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Limanımızda 
İngiliz mühendisleri tarafın

dan sondajlar yapılacak 
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e 
Fransızlar hududlarımızda 

çete teşkilatı yapıyorlar 
Komite ictimalarına devam ediyor. Projemiz 

' 
çalışma usulünde bir unsur teşkil etti. 

l tanhul, 10 (Hususi) - Fran· 
eızlar, Ermenilerle bir takım ser· 
serileri para ile tutarak hudutları· 
mızda çete teşkil!itı yapmağa 

başlamı§lardır. 

Ccnen·e, 9 (A,A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi· 
riyor: 

Sancağın statusunu ve teşkilatı 
esasiye hanununu hazırlamakla mü· 
kellef olan eksperler komitesi dün 
öğleden sonra ınesaisine devam 
etmiştir. 

Ko~ite kcndi!inc; çizdiği ç-a· 
lı~ma usulü dairesinde B. Numan 
lenemencio~lu tar:ıfından tevdi 

edilen ve komitenin ~·.ılışma unsur· 
lanndan birini teşkil eden projenin 
lüzumlu ve esaslı hükümlerini mü· 
znkere etmek suretilc:konscy tara· 
fından 27 Kônunusanide tasvip 
edilmiş bulunan rapordaki pren· 
iplerin tetkikine devam C)lcmiştir. 

Bu suretle komite ancaf,rın 

harici işlerinin müstakbel idaresine 
beynelmilel anln~malann imzası ile 
kat'iyet kesbedişine n Suriye dev· 
leti ile para si temi ittihadına dnir 
ol .ııı meseleleri nazarı dikkatten 
ı;eçirmİ§tir. 

Valimiz ve son 
neşriyatımız 

''.Bilet paraları geri 
verilecek •. ,, 

"Gazetenin bu iş UstUnde 
durması da tabiidir.,, 

Devlet demiryollan idaresinin 
f'azar günkü hava gösterisinde hal· 
kın ihtiyacını karşılıyamadığı ve 
fazla bilet kesildiği, vagonlara fazla 
Yolcu olmak suretile izdihama se· 
hchiyet verildiği ,.e bazı vatandaş· 
lıınn aldıkları biletleri kullanama· 
dıklan lıaklnndaki neşriyatımız 
ltıalumdur. Valimiz Bay Fazlı Gü· 
lcç hu me\•zu üzerinde clüo bize 
~Unları söylemiştir: 

- İzmir halkının çok yüksek 
'e İftihar edilecek :ılakası kar~ı· 
rııruJa 1zmir'deki nakil va111talarırıın 

) etişemediği ' 'e nakliyatta bir 
81 kıntı olduğu emrh·ak:idir. Bunu 
l.ıep gfirdük. Gazetenin lm iş fü;. 

tünde durması da tabiidir. Fakat 
Yııziyeti alı'lkalılar bana izah ettiler. ·r 

Ctkik ettim. Ellerindeki imkan· 
111ra, azami haddinde başvuıdukla· 
~ru, hatta hu işi kolaylaştırabilmek 
ı"İn bazı havali kararlarını muvak· 
knten tatil dahi etıiklcriui anladım. 
Ate l . d · · · e e daha %.ıya e taşıma ı~ının 
~1 ıa zamıına sığdırılabilmesi im· 
Gnlannı tayyare sösterilerini gi>r· 

tı.ıek i tiyen h:ılkın fazlalığı ile 
le} ' f 
h 1 etmek kabil oJamamasındadır. 
Iaahaza başka zamanlar için bu 

1~'Ctiiheden istifade cdilece~i ~üphe· 
aigdir B d - . l •. . t 

• • U a S05terı saat erının an· 
Zıtn• 
b 1 

\ •c katarlara daha fazla zaman 
ıra)ulnıaınaeı ~eklinde tecelli ede· 

tek.tir 1 · 1 d"l · b'l tl · 
11 h' · •tuna e ı mcmıı ı e erın 
.:: 

1Llcri <le idareye müracaatla 
li talarını alacaklardır., Hiç tilphe· 
ı b" da .haklarıdır. 

--Komite bugün müşahidlcrin 1 hakkındaki mütalealarını 

Bayır, Bucak ve Hazine nahiyeleri cektir. 
dinliye· 

Bombaları kimler patlattı 

Viyana'nın Ren meydanı 
bir anda kana boyandı 

Jstanbul, 10 (Jlu. 
sııs.i) - \ iyana'dan 
lıuher ,·eriliyor: 

Kral taraftarlan· 
nın, Ren meydanında 

tertib ettikleri umumi 
Lir toplantıda llah~burg 
hanedanının tekrar talı· 
ta dönmeleri lehine 
nutuklar söylenmiş, nü· 
mnyi~ler yapılmı~tır. 
Bu esnada; hüvi)etkri 
te bit edilemiyen ve 
fakat llabsburg"ların 

dönmesini istcrniyen· 
lerdcn oldu~u anlaşılan 
eşhas tarafından kalabalığın ortıı!ı· 

na biribirini takiben 8 homha atıl· 
mıştır. Bomhalann bir kısmı pal· 
lamış ve mitinge i tirak edenler· 
den birçok kimseler yaralanmıştır. 

Arşidük Olto 
Ôlenlerin miktan henüz teabit edil· 
roemi~tir. 

Hadise, 
uyandır0111 

IDl§tır• 

. 
\'iyana'da heyecan 

ve derin ak.iıler yap· 

Mühim değişiklikler olacak 

Muhafazakarlar partisi 
dağılacak mı? 

..... -· 
Finans bakanlığı için, en ziyade 
şansı olan namzedler kimlerdir? 

Sir Samver Hoar söylev verirken 
Londra, 10 (A.A) - Daili 

Mail gazetesinin bildirdiğine göre, 
taç giyme meraeimindcn sonra B. 
Baldvin, Rnmscy :\Iakdonald, Hali· 
faks ve Ilalisham ietifalarını ve· 
recek.tir. 

Maliye nazırlığı için en r.iyade 
~ansı olan namzcdler Sir Samu~l 
IIoare Ye Rııncimandır. M. Eden 
•e Duf f Cooper ise mnkilerini 
muhafaza edecektir. 

Londra, 10 (A.A) - Daili He· 
raldın bildirdiğine cöre, B. Neville 
Çemlterlaya iki a7a kadar baın· 

killiğe gelecek vo maliye nazırlığı· 

na da Sir Samuel Iloare tayin 
olunacaktır. 

Bu gazetenin sandığına göre, 
muhafazalı.ar partinin lağvedilerek 
bir milli partiye inkılibı da pek 
muhtemeldir. 

Londra, 10 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Gayri resmi bir membadan 
bildirildiğine göre, B. Daldvin ge• 
lecek mayııın 22 ıinde haı'YekAJet· 
ten çelı.ileHk n yorinc .L'1nille 
Çemberla7n ı•t•cektir. 

Türkceden 
' 

Başka dil ile ko
nuşanlar 

Ankara, 10 (llusuej) - Ana 
dil olan Türkçeden başka dil ile 
konuşan Türklerin, hars ve içtimai 
Nhada diğer Türk kardeşlerimizin 
mevkiine gelebilmeleri için esaslı 
bir program altında çalışılması 

tekarrür etmiotir. C. Il. Parti:.in<le 
bunun için bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Alakadarların •erdiği malumata 
göre vilayetlerle kazalarda ayni ko· 
misyonlar teşekkül edecektir. 

Scyhandaki villiyat komisyo· 
nunda Seyhan '.saylavlan da çalışa· 
caklardır. Bu iş, ayıu l 7 sinde 
parti umumi idare heyeti toplant· 
sında mevzuubahs edilecektir. 

Irak seyahati 
Hariciye Vekilimiz 

Haziranda Bağ
dat' a gidecek. 

B. Tevfik Rüşdü Aras 
Ankara, 10 (Hususi) -

Hariciye Vekilimiz Bay Tev
fik Rüşdü Aras, Haziranda 
Bağdat' a gidecek; Türkiye, 

r ' 
1 Büyük Şef, An-
kara' ya vardılar 
Başbakanımız, Atatürk'ü vila

yet hududunda karşıladılar 
Ankara, 10 (Hususi) - Reisicumhur Atatürk, bugün Aukara'yı 

~ereflendirmişlerdir. 

Da.hakanımız İsmet lnönü, .Büyük Şefi vilıiyct hududunda kar· 
şıladılar. istasyonda binlerce halk, Vekiller, saylavlnr, Mııreşal Feni 
Çakmak, komutnnlnnmız, ecnebi devletler sefirleri Atatürk'ü islik.bal 
ettiler. Büyük Şef, alkı~lar arasnda trenden inmişler ve karşılayıcı• 
lan selamladıktan sonra refakatlerinde Başbakanımııı: olduklan hald·eJ 
şehirde kısa bir gezinti yaptıktan eonra Çankaya köfküoü tcınf 
buyurmuşlardır. 

Standardizasyon zaruridir 

üzüm kongresi dün sa
bah Ankara'da toplandı --·-· • 
lktısad Vekilimiz, standardizas-
yon işinin ayni zamanda mem-
leket meselesi olduğunu söyledi. 

Ankara, 10 (Hususi) - Üzüm 
kongresi, hu sabah !inat 10 da 
açıldı. İktısad Vekili n. Celil 
Bayar, kongreye gelenleri selamla· 
dıktan eonra, üzüm tiplerinin stan· 

dıırdize edilmesi işinden uzun uzıı. 
clıya bahsetmiş ve bunun, bir nıem· 
leket meselesi ve ~aruri olduğunu 
söyleruiıtir. 

Vekilimizin söylevinden eonr11 
kongre birinci reis •ckilliğine İz· 
mir ıaylayı ve eski 1k.tısad Vekili 
B. Rahmi, ikinci reiı vekilliğine 

İzmir ihracatçılarından ~erif zade 
B. Remzi ile Manisa ·ıı B. Riza 
seçilmişlerdir. 

Reis vekilleri t1eçiluikten sonra 
kongre umumi 11ekrcterliğine iç ti
caret umum müdürü l\Iüıntaz inti· 
hab edildi. Dunılan sonra zirai iş· 

- Sonu 4 ncü sahifede -

Halkevindeki 

B. Celal Bagar 

toplantı 
Irak, İran ve Afganistan mi
sakı hakkında Bağdat ricalile 
müzakerelerde bulunacaktır. Kulüblerin birleştirilmesi 

B. M;;s-o-lin_i_ formalitesi tamamlandı 
Dün Tobruk 'a 
hareket etmiştir. 

Roma, 10 (A.A) - B. Muaso· 
lini bugün Libya 'ya hareket ede· 
cektir. Duçe otomobille Gaeta'ya 
giderek Cavaour k.ruvazörilne hine• 
cel..: ve hu ayın 15 inde Tobruk'a 
muvaealiit edecektir. 

Baovekil 15 martta Trahlus 
panayınnın küşad resmini yapacak 
ve bundan sonra otomobille MıRır 
hududunu Trablusgarb'a Lağlıyan 

yoldan geçecektir. Hu yolun uzun· 
luğu l 900 kilometredir. 

Roma, 10 (Radyo) - B. 1\lus· 
eolini, hu eubah 'fobruk'a hareket 
etmiotir. 

Kömür sergisi 
Ankara, 10 (Hususi) - Fır

tına yüzünden bazı vapurların 
eşyaları geç getirmelerinden 
kömür seriİsı birkaç iÜn tehir 
od il mittir. 

• 
Bazı itirazlara Valimiz cevap 
verdi: Mes'uliyet benimdir! Dedi 
Ücok Türk tarihinde çok zengin ve 

şerefli birf ismin ta kendisidir 

Halkevi binası 

- Yaz111 b•tinci sahifede 



lzmir'e Akala J:!amuk to- _ '1'111 
humu gelıyor. rm~ -----------·· --·---·---.. .. - ... _..._. _,____ .... . 

1 

ihtiyacın üçte -biri bu tohum- !/talyan mekte-
larla temin edilecek. -binde hırsızlik-

Avusturya"' Bü- Noterler 
yük elçisi muameldtı 

f zmir pamuk müstabsılları, yakmda Akala pamuac tohumuna 
kavuşacaklardır. Ankara'dan alınan haberlere ıöre Ziraat Ve· 
kileti, Eskişehir'de Çırçır 111mtakasında yetişen pamuk tohum· 
!arından 100 tonundan ilk partiyi, bu ayın 20 sinde lzmir'e 
gönderecektir. Bunu, diğer partilerin gelmesi takib edecektir. 

. ···-600 lirayı çalan 
Klimenti'dir 

ikinci Kordonda lzmirpalas 
arkasında ltalyan mektebinden 
600 lira çalındığını ve hırsızın 
yakalanması için zabıtaca tah
kikata başlandığını yazmıştık. 

Dün akıam lzmir'e 
geldi. 

Avusturya hükumetinin An· 
kara büyük elçisi dün akşam 
Ankara treni ile şehrimize gd
miştir. 

.......... __ 
Müddeiumumilik. 
çe teftiş ettiriliyor .• 

Cumhuriyet müddeiumumi
liği, noterlerin muamelltmı 
teftiş ettirme~e başlamıştır. 
Müddeiumumi B. Hulusi birinci 
noter, Bay Nadir ikinci noter 
ve Bay Rüştü Uskent üçüncü 
noter muamelatını dünden iti
baren teftişe başlamışlardır. 

lzmir müstahsıllarına verilmesi kararlaştırılan 100 ton Akala 
pamuk tohumu, lzmir pamuk müstahsılları ihtiyacının ancak 
üçte birini karşılıyabilecek ve üçte ikisi, diğer iyi pamuk to
humlarile karşılanacaktır. Mıntaka, pamuklarında hiçbir has
talık olmadığı için diğer pamuk tohumlarının kullanılmasında 
mahzur görülmemektedir. 

Bu hırsızlıtı yapan ve mek
tebin direktörlük dairesinden 
600 lirayı çalanın, bu mektebe 
her zaman teklifsiz bir şekil
de giren ve Bayraklı' da ftal
yan kiıisesi tarafından bakılan 
ltalyan tebeasından Klimenti 

Büyük elçinin lzmir seyahati, 
hususi mahiyettedir. Elçi bu 
seyahatten istifade ederek 
Bergama ve Selçuk'a gidecek, 
oralardaki asarıatikayı ziyaret 
eyliyecektir. 

BUyOk bir hahl 
Münih'te son zamanlarda 

imal edilmiş 20 büyük halı
dan birisi Paris 1937 sergi· 
sinde teşhir edilecek imiş. 

Bu halı, Almanya Güzel 
san'atlar odası reisi profesör 
Ziegler tarafından tersim edil
miı ve buna göre dokunmuş· 
tur. Halının mevcud halıların 
en büyüğü olacağı ve ateş , 
hava, su, toprak, yani anasırı 
erbea,,yı temsil edeceği söy· 
lenmektedir. 

Garip bir ruzname! 
lngiltere'nin müstemlekit 

müzesine papas T om son is
minde birisi bir ruzname he· 
diye etmiştir. Bu ruzname 
haftan b• mürekkep balığı 
mürekkebi ile yazılmıştır. 

Uzan zamanlar Samya ada-
11nda yaşamış olan hu papas, 
hatıratını günü gününe bir 
deftere kaydetmiştir. Bulun
dutu yerde kimyevi mürekkeb 
olmadığı için yerlilerin avla· 
dıklan mürekkep balıklarının 
ıiyah renkli mayiini kullan
mıttır. 

Farelerin sevdl§i renkl 
Renk beğenmek, renk sev

mek bir zevk için ölçü olabi
lir; fakat farelerin mavi rengi 
betenmelerine, sevmelerine ne 
mana vermek lazımdır?. Doğ
rusu bilemiyoruz. 

Yapılan tecrübelere göre 
farelerin halıların mavi renkli 
laamılannı difliyerek yedikleri 
anlaşılmışbr. Bundan .başka 
birçok fare yuvalarında mavi 
r~nkli yün vesaire parçaları 
bulunmuştur. 

Esmer dilberlere retbetl 
Amerika'da Miçel ismindt: bir 
it adamı, sahibi olduğu büyük 
mağazalarda satıcı kızların iş
leri ve muvaffakıyetleri üze
rinde altı ay tetkikatta bulun
ııauştur. 

Bu tetkikat neticesinde mü
atetede en fazla satıı yapan 
lazlann hep esmer dilberler 
arasında olduğunu tesbit et

----
Buca'da 

adında 25 yaşında bir genç Sivrisinek mü. 
olduğu anlaşılmıştır. 

Klimenti dün tutulmuş, hak- cadelesi 
kında tanzim edilen tahkikat Kızılçullu halkı elektriğe 
evrakile adliyeye verilmiştir. kavuşuyor 

Müşteriler, nedense ayni Tahkikata göre, Klimenti, Buca Belediyesi, Buca'da 
malı satan iki kızdan esme· umumi şekilde sivrisinek mü· parayı bulunduğu ıeonsol gö· 
rile ahşveriıe heveıli bulun· zünden çaldıktan sonra, bütün cadelesinc başlamıştır. Buca
makta imişler.. nın Yukarı mahallesinden itiöğretmenlerin ve direktörün 
Postacılar ve köpekleri derste bulunmalarından istifa- baren bütün evler, Belediye 
Vaşington postaları müvez· de ederek hızla aşağı kata memurları tarafından gezilmiş, 

zileri, birçok evlerde bulunan inmeğc başlamıştır. Çünkü su çukuru birikintilerine ma
köpekler tarafından ısırıldıkla- direktörlük dairesi, üçüncü ve zot döktürülmüştür. Diğer 
rından şikayet etmişlerdir. Bu en üst katta idi. Kapıda (Hu· semtlerde de mücadeleye de
münasebetle 'Posta idaresi vam edilecektir. Buca Beledisusi) kelimesi yazılı bir levha 
evinde saldıran köpek bulu- bulunuyordu. Bu odaya kimse ye Reisi B. Nazım Anık, siv
nan evlerin tesbit edildiğini ve risinek mücadelesi işi ile bizgiremezdi. Paranın bulunduğu 
bunların mektup ve gazetele- konsolun anahtan da ortada zat ve ehemmiyetle a1ikadar 
rinin tevzi edilemiyeceğini bil- ve masa üzerinde duruyordu. olmaktadır. Kızılçullu halkının 
dirmeğe mecbur kalmıştır. lzmir daimi elektrik ceryanın· Klimenti, en alt kata inince 
Bu hadise üzerine Londra posta bir öğretmenle karşılaşmış ve dan istifadesi için Kızılçullu-
müveZ7ileri de şikayete baş- daki evlere umumi hattan cer· yüzünü görüp tanımasına ma-
lamışlardır. Çünkü Londra'da ni olmak için koluyle yüzünü yan verilmesi hususunda Buca 

Kilovat tarif esi 
Ne nisbette ucuz. 

/atılacak? 
Kilovat tarifesinin yeniden 

tesbiti için toplanan Tarife 
komisyonu, kat'i bir anlaşma 
elde edememiıtir. Haber aldı-
ğımıza göre, lzmir Elektrik 
Şirketi, idare meclisinden al-
dığı direktife göre kilovat üc· 
retinde ancak yirmi para ten· 
ziJat y~ılabileceğini bildirmiş, 
fakat Tarife komisyonu, bu 
kadarcık tenzilatı kabul etme
miştir. 

Çünkü, komisyonun diter 
üyeleri, kilovat ücretinin daha 
çok ucuzlatılabileceğine kani
dirler. Onun için komisyonda 
anlaşma hasıl olamamış ve 
ihtilifm halli, Nafıa Vekaletine 
bırakılmıştır. Kilovat tarifesini 
önümüzdeki altı aylık devre 
için Vekalet tesbit edecektir. 

Kilovat tarife komisyonu 
azası, fazla tenzilat yapmak 
mümkün olduğu hakkındaki 
esbabı mucibeyi Vekalete bil
dirmiflerdir. 

bir sene zarhnda 5500 posta örterek kaçmakta :devam et- Belediye Reisliğinin teşebbüsü 
müvezzii köpekler tarafından miştir. Fakat onun hızla mek- müıbet şekilde neticelenmiıtir. 
ısırılmıştır! tepten hrladığmı gören ka- &günlerde 1'11!.&ç.ullu' da ota-

______ ,. vas: ran halk da elektrife kavuşa- Hırsız 
Kaskatlı Gazino _ Dur! caktır. be 

j D. b ğ k k d M .. h d. · ~kadın 
A l l ı . ıye a ırara ar asın an u en ıs ve mımar- )"' 

faç ar a siis enıyor koşunca Klimenti durmamış, l 
ve neoakısı ikmal Jkinci Kordondan Bi~inci Kor- ar birliği Bir köyden 1000 

dtl dona geçmiş ve o sırada geç- MUhim konferanlar lira çalmışlardır. 
e 1 iyor rnekte olan bir otobüse atla· . ~erdl~ece~ . Ôdemiş'in Adagüme kö-

Karşıyaka'da Değirmenda· mıştır. Otobüse bindiği sırada Şehrımız muhendıs ve mı- yünde mühim bir hırsızlık 
~ndaki Kaskatlı gazinonun ne· kendisini takip eden kimse marlar birliğinin .. terti.~ .. ett~ği vak'ası olmuştur. Köy öğret· 
vakısının ikmali hakkında be- olup ollJladığını öğrenmek konferanslar serısme onumuz· meni Bay Mustafa'mn evine 
lediye tarafından müstecirlere için geriye dönüp bakınca deki cuma gününden itibaren giren meçhul iki kadın, sandık
bir ihtarname verildiğini evel· mektep kavası kendisini ta- başlanacaktır. ilk konferans tan bin lira parasını çalmııbr. 
kı. gu··n yazmıştı'-. d k Halkevinde saat 18 de verile- Zabıtaca alınan tedbirler neti· 

K- nımış ve geriye önere mek- k D ce tir. eğerli meslek adam- cesi olarak hırsızlığı yapanla-
Müstecirler belediyenin bu tep idaresine, kaçan adamın, ları tarafından verilecek olan rın Deniz'lili Yaşar kızı Dudu 

ihtaratmı tamamen yerine ge- mektebe her vakit gelen Kli- bu konferanslar, umuma açıktır. ile Kerim kızı Kübra, Mehmed 
tirmiş bulunmaktadırlar; gazi- menti olduğunu haber ver- S-ı.b . • kızı Azize, Mustafa kızı Gül-
nonun etrafı ağaçlandmlmış, miştir. ın at meclısı süm ve Yaşar kızı Pakize ol· 
kameriyeler aarmaşıklandml- Dün yakalanan Klimenti, Vlllyetln sıhhat işleri dukları anlaşılmış, hepsi tutul-
mış, parmaklıkların boyanma· nezaret altına ahnan onaltı gllrUşUldU muştur. Çaldıkları paradan 
sına başlanmış, servisler de kişi arasında bulunuyordu. Vilayet Sıhhat meclisi dün... 906 lira elde edilmiştir. 
tamamlanmıştır. Zabıtaca, kaçarken gördüğü saat onda Sıhhat müdürlügün- Ödemiş'te hırsızhk 

Yalnız elektrik işi halledile- şahısın kim olduğu bekçiye de toplanmış, Vilayetin sıhhat Ôdem~ş kazas!nın Türkmen 
memektedir. Elektrik şirketi sorulunca, bekçi, hiç tereddüd işleri üzerinde görüşmüştür. ~ahall~sınde Ah Kızı Ha~-
Kaskat'a ve hatta Soğukkuyu etmeden Klimenti'yi göster· Seyyar doktorların köylerde dıye ıle Boşnak Ahmed ın 
semtine bile elektrik vereme· miştir. Fakat maznun, bunu gezerken kullanacaklan ilaçla- evinde belirsiz bir hırsız tara· 
mektedir. red ve inkar etmektedir. nn miktar ve cinsleri hakkında fından para ve eşya çalınmış· 

d 1. t ı h 1 tır. Yapılan tahkikatta hırsı· 
Gazinonun 1.:erefile mütena- Çay a ıs e er azır anmış ve tas- b il ... d 'k d"l . r zın oyacı oğu arından Raşid 

sip tenviri ancak belediyenin 1 e 1 mı_ı_•_r.__ oğlu Mustafa ve Süleyman ol· 
sarfedeceği ciddi teşebbüslere lzmir Ticaret mektebi me- A -'ın ;t,I • • dukları ve çalınan eşyayı, bir 
bağlı kalmıttır. Belediye ya zunları darnetinin onuncu yıl· )'aı 05ıU camıı tarlada paylaştakları anlaşılmış 

dönümü münasebetile 14 mart Ev '- ~ t • ı'kisı· d t t 1 t ÇaJd le Elektrik Şirketi· nezdinde te- 1ıarça amır e u u muş ur. ı · 
şebbüsatta bulunarak gazinoya pazar günü saat onyedide ettirilecek ları paralarla leşya sahiplerine 
elektrik verilmesini ve yahut Atatürk heykeli karşısındaki iade edilmiştir. 
şirketin belediye sokak tenvi- Ticaret lisesinde bir çay ziya· Asarıatikasile meşhur olan Mimar Sinan sokaOındaki 

"" fetı' verilecektir" . Ôdemiş'in Birgi nahiyesinde kayalar 
\ ralı için verdiği ceryandan ' 

miştir. 

BugiJn dofacak 
çocuklar •• 

Bugün yıldızlann teıiri, sabah 
jla aldabcı olacaktır. Birçok 
~-~:lerle hepü de ııukuıu laa· 

İM neticelenecektir. Sinirli 
.. imanlar için bugftıı bir re

t gtlntl demektir. Kalb itle· 
de akıam daha müeaid ola· 

bulunan Selçukilerden kalma Asansör' de Mimarsinan so-
• bedelini almak şartile - gazi· F aar komitesi Aydıno1rlu Fatih Mebmed bey k JC. •• • d"" k ı 
noya fazla elektrik temin et· ~ a~ı uzenne uşen aya ar, 
melidir. Bu akşam umumT şe· camisinin tamirine karar ve· bu sokaktan gelip geçmek 

kilde toplamyor. rilmiştir. Tamir için camiin mecburiyetinde bulunan halkı 
Kafi derecede elektrik temin Fuar komitesi, bugün saat ikeşfine başlanmıştır. Yapıla· zahmete sokmaktadır. Evelce 

edilmediği takdirde Kaskat 17 de fuar gazinosunda top· cak keşif projesi vakıflar ge- yakinindeki dağdan bu sokağa 
gazinosunun inkişafı mümkün lanacaktır. Bu genel toplan· nel direktörlükfine gönderile- düşen büyük kayalar belediye 
olamıyacağını belediyemizin tıya Vali Bay Fazlı Güleç ri- cek ve tasdik edilip gelince tarafından kırdınlır, ortadan 
nazan dikkatine koyanz. yaset edecek ve şehrimizdeki tamirata başlanacaktır. kaldırılırdı. Bu defa düşmüş 

Tedklkler konsoloslarla bankalar direk- lnebolu davası olan kaya parçalarının bele-
Saylavlarımızdan, Bay S.m törleri de iştirak eyliy--lr- lnebolu faciası maznunları· diye vasıtasile kırdırılmasını a.p do&acak çocuklanD ~ 

kudretleri bGyük olacak ve Tire ve Ôdemiş kazalarında lerdir. Fuari)<omitesi, bu ~- nm muhakemelerine 15 Mart ve halkın zahmetten kurtarıl· 
.-a1arımdan hatibler yetiteeekdr. iki gün süren tedkiklerden lantıda bulunal:\lar şerefine liır günü şehrimiz ağırceza mah· ı . asını belediye reisi Bay Dr. 

~~~~~~~~~~:.!...:so:n::ra~ş:eh:r:im::iz:e_:d:ö:n:m::üş~t:ü::r·'.._...:..._~ça~y~zi~yaf=et:i~f5e::ce=kt:ir~.--~:_::::k.=em=~~in:=d=e~d=-ev~a=m=--=e=d=il=-ecek==ti~r.~-=-Behçet Uz' dan bekleriz. 

Bravo! 
Hakikatler höyle 

konuıalıır. 
Muteber gazetenizin 7 131 

1937 tarihli nüshasında ve be
şinci sahifesinde belediyemizi 
alikadar eden yazı okunmuştur, 

Filhakika belediyede, bizi 
meşgul eden ve üzerinde te
vakkuf ettiren işlerden biri de 
( itfaiye teşkilatı ) ve ( itfaiye 
vesaiti) dir. itiraf ve kabıj 
etmek lazımdır ki, belediye .. 
mizde bu iki unsur, ya mev
cut değ1ldir veyahut ta no~ 
sandır. Diğer işler arasında 
itfaiye işi de ele alınarak 4 
nefer ve 1 çe·•uştan mürekkep 
beş kişilik b ' adro 1937 ser 
nesi büdçesine ılivesi mukarrer 
olduğu gibi bu teşkilat için 
muktazi bina ve garaja aid 
projeler de hazırlanmışbr. 

1937 senesinde bir taraftan 
müstakil bir ıtfaiye grubu teı· 
kil edilmekle beraber diler 
taraftan da ıtf aiye bina ve 
garajı inşa edilmiş buluna· 
caktır. 

itfaiye vesaitine gelince; 
belediyemizde ıtfaiye vesaiti 
olarak bir arazöz, üç tulumba 
mevcuttur. Arazöz 1928 sene• 
sinde ve tef errüatile birlikte 
4732,5 Dolara satın alınmış, 
fakat bakımsızlıktan harap bir 
halde olduğundan tamir edil
mek üzere lstanbul' da bulunan 
acentesine Menemen istasyona 
vasıtasile 25 /2/ 1937 tari· 
hinde trenle gönderilmiştir. 
Tulumbalardan biri 41111936 
tarihinde lzmir belediyesinden 
100 lira bedelle sahn ahn
mıştır ve hali faaliyettedir. 
Elimizde bugün için yangın· 
lara karşı kullandığımız yegine 
vasıta budur. Diğer tulmbalar 
haraptır ve kabili istimal de
ğildir. Bununla beraber fU 
ciheti de gözönünde tutmak 
lazımdır ki, teşkilat ve vesait 
bahsinde ıtfaiyemiz ne kadar 
noksan bulunursa bulunsun 
veya ne kadar tekamül ederse 
etsin, (Su) mevcut olmadıkça 
bir kıymet ifade etmezler. 

Menemen' de ıu, kıtın meb· 
zuldür ve yazın azdır. Mene-

men' e Karagöl'den yeniden 
su getirilmesi .karar altına alı· 

narak projeleri hazırlanmakta 
olduğundan bu mühim iı bal· 

ledildiği gün Menemen' de Pt· 
faiye işi de tamamlanmış ola· 

caktır. Çünkü su depoları ra· 
kımı 65 olan Değirmendağın· 

da bulunduğundan bu tazyik 
sayesinde yangınlarda motör 

istimaline lüzum kalmayacak 
ve kasabanın baştanbaşa su
lanıp yıkanması ve ağaçlan· 

dırılması imkan alhna girmif 
bulımacaktır. Bu cevabın p· 
zetenizle neşrini diler ve say• 
gılarım1 sunarm. 8/3/937 

Jdris Tınaz 
Menemen belediye reilİ 

ANADOLU - He11eyiıı 
bu kadar samimiyetle itiraf 
edilmesi bizi memnun etti• 
Menemen halkı da bundao 
memnun olmabd11. Çünkü br 
lediyesi, van •Var,, yoka 
"Yok, sebebi de IU ,, de
mek gibi dürüst bir hareket 
gösteriyor. ----Avda bir kaza 

Cumaovası nahiyesinde ya· 
pılan sürek avında T orbalı'k 
Mustafa, Cwrta'lvasa ~ 
Halil oğlu ~.u · fa'yı icaz~ 
sağ bileti fizennc.~n çifte- iW:: 
)'flraamıttır. 



Fransada dahili fistikraz 

Kanun, uz n m ·· nakaşa-
1 rdan onra o a land 
~merika iştirak edecek mi? B. Blum, bu 
ıstikrazla gizli paraları çıkarmak istiyor 

Poris, 10 (Radyo) - Meclisi 
b.ıeb'u$an dün ak§oın 132' reye 
llıukabil 450 reyle i tikraz kanunu· 
llu kabul etnıİ§tir. Du istikraz 13 
nıilyar franklık ve milli müclııfna) a 
nıabsus olacaktır. 

Muhalifler, kanunun ademi 
kabulü için büyük gayretler sıırfet· 
mi lerse ele ruuvaf fak olamamış· 
lardır. B. Blum muhaliflere karşı 
kuvvetli bir nutuk iracl etmiş \'e: 

c-On gün var ki D. F!anden 
hükıimeti müsbet siyaset takibet· 
ıncıneklc itham etmektedir. Bugiiıı 
huzurunuza arzcttiğimiz kanun, 
ltıüsbet bir teşebbüstür. Sağ ve sol 
cenaklann tasvibine arzedilmi§tİr. 

Memleketin menafii, ihtiyacı, 
hu kanunun kabulünü fimirdir. Ilu 
sa)ede hazine)e i tikraz temin 
etmek mümkün olacaktır. Knt'i 
hareketler göstermek mecburireti 
muhakkaktır. 

Den, bazı fabrikaları dn de\'· 
letleşıirdiw; fakat hu, halk ceblıcsi 
fırkalannm karan neticesidir. 

Şimdi bir istikraz yaptıl;ı mızı 

tenkid edenler var. Bu i tikraz 
hükumetin hedefini bulması i~in· 
dir. Bu kanunu kabul etmekle 
rnoıt intizamı temin etmiş ola· 
cıık!ınız. 

hılıalifler bu mesele yüzün· 

den siyasi münakn~ular imkfuıını 
bulacağını snnmışlıırdır. Ben hu 
fırsatı hiçbir cenaha vermiyeceğim. 
hfcselc fırka mc elesi değildir; 
memleketin mceclc!!idir. llariı;ten 

ı;clen ve gelecek tehlike) i hiçbir 
tarafın inkar edeceğini sannıı)O· 

ruın. Ve hu kanunun kabul 'e 
ademi kalıulüne de hariçten veri· 
lecek mana meçhul değildir. Bunun 
i~in meclis azruıını ve bütün ıncın· 
leketi vazife ini ifııya davet cdi· 
Yorum. ' demi~tir. 

Kanun ayan meclisinde do 
la dik ediJmİ§IİT.. Yarından itibaren 
tnl'riyet mcvkiine girecektir. 

Londra, 10 (Radyo) - Ta}nıis 

ı;azetesi 11 ransız istikrazı üzeriue 
hir makale neşrctmi~ ve: 

B. Blum bu te~cbbüsü ile 
gizli paralan meydana çıkaracaktır. 
Bu istikraz tcfcbbü ü muvaffak 

-------
Balkan memleketle. 

ri arasında ucuz 
nakliyatı 

lstanbul, 10 (Hususi) 
Balkan devletleri arasında 
Ucuz nakliyat tarifesi tanzimi 
için demiryollan idareleri ara· 
sında muhabereye başlanmıştır. 

Güreşçilerimiz 
lsveç'te fazla mağlOb 

oldular 
fstanbul, 10 (Hususi)- Gü

reşçilerimiz, Finlandiya ile fs
Veç'te yapılan 74 müsabakadan 
42 sini kazanmışlardır. Yalnız 
lsveç'te mağlı'.ibiyetimiz fazladır 

ANADOLU 
-----

.... Günlük siyasal gazete 
S:ıhip YC ba.,yazgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Dmumi neşript ve yaz1 işleri 

tlıil.dürü: Jlamdi .ı. üzhet Çançar 

lu rehancsi : -
lzmir İkinci Be) ler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOJ,U 
l'elefon: 2776 •• Po ta kutu.u 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tur 

c~ -Unü geçmiş nüt!halıır 25 kuruştur. 

ANADOLU 1\IA'IBAASINDA 
BASIL'\fIŞTIR 

olacaktır. Çtinkü hıırice karşı Fran· 
SJz'lorın milli \•ohdetini göstermek 
zarureti vardır.> demektedir. 

Vnfington, 9 (A.A) - Senato 
azasından Bay Borahın dediği gibi 
Fransız milli müdafaa isıikrazıun 

iştir k '.fÇiıı \merika'tlan :Fransa'ya 
para giinclerilınesiııin Jolınso; ka
nununa muhalif olup olmadığı 

hnkkmdııki bir suale B. Morgentın· 
~u cevabı vermiştir: 

- Bu mesele hakkında fede· 
mi hiıkimler bir k:ırar \'erecektir. __ ........... , ......... __ _ 
Kont Ciyano bu ay 

içinde Belgrad' a 
gidiyor 

istanbul, 10 (Hususi) 
İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciyano, bu ay içinde Belgrad'a 
giderek Yugoslavya devlet 
adamları ile konuşacaktır. 

Istılahlar 
TUrkçeleştirilecek 

İstanbul, 10 ( Hususi ) 
Maarif V«kili B. Saffet Arıkan, 
bugün mektepleri gezdi. Vekil, 
liselerin busene 12 ye iblağ 
edilmiyeceğini, kitaplardaki 
bütün ıstılahların tamamen 
Türkçeleştirileceğini söyle
miştir. 
• 

lngiliz mühendisleri 
lzm:r'e de gelecekler 
f stanbul, 10 (Hususi) - Li

manımızda sondaj yapan İngi· 
Jiz mühendisleri, yakında İz
mir limanında~ da tedkikler ya
pacaklardır. 
~~~~~~~~~-
Yaralamak için mi, 

kumar icin mi? , 
Mc.ltızlar' da Hüseyin oğlu 

Nuri'yi yaralamakla maz· 
nun Muzaffer'in muhakemesine 
dün şehrimiz ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Mu· 
hakeme son safhaya geldiği 

için karar tefhim edilecekti, 
fakat Nuri: 

- Ben Muzaffer'in 
İhsan reisle birlikte 

evıne 

kumar 
oynamağa gitmiştim, onu ya
ralamak kasdım değildi. Ihsan 
reisten sorabilirsiniz. 

Dediği için müdafaa hakkı
na taalluku hasebile mahkeme
ce Ihsan reisin celbine karar 
verilmiş, muhakemenin devamı 
başka güne bırakılmışlır. 

... ~ml!ll~~ml! .......... 
Halkavi köşesi: 

Bugünkü Perşembe gunu 
öğleden sonra saat 17 de 
Halkevi dershaneler komitesi 
toplanacaktır. 

Gene bugün saat 17 de 
kitabsaray ve yayım komitesi 
toplanacaktır. 

§ Martın 12 inci Cuma günü 
öğleden sonra saat 16 da ta
rih, dil ve edebiyat komitesi 
toplanacaktır. 

Ayni gün saat 17 de Halk· 
evi yönkurul toplantısı vardır. 

Martın 13 üncü Cumartesi 
günü saat 17 de güzel san'at
lar komitesi ve saat 15 de de 
temsil komitesi toplanacaktır. 

Belediye memurları 
Belediye memurları, bilhassa 

zabıta menıurları arasında ya· 
kında bir tasfiye imtihanı ya
pılacaktır. imtihanda muvaffak 
olamıyanlar, açığa çıkarılacak
lardır. 

-0- Türkçe konuşma ve 

~~~ DoQru, fakat bizim züp
Bizde matbuat 

Bizde birinci, ikinci planda 
bulunan devlet adamı, matbu
at kuvvet ve şerefini tamami· 
le müdriktir. Ona hiirmeti 
vardır ve bu hürmet matbua· 
tın sadece halkın bir ifade 
vasıtası olmasındandır. Amma 
başka memleketlerde siyasi 
kaprisler, ihtiraslar, davalar da 
işe karışır, o başka! 

Türkiye'de matbuatın rengi, 
şekli, hareket noktası ve he
defi tamamile ayrıdır. Bizde 
matbuat, bir terbiye, bir ni· 
zam ve kültür vasıtasıdır. Bü· 
tün tenkid haklarına rağmen, 

nihayet çok geniş ve ileri en· 
dişelcre de yer vermiştir. Yani 
siyaset ve ihtirasla menfaati 
karıştırarak, dünya gazetesinin 
umumi kılığına girmiştir. 

Bu böyledir, fakat Türk ga· 
zetesi, ağzı dili bağlı bir ncs· 
ne değildir ve olmıyacaktır da .. 

* * * Birinci planda, ikinci plan-
da iş alan devlet adamının 
matbuat hakkındaki telakkisi 
ve ona verdiği kıymet mey
danda i' ·~ dördüncü, beşinci, 
onuncu derecede vazifedarlar, 
en basit bir tenkidi bile haz
medemiyorlar. Derhal tezke· 
reler, tekzibler, tavzihler, si
temler, şunlar, bunlar başlıyor. 

Bize yükseklerden geçen bir 
megalomani dalgası ile hitaba 
kalkışıyorlar.. Halbuki bizim 
içtihadımız kafamızdadır, hür· 
riyetimiz de kendi şuurumuz
da .. Ve bu iki kuvvet, Türk 
matbuatının varlığında her za· 
man yaşamaktadır. Kanunun 
tayin ettiği hududa kadar, 
bağlı bulunduğumuz mefkfirc 
ve prensibin esasları i;inde 
yazar ve söyleriz. Yazacak ve 
söyliyeceğiz de.. Bu; rejime 
yardımdır. Büyüklerin ce· 
miyete hakim kılmak istedik
leri terbiye ve seviyenin bir 
icabıdır, Türk matbuatının va· 
zife ve haysiyetinin bir teza· 
hürüdür. Reşid millet, böyle 
yetişir. Kamalizm, zihni', be· 
deni, şuuri, milli ve cem'i bir 
hareket ve faaliyetin ta ken· 
disidir. Herkes, kendi, iş bö
lümünde randımanını vere
cektir. 

Daha diin, Kamutay kürsü· 
sünde Başbakanımız General 
f smet İnönü, Türk gazetesinin 

Hatay•davasındaki hassasiyetini 
takdir ederken, onun vazife
sini yapmış olmasından nıü
tevellid sevinci açığa vurmak 
istiyordu. Çünkü bizde gaze· 
te zümrenin, menfaatin, ihtira· 
sın esırı ve organı değildir. 
Bunu, böy~e kabul etmek ge-
rektir. 

Biz, şahıslarımızın maruz 
kaldığı haksızlığa ve tecavüze 
bile susabiliriz. Nitekim gc· 
çenlerde bir daire müdürii, 
Başbakanımızın lzmir'i teşrif
leri gününde bir arkadaşımızı 
inciltecek gibi şayanı hayret 
bir harekette bulunmuştu ve 
susmuştuk. Biz bunu, meslek 
kuvvetini sadece halk~. mem· 
leketc ve davaya hasretmek 
endişcsile yaptık. Yoksa, o 
daire müdürüne matbuatın 
mana ve kuvvetini anlatmak 
için mukabele edebilirdik. 

Hulasa, Türk matbuatı, 
hürmete layıktır. Çünkü en 
ideal, f!n temiz, en şuurlu bir 
kuvvettir. Tasavvur edilemez 
bir feragatin ve enerjir.in mu
assalası olan bu esere yan 
bakmak nankörlüktür. ** 

P lere ne buyurulur? 
Bir Fransız madmazelinin söyledikleri -

Yahudi mektebini kapatmalıdır? 

Bayan Cevriye lsmail 
Yahudi vatandaşlan Türkçe 

konuşturmak meselesi, yavaş 
yavaş memlekette, hatta Mu
sevi vatandaşlar arasında da 
akisler uyandırmağa ve tektük 
Tuı kçe konuşulduğu işitilmeğe 
başlamıştır. Fakat bunu umu
mi bir hareketin takip etmesi 
ihtimali çok zayıf görülmekte 
ve mesele gene, kat'i bir şe
kil alabilmek için, herhalde 
canlı ve müessir bir harekete 
ihtiyaç vardır. .. 

lj: * 
Bu meselede münevver Türk 

kadını ne fikirdedir, diye dü· 
şündüm. Elbette onun da bir 
düşüncesi olmak iktıza ederdi. 
Hatırıma bizim eski Ahenk 
gazetesinin sahibi Bayan Cev
riye lsmail geldi. Atladım 
tramvaya, evine gittim .. Sade, 
zarif, dıvarlarla renkli fotoğ
ratlarla ·süslenmiş bir odanın 

ortasındaki masada karşı kar
şıya oturduk.. Ben hem kah· 
vemi içiyor, hem sigaramı çe
kiştiriyor, hem de suale ha
zırlanıyordum. Buna hacet 
kalmadı: 

- Çok iyi -dedi- dil mese
lesi üzerinde dikkatle, ısrarla 
duruyorsunuz. Bunun zamanı 
şimdi gelmiş değildir. Böyle 
dava ve münakaşaların zamanı 
yoktur. Dün nasıl ki bir :dü
şünce mevzuu olmuşsa, bugün 
de ayni şarştlar altındadır ve 
halledilmediği müddetçe de 
daima konuşulacaktır. 

- Ne yapmalıdır dersiniz, 
Türkçe konuşturmağı nasıl te
min etmeli, dersiniz? 

Bayan Cevriye masanın Üs· 
tüne iğildi, gözlerini kalemime 
dikti, düşünür gibi oldu, ba
şını salladı: 

- Ben sana arkadaşça bir 
şey söyliyeyim mi -dedi- evet, 
yahudileri Türkçe konuştura· 

cağız. Fakat, şu bizim züppe
lere ne buyurulur? 

- Hangi züppelere? 
- Türk oldukları, Tiirkçe 

bildikleri halde Türkçe 
konuşmayıp da sokaklarda, 
umumi' yerlerde, tramvayda, 
vapurda ve evlerde, kendile· 
rine bir takım jestler vererek 

. - Hakkınız var, ya muse
viler hakkında ne düşünüyor· 
sunuz? 

- Evet, bir taraftan mek
tep, diğer taraftan ceza yolu 
ile buna alışmalıdır. Bir Fran
sız madmazel dostum vardır. 
İsmini söylemeğe lüzum yok. 
Mütehassıs olarak bir Tiirk 
mektebinde çalışmaktadır. Fa· 
kat Fransız tabiiyetindedir. 
Kısa bir zaman içinde Türk· 
çeyi öğrenmiştir ve şimdi ta
mamen Türkçe konuşuyor. 

Geçenlerde Fransız koloni
sinden bir zat kendisine sor
muş: 

- Türkçe öğrendiniz ve 
Türkçe konuşuyorsunuz. Se· 
bcbi nedir? 

O da şu cevabı vermiş: 
- Ben Fraıısız'ım. Fakat 

Türk ekmeği yiyorum. Bina· 
enaleyh ekmeğini yidiğim bir 
millete hürmet etmeğe ve onun 
dilini konuşmağa mecburum .. 

Bu cevaptaki ruhun temiz
liğine bakınız!. Halbuki Yahu
di '!er, bugün teşkilatı esasiye 
kanunumuz ve partimize hakim 
olan ideoloji içinde Türk'tür
ler. Türk tabiiyetindedirler. 
Türkçe'yi konuşınağa mecbur
durlar. Bakınız; ekmeğimizi 

yidikleri için mecburdurlar, de
miyorum. Türk toldukları ve 
Türk tabiiyetinde bulundukları 
için buna riayet etmeleri la· 
zımdır, diyorum. Bahsettiğim 
matmazelin de nazarı dikkatini 
celbetmiş ki; geçenlerde de
di ki: 

- Niçin sizin memleketi· 
nizde Musevi'Icr Türkçe ko
nuşmuyorlar. Fransa'da tek 
insanın Yahudi'ce konuştuğunu 
duymuş değilim. Hatta, yıl

larca beraber okuduğumuz bir 
kız, nihayet mektepten çıktığı
mız sıralarda bana Musevi 
olduğunu söylemişti de hayrete 
düşmüştüm. Çünkü hiçbir za
man Yahudice konuştuğunu 

işitmemiştim .. 
Bu matmazelin söyledikleri, 

bizde tamamen aksinedir. Ger
çi, benim tanıdığım bazı aile
ler vardır. Ve bunlar evlerinin 
içinde bile Türkçe konuşuyor
lar. Tamamen Türk hayatına 
karışmışlardır. Fakat asıl bü
yük kalabalık, nedense ispan· 
yol lisanı üzerinde durmak
tadır. 

- Evet, ben de ayni şeyi 
sormuştum .. Ne yapmalıyız, ne 
yapmak lazımdır? 

Gözüm herşeyi gördüğij 
halde ne fena ki, kendini gğ: 
rem ez. 

Her saat, her dakika bur
numu bir ayna)'a dayayıp 

gözlerime, gözlerimin ta içine, 
kendime ve kendi ruhumı 
bakmak ta kabil değil, 

* * • 
Onların ne hayvan olduğu .. 

ı .u her dakika görebilseydim, 
Onların içinde kıvrılan yılan

ları, saçılan kıvılcımları zore. 
bilseydim. 

• "'. 
Bir ayna beni kurtaracaktı: 

Eğer mevsimsiz merhamet 
yaşlarımın pınarlarını, yersiz 
hiddetlerimin oklarını, can&· 
varca, hayvanca ihtiraslarımın 

akreblerini bana göiterseydi. 

* ıjc 'İl 

Kafa ve beden çürüyüp 
toprak olunca gene insanda 
kalan en korkunç şey goz 
çukurları değil midir? 

• 
* * Deniz ejderinden, timsah· 

tan, yırtıcı dedelerimizden, 
hilekar maymun akrabalardan 
ve insan eti yiyen canavar 
sülalemizden bize kadar gelen 
yüzbin yıllık bu cehennem ve 
ihtiras pençereleri ne müt· 
hiştir? 

* • * 
Bir aynam olsaydı, ve her 

zaman onları görseydim. 
Dr. Necati Kemal .............. _ 

Nişan bozuldu diye 
Bayraklı'da Burnava Mer· 

sinlisin'de Cafer oğlu Ahmed, 
Hasan kızı Zeyneb'in kızı Fat· 
ma ile nişanlandığı halde bi· 
lahare nişanları bozulôuğun· 
dan muğber olmuş, geceleyin 
dıvar aşmak suretile evine gir
diği sırada işiden Zeyneb ile 
dil münazaasına başhyarak 
eline geçirdiği nalın ile Zey· 
neb'i başından yaraladığından 
yakalanmı~tır. 

Kadınlar arasında 
Vali Kazım caddesinde Meh· 

med karısı Ayşe, Haşim kızı 
Fethiye'ye hakaret ettiğinden 

yakalanmıştır. 

nin de muaveneti ile, Türkçe
miz, onların da ana dili gibi 
olacaktır. Ben, Musevi mek
teplerinin kalkmasında ısrar 

ediy ..... rum. Bu çok mühimdir. 

- Başka tedbir lazım de· 
ğil midir? 

- Evet, ayni zamanda, 
umumi yerlerde Türkçe konuş· 
mıyanı, diler devlet, dilerse 
belediye nizamları ile mutlaka 
cezalandırmalıdır. Türk tabiiye
tinde olduklarına göre, Türkçe 
konuşmamaktaki ısrarın mana
sını araştırırsak, her halde 
lehlerine bir netice çıkamaz 
sanırım. Değil mi? 

- Eveti 
- Ah, bir kc,nuşsalar .. 1s· 

panyolcayı bırakıp, bizim gibi, 
şu nefis ve tertemiz Türkçe'yi 
bir konuşsalar... ** 
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Fransızca veya İngilizce konu
şan züppelere.. Yani, kendi· 
lerinin lisan bildiklerini anlat
mak için ana dillerini çiğni
yenlere .. Bunlar, bir nevi tatlı 
su Türk'leridir ki, konuşmala· 
rmı işittıkçe dehşetli sinirleni· 
yorum. Bu ne saygısızlıktır?. 
Amerıka'da Fransızca bilen 
Amerıka'lı, gene Fransızca ko
nuşabilen diğer bir Amerika'lı 
ile Fransızca konuşur mu hiç?. 

- Hem me~ tep, hem de 
kanun yolundan gitmek .. Türk 
ocakları, Ha!kevi ve gençlik 
zaman zaman bu uğurda mü· 
cadele açıp çalıştılar. Eğer 
onların bir neticesi alınamadı 
ise, kabahat gene bizdedir. 
Üstünde ısrarla duramadık. 
Davayı takibedemedik. Tatbi
katında hatalar, yanlışlıklar 
oldu. Vaziyeti idrak cdcmiyen· 
lerin taşkınlıkları görüldü .. Fik
rime kalırsa, Yahudi mektep· 
leri tamamen kapatılmalıdır. 
Çünkü şimdiki mekteplerde 
verdiğimiz Türkçe ders azdır, 
matlubu temin edememektedir. 
Çocuklar kamilen Türk mek
tebine geldikleri ve bir mek· 
tep muhitinde Tür.k arkadaş- ll•E•v-ka•t•E•z .. a•n•:\11111aliııı!!•at•E•,,-.k-a•t •E•za•n.-.Vasac 
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ktısa 

ard·za~yon zarurid·r A ·ı ' hfiruz:evamediyo~rd 
e • i iz, stan ardizasyon işin·n ayni s e arı· 

zaı:!:?inc~!!!ed!°1eher~irin?.1:~~!.~~!k~·~~b~!'~~!i?~!~~-i nın mukavet. i kıramıyor 
lcr hakkındaki dileklerle ihracatçı· etmek borcumdur. dan alakanarların da mütalea-
lann temennile:rini tealıit ve tetkik 
etmek üzere iki encümen teşek

kül etti. 
Kongr<" bugün de toplanacak 

ve eocümenlerio mıızbatalanm ınü· 

:ıınkere edecektir. 

Ankara, 10 (A.A) - Çe
kirdeksiz üzüm birliği kon
gresi bugün saat 10 da fktı-
at Vekaleti konferans salo

nunda toplanmıştır. Kongreye 
Aydan, lzmir, Manisa Meb· 
usları, lzmir Ticaret odası 
umumi katibi, Borsa komiseri 
ile reis ve aT.alarmdan mü
rekkep bir heyet, iş, Ziraat 
bankaları Üzüm limited şir
keti müdürü, lzmir üzüm tüc
carları birliği reisi, üzüm sim
sarları murahhası, lzmir' den 
yirmiye yakın üzüm tüccarı, 
Manisa ve havalisinden otuzu 
mütecaviz bağcı iştirak et· 
mekte idi. 

Kongreyi lktısat Vekili B. 
Celal Bayar bir nutukla aç· 
tıktan sonra intihabata geçil
mış ve umumi reisliğe Bay 
Celal Bayar, reisliğe B. Rah
mi Köken, reis vekilliğine B. 
Şerif Remzi, ihracatçı müs· 
tahsıl Bay Riza, umumi ka
tipliğe Bay Mümtaz, iç ticaret 
umum müdürü Bay Cemal 
Ziya, umumi katip muavinli
ğine Türkofis lzmir müdürü 
Cemal Ziya katipliklere Bay 
Mazhar, B. Zeynel Besim, Dr. 
B. Seyfettin seçilmişlerdir. 

Bundan sonra encümenlerin 
ayrılmasına geçilmiş ve ihra
cat, borsadan müstehlik mar
seye kadar olan işleri ve tipi
zasyon ve dahili, harici satış 
mukaveleleri tipisini tetkik için 
ziraat: Bağdan borsaya kadar 
olan işleri tetkik için temenni: 
Temennileri tesbit için namla
rile üç encümen teşkili. Aza
nın dilediği encümene kendi
sini kaydettirmeyi ve rey sa· 
hibi olmaksızın diğer encü
mene de iştirak ve öğleden 

sonra tekrar toplanılması ka· 
rarlaştmlarak celseye hitam 
verilmiştir. 

Ankara, 10 (A.A) - lktı· 
sad vekili Bay Celal Bayar 

üzüm kongresini şu nutukla 
açmıştır: 

- Her birinizin muhitinde 
~üphesiz ki çok mühim ve kıy· 
metli işleri vardır. Kongrenin 
ehemmiyetini düşünerek men· 
faatlarını hesaplıyarak bu işle
rinizi bırakıp buraya kadar 
gelmiş bulunmanızdan dolayı 

Toplantımıza iştirak etmiş 

olan ecnebi ihracatçı ve tüc
carlanmıza gösterdikleri ala
kadan nolayı tahassüs ve te
şekkürlerimi ayrıca ifade et
mek isterim. 

Arkadaşlar; 

Ticaret ve Sanayi odaları· 
nın son dördüncü umumi 
kongresinde ihracat malları
mızın teşkilatlatlandırılması ve 
her birinin hususiyetlerine gö
re standardize veya tipize 
edilmesi uzun boylu münakaşa 
c.dilmişti. Bu işin çok ciddi 
hayati bir mesele olarak ele 
alınması kararlaştırılmıştı. Bu 
kararların sureti ve bilhassa 
standardizasyona aid olan kı· 
sımları ayrı birer broşür ha· 
linde size takdim edilecektir. 
Bunların bir defa daha hatır
lanmasında fayda mülahaza 
etmekteyim. 

Türkiye harici ticareti Tür
kiye milli kalkınmasının vası
tası ve en büyük teminatıdır. 
Bu kadar şümullü ve ehem
miyetli bir milli gelir, bir 
milli servet yolunu sadece bir 
kısım vatandaşların takeirine 
bırakmak ve hükumetçe se
yirci kalmıya imkan yoktur. 
Hükumet bu meseledeki or
lünü alakadarların menfaati 
ve milli menfaatlerimizin icap
larına uygun bir şekilde cid
diyetle ifa edecektir. Milli ve 
hakiki menfaat demek olan 
milli ekonomi icap\an her 
şeyden öncedir. 

Kongremizin de kararları 
ile bunu tebarüz ettireceğin
den şüphem yoktur. Sadece 
tabii ve güzel mal yetiştir
mekle mesele bitmiş olmaz. 
Piyasanın ve ticaretin istekle
rine uygun ve rakiplerin tek
niklerine üstün ve hiç değilse 
müsavi şekilde onu hazırla
mak ve satışını temin etmek 

lazımdır. Standardizasyon de
diğimiz zaman bu zarureti ve 
bu menfaatleri gözönünde tut
muş bulunuyoruz. Ticaret oda
ları kongresinin çok ehem· 
miyet verdiği bu mevzuu ka
nun ile teyid etmek istedik 
ve harici ticaretimizin kon· 
trolü için Büyük Millet Mec
lisi meni tağşiş kanununa ek 
olarak bize yeni bir kanun 
bahşetti. Bu kanun atılmış 
ilk adımdır. Bu istikamette 
alınacak kararların tatbikini 
temin edecek bir kuvvettir. 

~~~---------~~~ 
sını aldıktan sonra varacağı
mız kararların tamamen tatbi
kini temin için sarsılmaz bir 
azim ile yürüyeceğiz. Bu tüc· 
canınızın kabiliyetine moralina 
itilatsızlığımızdan değildir. 

Lort Plimut, kontrol ha kındaki an un 
i et• 

A • 

ayı-

hasını Avam Ka arasına 

Bilakis tam bir itimadımız 
vardır. Moralite ve kabiliyet 
lazım ve fakat kafi değildir. 
Bunu hukuklaştırmak lazımdır. 
Mesela bir tüccarın bonosunu 
gününde ödemesi Jazımdır. Bu 
moralitenin icabıdır. Fakat 
ödemezse protesto edilir. Bu 
da bunun kanuni müeyyide
sidir. Müstahsıllarımızın tabi
atın ve iklimin kendilerine 
bahşettiği güzel mahsullerimizi 
temizliğine ve tabii nefasetine 
kıymadan tüccarımıza yetişti· 
receklerine ve bunların da ayni 
ihtimam ile müstehlikin iste
ğine uygun şekilde işleyip sa
tışa çıkaracaklarına itimadımız 
vardır. Biz teknik itibarile her 
birine düşecek vazifeyi tesbit 
ederek çalışma tarzlarını tev
hid etmek ve bu suretle milli 
sayin muhassalasını artırmış 
olacağız. Yerine göre standart
laştırma veya tipleştirme dedi
ğimiz budur. 

Mütehassıslarımız size ihzari 
bir etüd hazırlamışlardır. Bun· 
lar sırf sizden rica ettiğimizi 

teshil içindir. Sizin kararla
rınızı en isabetli karar olarak 
telakki edeceğiz. Odalar kong· 
resinde görüşülürken iyi hatır· 
lıyorum. Bazı arkadaşlar stan· 
dardizasyonun bütün malla
rımızı birden teşmil edilip 
edilmiyeceğini sormuşlardır. 

Bu münasebetle kendilerine 
şöyle dediği sanıyorum: 

Paris, 10 (Radyo) - Ha
vas Ajansının Avilla'dan al
dığı haberlere göre asi kuv· 
vetler, taarruzlarına bugün de 
devam etmişlerdir. Harekat, 
asiler lehine inkişaf etmekte· 
dir. Arganda cenubunda Mo
rata yakınındaki köyler asile
rin eline düşmüştür. 

Asiler Kaza Del Yortala'yı 
ea zaptetmişlerdir. 

Milisler, ricat esnasında bir 
çok mecruh, maktul ve bir 
çok top vesaire bırakmışlardır. 

Asilerin taarruzları devam 
etmektedir, Somosyara' daki mi
lis kuvvetleı i halen tecrid edil
miş bulunmaktadır. Madrid 
şimal ve şimali şarkiden taz
yik edilmektedir. 

Askeri mütehassıslara göre 
Madrid bu vaziyet karşısında 
uzun bir zaman daha muka-
vemet edemiyecektir. -maddi bir menfaat görmüş 

bulunmamızdan dolayıdır. Bu 
iş bidayette bazı zorluklar 
gösterse bile yapılmasında 
milli fayda bulunduğu için 
bütün kuvvetimizle çalışacağız. 

Çekirdeksiz kuru üzüm bi
zim harici ticaretimizde daima 
ikinci veya üçüncü derecede 
yer alan bir maddedir. 

Senede vasati sekiz milyon 
lira getiren bu kıymetli mah
sul ihracatının 19 milyon ge
tirdiği yıl da olmuştur. 

Fazla fazla olarak bir kad
rişinaslık ifadesi halinde de 
ilave etmeliyim ki, çekirneksiz 
kuru üzüm ihracatımızda nu· 

- Standardizasyonu bir mara ve tip tatbikatı diğer 
moda işi telakki etmiyorum. ihracat maddelerimizdeki tat-
Amatör insanlar değiliz. Mem- bikattan çok önce ve filen baş-
leket için, milli ekonomi için lamıştır da. 
maddi menfaat getirecek fay- Şu halde çekirdeksiz kuru 
dalı bir yol olduğuna kanaat üzüm memleketimize her yıl 
ettiğimiz içindir ki standardi- yüksek bir servet temin et· 
zasyon mevzuuna ehemmiyet mekte olması üzerinde top
V'!rdik ve vereceğiz ve mah· )aştırma bakımından daha 
sullerimizin en mühimlerinden fazla çalışılmış bulunması iti-
başlıyarak bu yolda ilerliye· barile bu mevzuu ilk olarak 
ceğiz. ele almış bulunmamızda isa· 

Bu sözleri burada hatırlat- bet de vardır. 
makla şu itibarla menfaat gör- Vazifelerinin büyük ehem-
düm. Bugün çekirdeksiz kuru miyeti karşısında bütün arka-
üzümü ele almış bulunmamı- daşlara muvaffakıyetler temen-
zın sebebi bu nevi üzümleri- ni enerim. 
mizin bir an evci tesirinin res- Müzakerelerinizi hükumet 
men tesbit edilmesinde alaka· namına yakından takip ede· 
darlar için de milli ekonomi- ceğim. Hepiniz hoşgeldiniz. 
miz için de ehemmiyetli ve (Alkışlar) 

Madrid cephesinde tisi topçular 
Paris, 10 (Radyo) - Havas Franko tayyareleri pazartesi 

Ajansının Madrid' den aldığı ve salı günleri Madrid üzerin· 
haberlere göre asiler, Goada· de uçuşlar yaparak şehrin 
lahara cephesinde biribiri arkası Franko kuvvetlerine terkedil· 
beş taarruz yapmışlardır. Cum- mesi hakkında beyannameler 
huriyet kıt'aları bu taarruzlara atmıştır. 

muvaffakıyetle karş1 durmuş- Barselon civarında da tay-
lardır. yarelerin faaliyeti artmış ve 

Bundan başka Avanyades liman civarındaki kiliselerin 
Delakoma' da taarruzlar yapıl- birçoğu bombardıman edil· 
mış, bu taarruzda birçok tank, miştir. Öğrenildiğine göre Cer-
hücum arabaları ve tayyareler 

doba'nın şarkında A·ııdujnr 
kullanılmış fakat cumhuriyet· 

mıntakasında hükumetçiler bü
çilerin mukavemetini kırmak 

tün köprüleri berhava etmiştir. 
mümkün olmamıştır. 

Londra, 10 ( Radyo ) _ Londra, 10 (Radyo) - Tre· 
dünyonlar beynelmilel kon· 

Lord Plimut, ispanya hudud 
ve sahillerinin kontrolu hak- feransı, İspanya vaziyetini tel· 

kındaki kanun liiyihasını avam 
kamarasına vermiştir. Bu ka· 
nun 1938 senesinde lngiliz 
vapurlarını lspanya'ya silah 
taşımaktan meneden kanuna 
eklenecektir. 

Bu kanunlara muhalif hare
ket eden vapurlar hükumet 
tarafından müsadere edile
cektir. Bütün vapur şirketle· 
rine ve kaptanlara bu kanun 
bildirilecektir. 

Bu kanun mucibince, ecne
bi kontrol zabitleri lngiliz 
vapurlarının pratikalarını tet
kike salahiyettar olacaklardır. 

Salamanga, 10 (Radyo) -
Asilerin şiddetli taarruzu üze
rine Valdarcnas, Mase Goso 
mevkileri müşkül vaziyete düş· 
müştür. 

San Sebastiyen, 10 (Radyo)
Kanarya asi zırhlısının hasara 
uğrattığı Mara Kantaprik va
puru asilerin eline düşerek 
askeri limanma sevkedilmiştir. 

Salamanka, 10 (A.A) -

kik etmek üzere bugün treda-

ünyonlar sekreteri Bay Val· 
ter Sitring riyasetinde toplan-

mıştır. Bu konfaransa yirmi 
memleket murahhası iştirak 

etmiştir. Konferans mesaisi ya
rın da devam ve çok mühi n 

bir tebliğ ile tatili faaliyet 
edecektir. 

Bucakşamki program 
lstanbul radyosu 

Saat 12,30- 14 Halk tür

küleri, havadisler, lıafif muzik, 

18,30 Dans muzik, 19,30 Kon

ferans, 20 Şark musikisi, 20,30 
Arapça havadisler, 20,45 Şark 
musikisi, 21, 15 Şehir opereti 

artistleri tarafından bir operet 

parçası, 22,10 Ajans ve Borsa 
haberleri, 22,30 Plakle sololar . 
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Tarihe mUstenid zabıta romam 

28 
şimdi olduğunuz yerde, 
kalkmış şekilde durunuz. 

I Dedi. 

yarı 

Lük, Kontu gözünden uzak 
tutmadan fakat sesini müla· 
yimleştirerek: 

- Gizel, dedi, neredesiniz? 
- Buradayım... Korkum-

dan hali titriyorum .. 
- Neredesiniz? 
- Odanın solunuza düşen 

bir köşesinde bulunuyorum. 
, - Pekala.. Siz lütfen şu 
koltuğa sağa oturunuz ki sizi 
de göreyim. 

Genç kız birşey söyleme· 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

den Lük'ün gösterdiği koltuğa 
geçti. Lük: 

- Babanız olan bu vahşi 
mahluku bağlarından çözmek· 
le vakıa kendinizi tehlikeye 
attınız. 

Dedi. Fakat Gizel 
ile: 

- Lük... Bu adam 
babam değildirl 

Dedi. 
- Ne?. Ne dediniz? 
- Evet, bu adam 

babam değildir. 

- Ya ... 

acele 

benim 

benim 

- Evet, bunu bana kendi· 

si söyledi. - Üçüncü Sigisbert ce· 
Lük bunun üzerine sakin nahları, oturmak müsaadesini 

bir tavır takındı: size veriyorum: Ama şuraya .. 
- Rica ederim, bana bu 

ciheti izah ediniz. Müphem 
vaziyetler zaranmızadır. Saat 
onikiye on olduğunu gösteri· 
yor. Vaktimiz var mı acaba? 

- Var. Burada ancak saat 

Ha tam önümde bulunacak
sınız. Hele elinizdeki hançeri 
yere atınız .. Bana doğru atınız 
diyorum size! Bir ... iki ... Üç ... 
Ha, oldu! 

Lük bir ayak darbesilc han-

onüçte yemek yenir. Bu saate çeri karyolanın altına itti. 
kadar ne bu adamın ne de Sonra mülayemetle Gizel'e: 
benim yanıma hiçbir kimse 
gelmiyecektir. 

- Pekala.. Şu halde önü
müzde bir saat daha var de
mektir. İtiraf etmeliyim ki 
karnım da açtır, bunun için 
öğle yemeği bana bir nimet 
yerine geçecektir. Önümüzde 
70, hayır 68 dakika işimizi 
bitirmek için kafidir. 

Lük tabancayı Kont Trol· 
veş' e doğrulttu ve Konta: 

- Gizel siz izahatı verınız; 
dinliyorum. 

Dedi. 
Genç kız hala heyecan için· 

de ve sapsan idi. Fakat göz
lerinde korku alameti namına 
hiçbir şey yoktu. Metin bir 
tavırla söze başlıyarak: 

- Bu odaya girdiğim va
kit doğruca bu adama doğru 
yürüdüm. Ve kendisine: - Ba
bacığım, dün gece tutulan iki ' 

yabancının hayat ve serbesti
sini bağışlıyacağınıza dair söz 
vermenizi rica ederim, dedim. 

"Bunları söylerken de bağla
rını çözmeğe başladım. Boğuk 
ve kindar bir ifade ile: " -
Sana baba sıfatile bu hususta 
söz veriyorum! Dedi. 

"Bağlarını kama ile ke!lim, 
bu silahı bilhassa, babam 
sözünü tutmazsa kendimi öl
dürmek fikrile elimde tutu
yordum. 

11F akat bu adam bağların
dan kurtulduğu anda belinden 
bu korkunç hançeri çekti ve 
bana \ıücum etti; ben kaçma· 
ğa başladım, o da beni taki
be girişti. Fakat biraz sonra 
durdu; kuvvetini toplamak 
yahud düşünmek ve kat'i bir 
karar vermek istiyordu. 

"Biraz düşündükten sonra 

bana: "Gizel, sen bu yaban
cılar hakkında ne gibi malu
mata maliksin? Bunları ilk 
defa olarak mı görüyorsun? 
Açık söyle. Babandan bunla
rın serbestisi ve hayatı için 
vadaldın, bunun için baba 
sıf atile senden samimiyet bek
liyorum.,, Dedi. 

Bu adam, sözlerine azami 
mülayemet vermeğe çalışıyor· 
du. Birçok sebebler altında 
çok müteessirdim. Bunun için 
baba sandığım bu adama 
karşı ilk defa olarak kalbimi 
açtım; bütün hissiyatımı ken· 
disine anlattım. Fakat ne ka
dar büyük bir delilik yapını· 
şım. 

"Bu adam bu itirafımdan 
sonra vahşi ve kudurgan bir 
vaziyet aldı, korkunç bir sesle: 

- Sonu Var -



Mesleki eserler arasında 

arihimizde şaheserler 
veren mimarlar 

Ve yeni çzkan bir kitab üzerinde 
söylenmesi lazım birkaç söz. 
4 Yazan: Mimar Necmeddin 

Bay Ahmed Refik'in kita
bındaki mimarbaşılar cetve
linde görmediğimiz mimarba
şılar da vardır. Bunlardan 
birini Eğrikapı ivaz efendi 
camii civarındaki çeşmesi ki· 
besinden tanıyoruz: Sermimarı 
hassa hacı Mustafa. Çeşmenin 
kifabesinde tarih olarak 1155 
gösterildiğine göre hacı Mus
tafa' nın mimar :\1ehmed ile 
mimar hacı Hüseyin arasında 
başmimar olduğu anlaşılmak
tadır. 1144 tarihinde hassa 
mimarbaşı Mehmcd ağanın 
ismini hükümde okuyoruz. (8) 
l l 70 te Elhaç Ahmed ağanın 
mimarbaşı olduğunu gene di
vanı humayun kayıtlarından 

anlıyoruz. (9) 
Ufak bir tetkik gösteriyor 

ki Bay Ahmed Refik'in mı
marbaşılara aid cetveli çok 
noksan olmakla beraber bu 
mimarbaşılardan başka, tarih
lerde tesadüf ettiğimiz; mimar 
Yusuf, küçük Sinan ve Horuz 
Memi mimarlar da vardır ki B. 
Ahmed Refik bunlardan hiç 
bahsetmiyor. 

Kitaba dercolunan divanı 
lıumayun vesikaları muharrir 
tarafından daha evvel (Hicri 
onuncu, on birinci asırlarda 
lstanbul hayatı) unvanlı kitap
larında ve (Türk tarih encü
meni) mecmualarında müker
reren vo aynen neşredilmiş 

olduklarından ancak ihtisas 
erbabı tarafından mütalea ve 
tetkik mevzuu olabilecek olan 
bu vesikaların bir de ( Türk 
mimarları ) kitabına girmesini 
ancak kitabın hacmını büyüt
mek arzusuna hamlettik. 

Ecnebi mimarlarının tesirile 
garp mimarisinin Türk usulü 
mimarisini inhitata uğratma· 
lanndan sonra yetişen gayrı 
rnüslim fakat Osmanlı mimar
lar da vardır. Üçüncü sultan 
Mustafa'nın mimarı olup Nuru 
osmani, Laleli, Hekimoğlu Ali 
paşa, Üsküdar ayazma camii 
ile eski FPtih camii yerine 
Yenisini yapan Simyon kalfa 
ve bunun şakirdi Komyanos, 
ikinci Mahmud'un mimarı olup 
ilk Beylerbeyi sarayını Top· 
hane' deki Nusret camiini ya
Pan Kirkor kalfa, Dolmabah
Çe saray ve camiini, Ortaköy 
camiini inşa eden Abdülme
cidin mimarı Hacı kalfa. 

Sultan Aziz'in kalfası olup 
Yıldız sarayı ve camiini, Ak
saray valde camii, Maçka si· 
lahhanesi, Çıragan sarayı, Bey
lerbeyi yeni saraylarını yapan 
Sergiz beylerden de bahsedil
mesi son Türk · Osmanlı mi
marisinin seyri ve bu mimari 
üzerindeki tesirleri göstermesi 
itibarile de muvafık olur. Ve 
tarihi teselsülü gösterirdi. Bil
hassa son senelerdeki teceddüd 
hareketlerinde doğru veya yan· 
lış faaliyetleri görülen mer
hum (Mimar Kemaleddin) ve 
Konya' da kabri bile ortadan 
kaldırılmış olan Abidei hürri
yet mimarı merhum (Muzaf· 
fer' den) ve henüz aramızda 
dolaşan (Mimar Vedad) dan 
da bahsedilmeli idi. 

Yukardan beri yazdığımız 
satırlar meslek muhabbctile 

topladığımız notlardan çıka

rıldı. Eski mimarlarımız hak· 

kında tarihi araştırmaları biz 
gene Bay Ahmed Refik gabi 

bu işleri mec;lek edinmiş ze· 
vattan bekliyoruz. Yeni ma· 

lumat yeni çıkarılacak vesika
lardan elde edilecektir. Aya-

sofya' da papaz odaları deni
len fevkani tabakalarda eski 

evkaf vesaiki mevcuttur. Bun
lar ve T opkapı sarayındaki 

sarayındaki vesaik tasnif ve 
tetkik edilirse pek mühim ha-

kikatler meydana çıkarılacak
tır. Bunlarda evvelce çalışmış 

olan Amasya tarihi müellifi 
yüksek alimimiz Bay Hüseyin 

Hüsameddin'den Türk mima· 
risine aid kıymetli malumat 

olduğunu mesai arkadaşım 
Beyoğlu vakıflar direktörü B. 

Halil Kunter' den duymuştum. 

Bunların neşri Türk kültürüne 
büyük bir hizmet olacaktır. 

Mimar 

Necmeddin Emre 

-- Bitti --
(8] :'\lecellei umuru belediye 

cilt l sahife 1504 

(9) Mecellei umuru belediye 
cilt l sahife 1080 

Tashih 
Mimar Mehmed ağaya aid 

kitabenin altındaki tarih (1026) 
olacağı yerde sehven (1206) 
şeklinde çıkmıştır. Tashih 
ederiz. 

ra:-~., Halkeoindeki toplantı 

~-G Kuıüblerin birleştirilmesi 
Gündelik~işler formalitesi tamamlandı 
Bende de, her insan gibi 

serlevhalar arasında dolaşmak 
zaaafı başladı. Maamafih, ben 
bunda karilel'im için bir fayda 
görüyorum. Birçok şeylere te· 
mas etmek, zaman zaman, tek 
bir nesne üzerinde ısrarla dur
maktan daha güzel, daha en
teressan oluyor: 

- Müşahitler dün gittiler. 
- Hak selamet vere! Fa-

kat vaktile bazılarının şeha
deti caiz olmazmış, acaba bu 
zevatın şehadeti ne dereceye 
kadar makbuldür? 

- Mekteplerimizde tedris 
usulünde değişiklik yapılacak 
mı? 

- Tedrisi bilmem amma, 
erkek talebede dayak usulü 
ihdas edilse fena kaçmaz sa· 
nırım.. Dün akşam bir talebe 
grupu arasında kaldım. Mual
limlik etmiş bir insan oldu
ğum halde şaşkınlık arasında 
sigara paketimi unutarak kaç· 
tım. 

- Gene Akifl 
- Gene Nurullah Ataç!.. 

Söyle bakalım da rahat et!. 
- Romanya' da koca velni

şanlıların sadakatlerini tecrübe 
için bir bürs açıldı. 

- Eyvah!..... Hukuk mah
kemelerini de tezyid etmek 
lazımdır. 

- Çılgın Avrupa!. 
- Arabistan gibi, Afrika 

gibi, Çin gibi yarı aç kalaydı 
görürdün sen Avrupa'yı? .. Çıl
gınlık yapmak değil, kuyru
ğunu bile kımıldatmazdı val
lahi!. 

- Eşek ve köpek hakkında. 
- Her ikisi de faziletkar 

mahlükattandır. Martavala bak-
ma azızım. 

- Yidikçe iştihası açılan 

Almanya! 
- Afiyetler olsun, 

naneden başka birşey 
yok ki zavallının .. 

- Silah başmal 

fakat 
yidiği 

- Adis-Ababa' daki ltalyan 
garnizonu kumandanı mısın 
be birader? 

- Milli küme maçları ne 
şekilde yapılacak? 

- Ne şekilde yapılırsa ya
pılsın, ben, neticenin ne ola
cağını biliyorum: lzmir hesa
bına berbad.. Bizim idareci· 
ler, "firma ve forma" deyip 
dursunlar, bakalım!.. .. 

- Neşriyatımız resmen ta
hakkuk etti. 

- Ah azizim, ahi.. Hangi
mizin tahakkuk etmiyor ki ... 

Milli hazırlıklarf 

Hakaret 

Bazı itirazlara valimiz cevap ver· 
di: Mes'uliyet benimdir! Dedi. 

Alsancak Halk sokağında 
Şemsi oğlu Cafer, belediyeye 
ait borcunu tahsil için evine 
gelen belediye tahsildarı Şükrü 
oğlu Seyfettin' e hakarette bu· 
lunduğundan yakalanmıştır. ----------- Sarhoşluk 

Şehrimizdeki spor kulüplerinin, 
bugüne ve istikbale oid inki .. af 
endişeleri karşısında verilmiş olan 
hirleıtirilme karan malumdur. Dün 
ak~am saat 20 de llalkevinde Vali 
ve l'arti ba§kanımız Bay FazlJ Gü· 
leç'in riyasetinde toplanan bütün 
kulüpler idare heyetleri arasında 

nihai karar \'e muameleyi temin 
eden bir toplantı yapılmıştır. Top
lantıya, İzmir'deki federe ve gayrı 
federe bütün kulüp ve idare he
yetleri iştirak etmişlerdir. Parti 
başkanımız sporculara hitap ile, 
parti bakımından bu işin çok fa)· 
dalı '\'C zaruri görüldüğünü, bunun 
çok iyi neticeler vereceğine kanaati 
bulunduğunu, esasen Türk şuur ve 
şiannın topluluk üzerinde tecelli 
ettiğini, bugünkü 'artlar karşıSln• 
da lzmir gcnçli~inio muayyen ça· 
tılar altında organize edilmesinin 
zarud bulunduğunu, hissi yaziyet· 
lerin muteber ve makul olamıya· 

cağını, hmir'de mevcud sabalara 
ilaveten sahalar yapılacağını, Karşı· 
yaka ve Burnova'da da ayni suretle 
sahalar açılacağını, bu meyanda 
her kulübe mük~mmel binalar \'e 
vasıta temin etmeği dü,ündü~ünü 

söyledi ve yeni spor kulüple
rimizin derhal tescilini istedik
ten sonra, bu takdirde Parti· 
nin bu işteki yardımının daha 
artacağını ve bu yardımın ko
laylaşacağını ilave etti. 

Belediye reis muavini Bay 
Suad (eski Karşıyaka kulübün
den) söz alarak, birleşmek hu
susunda valimizin alaka ve 
lütüflerine teşekkür etti. Yal
nız, bu birleşmede milli küme 
maçları endişesinin hakim bu
lunduğunu, şehrin mıntakaları 
ve nüfusuna göre, bu teşek
küllerin az olduğunu, istikbal 
ıçın 1 O yaşınden 30 yaşına 
kadar spor yapan vatandaşlar 
kabul edildiği takdirde bu sa
haların kifayet etmiyeceğini 

söyledi. Yani kulüp adedinin 
azlığına işaret etti. Valimiz 
cevap verdi: 

- istikbaldeki inkişafın ne 
derecede olacağını tahmin et
mek güçtür. Bu hedefe gitmek, 
kat'i emelimizdir. Eğer vaziyet 
amil olursa, ona göre tebed
dülat yapmak lazımdır. Ben, 
bir taassup seziyorum. Bu ........................ 
şımarık Suriye'lilerin demir 
gömleklerini yırtıp atacağız. 

Halbuki senin mevzuun başka 
şeymiş. 

- Kibarlık budalası! 
- f zmir' de de vardır böy-

lesi .. Amma, karnı açtır biç.a· 

taassup dini ve milli değildir, 
kulüp taassubudur. Bu ise şim
diye kadar İzmir sporuna za
rar vermiştir. Biz de onu kur· 
tarmak istiyoruz. Şimdiki kara
rımızın belki hataları, noksan
ları olabilir. Belki de ihtiyacı 
tatmin etmiş değilizdir. Bun
ları, sabit olduklan takdirde 
düşüneceğiz. Yalnız şunu söy
liyeyim ki, bu bizim kararı
mızdır. Bundan dönmiyelim .. 
Ve istikbale aid vniyetleri 
inkişaflara terkedelim. 

T cferruatı konuşmıyalım .. 
Gerçi milli küme maçları bi
zim için bir tenbih vasıtası, 
bir kamçı olmustur. Fakat asıl 
maksad, İzmir' de sporculuğu 
kuvvetlendirmektir. 

Valimizin bu cevabından 
sonra, Karşıyaka' dan Bay Ce· 
mal Ahmed söz aldı. Forma
ların, bedii noktadan yeni te
şekkül etmiş kulüblere terke-
dilebileceğini, hunun için de 
müddet verilmesini ve keyfi-
yetin Türk spor kurumu umu
mi merkezine yazılmasını ileri 
sürdü. Birleşme esasına öte
denberi taraftar, Parti emirle
rine mutavaatın da şart bu
lunduğunu, fakat bu yüzden 
bir takım kargaşalıkların çıka· 
bileceğini söyledi: 

- Bunun mesuliyetini kim 
üstüne alacaktır? 

Dedi. Parti Başkanımız ce
vap verdi: 

- Hepsine aid mesuliyeti 
ben üstüme alıyorum. 

Burnava murahhası B. Bedi 
de kendi semtinin uzaklık 
noktasından bu vaziyetten mu· 
tazarrır olabileceğini, çocuk
ların çahşamıyacaklarını, bun
da müşkülat görüldüğünü söy
ledi. B. Fazlı Güleç, her müş· 
külün yenileceğini, her çareye 
başvurulacağını, yardım ve 
alakanın kat'iyen esirgenmiye· 
ceğini söyledi: 

- Kararım budur!. 

Eşrefpaşa Kapani zade so
kağında oturan Ali oğlu Muı· 
tafa, sarhoş olup Ali oğlu 
Hakkı'nın evine giderek ken
disine hakarette bulunduğun· 
dan yakalanmıştır. 

Bıçak çekmek 
Balcılar caddesinde Yahya 

oğlu Abdurrahman, sarhoı 

olup Mehmed oğlu Yusuf' a 
bıçak teşhir ettiğinden yaka
lanmıştır. 

Esrar satmak 
Hükumet parkı civarında 

sabıkalılardan Receb oğlu Ali 
esrar sattığı haber alınarak 
yakalanacağı sırada iki gram 
esrarı Şaban' a bırakıp haçar-
ken her ikisi de yakalanmış· 
!ardır. 

Yaralamak 
Keçeciler' de Müsevi;nektebi 

önünde Galib oğlu Osman, 
Elyazer oğlu 13 yaşında Av
ram'ı çakı ile arkasından hafif 
surette yaraladığından -yaka
lanmıştır. 

Karısım dövmüş 
Karşıyaka' da Donanmacı 

Nazlı sokağında Hasan oğlu 
Sabri, geçimsizlik yüzünden 
karısı Havva'yı dövmüş ve 
araya girmek istiyen Hava'nm 
kız kardeşi Haticeyi' de Nec-
det ile birlikte dövdüğünden 
her ikisi de yakalanmıştır. 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik İngiliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

İzmir' de Kestane paza
zarında 22 n1Jmarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us
taya müracaat. 

Dedi. Ve sözlerinin sonun· __ mi ________ _ 

da, parti reisi olmak sıfatile miş tarihi bir isim olduğunu 
bu İş üzerinde tevakkuf ve söyledi. 
ısrarı kendisine vazife bildi- Valimiz şiddetle alkışlandı 
ğini, kararların değişmiyece· ve bunu, yeni kulüblerin hukuk 

işleri müdürü tarafından tescili 
ğini, forma renklerine ait mü- ile beraber yeni kulübcülerin 
lahazaları, sadece tam bita· samimi hasbıhalleri, kendi 
rafane ve adilane davranmak aralarındaki konuşmaları takip 
için müdafaa ettiğini, Üçok etti. 
kulübünün isminin Türk tari· Herşey bitmiştir ve bunun 

sonu muhakkak iyidir. 

Ben de sandım ki, şu renin. Çimdik 

hinde Mete zamanında oniki 
Türk boyunun (Küçük kabi· 
lesinin) doğmasından ileri gel-

Gençliğe ve yeniler~ muvaf· 
fakıyetler diieriz. 

~ ........................................................................................................................................... . 
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;;,----· Büyük Korsan Romam ·~··- .. --,J 
• 91 _ Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Usul haricinde birşeydi. Reis· 

~~in işine kimse karışmazdı. 
1\ orükörüne mutavaat şarttı. 

orsan lığın başka türlü mu-
Vaffak olamıyacağı kanaatı 
Vardı. 

.., ~ariya, korsanın sözüne ce· 
. a vermemişti. Korsan, Ma-
~1Ya'nın kendisine karşı olan 
seveccühünü bildiği için tekrar 
orrnaktan çekinmedi: 

- Bu işaret kimden gele· 
tek kaptan? 

Mariya hafifç.e gülümsedi: 

h - Bizim bir korsanımız da· 
a vardı. Hatırlarsın. Girid'de 

iken aramızdan kaybolmuştu .. 
- Petro'mu? 
- Evet; ta kendisi! İşte işa-

reti, ondan bekliyorum .. 
Korsan hayretle gözlerini 

açtı: 

- Siz hakikaten esrarengiz
siniz kaptan!. Biz Petro'ya yol 
verdiğini sanıyorduk. Meğer 

sen onu vazife ile buraya gön· 
dermişsin öyle mi? 

- Eveti 
- Peki, fakat Petro'nun 

Midilli'ye çıktığını, yani gire· 
bildiğini vr. şimdi burada bu
lunduğunu nereden biliyorsun? 

Katiyetle bilmiyorum, fa- yeniden ve başka bir cephe-
kat onun adaya çıkmış olduğu den başlamak lazım gelecektir. 
hakkında kuvvetli bir zannım - Petro bu işareti verdiği 
var .. Şimdi de, eskiden ver- zaman ne yapacağız? 
diğim direktif dahilinde onun - Sahile yanaşacağız. On-
işaretini bekliyorum. Bu işaret, dan sonra hücum başlıyor .. 
karanlıkta bir ışık veya ateş Korsan, hala vaziyeti sara· 
yakmak olacaktır.. hatla kavrıyamıyordu. 

- Petro' dan emin misin - Hücum mu, sonra ne 
kaptan? olacak?. 

- Hem de pek çok emi- Genç kız, gözlerini hafifçe 
nim. O bizim davamızın, daha kapadı, başını ağırağır salladı: 
doğrusu benim maksadımın _ Ağanın kızını, şu eli· 
en ileriye ve ölüm kucağına mizden çalınan kızı tekrar ya-
atılmış bir fedaisidir. kahyacağız . 

Türk'çeyi Türk'lerden bile - Fırtına Ali'nin nişanlısı 
iyi bildiği için, bir falso yap- öyle mi? 
mazsa, her halde muvaffak Genç kız, kat'i, hakim ve 
olacağına kaniim. O ateşin kısa bir cevap verdi: 
yanması, bizim için bir müjde Eveti 
olacaktır. Aksi takdirde, Petro .... 
yakalanmış veya mahvolmuş Şaşkınlaşhn görüyorum. 
demektir ki, o takdirdP., işe Tekrar edeyim: 

Evet, Fırtına Ali'nin nişan

lısı, bir insanın göğsünden 
ciğerlerini söküp çıkarır gibi 
alacağız .. Çünkü, babamı, Fır· 
tına Ali vurmuştur. Sebep te 
o kızdır. Ben de Fırtına Ali'yi, 
ayni silahla vurmak isterim. 
intikamımı her halde alacağım. 
Bu benim vazifemdir. 

Kor!ıan, hayretle dilber Ma
riya'ya baktı: 

- Sen bir kr.ıhramansın 
kaptanı. 

- Hayır, bu bir kahraman
lık değil, bir vazifedir. iyi bak, 
sen de dikkat et: 

Sahilde, tepelerde, ağaçlar 
arasında bir ışık görüyor mu
sun? Çünkü yavaş·yavaş be
nim gözlerim yorulmıya baş
ladı. Günler var ki, gözlerim, 
sabit noktalar üzerinde dur
maktan kuvvetini kaybeder 

gibi oldu.. Her halde, Petro 
bize bir haber verecekti. 

Korsan, başını Adanın uzakta 
gözüken hayaletine çevirdi ve 
gözlerini bu hayaletin üzerin
de ağır ağır dolaştırdı: 

- Benim gözlerim şaşmaı, 
hiç bir şey göremiyorum kaptan. 

-Evet, görünmüyor, birşey .. 
Yüreğim, bir kuş gibi içimde 
çırpınıyor, tasavvur edemezsin, 
ne kadar sabırsız, ne kadar 
sıkıntılıyım. 

- Yüzünüzden belli kaptan. 
Hem de birçok fırsatlar, avlar 
kaçırıyoruz. 

Mariya omuzlarını silkti: 
- Fırsat, av, ganimet, vur· 

gunl. Bunlar şimdi beni hiç 
alakadar etmiyor, arkadaşla-
rımı birkaç yıl rahatla geçin
direbilecek servetim var. Ev-

- Sonu 11ar -
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lzmir Esnaf ve Ahali Bankası idare c inden 
Umumi Heyetin ~ağırllmas 

nun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatının 
vaziyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine mu· 
vafık gördüğü her nevi mürakabe ve teftişatı 

Esas mukavclenamemizin 56 ıncı maddesine tevfiknn, hisse· kalmamak ve çıkıntı yapılmamak üzere bir 
darlar heyeti umumiye toplantısı 25 mart 937 tarihine tesa· deftere yazarak her karar altını ayrı ayrı imza· 
düf eden perşembe günü saat 14 de lzmir Ticaret ve Sanayi lamağa mecburdur. 
Odası içtima salonunda icra edilecektir. Komitenin; ittifakla verdiği kararlar doğrudan 

Esas mukavelenamemizin 61 inci ma<ldesi mucibince, asale· doğruya; ekseriyetle verdikleri kal"arlar idare 
ten veya vck5leten 50 hisseyi temsil eden muhterem ortakla· meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. 
rımızın, ruznamede yazılı hususat hakkında görüşmek ve karar Kırk birinci Meclisi idare azası kendi işleri için iöraz etme· 
ittihaz etmek üzere muayyen gün ve saatte bu toplantıda ha· maddenin aslı: leri lazım ve mutad olan dikkat, basiret ve 
tzır bulunmaları ve toplantı gününden laakal bir hafta evel mer· faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa 
kez veya şubelerimize müracaatlc duhuliye kartı almaları rica· mecburdurlar. Meclisi idare defatiri lazımeyi 
olunur. tutmak ve muayyen olan müddet zarfında 

Toplantıya vekaleten iştirak edeceklerin de ortak olmaları sabık seneye aid mevcudat defterini bilanço, 
meşruttur. karu zara,. hesabını bittanzim heyeti umumiye 

RUZNAME içtimaından laakal bir ay evvel mü rakiplere 
tevdi ve Jaakal sekiz· gün evvel hissedaranın 
enzarı tetkikine koymakla mükelleftir. Meclisi 1 - idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması. 

2 - 1936 yılı blançosunun tetkik ve tasdiki ile idare mec
lisi azasının ibrası. 

3 - Vılayet umumi meclisi tarafından, idare Meclisi aza· 
lığı için gösterilmiş bulunan namzedin intihabının icrası. 

4 - Kanuni müddetlerini bitirmiş bulunan idare meclisi 
azasının yerlerine yenilerinin seçilmesi. 

5 - Müddetlerini bitirmiş olan iki murakıb için yeniden 
seçim yap1Jması. 

o - idare Meclisi raporunda gösterilen kazancın dağıtılma 
şeklini ve gününü tayin. 

7 - idare Meclisi azasına verilecek huzur haklarının ve 
murakıb ücretlerinin tayini. 

IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASI iDARE MECLISINDFN 
FEVKALADE HEYETİ UMUMiYE iÇTiMAI 

2999 Numaralı Bankalar kanununun muvakkat 3 üncü mad
desi mucibince, Bankamız esas mukavelenamesinde yapılacak 
tadilat şekillerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 
muhterem ortaklarımızın 25 mart 937 tarihine müsadif per· 
şcmbe günü saat 16 da İzmir Ticaret ve Sanayi Odası içtima 
salonunda hazır bulunmaları rica olunur. 

Esas mukavelenamemizin 65 inci maddesine tevfikan, asa
leten veya vekaleten bir hisseyi temsil edenler de bu toplan· 
tıya iştirak edebileceklerdir. 

RUZNAME 
Bankamız esas mukavelenamesinin 3, 5, 32, 36, 41, 50, 82, 

83, 87 ve 90 numaralı maddelerinde yapılacak tadilat şeklini 
müzakere etmek ve karara bağlamak. 

Tadil olunacak maddeler : 
Üçüncü mad· 
denin aslı: 
Muaddel .şekli: 

Şirketin unvanı (İzmir Esnaf ve Ahali bankası 
Türk anonim şirketi) olacaktır. 
Şirketin unvanı <lzmir Bankası Türk anonim 
şirketi} olacaktır. 

Beşinci mnd· Şirketin merkezi (İzmir} olacak gerek Tiirkiye· 
denin aslı : de ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum gö-

rüldükçe meclisi idare tarafından heyeti umu· 
miyeye arzedilmek şartile şubeler açılabilecek 
ve keyfiyet Ticaret Vekaletine ihbar ve gazete· 
lerle ilan edilecektir. 

Muddel şekli: Şirketin idare merkezi (lzmir) dir. Memleket 
dahil veya haricinde yeniden şube küşadı, bu 
yoldaki idare heyeti kararının alelade senelik 
toplantısında umumi heyet tarafından tasvib 
olunasına bağlıdır. Bu halde Maliye ve lktısat 
Vekaletlerine müracaatle muktezi izin alındık· 
tan sonra keyfiyet usulen ilan olunur. 

Otuz ikinci Şirketin umuru hissedarlar arasında heyeti umu· 
maddenin aslı: miycce intihap olunacak asgari üç azami yedi 

azadan mürekkep bir meclisi idare tarafından 
idare olunur. 

Muaddel şekli: Şirketin umuru hissedarlar arasından heyeti 
umumiyece intihap olunacak asgari beş azami 
yedi azadan mürekkep bir meclisi idare tclra· 
fından idare olunur. Meclisi idare nizamnamci 

Otu zaltıncı 
maddeni'l aslı: 

Muaddel şekti: 

dahili mucibince :şirketin umum muamelatını tedvir 
etmek üzere bir umum müdür intihap ve tayin 
eder. işbu müdür meclisi idarenin tabii aza
sındadır. 

Meclisi idare her sene azası meyanından bir 
reis ve bir reis vekili intihap eder. Reisin ve· 
ya vekilinin bulunmadığı celselerde riyaset et
mek üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak 
üzere meclisi idarece muvakkaten reisliğe inti-
hap olunur. Katiplik vazifesini ifa etmek üzere 
meclisi idare azası meyanından ve hariçten biri 
intihap olunur. Riyaset vazifesi reise meclis 
celselerinde intizamı ve müzakcratın muntaza-
man zaptını temin ve heyeti umumiye içtima
lanna riyaset etmekten başka hiçbir hakkı ta-
kaddüm bahşetmez. 
Meclisi idare bankalar kanununda yazılı vazi
feleri ifa etmek üzere azası arasından seçeceği 
iki aza ile umumi müdürden mürekkep kendi 
murakabesi altında üç kişilik bir idare komi· 
tesi teşkil eder. Bir azanın hastalığında veya 
herhangi bir içtimaa iştirak~ edemiyecek bir 
mazereti vukuunda o aza yerine vazife görmek 
üzere iki de yedek aza seçer. idare meclisi 
azalarının her birinin idare komitesinden, ko· 
mitenin faaliyeti hakkında her türlü malUmalı 
istemeğe ve münasip göreceği her nevi kôn· 
trolü yapmağa salahiyeti vardır. idare komi
tesi bilumum mukarreratını satırlar arası açık 

idare her altı ayda bir şirketir. matllıbat ve 
düyununun bir hülasai hesabiyesini çıkarıp 
mürakiplere verir. Her senei hesabiye nihaye· 
tinde bilançodan maada şirketin ticari, mali ve 
iktısadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hüla· 
sasını müş'ir bir rapor tanzim eder. Amortis· 
manlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat 
akçesi miktarını tayin ve temmettüatın sureti 
tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif 
eder. 
işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı 
ve yeniden maddeler ilavesi hakkında 
heyeti umumiyeye teklifatta bulunur. Heyeti 
umumiyeleri içtinıaa davet ve işbu içtiına-
ların ruznamesım tanzim ve tesbit eder. 
Heyeti umumiyenin bilumum mukarreratını icra 
ve infaz hususunda meclisi idare heyeti umu
miycni'l vekaletini haizdir. Meclisi idare azasının 
heyeti umumiycce azilleri ve icra ettikleri 
muamelatın heyeti umumiycce ademi kabulü 
halinde uçuncü şahıslar tarafından ıktisap 
edilmiş olan hukuka halel gelmez. 

Muaddel şekli: Meclisi idare azası kendi işleri için ibraz 

Ellinci madde-
nin aslı: 

Muaddel şekli: 

etmeleri lazım ve mutat olan dikkat, basir,~t 
ve faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa 
mecburdurlar. 
Meclisi idare lazım olan defterleri tutmak ve 
muayyen olan müddet zarfında sabık seneye 
ait mevcudat def terini, bilanço karuzarar hesa· 
hını tanzim ile heyeti umumiye içtimaından 
laakal bir ay evvel mürakiplere tevdi ve laakal 
on baş gün evvel hissedaranın tetkikine arzet-
mekle mükelleftir. 
Meclisi idare her üç ayda bir sirketin alacak· 
Jarının ve borçlarının bir hesap hülasasını ve 
yıl sonlarında senelik bilançosunu tanzim ede
rek heyeti umumiyece tayin edilmiş olan müra· 
kipler tarafından tasdikli üç aylık hülasaları 
taalluk ettiği devrenin hitamından itibaren niha· 
yet üç ay zarfında ve senelik bilançolarla karu· 
zarar hesaplarını da heyeti umumiyenin toplanma 
tarihinden itil aren bir ay içinde şirketin mali, 
iktısadi vaziyetile yapılan muamelatın hülasasını 
gösteren idare heyeti ·ıe mürakip raporlarile 
birlikte maliye ve iktısat vekaletlerine gönderir. 
Hesap hülasalarını ve bilançolarını ayni müd-
det içinde biri resmi gazete olmak üzere en 
az iki gazete ile neşir ve ilan ettirir. Amor-
tismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihti· 
yat akçesi mikdarını tayin ve temettüatm sureti 
tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif eder. 
işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı 
ve yeniden maddeler ilavesi hakkında heyeti 
umumiyeye teklifatta bulunur. Heyeti umumi-
ycleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruzna-
mesini tanzim ve tesbit eder. Heyeti umumi
yenin bilumum mukarreratını icra ve infaz hu-
susunda meclisi idare heyeti umumiyenin 
vekaletini haizdir. Meclisi idare azasının he-
yeti umumiycce azilleri ve icra ettikleri mua· 
melatm heyeti umumiyece ademi kabulü ha-
linde üçüncü şahıslar tarafından iktisap edil· 
miş olan hukuka halel gelmez. 
Mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umu
miyesini mürakabe ve hesabatını tetkik ve tef
tiş ve meclisi idare azasile müttefikan ve bilan-
çonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatının 
vaziyetini tesbit, velhasıl şirketin menafiine mu· 
vafık gördüğü her nevi mürakabe ve teftişatı 
icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şar· 
tile zaman zaman şirket kasasını ve kuyud 
ve deftatirini kşntrol ederek mevcudun kuyu· 
data muvafakatı tesbit ve meclisi idare azasının 
kanun ve şirket mukavelenamesi ahkamına 

tamamile riayet eylemelerine nezaret ve sene 
nihayetinde içtima edecek olan heyeti umumi· 
yeye şirketin vaziyeti, hesabatı ve biJançesu ve 
meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat 
ve mütalaatını havi bir rapor takdim etmektir. 
Mürakipler esbabı mübreme ve müstacele ta· 
haddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalade 
olarak içtimaa davete mecburdurlar. 
Murakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umu· 
miyesini miirakabe ve hesabatm tetkik ve tef-
tiş ve meclisi idare azasile müttefikan bilanço· 

icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile 
zaman zaman şirket kasasını ve kuyud ve de· 
fatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata 
muvafakatini tesbit ve t;;trzim olunan üç aylık 
hesap hülasalarını ve senelik bilançoyu tetkik 
ve idare meclisi azasının kanun ve şirket mu-
kavelenamesi hükumlerine tamamen riayet ey
lemelerine nezaret ve kanuni müddetler içinde 
toplanacak olan umumi heyete şirketin vazi· 
yeti hesabı ve bilançosu ve ,. ıre meclisinin 
faaliyeti hakkındaki kanaat " mütalealarını 
havi bir rapor takdim etmektir. Müraldpler 
mübrem ve müstacel sebeplerin tahaddüsü ha· 
!ine.le umumi heyeti fevkalade olarak içtima 
davete mecburdurlar. 

Seksen ikinci Her altı ayda bir şirketin mevcudad ve düyu 
maddenin aslı: natını gösterir meclisi idarec~ bir hiiliı.sai he· 

sabiye tanzim edilerek mürakıplerc verilir.Bun· 
danbaşkaher sene nihayetinde bir mevcudat ve 
muvazene defteri tanzim edilir. Mevcudat vemu
vazene defteri, blanço, karuzarar hesabatı, he-
yeti umumiye içtimaı için tayin olunan günden 
laakal bir ay evel mürakıplarin nazarı tedkildne 
arzolunur. işbu hesabat meclisi idaretarafmdan. 
heyeti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran 
yevmi içtimaa takaddüm eden onbeş gün zar· 
fında şirket:merkezine müracaatla mevcudat ve 
muvazene defterini, karızarar hesabını ve blan· 
çoyu mürakıplar ve meclisi idare raporlarını 
tetkik ve bir suretlerini ahzedebilirler. 

Mcaddel şekil: Her üç ayda bir şirketin mevcudat ve düyu
natını gösterir meclisi idarece bir hüliisai he· 
sabiye tanzim edilerek mürakıplnra verilir. Bun· 
dan başka her sene nihayetinde bir mevcudat 
ve müvazene defteri tanzim edilir. Mevcudat 
ve müvazene defteri blanço, karuzarar hesa· 
batı, heyeti umumiye içtimaı için tayin olunan 
günden laakal bir ay evvel mürak1pların nazarı 
tetkikihc arzolunur. işbu hesabat meclisi idare 
tarafından heyeti umumiyeye takdim olunur. 
Hissedaran yevmi içtimaa takaddüm eden on 
beş gün zarfında şirket merkezine mü-
racaatla mevcudat ve müvazene defterini 
karuzarar hesabını ve blançoyu mürakıp· 
lar ve meclisi idare raporlarını tetkik ve 
bir suretlerini ahzedebilirler. 

Seksen üçüncü Şirketin masarifi umumiyesile ba mukavele· 
maddenin aslı: name müdüriyete veyahut herhangi bir vazife· 

ye memur edilen kimselere umumi veya hususi 
temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif 
amortisman bedelleri gibi şirketçe tediye veya 
tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin hesap 
senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mev· 
cudat ve müvaıene defterinde tesbit olunan ha· 
sılalından badettenzil bakı kalan miktar temet· 
tüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl ola· 
cak temettüatı safiycnin evvela yüzde (on) ihti· 
yat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilmemiş olan 
hisse senetlerinin bedelleri tesviye olunan kıs· 
mına yüzde (nltı) nisbetinde birinci temettü 
itasına kifayet edecek meblağ ifraz edildikten 
sonra baki kalan kısmın: 
yüzde onu müessislere 
yüzde onu meclisi idare azasına 
yüzde beş meclisi idarenin tcsbit edeceği şe· 
kilde ikramiye olarak mcmurıne ve umuru 
hayriyeye. 
Yüzde yetmiş beşi ikinci hissei temettü olarak 
hisse senetleri eshabına tevzi edilir. 

Muaddel ş kil: Şirketim masarifi umumiyesile bamukavelcna· 
me müdüriyete veyahut her hangi bir vazifeye 
memur edilen kimselere umumi veya hususi 
temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhte
lif amortisman bedelleri gibi şirketçe tediye 
veya tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin 
hesap senesi nihayetinde tarızim olunan senelik 
mevcudat ve müvazene defterinde tesbit olu-
nan hasılattan badettenzil baki kalan miktar 
tcmcttüatı safiyeyı teşkil eder. Bu suretle ha· 
sıl olacak temettüatı safiyenin evvela yüzde 
(on) ıhtiyat akçesine ve yüzde 5 muhtemel 
zararlar karşılığına tahsis ve saniyen itfa edil· 
ınemiş olan hisse senetlerinin bedelleri tesviye 
olunan kısmına yüzde (altı) nisbetinde birinci 
temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraı 
edildikten sonra baki kalan kısmın: 
Yüzde (on) müessislere 
Yüzde (on) meclisi idare azasına 
Yüzde (5) meclisi idarenin tesbit edeceği şe· 
kilde ikramiye olarak men J .ne ve umuru 
hayriyeye 
Yüzde (yetmiş beşi) ikinci hisseı Lmettü ola· 
rak hisse senetleri eshabına tevzi edilir. 

Seksen yedinci 83 üncü madde mucibince temettiiatı senevi· 
maddenin aslı: yeden ıniifrcz mcbaliğin terakümünden hasıl 

olan adi ihtiyat akçesi şirketin muhtemel za• 
rarlarına karşılık olarak hıfzolunur. 
Bu saretle teraküm edecek olan meblağ şirket 



sermayesinin yijzde ellisine müsavi raddeye ba
liğ oldukta artık ihtiyat ak~esi ifrazınJ! devam 
edilmez. Şu kadar ki bu miktara baliğ olduk-
tan sonra sarfiyat icrasile ihtiyat akçesinin mib 
tan tenezzül edecek olursa tekrar temettijattan 
tevkifat icra edilecektir. 

Muaddel şekli; 83 üncü madde mucibince senevi temettüler
den ayrılan mebaliğin terakümünden mütehas
sıl adi ihtiyat akçesi ile muhtemel zararlar 
karşılığı namı altında ayrıca bir hesap ta tu-
tulacak olan paralar şirketin muhtemel zarar· 
larına karşılık olarak saklanır. Adi ihtiyat ak
çesi ve muhtemel zararlar karşılığı ihtiyatlar 
yekunu tediye edilmiş sermayenin tamamına 
müsavi oluncaya kadar ayrılır. Ondan sonra 
ayrılmaz. Ancak zarar tahakkuk ettiği zaman 
karşılıkt~n mahsup olunacak nisbette yeniden 
temettüattırn tevkifat icra olunur. 

Doksanıncı mad- ihtiyat akçesi behemehal nakid olarak hıfzo
denin aslı: lunacak bu nakid ticaret vekaletince kabul 

olunacak emin bir müessesei maliyeye tevdi 
olunacaktır. ihtiyat akçesinin her zaman nakde 
kabili tahvil devlet veya Türk şirketleri esham 
ve tahvilatı iştira edilmek suretile de tenmiyesi 
caizdir. ihtiyat akçesi ve amortisman bedeli 
olarak ayrılan mebaliğin balada tayin olunan 
suretlerden birile istimalini heyeti idare tayin 
eder, Fevkalade ihtiyat akçesini heyeti idare 
münasip göreceği şekil ve surette istimale se· 
lahiyettar hatta bir devrei hesabiyenin ha-
sılatı hisselere temettü tevziine kafi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin de bu hu
susta istimali caizdir. Fevkalade ihtiyat akçesi 
tedrici surette sermayenin itfası için dahi isti· 
mal olunabilir. 

Muaddel şekli: ihtiyat akçesinin nakid olarak muhafazasında 
veya derhal nakde çevrilmesi kabil devlet tah
villerine veya milli şirketler eshamına tahsisi 
ile tenmiye hususları meclisi idarenin takdirine 
mevdudur. 
Ancak 1935 senesinden itibaren ayrılan ihtiyat 
akçeleri Maliye Vekaletince muvafakat edilecek 

lzmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
1 - Seferihisarda 192 inci alaya ait elektirik tesisatı açık 

eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 

4 

5 

Tahmin edilen mecmu tutarı 1839 lira 47 kuruş olup 
ilk teminatı 138 liradır. 
ihalesi 26/Mart/937 cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şerait ve planı Mst. Mv. sat. al. komisyonunda gö· 
rülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

11 16 20 25 714 

lzmir ve cıvarı 'sebze ve mey
va satış kooperatifinden: 

Kooperatifimizin adi yıllık toplantısı 27 mart 937 cumartesi 
günü saat 11 de Bah?"ibabada halkevi salonunda yapılacağın
dan ve görüşülecek hususat aşağıda gösterilmiş olduğundan 
umum ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz. 

İdare meclisi reisi Müdür 
Nazım Anık Niyazi Akdaş 

RUZNAME 
1 - idare meclisi ve murakipler raporlarının incelenmesi. 
2 - 936 senesi pilanço ve kar zarar hesabının incelenerek 

tasdik ve idare meclisinin ibr"sı. 
3 - 937-938 senesi bütçesile kadrosunun tasdiki: 
4 icabında istikraz akdi ve buna benzer ve kooperatifin 

menafiini alakadar eden hususatı ve bilcümle muame· 
Jat ve ukudatı yapmağa idare meclisine tam salahiyet 
verılmesi. 

Teşkilatı Esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

------~----------~-
Kamutayın bu celsesinde dikkgt~ 
şayan müzakereler geçmiştir 

- 14 -
ordu· yapmakta en büyük va
sıf görülürken di#er taraftan 
en küçük bir işe Devletin ka
biliyeti olmadığı fikri bize da· 
ima telkin edilirdi. Uzak de· 
ğil 1912 tarihinde fzmir'e dört 
Türk makasçısı koymak için 
Türk'lerin şimendiferciliğe aklı 
ermez diye Türk komiseri, 
bizim komi.serimiz tarafından 
ricamız reddedilmişti. Bunu 
bilen ve derhatır eden, içimiz
de arkada şlarımız vardır. Ara
dan yirmi beş sene geçme· 
miştir. Bugün şimendiferleri
miz biz Türk' ler tarafından 
yapılmakla ve işletilmektedir 
ve bugünkü işletme ile evvelki 
işletmenin farkını görmek için 
Nafıa Vekaletinin çıkarmış 
olduğu eserlere bakmak ka· 
fidir ve yalnız yolcu olmak da 
yeter. 

Dairei intihabiyemizin yaq 
çiftçisi topraksızdır. Çahşmıyaq 
a.2'a oturur, köylü çah,ır. An· 
talya da böyledir, Şark Vila-

yetlerimiz de tamamile böyledir, 
Bu memleketin ağrerlerinin 

ıstırabı büyük ve milli bir ıs
tırabtır. Eğer bunu halletmi
yeceksek, memleketimizde top
raksız çiftçiyi Cümhuriyetin ve 
inkılabın büyük nimetleı inden 
mahrl.!n. bırakmış olacağız. 
Eğer milkt kendi toprakla· 
rında ekmeğine hakim olmazsa 
ve bunu temin edemezsek ya
pılan şeylerin manası kalmaz. 
Vatandaşını aç ve topra~.ıız 
bırakıp şu veya bu muh"yyel 
idealler peşinde koşmak, ken
dini aldatmak değil midir? 
Kendi ırkdaşlarımızı ve bu 
ırkdaki büyük seciyenin asa· 
letini göklere çıkardığımız 
Türk'ü bu halden kurtarmak 
lazımdır. ( Bravo sesleri, al· 
kışlar.) 

devlet dahili istikraz tahvilatına veya bu tah· 
viller derecesinde faiz getiren diğer menkul il 
kıymetlere yatırılır. ı ı 

5 - Mahsulatın para etmemesi dolayısile tamamen tahsil 
olunamayan hisse teahhüdatının tamamen tahsili için 
karar ittihazı. 

6- 35 senesi zararı olan ve meclisi idare kararı ile ih
tiyat akçesinin mahsubundan sonra geri kalan 5062 
lira 4 kuruşun ilerde her sene kar oldukça ve esas 
mukavelenamenin 7t inci maddesinin muaddel şekli 
mucibince idare meclisi, murakipler ve memurin his· 
seleri çıktıktan sonra geri kalan karın mahsup olun
mak suretile kapatılmasına karar verilmesi. 

Biz bu prensiplerimizi istatis· 
tik olarak almadık. Yani mu· 
ayycn bir förmül tatbik ede
rek onu ebediyen muhafaza 
için almadık. Hayatın gün
delik zaruretlerinden mülhem 
olarak aldık. İnkılabcılığın 
esas ruhu budur. Dünya için 
en iyi yapılan kanunlar bugün 
kütüphane camekanlarında toz· 
larla örtülür. Ne mükem:nel 
sistemler vardır ki hiçbir tat
bik sahası ve imkanı bulama· 
mıştır. En iyi kanunlar mad~ 
deleri en iyi olan kanunlar 
değildir. Millete en uygun 
olan kanı.:ndur. ( Alkışlar ) ve 
Millet Meclisinin en büyük 
vazifesi millete en muvafık 
gelen kanunları yapmaktır ve 
bizim Meclisiz de böyle yap· 
mıştır. Millet Meclisleri bir 
takım filozofların ve hukuk
çuların mahalli içtimaı değil
dir. Millet Meclisleri günün 
ihtiyaçlarından, hayatın zaru
retlerinden aldıkları ilham 
üzerine milletin inkişafı için 
en iyi kanunu yapmakla mü· 
kelleftir ve b izim Büyük Mil
let Meclisimiz de doğduğu 
günden bugüne kadar böyle 
kanunlar yapmıştır ve Türki
ye'yi böyle kurtarmıştır. (Al· 

Toprak, çiftçiye toprak; es· 
babı mucibesinde söylendiği 
gibi bu bir defalık iş değildir. 
Topraksızlık hissedildikçe ve· 
rilecektir. Kanun geldiği vakit 
esasları müzakere edilecektir. 
Bir taraftan bu iyilik yapılır
ken, diğer taraftan hiç kim· 
senin hukuku tasarrufiyesine 
tecavüz etmek niyetinde de· 
ğiliz. Hukuku tasarrufiyenin 
mahfuz olduğunu bilhassa tek
rar etmek isterim, hukuku ta· 
sarrufiyenin en çok mah· 
fuz kaldığı yer Türkiye' dir ve 
bunu böyle tutmak mecburi
yetinde olduğumuzdan toprak 
kanunu tatbik edilirken, geti
rilecek kanunla da muhafaza 
edilecektir. Belki kendilerinin 
dediği şekilde veya başka şe
kilde Büyük Millet Meclisi 
onun şeklini tayin edecektir. 
Bence toprak kanunundan do· 
layı gönüllere bir endişe ge· 
tirmek ve düşünmenin hiçbir 
manası yoktur. 

Dikkat 
Vekaleten iştirak edeceklerin salahiyetnameleri şu suretle 

tanzim edilmiş olmalıdır: 

7 Esas mukavelenamenin 21 inci maddesi mucibince 
idare meclisinde bulunan 6 azadan kur'a ile 2 azanın 
çıkarılarak yerlerine yeniden iki aza seçilmesi. 

8 - Müddetleri biten 2 murakibin yerine 2 murakip 
seçilerek ücretlerinin tesbiti. 

(İzmir Esnaf ve Ahali Bankası Türk anonim şirketinin 25 
mart 937 tarihinde ve şayet ekseriyet hasıl olmazsa talik edi
lecek tarihte lzmir Ticaret ve Sanayi odası salonunda akdi 
mukarrer ve ruzname müzakereleri malum alelade ve fevkalade, 
hissedaran heyeti umumiye toplantısında beni ::::: bizi temsilen 
hazır bulunarak müzakereye iştirake ve bu bapta rey vermeğe 
evrakı Iazimeyi imza etmeğe velhasıl bu heyeti umumiyelerde 
~İssedar sıfatı ile yapılabilecek her türlü hususat ve muame
~:tın nam•ma-na~ınıza salahiyeti tam'?e ve mutlak~ ile im- Lise ve orta okullar satınalma 

ya • . • de mukım ..... oğlu ..... vekıl nasp ve tayın eyle· ı 

~rn-eyledik.> 'komisyonu başkanlığından: 
Manisa Bağcılar bankasından 1 İzmir kız lisesinde yaptmlacak hela tamir ve inşaatile pen-

Bankamızın 1936 hesap yılına ait aletade genel toplantısı cere on.~r·.~ı ve ~u te~is~:1 •• işleri 16·3·1937 sal~ günü saat 
lkıartın 31 inci çarşamba günü saat 11 de Manisada Halit 16 da kultur yardırektorlugunde toplanacak komısyonumuzda 
Paşa caddesinde kain daireyi mahsusada yapılması tekarrür pazarlıkla ihale edilecektir. 
ctıniş ve müzakeresi icab eden mesailde aşağıda gösterilmiş 1 - Pencre, hela tamir ve inşaatı keşif bedeli 1035 lira 
01duğundan o gün nizamname mucibince en aşağı on hisseye 45 kuruştur. 
lııalik bulunan hissedarlarımızın iştirak eylemeleri ilan olunur. Muvakkat teminatı 78 liradır. 

- Devam edecek -

Ruznameİ müzakerat 2 Su tesisatı ke~if bedeli. 337 lira 54 kuruştur. 
Muvakkat temınah 26 lıradır. OoRsA 1 - idare heyeti ve murakip raporlarının okunması. 

2 - 936 yılı pilançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası 
3 - Temettü tevzii 
4 - idare heyetinden çıkan iki azanın yerine yeniden iki 

aza intihabı ve yeni sene azalarına verilecek huzur 
hakkının tayini. 

~ - iki murakip intihabı. 

~afıa Vekaletinden: 
703 

l' 31/3/937 tarihli çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekale
ı1"de şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 

1~ttıir vilayetinde ve Menemen - Muradiye yolu üzerindeki 
k~6 lira 29 kuruş keşif bedelli beton arme Değirmendere 
0Prüsü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
E-ksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 ku

t~~ mukabilinde Nafıa Vekaleti şosa ve köprüler reisliğinden 
' 1tıabileceği gibi lzmir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
~uvakkat teminat 3226 liradır. 

8 t.ksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesika· 
lflı •• l . gosterme en meşruttur. 
~~~ekJif mektuplarının 31/3/937 çarşamba günü saat 15 şe r-komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 708 

~ınir vilayeti Muhasebei hu-
;•~iye müdürlüğünden: 

t\>t ~mır Vilayeti ldarei Hususiyesinin 936 yılı ihtiyacı olan 
itle akı nıatbuanın tap ve imali 15 gün müddetle açık eksilt
~,{"e. çıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesini öğrenmek ve nümu
"at~~ı görmek istiyenlerin her gün hususi hesaplar müdürlüğü 
tii ' .. at kalemine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de ihale 
b11 il~ ?lan 22/3/937 pazartesi ~ünü saat 1 O da depozito mak
a)11~ lrılc birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 

llu~ 677 

3 
4 

5 

Her iki iş ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. 
Bu işlere aid keşif ve fenni hususi şartnameler her 
gün kız lisesinde görülebilir. 
istekliler nafia direktörlüğünden alacakları ehliyet ve
sikaları ve muvakkat teminat alıtları ile belli gün ve 
saatında komisyona müracaatları. 11 12 13 14 

Üzüm 
kı şlar, bravo sesleri.) 

Toprak kanunu, çiftçiye 
toprak vermek kanunu, çok Ç. Alıcı 
isterdim ki benim dairei inti· 53 S. Ergin 

satışları 

K. S. 
10 75 
11 50 habiye arkadaşım Milas'h Ha- 36 f-\lyoti bira. 

lil Menteşe de esasta bizimle 89 Yekun 
. ,-.-miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia;' her a ber olsun. Çünkü Türk 418327 Eski satış 

İ Z M İ R köylüsünün çektiği, topraksız 418416 U. satış 

K. S. 
1-t 
11 50 

Pamuk mensucatı Türk köylüsünün çektiği ısh- . Z. ya§ı satışları 
rabı bilhassa kendi dairei in· Kılo Alıcı K. S. K. S. 

tihabiyeınizde benim kadar 0 da 160000 A. Lafont 49 50 
Türk Anonim Şirketi görmüştür. Nitekim, toprak- 75000 F. Solari 49 50 50 

Şirketin merkez ve fabrikası : lzmir'de Halkapınardadır. sızlığm delili olarak kendi 5000Turan yağ.51 51 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· çiftliğini köylülere tevzi etti· 240000 
yik ve Leylek markalarını havi hcrnevi kapot bezi imal ğini burada kendisi söyle- Zahire satışları 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına miştir. Eğer, köylüye bunu Çu. Ginsi K. S. K. S. 
faiktir. vadelerle veyahut bedelsiz ola- 1959 Buğday 5 50 6 625 

Telefon No. 2211 ve 3067 1 rak vermişlerse, buradan ken- 163 Arpa 4 25 4 375 
Telgraf adresi Bayrak lzmir dilerine alenen teşekkür ede- 10 Çavdar 5 5 

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rim. ~emek ki topraksızlık 1113 Ken. pala. 260 475 
İzmir İkinci icra Memurlu- İzmir inhisarlar Başmüdür- ihtiyacını kendisi de görmüş 25000 Ki. pamuk 45 45 

ğundan: lüğünden: ve biz bu kanunu yapmadan 
Evvelce haczolunup bu kcrre Başmüdürlüğümüzce elevatör daha evel bize tekaddüm ede-

satılmasına karar verilen bir imali için muktezi demir, dök- rek icabını yapmıştır. 
tek beygirle arabanın 1 inci me ve müteferrik yedek aksa· Arkadaşlar; Muğla vilaye-
artırması l 5/3/937 Pazartt"si mı pazarlıkla satın alınacaktır. tinin Köyceğiz kazası tama-
günü saat 11 de ikinci artır- Keşif bedeli 11208,44 teminatı mile çiftlik ağalarının elinde· 
ması da 22/3/937 de saat 841 liradır. Keşif ve şartna- dir. Hükumet konağı merkezi 
11 de Tepecik'te hayvan pa- mesi Muhasebe şubemizde gö· kazada bir çiftlik ağasının 
zarında bilmüzayede satılaca- rebilirler. isteklilerin 15/3/937 tarlası içindedir. Köylünün bir 
ğından taliplerin mahallinde günü saat J 5 te Başmüdürlü- karış toprağı yoktur, orada 
memuruna müracaatleri ilan ğümüzdeki komisyona gelme· çalışır. Vilayetimizin diier ka-
olunur. 704 leri. 675 zalarında da hal böyledir. 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevk:~izi o'/qagacak poz 

Tem:z iıçilik 

Hükumr:t civarı Kaymakam 
Nihad bey caddtsi No. 20 • 
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fra 1 i 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

S/S "HERCULES,, vapuru 
15 marta doğru bekleniyor, 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS VARNA ve KôSTEN
CE limanlarına hareket edecek 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM BREMEN ve HAM 
BURG için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LfNIEN KUMPANYASI 

iktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Me allum 
" " Lam balarını heryerde 

aramalıdırlar. 

S/S ''ISA,,vapuru15mart~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta gelip HAMBURG GDY- c 
NIA ve ISKANDINA VY A li-
manları için yük alacaktır. 

M/S "AASNE,, motörü 30 
marta doğru bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra ROT-

TERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDINAVIA limanlarına 
yüklecektir. 

--~ 
SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

25 marta doğru beklenilmekte 
olup PiRE, MALTA, ve MAR 
SiL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS 11PELES,, vapuru 9 
nisana doğru bekleniyor PiRE 
MALTA ve MARSIL YA li
manlarına yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 
.. a. .... rmıt:::ın~'!llED:liiirsl 

"UMDAL,, Umu-
• 

mi Deniz Acenta- , 
lığı Ltd. ira.c. ..c:Nk:J H~~· L·~s~~~~~~~~~~~(~~~~~~-~m-

Li ·ıed W. -1 
co. HELLENIC LiMES L TD. 

"GRIGORİOS,, vapuru 14 
16 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanlan için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru 29 
31 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar· 

tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru ni· 
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlıı 

er 
V.N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE. GmbH 

HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru li

manımızdadır. HAMBURG 
ve ANVERS'ten yük tahliye 
etmektedir. ---AMERICAN EXPORT Ll-

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
NEW-YORK 

"EXMOUTH,, vapuru 19 
marta doğru bekleniyor. NEW
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 12 
martta PIRE' den BOSTON 
ve NEW-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PiRE' den NEW
YORK ve BOSTON'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapura 9 
nisanda BOSTON ve NEW
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 

PiRE - MDW-YORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGAREST 

''DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda KÖSTENCE, SULI-

NA, GALATZ ve GALATZ 
aktarması DUNA limanları 
için yük alacaktır. 

ClE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU

DAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 mart· 

BEOGRAD, NIVİSAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
ViY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---DEN NORSKE MIDEL· 

HA VSLINJE OSLO 
"SARDINIA,, vap<ıru 20 

martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA DIYEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES 

"AVIEMORE,. vapuru 21 
martta BURGAZ, VARNA, 
KÔSTENCE, SULINA, GA
LA TZ, ve IBRAILE yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri gelme 

o • • 
ıv re ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
F..LLERMAN LINES L TD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASKOV 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

tarihleri ve navlun tarifc1eri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 
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HAT BAL KYAGI 
Norveçya Lalıkyağlıınnın en lınliaidir. Şerbet gibi içilir, 2 defo eüzüluıüıtr ii 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sı hat Eczanesi 
Baedurok Büyük Salcpç.io~lu hnnı kar~sında 

Ucuz Satılık Fidanlar 
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir'de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

fine müracaatları. 

11131931 
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Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
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Yeri No. su Nev'i T. L. 

C.107 İzmir natır zade mahallesi müftü 11 
Birinci çıkmazı. "Ada 119 parsel 2" 

Depozitosu 
Ev 200 

İzahatı yukarıda yazılı gnyri menkul peşin veya taksitle tak· 
sitler % 9 112 faize tabi olmak kaydile 13/3/937 cumartesi 
günü saat onda pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

İstekli olanların yevmi mczkurde yukarıda yazılı Clepozitoyu 
gişelerimize yartırarak satışa iştirakleri ve yanlarında birer fo· 
toğraf getirmeleri ilan olunur. 9 10 11 680 

Söke 
Belediyemizin muhtelif kuturda tahminen 6000 metre eski su 

boruları sablacaktır. ihale 18 Mart 937 Perşembe günü Söke 
belediyesinde yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 600 liradır. Taliplerin Söke belediyesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 3 7 11 14 612 

: 443/584 

1161937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 
evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on ku· 
ruşlukların 1/kanunuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde 
kalmasının tekarrür etmiş olduğu ilhn olunur. 2 4 6 8 10 
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Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum müdürlüğe müracaatları. 

27 1 3 5 7 9 11 13 531 

lzmir y··n c t 
Türk A. Şirketinin 

Halkapı r aş a 1 ası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih cdioiı 

Satış yer) • • Birinci kordonda 186 nuınaradıı 
• ŞARK HALI T. A. Ş: (.} 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRi KANDEMIROGL 
Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir.-O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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