesinde zeka; başta gelen 
amillerden biridir. Yeni nesil
lerin zekalarını yükseltmek 
için maddi ve manevi hiçbir 
fcdakiirlıktJW, yorgunluktan çc· 
kinmiyelim. R. B. 

IIB&tahklannın teşhis edile· Tu·· rkı·stanll 
Hakkı Baha Pars memesi yüzünden alınlarına 

Devleti nefislerinde temsil edilmiş gören ve kendilerine geri ve}·a anormal damgası Mustafa 
11 havas" namını veren münevverler uzun asırlardan beri vurulan çocukların günahı 

"avam .. namını verdikleri halka yalnız yukarıdan baktılar sosyeteye aiddir. /. Agtelcin Kfiltür 
ve yalnız onu, istismar ettiler. Bun1ar kendi küçük ekalli- Atatürk, yaptığı devrime, Okulun kapısında, iki kor 
yet1erinin muazzam halk ekseriyetini bu istismar etmek hak- bilimsizliği gidermekle başla· luyla kuc-aklamış gibi kapı ka

9 

kını evvela kendi müstesna yaradılışlarında, daha sonra dı. Bu işi başarabilmek için nadını, hiç kımıldatmadan ba-
kendi zekalarının inkişaf etmiş olmasında buluyorlardı. yazı harflerini değiştirmek ge-

Bu dediğim asırlarda havassın münevver tesmiye ettiği regiyor, değiştirdi ve Latin kardı içeriye. Sonra akşam 
gençler zekalarının muayyen bir inkişaf devresini ispat ede- harflerinin ilk öğretmeni de okuldan çıkan çocukların arft• 
cek olan diplomayı halka musallat olmak için padişaha kendisi oldu. "ına karışır giderdi evine ... 
sadakat yemini ettikten sonra alabiliyorlardı. Az zamanda nekadar da 

Bilimsizliği gidermek alanın· 
Her diploma alan genç havas zümresine bir aded daha arkadaş bulmuştu kendine, 

ık b da en ağır yükü yüklenmiş ilave ediyor ve ha a ir düşman daha kazandırıyordu. Bir grup onu ortalarına alırlar, 
S 1 h ık k ti. l"d ı ·ı· '-1 · olan hiç kuşkusuz ilkokul iz er, a ın ıyme ı ev a ı o an sevgı ı çocu..;: arım, sız· kimisi kollarına girer onu sü· 

Jer, diplomanızı almak hakkını kazandığınız bu anda halka öğretmenidir. rüklemeğe çalışırlar, kimisi 
hizmet etmek aşk ve heyecanile titriyorsunuz. Görülüyor ki ilkokul öğretmeni, her yıl kasketinin ucundan asılarak 
zaman çok değişmiştir. tek başına yurda altmış yet· 

yüzünii kaparlar, ensesine çöp· Evelden diploma, elde edilmiyen faydaları istihsal için miş çocuk yetiştirmek ıçın 
bir vasıta idi. Şimdi, elde edilen faydaları ibzal, İsar için geceli gündüzlü çalışmaktadır. ler batırırlar gülerlerdi. 
bir salahiyet haline gelmiştir. Hepinizin gözlerinizde oku· insanın ne olduğunu, daha Sinirleri yoktu sanki kız· 
duğum bu heyecana tercüman olmakta büyük bir zevk du· d b·ı b"I · mazdı, yapmayın da demezdi. oğrusu insan ı gisini ı mı· 
Yuyorum. l d 1 O da onlarla beraber gülerdi yen erin nazarın a a tmış, yet· 

Büyük yorgunluklarla mahmul olan on bir senelik mesai ve yine kollarından çıkmak 
miş çocuk belki büyük bir hayatınızda kazanılmış bütün kıyınetlerinizi nefsinizde sak- istemezdi çocukların. 
yekun değildir. Fakat her ço· 

lamak için değil onları unlara muhtaç olanlara neşretmek 12 yaşlarında, kısa boylu, 
cuğun ayrı bir dünya ve meç-

ve dağıtmak için hazırlandığınız bu andaki kudsi heyecan- elmacık kemikleri çıkık, şiş 
hııl kuvvetlerin, sırların kay· 

larınızı takdis etmemek mümkün değildir. nağı olduğunu bilenler, öğ- yanaklı, yumuk göz\ü idi. Bir 
Zekanızın faaliyetine rehberlik edecek olan kalbinizdeki rctmenin ne kadar istıraplı gözü öyle fena ağrıyordu ki, 

milliyet aşkile büyük milletinizin arasına bir rehber, bir bir iş\e uğraştığını takdir eder- zavallı ikide bir gözünü ko-
mürşid salahiyctile karışacaksınız. Kadınlık haysiyet ve ler. rur gibi çok zaman elile ka-
vekarına inzimam eden bu yüksek sıfatın size vereceği fır· ilkokul öğretmeni, öğretim pardı. Büyük gemici kasketi 
satlardan azamı derecede istifade etmek için içine girece· ve eğitim işine başlamadan yüzünün yarısını örterdi. 
ğiniz muhitin ihtiyaçlarına göre hareket ediniz. önce, eline verilen çocukların Fakir bir duvarcının oğluydu. 

Ruhunun karanlıklarına gömülüp kalanlara ziya, aç mi- sosyetedeki medeni seviyesini Anası ölmüş, baba oğul bu 
delere gıda, ihtiraslarla kavrulanlara ümid ve sükun, ka- öğrenmek kaygısile: acıdan sonra Taşkentten kal-
yıdsızlara his ve heyecan veriniz, bu suretle muhitinizin - Sonu 6 ıncı sahifede - - Sonu 6 ıncı sahi/ade-
derhal bir merkezi olduğunuzu ve onun, etrafını7.da devre 
başladığını göreceksiniz. 

Görüşler: Mekteblilik hayatınıza nihayet vtren ve mektebcilik ha
yatınıza bir mebde olan bugünü tes'id için yapılan bu top
lantının hatırasını ruhunuzda canlandırdığınız her an sizin 
mütemadi ve ebedi muvaffakıyetlerinizi görmek ve işitmek· 
ten başka bir zevk hayatı kalmıyan bir hocanızın tereddüd
süz, şüphesiz, endişesiz nazarlarile sizin terakki yolundaki 
adımlarınızı takib ettiğini unutmayınız. 

DİSİPLİN 
Zaman zaman duyuluyor: 

Bizden dua ve himmet, Allahtan inayet. 

Filan okulda bir genç öğret
menini tahkir etmiş, tehdid 
etmiş, isyan etmiş. Mevzii ka· 
lan bu çirkin vakıalar karşı· 

11 J lımir Kız Muallim ınektebiıı<lcki \'eda toıılantısıuda söylen· sında da daima 0 genç ve 
miştir. \. ------------------.! proğramın muahaze edildiği 

E .... d .. e_b_i_y_a_t_: - işitiliyor. Bu gibi muahazeler, 
görüş ve muhakeme kudretinin 
zafına delalet eder. Gözlerin sahrasında 

Geniş, uçsuz, bucaksız bir sahra.. Muhteşem bir ay doğdu. 
Uzak bir serab, uf,kun gümüş renkli tablosunda, rüzgara tu
tulmuş dağınık bir fırça gibi, hurma dalları ile, ağır ağır sal
lanıyor, silkiniyor. Dünyamıza mahsus olmıyan sesler geliyor. 

Kumlar, yavaş yavaş, bir rüya katarı gibi kınılarak, serpı· 
lcrek esib gidiyor. 

Hurma dallarmrn şarkısı duyuluyor, ta ufuklardan .. 
Ay mesud bir insan kalbidir sanki! Bana, hayatın ne güzel 

olduğunu söylüyor. Şu erişemediğimiz, içimizde, ruhumuzun 
Ve şuur altımızın büyiik aleminde yaşıyan hayatın güzelliğini 
söylüyor. 

Ayaklarım ç,ıp lak .. Gönliiın, akşam rüzgarında açılmış, lıe· 
yaz, büyük bir gülü andırıyor. Emellerim, gözlerimin içinde 
taze bir nem gibi kabarmış; durmadan yürüyorum sahrada .. 
Yeni girdiğim bu yolda, kimbilir daha ne kadar zaman gide· 
ccğim?. Tertemizim, bir rüya kadar hafifim .. İçimi, bu sahra 
gecesinin mehtabına açıverdim. Kalbi ile haşhaşa kalmış 
olanların saadet ve hazzı bir nur yağmuru gibi içime ve sah
raya <löküliiyor. Her damlada, bir arzum çiçek açıyor. O; 
benden habersiz, benim gözlerimden ebediyen hiçbir şey an
lamıyacak ve sczıniyecek olan o, islese de istemese de, bu 
kainatın hududundan içeri giremez. Bana "beni sevme,. 
diyemez. 

Gölgem, mazımın, hatıralarımın <lerlenib toplanmasından 
doğan bir kesnfct gibi, çarpıla çarpıla arkama düştü, yere dö
küldü. Böyle bir sahraya düşen, artık gölgesini aramaz. 

* * * 
Yüriiyonmı. Uçsuz, bucaksız bir sııhrayı andıraıı göılerinin 

içinde, mehtabı sPyrede ede gidiyorum. Bu, bir ıbadetc ben
ziy<>r. Ve, kumla'" yavnş yava~, hir riiya katarı gibi kıvrılR· 

rak, serpilerek csib gidiyor .. 

O; benden habersiz, benim gözlerimden ebediyen hiçbirşey 
anlamıyacak ve sczmiyecek olan o, istese de. istemese de bu 
kainatın hududundan içeri gırcınez. Bana, "beni sevme,, 
diyemez. 

Ben, bu gözlerin uçsuz, bucaksız sahrasını aşamıyacağunı 
bilmiyor \!eğilim. Fakflt çczbe dolu bit ibadet halinde adcce 
yüriıyorum. ** 

Bir pedağog uçocuklarınızda 
gördüğünüz her hatayı, ter
lerbiye edenler! evvela siz 
kendi nefsinizde arayınız,, di· 
yor. Diğer bir pedağog, ter
biyeyi "çocuğun ilca, insiyak, 
ihtiyac ve alakalarını kavra
mak ve onlara istikamet ver
mek meselesidir ,, diye tarif 
ediyor. 

Başka bir terbiyeci de "ço· 
cuğu, terbiyeyi teneffüs ede· 
bilmesine ve orjinalitesinin iz
harına müsaid tesirlere maruz 
bırakınız. Çocuğun, iyi ve 
güzeli hissedecek ve kendili
ğinden yapmağa mecbur ka· 
lacak muhitini hazırlayınız,, 

demektedir. 
Eski devrin okulunda ter

biye, bilinmiye bir mcfhumdu. 
Orada yalnız itaat eden 

mutlak bendeler yetiştirilirdi. 
Muallim çocuğu tanımak lüzu
munu duymazdı bile.. Ona 
kendi istediği bilgi ve itiyatları 
bir cenderede sıkar gibi per
çimJcrdi. 

Bunun için çocukla öğret
men arasında sonsuz bir uçu
rum doğmuştu. Öğretmen la· 
!ebesini anlamaz. çocuk da 
öğretmeni bir düşman telakki 
ederdi. 

Bugiinkii okul, yalnız bilgi 
vermekle vazifesini bitirmiş say· 
mıyor. Bilgi, hayat yollarında 
insana nihayet alet ve vasıta 
vazifelerini görür. Fakat haya
lın zorluklarını yenecek ruhi 
knbiliyet.' r olan azim, irade, 
deruni disiplin, cc are\, makul 

bir çalışma tarzı gibi itiyatları 
aşılıyamaz. Bunun için, okul, 
çocuğa tabii ve içtimai bakım
dan hayatı tanıtmak gayesini 
taşıyor. Bu gayeye varmak için 
de okulun ferdi ve müşterek 
teşebbüs ve faaliyetlerin mu· 
hiti olmasını, vazife ve mesu· 
liyet mihveri etrafında kendi 
kendine işliyen, deruni inzi· 
bata kavuşmuş milli bir cemi
yetin doğmasını İstiyor. 

Görülüyor ki, bugünün öğ· 

retmenliği dünkü gibi kolay 
değildir. Bilakis çok zor ve 
mesuliyetlidir. Bugünkü okulun 
tatbikini istediği eğitim pren
siplerini tahakkuk ettirmek 
istiyen bir öğretmen, öğret

menliğin bir sanat olduğunu, 
geniş bir vukuf, derin bir 
sabır, yaratıcı bir müfekkireye 
ihtiyaç gösterdiğini bilir, ve 
ona göre hareket eder. 

Bir terbiyeci ruhu taşıyan 
her öğretmen, talebesi tara
fından daima sevilmiş ve sa
yılmıştır. Misalleri coktur: 

İngilterede öğretmen "F. 
O'Neill., düşkün bir muhitin 
elliden çok azgın çocukların
dan mürekkep bir sınıfı, az 
zaman içinde kendi kendine 
işliyen demokrat bir cemiyet 
haline yükseltmiştir. 

Amerikada Conson mücrim, 
asi ruhlu çocuklardan mürek· 
kep bir okulda, kendi kendine 
faaliyet prensibine dayanan 
bir sosyete yaratmıştır. 

İsviçre Alplarındaki bir kö· 
yün ele avuca sığmaz serlces 
çocuklarıni bir kadın öğret
men, hiirriycti tenkit ve vazi. 
fcye hürmetkar bir stw1ycye 
getirmiştir. Daha yüzlerce mi· 
sal zikredilebilir .... 

Onların muvaffakıycti ne
den?. Sebep malum.. Çünkü 
onlar öğretmenlik san'atının 
h~kiki birer san'atkarıdırlar 
da ondan.. C. /( ırlıan 



Sayfa 6 ANADOLU 

Bünye Türkistanlı Mustafa 
Bu misali bütün hayvanlar 

ve insanlar zümresine de teş· 
mil edebiliriz ve bilirsiniz ki 
biyolojik umumi kaideleri 
müşterek ve layetegayyerdir. 

-------------

Umumi ve cemi varlıkları 
tanımak kolaydır. Bilhassa 
fizik vasıfları pek sühuletle ta-
nıtabilir. • 

Uzakta gördüğünüz bir ka· 
r.ıtltının iki ayak üstünde yü
rüyüşünü farketmekle evvela 
onun insan olduğuna, biraz 
yaklaşınca renginin siyah ol
duğunu görerek siyah ırka . 
mensub olduğuna, dilini, ko
nuşmasını işiterek milliyet ve 
kültürüne ait bir hüküm vere· 
biliriz. Fakat ferdi bünyeler 
böyle değildir. Onları tanımak 

karak köy, köy, şehir, şehir, 1 
gah çalışarak, gah dilenerek 
lzmire kadar gelmişlerdi. Fa
kat hayatında hiç okula gide
memiş yavrucuk. içinde duy
duğu bu derin boşluk, bu 
derin acıyla geldiklerinden bir 
kaç gün sonra birkaç çocu· 
ğun peşini bırakmıyarak oku
lun kapısını bulabilmişti. 

Okul çocukları bu es-
rarlı, okulun eşiğinden içeriye 
bir adım atmağa bile cesaret
lenemiyen bu çocuk etrafında 
bir halka teşkil ettiler. Artık 
durmadan soruyorlardı: 

- Sen hangi okuldan sın? 
. . . . . . . . . . . . 
- Adın ne senin? 

Mustafa. 
gayet gü~tür. Nasıl ilk nazar· - Nerelisin sen? 
da fasulye ile nohut, elma ile - Orta Asyalı Taşketten . 
ceviz biribirinden kolayca ay· Çocuklar biribirlerinin yüz-
rıldığı halde aynı cinsten aşağı terine baktılar. Orta Asya 
yukarı ayni şekilde ve büyük· onların henüz bugün konuş· 
lükte iki fasulye tanesi ara- tukları, münakaşa ettikleri, ha· 
sındaki farkı bulmak çok ince ritalar üzerinde uzun uzun 
tetkiklere va beste kalıyorsa, araştırmalar yaptıkları yerdi. 
uklan, milliyetleri ve kültür- Mustafa bu eski anavatandan 
leri müşterek iki insan arasın· geliyordu. 
daki farkları tebarüz ettir· Ona daha çok sokuldulu. 
mek te o kadar mikroskopik, Kimisi koluna girmiş, kimisi 
o kadar ilmi bir iş olmuş bu- de ellerini onun omuzuna koy-
lunuyor. muştu. Şimdi durmadan ısrar 

Cemiyetlerin umumi vasıfla- ediyorlardı: 
rının umumi faikiyet ve nok- - içeriye gir. Sınıfa gel. 
sanlarının taharri, tetkik ve Yerimiz var. Gel canım. Hem 
ıslahı dıwası evvela ferdi bün- sen kimbilir daha neler bili-
yelerin tetkik ve taharrisi il- yorsun? 
mine istinad eder. Mustafa bir türlü içeriye 

Bütün kitle davasile alaka- giremiyordu. Can attığı okula 
dar meseleler ve alakadarlar gitmemek, bu kaynaşan ha-
için bu noktayı kuvvetle ve yata kanşmamak elinde miydi ki. 
defaatla tebarüz ettiriyorum. Fakat bir kaç saat misafirlik-

D k l ten sonra o gene kapının dıan ış ma uru u şına çıkacaktı. Çünkü ruh ve 
1 - Çocuk vclilerile temas kafa ve insanların kendi vahi-

ederek onların yaşayışları ve melerinden doğan fazilet ve 
terbiye telakkileri ile çocuğun insanlık, ahlak ve cemiyet, 
doğdu~undan o güne kadı.r ge· ilim bunların hepsine sahip ol 
çirdiği hastalıklan vesaıre eğer yalınayaksan ... Eğer pa-
hakkında bilgi edinir. ran yoksa, etiketin yoksa bun-

11 - Okulda çocuğun göz lar masaldır. Ve her yer ka· 
ve kulaklarının görme · ve palıdır o insana. 
işitme kudretlerile dikkat ve Mustafanın donu yoktu aya· 
hafızasının nasıl çalıştıklarını ğında, pentolunundan dizka-
saptar. paklan sırıtıyordu. Ve yalın 

111 - Çocukların hepsinin kt aya ı ... 

- Nasıl anlıyorum ben na· 
sıl biliyorum. 

_ Öyleyse haydi sonra ne 
olmu~? 

Eğer çocuklar okumaktan 
nazlamrlarsa bir daha masal 
anlatmam ha derdi. Fakat bu 
sözde tehditten ziyade yal· 
varma hissi vardı. Hele ço· 
cukların dosyalarını karıştır
masını, yapılan resimlere bak
masını çok severdi. işte o böy
lelikle bütün bilgilerini kağıt· 
sız, deftersiz, kitapsız, öğret· 

mensiz öğreniyordu. 
Hayatın yolu okulun kapı· 

sının önünden bile geçmiyor~ 
zaten. Okul, insanları bir ma
ğazanın önünde nümunelik 
manken gibi etiketliyor. 

* * * 
Türkistanlı Mustafa tatilden 

sonra bir daha görünmedi. 
Geçen günler, aylar onu ka
famızın içinde sönük bir ha
yal gibi bıraktı. Ertesi sene 
okul açıldığı vakit te iki koluyle 
okulun kapısını kucaklayıp 

içeriye hayretle, hasretle ha· 
kan Türkistanh Mustafadan 
eser yoktu. 

Bir gün nasıl oldu bilmiyo· 
rumt derste birşeyler konuşu· 
yorduk. Çocuğun biri parma· 
ğını kaldırdı ve kederli bir 
durumla: 

- Öğretmenim bugün ben 
Türkistanlı Mustafayı gördüm. 
Dedi. 

Onu evvela birdenbire ha
tırlıyamadık. Çocuk hayretle 
yüzümüze bakarak: 

- Hani bize masal söylü· 
yordu. Orta Asyalı Mustafal 

Evet o zeki çocuk. 
- işte o kör olmuş ... 

* * * O, an bütün sınıf gözlerini 
tahtada asılı duran Asya lev· 
hasına diktiler. O, buranın 
çocuğuydu. Dilile, ruhile, ze
kasile bizdendi. Çok acı duy
duk ona, ve sanki o an hepi
miz okulun kapısında gözle
rindeki iki derin çukuru örten 
kara gözlerile kasketi yüzünün 
yarısını. örtmüş zavallı Musta
fayı görüyor gibiydik. 

1. Aytekin Kültür aynı yaşta olmamaları, öğre· Onu okuldan kilometrelerce 
tim ve eğitim usullerinin ba- uzaklaştıran şey. Okulun ka- M•• d •ı 
şarısını çok defa felce uğra- pısı önünde onun gibileri için uzaye e 1 e 
tacağından öğrencilerin yaş· çekilen duvar. Türkistan dan f k J Ad b •• 
!arını daima gözönünde tuta- lzmire, lzmirden mezara kadar ev a a e o-
rak bilhassa büluğ devresini kendisini azgın bir canavar yük satı~ 
yaşıyan öğrenicilerin durum- gibi takib eden ıstırap ... Bu Y 
lannı devamlı bir kontrola ateş çemberi Mustafanın diş- Yolculuk dolayısile 4/Tem-
tabi tutar. leri parçalıyamaz. muz/937 Pazar günü saat 10 

Bütün bu incelemeleri yap- * da Birincikordon Gazikadın· 

Tire belediye reisliğinden: 
ı - 26/6/937 tarihinde yapılan ilk açık eksiltmesinde, 

isteklilerin istenilen vesaiki tamam olarak ibraz ede
memeleri yüzünden, isteklisi çıkmamış sayılan 300 
adet su saatları açık eksiltmesinin müddeti 6/7/937 
tarihine kadar on ğün daha uzatılmıştır. 

2 - Açık eksiltme müddeti uzatılan su saatlarının : 
Muhammen % 7 ,50 muvakkat 

Bedeli Adet Cinsi teminat parası 
Lira 
3900 300 Tur bin sistemi kuru 

tip su saatı 

Lira Kr. 
292 50 

3 - lsteklil,.rin muvakkat teminat parası ile şartnamesi 
mucibince istsnilen diğer veuiki hamilen 617 /937 
tarihine rastlıyan ~ah günü saat 15 te belediyemiz 
daimi encümenine müracaatları şarttır. 

4 - Eksiltme ~ve fenni şartnameleri görmek ve izahat al
nıak istiy~nlerin her gün çalışma saatları içind~ ?ele· 
diyemiz su fen memurluğuna müracaatları ve ıslıyen· 
Jete şattnemelerden birer adedinin bedelsiz olarak 
gönderilebileceği ilan olunur. 2165 

Kimyevi 'Cle bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan /zmir-Urla Malgaca~içmeleri-

A. iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzetinde .&ü~el. manz~.ra~.ı .ot~li, gaz!no, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterılerınm herturlu ıstırahat, ıaşe 
v~ ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel ~als. suy~na 
ezher cihet rüçhandır. ,, buyurdukları bu su; muzmın mıde 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında müz
min safra kesesi ve safra yollan iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve ~e~er 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ılah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

1 Temmuz 937 

Zayi 
Ziraat Bankasındaki 2360 

numaralı tasarruf hesabım 

için kullandığım tatbik müh· 
rümü kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü kal· 

mamıştır. 

Karşıyaka Yemişçipaşa sokak 

54 No. da Şerife 

Karaburun laa memurlu· 
ğundan: 935/202 

Karaburun tayyare cemiye· 
k- -k tine borçlu karaburunun uçu 

mordağan köyünden kaymak 
ibrahim oğlu ismailin mahcuz 

küçük mordağamn yaka m~v· 
kiinde malumulhudud ve içıll" 

de 13 ağaç bademi bulun~Tl 
ve tahminen bir evlek yerın· 

~de bağ kurumu bulunan 2528 

.. metre murabbaı 30 lira kıy· 
• meli muhammeneli bağ yeri 

. k'd malu· ve gene aynı mev ı e 
mulhudud 2757 metre murab· 

, . u· 
bamda kırk lira kıymeti m 
hammeneli bağı tarihi ilandan 

.. "ddetle itibaren otuz gun mu 
k l ştır· açık artırmaya ç1 arı mı 

talip olanların kıymeti mubarrı· 
minenin yüzde yedi buçuğıı 

k · veY' nisbetinde pey a çesı 
· t ınekmilli bankanın temına 

l · tır1118 tubunu verme erı ve ar .. f 
31/7 /937 tarihine tessdıı5 · ·· ·· aat 1 eden cumartesı gunu s 

. l aktır· de dairede ıcra o unac ıı· 

"'Müşterilere ait 935-202 n 
• b'lc 
maralı dosya irae oluna ı 

1,.. ,ıııe 
ceği gibi fazla i~ahatı az hıJ" 
dahi verilir. Talıpler bu 

d . t l'k oluoııfl susun aıreye a 1 

9
31 

. ·1111 açık artırma şartnamesını 
. . k abilır· tarihinden ıtıbaren o uy l· 

. ·1·1 bit o Hakları tapu sıcı ı e sa ile 
mayan ipotekli alacaklılar. 1' 

·rtıfs 
diğer alakadarların \'e 1 

111 
h. 1 . . b hakları hak sa ıp erının u fs 

f . masrB ve bu hususta aız ve kt 
"dd' l evr• dair olan ı ıa arını . dt 

. . .. iç•" müspitelerile yırmı gun . k· 
. b'ld' elerı s icra daire.sıne ı ırm ·ı·ıe 

sic• 1 
si halde hakları tapu d li• 

be e sabit olmadıkça satış . kıt" 
nın paylaşmasından haraç ıı· 

d·ı n ı lacakları ve tayin e ı e >''i 
1. gıı. 

manda artırma bede 1 ·oi 
. beşı 

menkulün yüzde yetmış 50rı 

bulmadığı takdirde e~ ksl· 
artıranın teahhüdü bakı btş 
mak üzere artırmanın on sıl' 

b * * makla bera er, öğretmenin O Ö l lar sokağında 7 No. lu evde gene mesuttu. ğ e 
en çok müşkülata uğradığı teneffüslerinde, hele akşam maruf iki aileye ait fevkalade 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve 
otobüslerinin hepsi içmelere uğremakta olduklarından 
vesait mevcuttur. 

gün daha temdit edilmek .,ıı· 
Ç m . te· eş e retile 16/8/937 tarihıne_. 

8
ot 

nokta çocuğun fizyolojik du· üstü çocukları etrafına toplar· kıymetli mobilyaları müzayede 

heran .. u s 
düf eden pazartesi gun ço~ 

rumudur. dı. Ne hikayeler anlatmazdı suretile satılacaktır. Birinci Sınıf Mutahassıs 
Burundaki fazla etler, ba- onlara, neler de okutturmlZdı Satılacak mobilyalar meya· D . A/ • 

demcikler, ifraz guddelerinin H nında fevkalade kıymetli 7 Dr. emır ı kitaplarından. er çocuğa ne 
ahenkli bir şekilde iş görme- yapar yapar, iki masala kar- parça kadife kaplı kanepe ta- Kamçı oğlu 
leri çocuğun dimağ inkişafı şılık tarih kitaplarından bir kımı ve kadife perdeleri, yeni Cilt ve Tenasül hastahk· 
üzerinde menfi tesirler icra şeyler okutturur anlattırırdı. bir halde (Römkiedp Beimar) ları ve elektrik tedavisi 
ettiğinden ve bunların da bu- Ve dinlerken birdenbire can- markalı Alman piyanosu, Ame- lzmir - Birinci beyler sokağı 
günkü kalabalık sınıflarda ek- !anır, kitabın üstüne elini ka- rikan kadifeli bir kanepe iki Elhamra Sineması arkasında 
seriya teşhis edilememesinden par ve yalvarır gibi: koltuk, yatak odası cevizden Tf"lefon : 3479 
dolayı birçok öğrencilere geri _ Haydi şimdi sen bana mamul şıfınyerah aynalı dolap 1 
veya anormal damgası vurulur. sor. lskenderin babasını? tuvalet Amerikan brons kar· var saati, şömine aynası, ço-
Bu damganın çocuğun mukad- Ve cevaba meydan ver· yola maa somya iki korno- cuk arabası, Sachseoıverk 
deratı üzerinde doğurduğu meden: dinosu, tekrar tek kapulu markalı 8 lambalı üç mevzili 
müthiş felaketlerin müsebbibi _ Filip değil mi Makedon· aynalı dolap, iki adet iki- radyo, bir çok perakende ye-
ne öğretmen ne de çocuk şer kişilik nikel kesme mek iskemleleri, aynalı jardin· yalı. 
velisidir. Bu mes'uliyet doğ· Ve kasketini biraz yukarı karyola maa somyaları, mavun yeler, iki kadife koltuk, çay 
rudan doğruya sosyeteye daha kaldırarak: kiristal camlı aynahkbüfe, açı- masası, pöker masası, siğara 
açıkçası sosyete içindeki uz- --.,.~-------- lır dört köşe yeme masası, sehpaları, ceviz servant, ko-
manlara aittir. Fakat ortada geçmek ve devamına mani 6 adet iskemleleri, elektrik modinolar, bir çok porselen 

... ••• ~~ .. j • • ....... \ •• ;. •• • .;. 

Veysel hamamı 
acıldı 

Birbuçuk s~nedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edıl
mek ve mükemmelen· tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh-
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te
darik olunarak saygılı müşte
rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede
ceklerin herhalde memnun ka
lacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son de
rece ucuzdur. 

mesul şahıslar bulunmadığına olmak için: avizeleri, yeni bir halde 9 tabaklar ve bir çok muhtelif 
göre mesuliyet kime yüklene- "Danışma kurulu" nu kur- parça hasır takımı, ceviz şem- halı, kilim ve seccadeleri ve f O 

ı k · b' h ld o Refı" k L üt i r cek ve bu iş bu şekilde de- mak lazımdır. siye i , yenı ır a e rga saire satılacaktır. 
1 l P b t k ı T .. kçe yazı Zıevkı"nizi okşayacak poz vam edip gidecek mi? Danışma kuru unun nası rı a mar a ı ur c:9 k 

OTO 
işin içinde bulunan ve her kurulup çalışacağını başka bir makinesi, dosya o a ı, u s ~ d l b I"k r ırsatı acırmayınız Temiz işçilik 

15 de gayri menkul e~ sr 
artırana ihale edilecektır·1 be' 

·1 d' Ms tış peşin para ı e ır. 'lı11eJ 
l. edı 

deli alınmadan tes ım .b,ıe 
• 1 

Mal bedeli verilmez ıse disW 
kararı fesh edilir ve kell kJifte 
den evvel en yüksek . te 

0
1dt1' 

bulunan kimse arzetnııŞ 0tıı'' 
ğu bedel ile almağa razı ,,ıt 
sa ona ihale edilir 0 dıı. jd'~ 

sa "I" olmaz veya bulunmaz gıı 
. h beş lıf· dairesınce emen on ksr• 

müddetle artırmaya çı teb'. 
Bu artırmayı alakadarlarıı.ı iljP 
)iğe hacet olmayıp Y3101 ı. ıı''. 

çor- ·~I 
la iktifa olu_narak en ber 1 

tırana ihale edilerek 0itefl 
halde birinci ihale k~ fıı"'° 
kimse iki ihale arasında ıııe5' 

. 1 rdaO .. ıP tan ve dığer zarar a h re••· 
8 ,.e 

ul olduğu ve tapu 
01

11 ... 
k f . carı oı•· 

belediye ve va ı 1 IfılİY~ ·~ 
yüzde iki buçuk del ğıı ıl~ 
müşteriye ait oldu 
olunur . 

· l f Fırsat artırma salonu Aziz Hükumet civarı Kaymakam gün ıstırap çeken bir öğret· yazımda anlatacağım. sahibinin sesı sa on grama o- Nihadbey caddesi No. 20 
.öniin.&...!..~~~~.tılh~s~en~GQ.!i.ü~,t~in~_!~n~u~3~5~~la~k~il~e,~A~m~e~rik~a~n~d~ı-_:_~-~~Ş~ın~ı~k.~T~el:e:fo:n~:20:5:6:....:_.:..:.::::::.:.:~~~;.. ...................... . 



ANADOLU • ..,.. 
44 Yazan: M. Ayhan 

l unan'prensesi~lrini, başını Doğanın 1 
göğsüne dayamış, ağlıyordu. '----

.. 
-Doğan için, sanki hayat o dayadı .. Birkaç damla göz yaşı şartla, eğer hakik_aten sevc~sen. 

lti .. ndcn itibaren başlamıştı. döldü.. İrini , başka bır şey soyle-
Dunc kadar ağır ağır, bir - Bu da bir ihtiyaç -dedi- medi ve Doğanın orada kal-
~nıc gibi akan gönlü, şimdi maamafih, senin, benim olQlak- dığı bir hafta müddetçe onu~ 
COfkun bir seli andmyordu. lığına mademki ihtimal yoktur, hakkında aralarında başka hır 

irini, biraz sonra gelmiş, seni mesut görmek en büyük konuşma geçmedi. Doğan, ni-
~Ptan süzülen ışıklı gözle- emelimdir .. Şu sarhoş daki- hayet dönüyordu. irini ona, 
rının aralığından manah ma• kamda bunu söylerken, hiç, şunları söyledi: 
nala bakmış: hiç bir şey düşünmüyorum. - Doğan, genç, güzel, şa-
·d - . Ne kadar kaygısızsın Ablan Safiye Sultandan ve hane ve zenginsin. Gez, dolaş, 

b.enıııti· misafirlerimi görmeği onun kocası Padişahtan.. gül, eğlen, eğer o kızı sever 
ıle .. l d b oz eme in. Doğan, derhal atıldı : ve istersen ana yaz, sana 
Doğan ayak ayak üstüne - Sus irini, ne yapıyorsun yardım ederim. Sana layık 

b•bnııtı. irininin gözlerinin içine sen?. olaydım, belki bırakmazdım. 
•lttı· l F k . d'ğ' . . · rini kendini topladı : a at sem sev ı ım ıçın saa-
- Ben, Dokalara, Düklere - Haklısın... detini de isterim. Yani, sana 

~elik vermiyen insanım. Hatta Ayağa kalktı, gözlerini sildi. yardım edeceğim .. 
~lratorlara, hatta hüküm- Tatlı tatlı güldü: Sonra kulağına iğilmişti: 
l lara .. irini onun yanına yak- - Güzel değil mi?. Haki- - Artık bu gece, sen yal-
l'fh. Omuzlarma dökülen saç- kalen güzel değil mi? .. Kub- nızsın, ben yalnız ... 
arını okşadı: 

B benin altında böylesi bulun· Doğan, o gün hareket et-
- ilirim Doğan.. Fakat en maz... mişti ve anlamıştı ki, kalbi 

bakPervasız gönülleri bir çift Ve, birdenbire Doğanın du- arlık seviyordu. Hem de an-
ış ınağlub eder. 

A daklarına iğildi: .cak adın işittiği, yüzünü u.tak-
iat;rıu:ı;madım, ne demek - Ver -dedi- ver dudakla- tan gördüğli, tar.ışmadığı bir 

iri · rını ... Benim öptüğüm dudak· genç. kızı seviyordu. 

-nıHo· m
1 
uzlarmı silkti: d k . B _ Sonu val' -lar, onu a öpece tır. ir v . ·~ .... 

;·s:~~.ç~~:i~•yva.ı,;.;? Fevkal&de toplan-
d renaes sarhoştu, birdenbire, t v 
ı.0i'ruldu. Bütün itidalini top- ı ya r a g 1 r 1 ş 
fi; gibi oldu. Sonra gene ha- , 

Çe sendeledi: 8 Numaralı Karapınar incir 
0 

- Var -dedi- Var!... Sen 

rı~ ıeyrcdiyordun.. tarım satış kooperatifinden 
••vu~~:~· zuraki bir kahkaha Karapınar incir müstahsilleri kooperatifinde 7 .Mayıs. 1937 

• tarihine kadar ortak bulunanların 23 .Temmuz. 1937 cuma 
bir - Ne demek istiyor.sun; günü saat 14 te Karapınar kooperatif deposunda yapılacak 

ley anlamadım Vallahi!. fevkalade toplantıya asaleten veya temsilen iştirakleri rica ve 
di;- Beyazhyı ... Beyazhyı gör· ilan olunur. 

.. n dttil "? 

[)Ne.an h~ı. · 'f' · b d -5 , ıç ıstı mı ozma ı: 

kı - Evet, gördüm. Güzel bir 
kı~d hatta, senin, onun hak
lilin~ ~ana malumat vermek· 

p 1 bıle bekledim .. 
bir ~enses, partiyi kaybetmiş 
du ın~a1n gibi, koltuğa tutun· 
..... •. Roz erini başka noktalara 
"''""ird· ı. 

liafif bir sesle: 
lftl:- Dokanın yeğeni -dcdi
·~I bir kız .. 

8ir,z d" ·· d'" S ·ı A etti: uşun u. onra ı ave 

ttkb~ncak sana yakışabile-
1) ır kız. 

\ı, di•n, hayretle lriniye bak
tcsı11 . er Yunan prensesinin 
"•rd~rınde birkaç damla yaş 

'\ 

· - Ne oluyorsun İrini? 
- 1-f· aı.ekte ıç.:· Doğruyu söyle· 

tulb 8~enı ona yaklaştırıyo· 
~~ti ır kız ki Doğan; seni 
~ıclı rn ve onu da çok iyi 
dth, lı~ için, ona, senden 
11,tt. ~Unasibini görmedim. 
-)ni ıl~ tanıştığımız gün bile 
clQ)')i le~ düşünmüştüm. Daha 

Yeyıın mi? Ona! 

)~~en, Meçhul Korsana 
8·ı bir kızsın! 
"' e ded" ı uot ım .. 

~,,,.._ ~ şaşırmıştı. Ccvab 
"-• edı.. irini bos gözlerle .. .,." , ~ ......_ İ bakındı : 

() •tcrsen tanıştırayım? 
......_~an kendini topladı: 

Jl''lcat liayır, istemem İrini .. 
irin· sen çok izam ettin .. 

~~/' dalgın dalgın ona 

Ruzname 
Karapınar incir müstahsilleri kooperatifi Ana mukavelena

mesine göre 7 .Mayıs. 1937 tarihi itibarile tanzim edilen 
Blanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdikile alakadar idare 
meclisinin ibrası ... 

* * * 
İlk genel kurulda seçilen or~~kl~r; ~redi kooperatiflerinden 

iltihak suretile satış kooperatıfımızc uye olan ortakların da 
reylerini kullanm~ları~a ve ~&naatlarını. ~zhara imkan vermek 
gaycsilc istifa ettıklerınden ıdare heyetımız ~3 .Temmuz. 1937 
cuma günü saat 16 da Karapınar koopcratıf deposunda f ev· 
kaladc bir toplantı akdini tensip etmiştir. Biıtün ortakların 
asaleten veya temsilen hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu ve yedekleri seçimi. 
2 - Hakem kurulu seçimi. 
3 - Teşkiline karar verilen birliğe ait kanuni mcrasım ıç.ın 

yönetim kuruluna selahiyct verilmesi. 
4 - Kadro ve bütçe. 

ödemiş inhisarlar Müdürlü
ğünden: 

Ödemiş, Tire Ambarlarile mahalleri demiryolu istasyonları 
arasında ve Ôdemişle Adagide ambarları beyninde gidip ge
lecek dolu ve boş tütün ve müskirat sand ıklarile yaprak tütün 
denklerinin ve ispirto bidonlarının bir senelik nakliye ücreti 
açık eksiltmeye konularak talip çıkmadığı için eksiltme müd· 
deti 5 Temmuza bırakılmış olduğundan isteklilerin şartname· 
lerini görmek üzere mahalleri inhisarlarına ve eksiltmiye iştirak 
için de Ödemiş inhisarlarındaki komisyona müracaatları temi· 
nat akçesi altmış beş liradır. 2176 

Devlet demiryollarından 
Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 

mallar 15-7-37 perşembe günü saat 16 da açık eksiltme sure· 
tile lzmir Alsancakta 8 inci · işletme idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3~020 -~~ruşlu~ muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayın cllıgı vesıkalar ve kanunun 
4 üncü maddesi ll!Ucİbince işe girmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 16 ya 
kadar lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliğine 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ahnır. 
Muhammen Bedeli 

'-' ~~k, İzam et"Dek için 
'f~ k vesile ve sebeptir. 

•nlı pren~cs bundan Cinsi Miktar Eb'adı Lira 
bt"nı Dotamn ıötıüne Çam tahta 5000 °3,40-4X0.18X0,03,, 4536 

Kuruş 

lzmir ithalat gümrüğü müdiiriüğijndenı 
Kapların Sıkleti 
adedi Nevi Markası No. kilo ırıtrn 

3 sandık 
2 paket 
2 sandık 
2 
6 
1 

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" ,, 
varil 

paket 
sandık 

balya 

" 
sandık 

" 
çuval 
parti 
demet 

S.D 
CZAM 
adres 
DDC 
FGA 
TZM 
z. o 
adres 

" 
T E 
yok 
TMw 

hila 

3378-80 
6990-91 

1·2 
100-1 
867-72 
86 

424 ve 426 
3-4 6-7 

3335 
6165 

5-19 
bili 

1498 
7 200 

24fi900 
347 300 

lS.St 
56 
68 adet 

230 
18 
16 500 

106 500 
20 500 

103 400 
540 
270 

Faıuneli pamuk mcnauç&l 
içi ipek aıtarh deri Cont• 
lastik ökçe ve çivi 
demir makine abamı 
fasuneli pamuk men~ucat 
anilin boya 
erkek ıapkası 
akömulatör 
adi pamuk mendil 
fasuneli p. mensucat . 
porselen elektrilti düyü 
radyo ve aksamı 
kasarsız pamuk mensucat 
adi demir çenberlik 
demir galvanizli saç 

559 
.... 657 
+ 697 z: 710 
...... 591 

.... 
m 
S9l 

f\ 723 
33 

1 
1 

parti 

il 

900 
900 

demir boyalı in~aat levazımı 
adi yassı ve yuvarlak çubuk 

~ 689 
...... 690 
1 692 
• 691 

693 demir 

" ,, 2700 köhne demir 
Yukarıda yazılı eşya 12-14 ve 16· 7 · 37 günlerine rasthyan günde saat on dörtte açık ar· 

lırma suretile dahile satılmadığı takdirdede aynı günde ecnebi memlekete gönderilmek üzere 
satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrütü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. -Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri No. ıu 

Eski Yeni 
756 lkirıci Süleymaniye Mısırlı caddesi 

ada 154 parsel 17 3-4 hissesi 
Bila No. 

768 Toraman mahallesi Cedit sokak 
ada 411 parsel 19 28·80 hissesi 

774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 
ada 199 parsel 77 2· 14 hissesi 

777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik caddesi 
ada 203 parsel 64 2-16 hissesi 

16 taj 

29 

4,6,8 

55.57 779 ikinci Süleymaniye M. Yüzbaşı Hasan 
ağa S. ada 142 parsel 13 46080.371640 

804 Güzelyurt mahallesi Gebeş sokak Bili No. 
ada 201 parsel 6 2-8 hissesi 

807 Hasanhoca mah. Osmaniye sokak 
· ada 343 parsel 76 14-24 hissesi 
815 Birinci Sülcymaniye Aras sokak 

ada 596 parsel 1 
821 Güzelyurt mahallesi Gebeş ıokak 

ada 199 parsel 90 7-48 hisse 
837 Güzelyurt mahallesi Hacı Süleyman sokak 

ada 198 parsel 7 3-S hissesi 
839 Güneş mahallesi Gelincik sokak 

ada ~96 parsel 8 28-48 hiaeai 
842 Ahmet ağa mahallesi Alipaşa caddeıi 

ada 269 parsel 35 1 ·3 hissesi 
843 Ahmet ağa M. Şadırvanalh 

ada 269 parsel 20 1-3 hissesi 
844 Ahmet ağa mahallesi Şadırvanaltı 

ada 269 parsel 2 l 1-3 hissesi 
852 Güneş mah. 2 nci Hacı Süleyman sokak 

ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 
853 Güneş mah. ikinci Hacı Süleyman sokak 

ada 197 parsel 13 4-11 hissesi 
858 Bornova Eski havra yeni yıkık minare S. 

40-160 hissesi, 12 sehim itibarile 
865 Toraman Mıh. Cedid sokak 

ada 411 parsel 13 12-24 hissesi 
867 Güzelyurt Hacı Süleyman sokak 

ada 198 parsel 6 8-24 hissesi 
871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak 

3-8 hissesi 
874 Güneş mah. Azizler sokak 

ada 197 parsel 80 3-48 hissesi 
881 ikinci Süleymaniye Yüzhaşı Hasanağa S. 

ada 132 parsel 15 3-8 hissesi 
883 ikinci Süleymaniye Kiremitçi sokak 

ada 166 parsel 7 128-256 hissesi 
887 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye cad. 

ada l l 2 parsel 13 
888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey S. 

ada 99 parsel 10 
889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 

ada 27 parsel 2 
890 Karşıyaka alaybey Şadiye sokak 

ada 28 parsel 11 
891 Karşıyaka alaybey Şadiye sokak 

ada 25 parsel 16 
892 Karşıyaka Osmınzade Reşadiye sokak 

ada 100 parsel 1 1 
893 Karşıyaka Oımanzade Reşadiye sokak 

ada 11 O parsel 2 
894 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye ,, 

ada 110 parsel 19 
895 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak 

ada 110 parsel 18 
896 Karşıyaka Osmanzad~ Reşadiye geçidi 

ada 110 psrsel 14 
8~8 Karşıyaka Osmanzadc Reşadiye S. 

ada 100 parsel 19 

24 tıj 

Ye. 23 37 ,, 

14 16 " 

22 

taj 4 11,23 

16 taj 

13 " 

11 " 

4-2 

26 

4 laj 

16 

51 

20 

41 taj 

6 

51 

15 

14-2 

27 

17-17 

37- 31-1 

41- 37 

43- 37-1 

45- 37-2 

3 

31 27 

905 Karşıyaka Donanmacı mah. Fadılbey S. 17 
ada 76 parsel 4 

19 

Nev'i 

Arsa 

Ev 

.. 

M2. 

195 

42 

Depoıitoıu 
T.L 
6.-

2.90 

so.-
Kahve, yahuthane. fmn 137 .50 

Ev, bahçe, arsa 79.40 

Ev ve avlu 10.-

Mağaza l 16.80 

Ev 20.-

" 27.80 

Oda 24.-

Ev 58.40 

Dükle in 38.80 

" 132.75 

" 25.-

Ev ve avlu 70.-

Y ahuthıne oda 3.-

Ev 18.48 

Arsa 4.35 

" ve oda 10.-

Ev ıo.-

.. 7.20 

" 16.80 

Ar!I 1.26 

Tarla 777 M2 62.16 

" 1830 " 91.50 

Arsa 19.80 

.. 986 48.60 

225.50 22.25 

5075 304.50 

Tarlı 2669 160.14 

.. 2655.SO 132.15 

.. 1541 128..54 

il 4083 97.9' 

Araa 348 27.84 

2140- 428.-

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peıin veya takıitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 14.7.937 çarşamba günü saat onda ytpılmı~ kaydile artırmaya konulmuo-
tur. istekli olanlarıa hizalarmda yazıh depozito ak91sini veznemize yatır..,.lc arbnnaya giraıe· 
lerı \ 'C yan)annda birer fototraf aetİrmcJerİ ilin olunur. 26 1 2050 



"AD JUT ANS,, vapuru ha· 
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 

1 Temmuz 937 

ğişikliklerden acenta mes'u· mm .. •a--------,•.e•m•m•t5ız•d•a •Pİ~R•E•d•en-B•o•s•T•o•N--.•.D•U•N•A•,•, •v•ap•u•ru- l•O• T• e•m- · 
livet kabul etmez. V. N. 

- W f H VAN ve NEVYORK içinhareket muzada bekleniyor. BEL-
" UM DAL,, Umu- • • • • eJecektir. GRAD, NOVISAD, BUDA-

A O ZEE& Co "EXCHORDA,, vapuru EŞTE BRATISLAV LINZ mi Deniz centa- er . 16 Temmuzda PIREden BOS- p A 
l ğ Ltd ve VIY ANA limanları için · · l 1 • DEUTSCHE LEVANTE LI- TON ve NEVYORK için hare· 

L r k d k · yük alacaktır. 
Heııenl•C l•DeS N E. G.m.b. H. et e ece tır. __ 

HAMBURG. Seyahat müddeti: DEN NORSKE MIDEL-
Lİmİfed ''CHIOS,, vapuru 2 tem· PiRE • BOSTON 16 gün HAVSLINJE 

muzda bekleniyor.HAMBURG PiRE • NEVYORK 18 gün o S L O "HOLLANDIA,, vapuru 28 
Haziranda beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

.. IRLAND " vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem· 
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde gi.ı:işi· 
lemez. · ' f' 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

ve BREMEN limanlarına yük SERViCE MARITIME RO· 
çıkaracaktır. UMAIN. BuCAREST 
AMERiKAN EXPORT LI- "DUROSTOR,, vapuru 31 

NES Temmuzda bekleniyor. KÔS-

"BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PİRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li-

The ~ci~~R!~:'o~SHIP ~;~~~1~zL!~t~;m~~~~ZA manian için yük alacaktır. .F Türk Hava Kurumu 
~i~;~:HB1t~1~ir:E~~ li~~~~1~~~~ki~~~~·~ Fr::~z;:;;y:::er01• Büyük piyango~LJ 
Jarı için yük kabul eder. L 1 V E R P O O L Fransızca dersinden ikmale 2 nci keşide 11 haz iran 193 7 deJtf 

"EXECUTIVE,, vapuru 9 "DROMORE,, vapuru 18 kalanlarla yeniden Fransızca O ı · 1tf 
Temmuzda bekleniyor. NEV· Temmuzda LİVERPOL ve k Bu"rvu .. k ı·kramive 40,00 ırao.1 

,,, ders alma istiyenlerin bihak· J 'J 1" 
YORK için yük alacaktır. ANVERS ]imanlarından yük kın istifade edebilecekleri sa- Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikra;1 

AMERıcAN EXPORT LINES çıkaracak ve BUR GAZ, VAR· lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat var 1'd' .. , 
KÔSTENCE SULrNA Jahiyetli bir muallim, bu di· kıt .. 

THE EXPORT STEAMSHIP NA, 1 1 Ayrıca: (3,000) liradan b~şlıyarak (20). li~aya . 0Jıtll 
CORPORATION GALATZ ve İBRAIL liman· teklerine müsaid şartlarla ce· büyük ve küçük birçok ikramıyelerle amortılerı havı "tıt!l 

PiRE AKTARMASI SEYRi larına yük alacaktır. vab vermeğe hazırdır. lstiyen· bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet alı:n8 l 
SEFERLER Soc . Royale HONGROISE ferin yazı işleri müdürlüğü- çekinmeyiniz. $1 

"EXCAMBION,, vapuru 2 DANUBE MARITIME müze müracaatları.. \s ..... ~ 

•Pu•• ftien Şahap Tesiri tabii, eısiz bir mü.shi!dir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, b
6

• 
' rekleri rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavaıye ederler, 


