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Macaristan kabinesini düşür

mek istediler 

M •• şah.dler Hatay işini iyi Gö üyorlar 
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\il 

a sat 
Türkiye, Irak, Iran .Afga .. ~;:v~~!:i:e. Büyü~a;~~~kr';~ vt:h~meri 

. stan dostluk misakı lirini kabul etti yarın satlşa çıkıyor 
Sefir hükumeti le ko- B l Bl •t "'hl . . . .d 

B b k B 1 d; d ..., ki H k.. B ı· · eon um,sı a anma ışının varı atın 
aş a anımız e gra a a ugrayaca ar. a- n~şma uzere .. er. ı- mühim bir kısmını yutacağını söylüyor 

• • V k• • • L d 'd d•• •• B ..., d d' n e hareket etmıstır. P . 6.(R d ) rıcıye e 1 ımız on ra an onunce ag a a . ~ arıs, . a yo -
Ankara, 6 (Basası) - Başve· Başbakan Bay Le-

gİderek misak hakkında konu~acaktır kili~_iz_ İsmet İuön_ü, bugün Al~an on Blum, bu gece 
~ ııefırını kabul etmış ve uzun mud· d d ··h · b · 

Belgrad, 6 (Radyo) - Türki· 
ye Başbakanı General İsmet İnönü, 
refakatlerinde Hariciye Vt!kill Bay 
Te,·fik Hüşclü Aras olduğu halde 
yakında Bclgr:ıd'a geleceklerdir. 

1snıet İnönü, Ilelgrad'tlau son· 
ra Londra'yn gideceklerdir. 

Boy Tevfik Rü,.dü Aras, Lond· 
ra seyahatinden avclet etler etmez, 
Ba~dad'n gidecek, Türk.iye, Irak, 
Afg:ıni tan \·e İran misakı hakkın· 
da Irak ricalilc konuşacnktır. 

Türkiye Hariciye Vekili Day 
Tevfik Rü~<lü Arns'ın dört devlet 
:ırasında akdedilecek ol:ın clo ıluk 
misakı etrafında Irak rfoalile aça· 
cağı müzakerelere A \'fupa'dıı hü· 
yük ehemmiyet atfedilmektedir. Bu 
tnüzakcrclerin, lıir hııfta kadar 
süreceği ve bu ıne} anıla diğer bazı 
ıneselelerde konu~ulacağı luıLcr ,·e· 

Naziler 
Macaristan'da kabi
neyi düşürmek istedi 

İ:-tanLul, 6 (Husu i) - Maco· 
ristan'daki l\aziler, hükumeti de
virmek üzere bir komplo teşkil 

etmişler ve faaliyete geçcct'kleri 
emada lıükı1metin mukavemcıile 

karşıla~mı~lnrdır. 

i\azilcrle birçok kimselerin 
tevkif edildiği söyleniyor. 

Konıplop. yabancı bir devle· 
tin mali yardımda bulunduğu yüs· 
leni yor. 

det konuşmuştur. Bu konuşmalara r~ yo a mu ~m ır 
büyük ehemmiyet atfedilmektedir. soylev vermış ve 

Sefir, Başvt'kilimiziu uczdin· Fransa' nın mali va· 
den çık.tık.tan ı;onra hükumetile ziyetini izah ederek 
görüşmek üzere İstanbul yolile dahili istikraz hak-
Derlin'e hareket etmiştir. kında hükumetin 

letanbul, 6 (Hususi) - Alman· 
yanın Ankara sefiri huraya gelnıiı 
ve semplon trenile Berlin'e hare· 
ket eylemiştir. 

Sefırin bu seyahati, Türk-Al· 
men ticari münasebatile alakadar 
görünmektedir. 

Aukara, 6 ( Radyo ) - Türk· 
ofis bugün, gümrüklerde bulunan 
ve ısmarlanan Alman mallarının 

miktarını teshit ctmİ§tis. 

gördüğü mecburi-

yetleri saymıştır. 

Bay Lcon Blum, 

ezcümle şunları söy· 

lem iştir: 
- 1 ngiltere'den 

yaptığımız istikraz

Londra karlar içinde 

dan sonra frangın 
büsbütün tehlikeye , 

düştüğü ve Fransa· .. -.,,,. ..... ""'" 

nın müşkül bir va· 
ziyetle karşılaştığı 

rilmektc<lir. Dr. Tevfik Rüşdü Aras 
------==:::;:::=======~----Bu mevsimde böyle havalar, senelerden. 

kanaati vardır. Bu Bag Leon Blum söylev verirken --~,----

İspanya harekatı beri görülmemişti. Münakalat kesilmiştir 
Asiler, Madridde karışık- Y0>Paris,~0~~~: 
lı çıktıgv ını söylüyorlar ;~: !:

1

;.: ::.~::: 
----------~~~---

Milislerin, Madrid önünde yaptıkları bir 
taarruzda 4000 maktul vermisler 

~ 

ya adasının her 
tar.ıfına kar yağ· 
makta devam 
ediyor. 

Oobeş gün· 
den beri devam 

eden kar fırtına~ı, 

münakalatı inkı· 

tan uğratmı~ ve 
birçok mahsulatı 

hasara u~ratmıştır. 
Lon<lra, 6 (Rad· 

yo) - Londra•da 60 santim yüksekliğiuJe kar vardır. Bu meveimde 
böyle hanlar, senelerdenberi görülmeıni~ti. 

Dünkü konferans 

kanaatledir ki, herkes altınla· ı takım spekülatörler de istifa· 
rını harice göndermiş ve bir - Sonu 4 ncü sahifede -

iplik fiatleri 
·-·-· Toptancılar gizli surette ve çok 

fahiş f iatlerle satış yapmışlardır 
Ankara, 6 (A.A) - lktısad 

vekaletinden: 
23/6/937 tarihli ' 

sayılı resmi gazete 

edilen ve 1 Temmuz 

Ve 3337 
ile ilan 

1936 dan 

itibaren mer'i olan iplik fiat
leri fabrika teslimi peşin satış 
fiatleridir. Toplancı tüccar gizli 

bir surette ve bu fiatlerin çok 

fevkinde bir fiatle iplik satışı 
yapmıştır. 

Ana Yasamızda Yapılan A - Önüne geçmek Üzere 

endüstriyel mamulatın maliyet 

Madridden 
Sevil, 6 (Radyo) - Uarselon 

l'atlyosunun verdiği haberler yalan· 
dır; bunlar mili lerin maneviyatını 
1~k.viye için uydurulmuştur. Mnd· 
tıdde milislerin bir zaferi yoktur. 
~lillsieriu yoptıklon taarruzlar 4000 
llıııktule nınl olmuştur. 

Madrid'de büyük kan§ıklıklar 
"~tdır. llüktimet aleyhine nüma· 
)•~lt:r yapılmakta ve sulh ile ek· 
llıek istenilmektedir. 

LQndra, 6 (Radyo) - fngilte· 
;enin en mühlm eeyrisefnin şirket· 
Cti bundan böyle Marsilp•·yn gi· 
ılccek olan vapurlann torpillere 
~11l'Jitnanıok için Kor .. ika açıkların· 

1111 lnreilya'ya gitmelerine karar 
"crnıiolerdir. 

1. Cebelüttank, 6 (Radya) - Luk· 
•yıı it vapuru bir torpile çarpmış ve 
0~a burnu y:ıkınnıda hatmı§tır. 

lı Vapurun tayfa ve mürettebatı 
<ı~ulnıuotur. 

illi Sal~nınnko, 6 (Radyo) - Res· 
,,.

11 
.teblığe söre Astarya cebheainde 

.1 ~•Yet ıalah edilmiı, Fıkamilero• 
\lll lı. 

ırçok 1erler alınmııtır. 

bir görünüş Son degv ı·şı·kıı·kıer ve satış fiatlerinin kontrolü 
_ ve tesbiti hakkındaki 3003 nu· 

l\lilislcr Oviyedo'da yeni bir 
taarru7. yapmakta ve hücum tank· 
lan kullaomaktadırler. l\lilislerin 

K l B Al• R • ,.,.,, maralı kanunun bahşetti~i sa-onya Say avı ay l ıza I 0• lahiyete istinaden yerli fabri-

zayiatı çok büyüktür. Bir milis 
tayyaresi Oviyedo'da ıskat edil· 
mi~tir. 

rel 'in konferansı alaka uyandırdı __ Ba_y_C_el_a=I =B=ag=a=r====S=on=u=2=in_c_i s_a_hi_Je_d_e_-_ 

Salamanka, 6 (Badyo) - Alı· 
nan haberlere göre, hükumet kıta
atı arasında bulunan bir İngiliz 
gönüllü kıtası Madrid • Volons yo· 
lundaki milis taarruzunda l 00 
maktul, 300 mecruh vermiştir. 

Operet menedildi 
lstanbul, 6 ( Hususi ) -

(Geyse) operetinin gösterilmesi; 
hükumetçe menedilmiştir. 

Konya uylavı Bay Ali Riza 
Törel, dün saat on yedide Halk· 
evinde mühim bir konferans ver
miotir. Konferansın mevzuu (Teşki· 
lutı esasiye kanunumuzda yapılan 

eon değişiklikler) idi. Başta vali B. 
Fazlı Güleç olduğu halde saylav
Janmızdan Bay Turgud Türk ve 
Bay Sırrı Ay ile şehrimizde bulun· 
makta olan Dahiliye Vekaleti ma· 
halli idart'ler umum müdürü Bay 

- Sona 2 inci sahifede -

Hatay'ın temel yasası 
Müşahidlerin geri kalanları da 

dün İstanbul'a vasıl oldular. 
İetanhul, 6 (Hususi) - Bitaraf heyet azalannın geri kalanlan, bu 

ak~ıtm Ilatay·dan geldiler. Cenevre'de Hatay için iyi bir temel yasası 
yapmak mümkün oldutuııu ıöyliytn müıahidler, çok nikbin ıörüıı· 
mtktedirltr. Bag Ali Riza Törel 

Bugiin! 
Hem hava gösterişi, 

hem maçlar var. 
Sabahleyin Gaziemir'e, öğleden 

sonra sahaya gidiniz. 
Bugün saat onbirde Gaziemir 

tayyare meydanında Türkkuşu fi· 
loeunun Türkiye turuna çıkmıtı 

olan Türk.kuşu mensublannın plli· 
nör uçuşlarını ve paraşüt tecrübe· 
!erini zevkle 5eyrederek, alkı~Iıya· 

cağız. Ilnacılığa yüksek bir sergi 
ile bağlı olan İzmir halkı, bugün 
Guiemir meydanında toplanacak, 
cteur nlAdlannın uçuılanm n 

akrobasi hareketlerini gürccektir. 
Ilazırlanan programa göre, gösterio· 
ler tam saat 11 de b:ı.Iıyacaktır. 
Evvclil yedekte plıioör m;uşu 'e 
akrobasi yapılacak, eonra müuferid 
ve grub halinde paraşüt atlamaları 
gösterilecektir. Hususi trenler saat 
8,30 dan itibaren Alsııncak gann• 
dan hareket ederek. Gazicruir'e gi· 

- Devamı 4 ncü sahifede-



Çocuk ve devlet 
Çocuklan koruma cemiyetinin son kongreıinde verilen kararlan oku· 

JDUflmlnzdnr. Bunlann içinde, fakir çocuklar için yıkanma yerleri ile 
~uk.lu ailelerin mükafatlı tıhifi de vardır. 

Yıkanmak, bol bol yıkanmak, nedenae, bizde bir türla itiyad 
•e ihtiyaç halini alamamııtır. Me1elA, bizim Uylllmüz çok aı 

yıkandığı gibi, bir aabil ıehri olan f zmir'de, yaz gilnlerinde giselim de
Diain varlığından istifade edenler sayı ile göıterilebilir. Yıkanmanın, de· 
lliae girmenin tapdığı büyük faydayı münevverlerimiz bile kavramak ia
llmiyor. Vaziyet hö}le olduğu için, eaaşen umumi olan yıkanma ihliya· 
amıu mukabil yalnız fakir çoculdan yıkayabilme'klitimi.a, benae fizik 
•eğil, terbiyevi bir keyf iyeuir. Yani bir alı~tırmak meeeleaidir. Hiç ol· 
aausa yeni yetişen nesil, yaun da, kıoın da yıkanmalı · ve bclylelikle 
•izde de bir yıkanma terbiyesi ıeeasüı etmelidir. 

Fazla çocuklu ailelere mükafat verilmesi de ti1pheai.a çok alicenaba· 
... çok yerinde bir karar ve dilektir. Fakat İzmir Oimıyeietfalinin bu * biidçeai içiade ne yapılabilir? Kaç aileye, ne kadar mükafat 
•erilebilir? 

Bir gün evel Roma'da toplanan faşist meclisi, nllfuıu artırmak ve 
fıazla nüfuılu aileyi himaye etmek için birçok kararlar vermişti. Bu ka· 
tarlar, bepimiıin de daha evciden bildip bi'feyi tekrar batıra getirmiş 
oldu. 

Çocupn ve fasla çocuklu ailenin himayesi, devlete aid olmalıdır. 
İt. mükelleFiyet babisleriade iıliınaiyetler, lılçban baklan Yererek, mad· 
dt ve manevi yardımlar yaparak, hatta bekardan vergi alarak, iadivacı 

tefrik ederek... Ç6nkft bu, biktimetin bilhuu üaerinde durdutu ailfoı 
davasının temelini teşkil eder. Bence, kongrede bu alicenabane arau ile 
beralter böyl bir dedet milzaharetinia araıbnlmua iıtemeycli, çok 
yerinde olurdu. 

Memlekette ç6aülmeai icabeden bir dılğClm vardır ve o da ıudor: 
Çocuklan, bonlann bize inıirab vermiye baılıyan çokluğunu nasıl 

artıracatur, onlan naaıl koruyacağız, naaıl bakacağız, nasıl okoyub 
yetittirecetiz? 

Tiryaki bir ballkl 
Evet, tiryaki bir balık, hem 

de pipo içen bir bahkl 
Los Anjelos'ta böyle bir 

balak teşhir edilmektedir. •Di
namit. adını ta11yan bu balık 
Havay adaları civarında av
lanmıştır. Bu balık, kursaklı 
denilen cinsindendir. Arasıra 
kursağına hava doldurur ve 
bunu yavaş yavaş bıtakırl 

Akıllı bir adam, bahtm ağ· 
zına bir boru yerleştirmiş, ba
lığa bava yutarken bir miktar 
duman yutturmuş, ve biraz 
~ balık havayı salmağa 
başlayınca seyircilere pipo iç· 
titini göstererek para kazan· 
Dlap başlamış. 
Deniz altlnda fotoOraf 
Amerika'da Stil ve Kolber

ton isminde iki mühendis ye
ni bir fotoğraf makinesi yap· 

Saime Sdtli 

başının, yüzünün etlerinin ye
rine getirilmesini bir opera· 
törden rica etmiştir. 

Operatör altı ay süren bir 
çalışma neticesinde kimyage
rin yanaldannı, kafa etlerini 
kulak ve bumunu yeni ölmüş 
insanlardan almak suretile ye· 
niden vücude getirmiştir. 
~~-----------,~~~~~ 

Mısır ve 
•ert butılayı 
BUmHlk resminden 
iatiana etmltlerdir .. 

Türkofis'e gelen malumata 
göre, Filistin hükQmeti, botday 
ve mı11r üzerine mevzu güm
rük resimlerinde bazı tadilat 
yapmıştır. Buna göre sert 
buğdayla mısır gümriik res
minden muaf addolunmuştur. 

Darı ve kuı yemi 
mata muvaffak olmuşlardır. 4-3·937 tarihinden itibaren 

Bu yeni makine ile deniz darı ve kuşyemi, lngiltere ile 
altında 800 • 1200 metre de- hususi takas mevzu teşkil ede
rinlikte fotoğraf çekmek müm- miyecektir. Bu hususta Türko
lcündür. tis şubesine gelen bir emirde, 

Bu keşfin denizleTin altın· bu tarihten evel lngiltere'ye 
daki vaziyet ile balıkların ha- hususi takas suretile vaki olan 
yatları hakkmda esasla maili- darı ve kuşyemi sevkiyatına 
mat almağa yarayacağı pek aid muamelatın rikide edilmsi 
tabiidir. için lazım elen lngiliz makam· 

Yeni bir hac uaulU ları nezdinde teşebbüsatta bu-
Hindistan'da Bingale'den lunulmalıdv. 

bir Hint'li yaya olarak Mek- r---------
ke'ye hacca gitmeğe karar ver· 1 
miştir. Yalnız yaya olsa ne 
ili. Her beş dakikada bir 
nafile namazı kılmak vardır. 

Y ap1lan hesaba göre bu 
adam, Mekke'ye 10 senede 
varabilecektir. Ve bu seyahat 
esnasında 105,000 defa na· 
maz kılacaktır. 

Batı deGlteh adem 
Avustralya' da Sidney' de 

genç bir kimygeı in iki sene· 
denberi bir derdi varmış, bir 
kaza neticesinde kimyagerin 
batı Asit nitrik (Kezzap) için· 
tle kalaııt ve batının etleri 
iM him1z içinde erimiş, yüzü 
Ye başı garip bir şekil almış· 
tır. insanlar içine ç.ıkamıyan 
JD_,.... Lonclra'ya ıib9if ve 

Bap,ı dolacak 
çocuklar •• 

Bagla de aym r..a teiiderin· 
de bolmıacağız ft &lleye bdar 
birçok hoşa .gitmiyH Mdiaelerle 
tarpbpc•ğn. Ba badlaeler laa· 
bımıu fena teairler yapacak ve 
adeti kendimize ble f timaclı kay· 
ltedeeegiz. Mnallfill ~- eon· 
ra vaziyet sükun bulacak, tabii 
'bale •he~r. 

Bugün dotan çocuklar, ce&a· 
ret ve azim itibarile '9rİ olacak· 
lar, mcktebde kftçük bir dikkat· 
sialik ile yeae dütcceklerdir. Bu 
gibi çoeuklan tekdir Te c...ı ... 
dırmaktan ~omelidir. Bu gibi 
oocuklan llayat adunı yarbilmek 
içia mahealtiyetteo kartar..U il· 

- geJıeoektir. 

iplik fiatle•i 
--......_.... ....... ---- --------- --

Çeşme'deki göç- öğretmenlere yardım 
menlere. sandığı kuruluyor 

Arazi teozi ediliyor. • • .. 

- Baıı 7 inci -"i/wle --:= 
blar mamulab iplikl~rin to1t. 
tan satıılarında tüccar ve fa~· 
rikaların riayete mecbur 91· 
dukları büküllller •Pl1d• f OF .. 
müle edilmiştir: 

A - Gerek fabrika ıerebe 
ticaretane aabılarıncla bir pa· 
ket dahi toptan ahı addolu~ 
nur. 

çeşme kazasının Çiflik kö- Maş kiJ.l vazıyette kalan oğretmen 
yünde iskan edilen, fakat ora· l d d •ı k • 
daki arazi ite yaramadığından ere yar ım e ı ece tir 
başka yerele arazi istiye~ 80 ôtretmenlere yardım temini alınacaktır. 
nüfustan 7 aile Romanya mu· için bir (Öğretmenler _y~cf.!m _ Sandık, ihtiyaç içinde olan 
liaciri, . Torbalı'ya ·gönderif· san(lıj-t) tctkil edi(eceğini ve ötretmenlerle ani bir fellkete 
mişlerdi. Vilayetçe orada is·- bu sandıkin esaslarının . hazır· . maru .. z kalanlara yüzde s gibi 
kin edilmeleri muvahk görü- landığını memnuniyetle haber gayet az faizle para verecek, 
len bu göçmenlere verilecek aldık. lzmir öğretmenler bir· bundan başka ölen bir öğret· 
arazi bulunmadığı anlaşılmış li§inin vaktile tasavvur ettiği menin ailesi halkının sefalet 
ve oradan Urla kazasına gön· bu mühim iş, Kültür direktör- içinde kalmaması için bir daha 
derilmişlerdi. Urla'da da ken- lütünün teşebbüsile yakında almamak üzere öğretmen aile
dilerine gösterilen arazinin işe başarılacaktır. Tahkikatımıza sine yardım edecektir. Malul 
yaramıyacağını anlıyan bu göç· göre, sandığın kuvvetli bir şe· kalacak öğretmenler sandıktan 
men kardeşlerimiz, tekrar Çeş- kilde tesisi için öğretmenlerin yardım görecekleri gibi teka
me kazasında iskan edilme· maaşlarından altı ay yüzde bir üde sevkedilen öğretmenler de 
lerlni istemişlerdir. kuruş hisse alınarak sandığa tekaüd aylıkları verilinciye ka-

Bu göçmenler, bugün Urla· verilecek ve altı ay sonra her dar bu sandıktan istifade ede· 
dan Çeşme'ye gitmişlerdir. ay üyeden yalnız on kuruş ceklerdir. 
Vilayet iskan müdürü Bay Tah
sin Akgün de dün akşam Çeş- Diinlıü konferans 
me'ye gitmiştir. Göçmenler, Ana 
Reisdere civarında kendileri 
için inşa edilecek evlerde is
kan olunacaklardır. Ildırı ara· 
zisinden de kendilerine toprak 
tevzi edilecektir. 

yasamızda yapılan 

Kilovat tarifesi 
Tenzildt meselesin
de ihtilal mı çıktı? 

Elektrik kilovat tarifesini 
yeniden tesbit edecek olan 
Tarife Komisyonunca kilovat 
tarifesinin az da olsa indirile· 
ceğini yazmıştık. Komisyon 
üyelerinin tSl'an üzerine lzmir 
Elektrik Şirketi müdürlüj'ü, 
Belçika' daki idare meclisine 
telgraf çekmiş ve kilovat tari
fesi üzerinde ne miktarda ten· 
zilit yapılabileceğini sormuştu. 
Gelen cevapta ancak 0,25 san
tim ( yini 20 para ) tenzilat 
muvafık görüldüğü bildiri)· 
miştir. 

Haber aldığımıza göre Ta
rife Komisyonundaki diter iza. 
lar, kilovat tarifesinde yapıla
cak asgari tenzilatı bir kuruş 
olarak kabul etmiılerdir. Onun 
için ihtilahn halli hususunda 
Nafıa Vekaletine müracaat edi· 
leceği ötrenilmiştir. 

Bir iıçinin ıl6rt par. 
malı ezildi. 

Limanımızda bulunan Dum· 
lupınar vapurunda bir kaza 
olmuştur. Vinç ile şattan va· 
pura yük alan amele Mehmed, 
sat elini vincin demirine kap· 
tırmış ve Cdört parmağı da 
ezilmiştir. Yarah Mehmed, 
hastaneye kaldmlmıştır. 

Zly•ret 
Şehrimiz ltalya general kon· 

-BOlosa, dün ötleden evci Vİ· 
layette vali Bay Fazlı Güleç'i 
ziyaret etmiıtir. 
Ziraat ve baytar bUtçelerl 

Viliyet umumi meclisi ziraat 
encümeni, dün Ziraat müdür· 
lütünde toplanmış, Ziraat ve 
Baytar bütçeleri üzerinde mil· 
zakerede bulunmuttur. 
NenyUa aygırı alınacak 

Beygir cinsinin ıslahı için 
satın alınacak olan Nenyüs 
aygınnın Çifteler veya Kara· 
cabey barasından sahn ahn· 
masr kararlattırılmıştır. Bunun 
için 937 büdçesine 1200 lira
lık tahsisat konmuştur. 
Vali muavini C. Onver 

Vali muavini Bay Cavid 
Onver rahatsızlandığtndan dün 
vazifeli bapna plememiıtir. 

son değişiklikler 
- Başı 1 inci salıi/ede -

Saip, banka ve daireler direktör· 
leri, a\ ukaılar, öğretmenler, adliye 
erkioı ve İzmir münev' erlerinden 
kalabalık bir grup hazır bulunmuı· 
tur. Hatip, ıeıkilitı esasiye kanu
numuzda yapılan değitiklikleri üç 
safhada mütalea eımiıtir. 

Birinci saf ha, 1<>n teıltilatı 

eaaıiye kanununda yapılan degiıik· 
ilklerin mahiyeti ve bu değitiklik· 
leri doğuran znruretlerdir. 

Değerli hatip, C. H. Partisinin 
ahı vasfının ayn ayn ne manada 
anlaıılmaa lhımge)ecepıi Ye ni· 
hayet bu naıf lana teıkilitı eaaai· 
ye kanununa girmeaile basıl olan 
lt•kukt vaziyet Ye m6eyyideleri 
anlatmııtır. 

Vaoflann teıkiliu eaaıiye ka· 
DUDUDA girmeıtlııin aebepleri huli
eaten ıu tekilde isab edilmiıtir: 

- Bu yuıf lar, Tftrk milleti· 
Din tarihinden, hayat realit~lerin· 

dm ve hayabn zaruri iaıplenndan 
abnmış, tatbikatın TerdiAi mftıpet 
neticelerle bu deTletin hayatında 

Uizum ve kıymeti anlaıılmıı eaa• 
lardır. 

Hatip, Atatürk'ün, Türk is· 
tildilini kurtardıktan sonra bu 
memleketi bir daha eski teh
likelere maruz kalmıyacak kuv· 
vetli ve modem bir devlet 
haline koymak iıtediğini ve 
böyle bir devletin kuruluş 
esaslanm tarihten ve hakikat
ten alarak tatbikını kendi kur
dutu partinin mes'ul eline 
verdiğini tebarüz ettirdikten 
sonra bizim Cumhuriyet Halk 
Partimizin başka memleket· 
lerdeki partilere benzemedi
ğini, onun devletten bir parça 
olduğunu ve şimdiye kadar 
şeklen kendi malı olan vasıf. 
lann hattızabnda devlet reji· 
minin esı.slarını teşkil etmiş 
olduğunu söylemiş ve bu va
sıflann teşkilatı esasiye kanu· 
nuna girmesile modern Türk 
cemiyetinde zaten yafıyan ve 
memleketin ihtiyacına uygun 
olan hukuk kaidelerine tetrii 
ve resmi bir ifade vermekten 
ibaret oldutunu ıöyliyerek va· 
sıflann teşkilatı esasiye kanu
nuna girmiş olması sebeple· 
rini bu suretle hukuki ve ıi
yaıi bakımdan izah etmittir. 

Ondan sonra vuıflann her 
biri hakkında ayrı ayrı izahat 
veren hatip, bunlardan cum
huriyetçilik vasfının zaten dev· 
letin ebedi ve değişmez bir 
şekil olarak eveldenberi teşki
litı esasiye kanununda mevcud 

olduğunu hatırlatmış vasıflar 
arasmdaki 11kı alika ve irti· 
batı anlatmış ve bu vuıfların 
biribirini tamamlayıcı ve bir· 
birinin manuını aydınlabcı 
esaslar oldutunu izah etmiıtir. 

Bilhassa halkçılık vasfının 
izahında Cumhuriyet Halk par· 
tisi kongrelerinin hukuki 
manasını ve bunun baıka mem· 
leketlerde cari olan, hallan 
doğrudan doğruya icrayi hü-
kumet etmesi hukuki müesse-
sesinin bize mahıuı ve oriji· 
nal bir şekli olduğıınu söyle· 
miştir. 

Devletçilik vasfında da bi
zim devletçiliğimizin sosyalist 
meselerile alakası olmadığını, 
bunun bize mahsus, bir dev· 
letçilik olduA-unu, memleketin 
kısa bir zamanda devlet elile 
imarı zaruretinden dotmuş 
olduğunu ve esasen tarihi te· 
kimülün, devlet ekonomik ve 
sosyal ıahalarda mütemadiyen 
rolünün artması şeklinde te-
celli ettiğini anlatmıştır. 

Bay Ali Riza, T qkilitı esa· 
siye kanununun 74 üncü mad· 
desinde yapılan değişikliği 
mevzuubahs etmiş ve bu de· 
ğiıikliğin istihdaf ettiği pye
nin memlekette çiftçiyi toprak 
sahibi yapmak oldutu, mülki· 
yet hakkına hiçbir veçbile bir 
taarruz mevzuu bahaolamıya
cağını tebarüz ettirmiıve mül· 
kiyet baklanda bilhassa toprak 
mülkiyeti hakkındıki son 
hukuki telakkilere işaret ede· 
rek bu hakkın bugün 18 inci 
asJrdaki mutlak bir hak olmak 
mahiyetini kaybedip içtimai 
bir vazife haline gelmiş oldu
tunu, yabancı memleketlerin 
Teşkilatı esasiye kanunların
dan misal getirmek suretile 
izah eylemiştir. 

Hatibin konferansı, dinleyi· 
ciler üzerinde derin bir hüsnü 
tesir bırakmıştır. 

Eytam ve eramil 
maaıları .. 

Eytam v~ eramil maaşlannın 
verilmesine Pazartesi günü bat· 
lanacaktır. Bu buıulta alika-
darlara emir verilmiştir. 

Dövmek 
Karfıyalca'da Alaybey Yıldız 

sokağında lbrahim oğlu lımet, 
12 yaşlarrnda lbrahim oğlu 
Şemsettin adındaki çocuğun 
yumrukla gözüne wrmuş ve 
gözünün altından yaralamışbr. 

8 .._ Fabrikasının bulundu' 
tu şehirlerdeki tüccarlar fab
rika fiatlerindeq uaıpi yüzde 
1 yükıefine toptan aatıt ya· 
pabilirler. 
C - F abrikuının bulunduğıl 

şehir haricindeki tüccarlar ilin 
edilen fiatlare kendi kir ve 
masrafları olarak azami yüzde 
3 fiat farkı ilive edebilirler. 

D - Fabrikalar bqlca te
hirlerde utışlarını utış mağa
zası veya büro açmak ıuretile 
bizzat yaptıklan takdirde o te
hirlerde açacakları utıı ma· 
ğazası veya büro maSl'afı ola· 
rak fiatlere azami yüzde 2 
fark ilave edebilirler. 

E - ilin edilen fiatler aza• 
mi olduğundan fabrikalar ba 
fiatlerden daha ucuz satıt 
yaptıktan takdirde yakardaki 
fiatlerde yazılı tüccar klr ve 
masraflarının azami fiat üze
rinden hesap edilmeyip fahri· 
kalann bu ucuz utııı üzerin· 
den hesap edilmesi meşruttur. 

F - Fabrikasının bulun
duğu şehir haricindeki ubf· 
farda toptan fiatlere aynca 
nakliye ücreti zammedilir. 

G - Paket, ambalaj mu
rafı fabrikalara, balya ambalaj 
masrafı müşteriye aiddir. Bal· 
ya ambalaj murafı hakiki 
miktan te~vüz edemez. 

H - Gerek tüccar ve ge• 
rekse fabrikalar depolannda 
iplik oldutu halde mübayea 
için müracaat eden mütterilere 
satış yapmaktan iıtinkif ettik· 
leri takdirde kanuna mugayir 
harekette bulunmuş olacalda
nndan kanuni cezai hükümle
rine tabi tutulacaklardır. 

1 - Gerek ticcat ve ıe
rekse fabrikalar mataza veya 
satış bürolanna komisyon ve 
muraflarının ilivesile tanzim 
edecekleri iplik satış fiatlerini 
mahalli ticaret odalarına tu· 
dik ettirdikten sonra remi 
gazete ile ıl. ndan itib.en 
nihayet on beı gün arftada 
umumun görebileceli bir te
kilde talik etmiye .....,. 
durlar. 

Yunan 
Giride laareht .ıti 

Atina. 6 (Radyo) - Y11118D 
kralı, refakatinde .,...,.._. 
general Metabu ve diler 
maiyeti oldutu halde Avo
rof la Girid' e hareket eımiftir. 
Kral, yarın sabah Hanya',
viaıl olacaktır. 

B. Mazarik 
81 yaıına 6iriyor 
Prag, 6 (Radyo) - Çekol• 

lovakya'nın ilk cumhur reilİ 
8. Mazarik, martın 7 ıiade 
87 inci yaşına baücaktır. 

Komüniat parti•i• 
den ilıraç edilenld 

Moıkova, 6 (Radyo)- Yır 
barin ve Rikof komünist parti
sinden ihraç edilmişlerdir. S-0-
lar, Nisanda muhakeme ecli• 
leceklerdir. 

Beıiktaı - GiJnef 
BugUn kartllatı,_,...r 
lstanbul, 6 (Hnsuıt)- Yttt• 

(Bugün) Beşiktaş ve Gfilltf 
takımları lwıalııacıklardır. 
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~l/i Edırne'de başlayıp Ba- ti teh ikededir' 
li 

lk" . bankalar • • tumda biten bir tesadüf Fena neticeleral""acağımız~ şüphe 
1 mı Yc;>n s~rmayeh bır Edirne'nin muhasarası - korkulu bir daki- yoktur. Kulüpler birleşmelidir. 
Satış Şirketi kuruyorlar ka - Erzurum'daki tercüman efendi - Si-

------ birya'dan firar - Batum'da gene o! 
Umumi satış mağazaları, Mersin'den 

itibaren büyük ihracat merkezleri
mizin hepsinde açılacaktır 

Ankara, 6 (A.A) - fktısad Birincisi Resipis ve Varanad 
Vekili Celal Bayar'm reisli- usulü tatbik edilerek mal sa-
ğinde toplanan milli bankalar hibinin bu mağazalara girmiş 
~.enel direkt~rleri, lstan~u~ ha- malını kısmen veya tamamen 
ıç olmak uzere Mcrsın den kolayca ahara devir veya mu· 

başlıyar.?~. r_nemleketin . belli kabilinde avans almasını tes· 
başlı butun ıhracat ve tıcaret h'l t k 'k' .. t 

k 1 
. d ı e me , ı ıncısı aze meyva 

mcr ez erın e tesis edilecek · .. t b' ' 
umumi mağazalar ınevzuunu peyn~r, yag, yumur a ve ır-
tedk'k t · 1 b k ti çok ıhracat mallarımızın istil-

ı e mış er ve u ma sa a , . .. . f' . . . 
şimdilik iki milyon lira ser- zam e.tıgı ırogrıf ık veya dı-
mayeli bir Türk anonim şir- ğer teknik şeraiti temin ede-
keti tesisini karar altına al- rek ticari ~ emniyet ve kıymeti 
mışlardır. artırmaktır. 
Osmanlı bankası bu şirkete Her memlekette kolay, bol 

kendisinin de iştira ki için mer- ve ucuz ticari kredi için en 
kezinden talimat istediğini bil- mühim tesisattan sayılan bu 
dirmiştir. mağazaların ticari inkişafımız· 

Diğer tarnftan lstanbul'da da mühim bir merhale teşkil 
bu nevi mağazalar tesis vazi- edeceğinde şüphe yoktur. 
fesi verilmiş olan fstanbul li- Ticaret odaları hissesinden 
man şirketinin mec;ai programı müterakim para da son ticaret 
lktısad Vekaletince tasdık edil- odalaı ı kongresinde verilmiş, 
miş bulunmaktadır. tasvib kararı ve odalar nizam· 

Bu umumi mağazalardan namesinde yapılmış tadilata 
beklenen başlıca iki büyük tevfikan bu işlere hasredil-
netice şudur: miştir. 

Faşist meclisi ve muh
telif memleketler mat

buatının fikirleri 
-------------------~--------

Kon~ ey, yarın saat 22 de tekrar topla-
narak müzakerelerde bulunacaktır 

Roma, 6 (Radyo) - Faşist 
konseyinin üçüncü içtimaı sa
bahın saat birinde nihayet 
bulmuştur. Dördünü içtima da 
Pazartesi günü akşamı saat 
22 de yapılacaktır. 

Londra, 6 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesi faşist meclisi
nin nüfus siyaseti ve kararla
rından bahsederek: 

"Bütün devletler bu kararı 
alaka ile karşılıyacaklardır.,, 
demektedir. 

Peşte, 6 (Radyo) - Peşli 
liirlab gazetesi faşist meclisi· 
rıin nüfus kararlarının Maca
ristan' da da tatbiki lüzumun
dan bahsetmektedir. 

Roma, 6 (A. A) - Büyük 
F' aşist meclisinin üçüncü ve 
Sondan bir evelki içtimaı dün 
akşam Venedik sarayında ak
tedilmiştir. lktısadi ve Mali 
"aziyet hakkındaki raporlar 
~inlendiktei1 sonra meclis ma
. ıye Nazırı Ahson Direvel'in 
~~aresini tasvib etmiş ve yeni 
ır vergi ihdas etmemeğc ka· 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve hn~,·ıızırnm • • tı 

11 Haydar Rüşdü ô KTEM 
_•nuuıi neşri}at ı.e )BZı işleri 

:ttıudü h I l ru: Iaındi üzhct Çançar 

darehnu i: -

~nıir İkinci Be} lcr sokağı 
1' · .linlk Parıi i lıinnsı içinde 

l' 
1
cl;,'l'af: İzmir - AN DOI.U 

e cfon: 2i76 - Posta kutusu 40~ 
'illı ABONE ŞERAİTİ 

ı(;ı 1200, altı aylığı 700, iiç 
\':ıh 8}1ıl;ı 500 kuruştur. 

ancı ıncnılckr.tl r için eneli.it 
abone iicrcti 27 liradır 
u ~- eı }eı·Jc 5 kuruştur 

liı:ıo • -
~5 ı uru~tur. 

~ADoı.u f IBAASI. mA 

rar vermiştir. Hazine eskisi 
gibi Liretin istikrarı ferdasında 
ihdas edilen ve emlak kıymet
lerinin yüzde 5 i nisbetinde 
aktedilen mecburi istikraz ile 
takviye edilecektir. 

Bu husustaki rapordan an
laşıldığına göre 20 Şubat 937 
tarihindeki ihtiyat altın mik~ 
tarı 4 milyar 21 milyon kıy

metindedir. 24 Mart 1936 da 
ihtiyat altın miktarı 5 milyar 
142 milyon kıymetinde idi. 

Paris, 6 (Radyo) - Enfor
masyon gazetesi faşist meclisinin 

mali kararlarından bahsederek: 
"İtalya'nın mali vaziyeti nazarı 

dikkati caliptir. lspanya'nın 
1, 100,000,000 liretlik altın 
ihtiyatı varclır. Bu; şimdiye 
kadar meçhnl idi. 

İtalya'nın yeni İşgal ettiği 
arazi 100 ton altına mal ol
muştur, fakat menafie naza-
ran bu masraf hiçbir şey de
ğildir11 demektedir. 

Maliye Vekili hasta 
İstanbul, 6 (Hususi) - Ma

liye bakanımız Bay Fuad Ağ
rnlı, Ankara' dan gelmiştir. Ve
kil, hasta olduğundan, tedavi 
için derhal Avrupa'ya gide
cektir. 

Ankara kömür . ' 
sergısı 

Ankara, 6 (Hususi) - 26 
martta açılaıak 26 nisana ka
dar devam edecek olan kö
mür sergisinin büyük bir alaka 
uyandıracağı tahmin olunuyor. 

Merzifon' da 
Sivil tayyareler için tay
yareci mektebi açıyoruz. 

t 

1 

Edirne' den 
Bugün size hayatın, adeta 

masal ve garibeye benziyen, 
fakat tamamen hakiki bir h-a 
<lisesini anlatacağım. Vak' anın 
kahramanı, ekseriya askeri 
kıraethanede oturur. Kendisi 
de mütekaid bir Türk zabi
tidir. insan oğlunun başından 
geçebilen fevkaladelikleri tem· 
sil ederken, bu gibisini de zor 
hatırlıyabiliriz .. 

Tarih, Edirne'nin muhasara· 
sına tesadüf ediyor: 

Bulgar ordusu, Edirne'yi 
çevirmiş, tazyika başlamıştn. 
Kumandan Şükrü paşa, şehri 
bir avuç Türk askeri ile kah
ramanca müdafaa etmektedir. 
Kıtlık başgösteriyor. Herşey 
ateş bahasına .. Çünkü şehrin 
irtibatı kesilmiştir ve muhasa
ranın ne kadar süreceği de 
meçhul... 

Fiatlar o kadar yükseliyor ki, 
zabitana beş altın liraya satı
lan un çuvalının tutarı elli 
altına kadar yükseliyor. 

Sözün devamını o zata bı
rakalım ve onu dinliyelim: 

- Ben de Edirne' de zabit 
bulunuyorum. Reji Ziraat mü
dürü Tercan efendi namında 
bir dostum var. Kendisi Er
meni, karısı Bulgar' dır. Bir 
gün bana gelip,: 

- Aman - diyor - çoluk 
çocuğum aç kaldı. Bana biraz 
un temin et. Yoksa öleceğiz. 

Türk'üm, merhametli tara· 
fım galiptir. Ucuz fiatla un 
tedarik edip dostuma veriyo
rum. Edirne'nin müdafaası, 
bildiğiniz gibi, nihayet akim 
kalıyor. Bulgarlar şehre giri
yor ve ben de esir düşüyorum. 
Bizi bir camiye tıktılar. Birkaç 
gün sonra, bize: 

- Kendinizi toparlayın, ku
mandan geliyo, 

Dediler. Ben, telaş içinde 
idim. Çünkü düşmanlarım çoktu. 

Bir de ne bakayım: 
Tercan Efendi, kumandanla 

beraber gelmiyor mu? 
itiraf edeyim ki, sevinme

dim, bilakis korktum. Çünkü 
o, benim Edirne' deki faaliye
timi daha iyi biliyordu. Bazı 
fevkalade ahvalde büyük ro· 
lüm olmuştu. Bulgar kuman
danı da miralay Meri kof .. Ter-

bir görünüş 
geldi. Ben de kafile içindey· 
dim. Sevk memuru Boyaciyef 
namında bir Bulgar zabiti idi. 
Tercan Efendi, bana bir kart
la yirmibeş altın, ayni zaman
da Boyaciyef' e de talimat 
verdi. Bu suretle ölümden 
kurtuldum., Bu, tesadüfün ilk 
halkasıdır. 

Yıllarca sonra: 
Esaretten döndük, Umumi 

harp oldu. Ben de bu dda 
Erzurum' dayım. Umumi har
bin en alevli, en civcivli gün
leri .. 

Erzurum'u boşaltmak lazım 
geliyordu. Çünkü burada gayri 
Türk unsurlar fazlaydı. Bunla
rın Türk ordusu aleyhine ve 
düşman lehine hareketleri mu
hakkaktı .. 

Cephe gerisine nakil ameli
yesini, fttihad ve Terakkinin 
meşhur simalarından doktor 
Bahaeddin Şakir bizzat idare 
ediyordu. Bir gün çarşıda ge
ziyordum. Önümden, cephe 
gerisine çekilmeleri icabeden 
bir kafile geçiyordu. Ansızın 

biri boynuma sarıldı: 

- Amman dostum! 
Hayretle ona baktım: 
Bizim Tercan efendi! 
- Sen misin - dedim- ne 

arayorsun burada?. 
- Sorma.. Bizi şehirden 

uzaklaştırıyorlar işte. Ben Edir
ne harbinden sonra tekrar 
Türkiye'ye geçtim. Buraya reji 
müdürü olarak geldim. Şimdi 
de gidiyorum. Beni kurtar, 
çünkü iki çocuğum tifodan 
yatıyorlar, ben gidersem onlar 
mahvolur, kertulmaları imkanı 
yoktur. Ocağına düştüm. 

Bu sözler karşısında derhal 
vicdanım harekete geldi: 

Tercan Efendi, beni muhak
kak bir ölümden kurtarmıştı. 
Benim de ona karşı bir vazi
fem vardı ve ben bunu yerine 
getirmeliydim. Türk'lüğüm, in
sanlığım bunu icabettiriyordu. 
Hemen kumandanlara başvur
dum, Tercan efendinin benim 
gibi bir Türk zabitine yaptığı 
iyliği anlattım: 

- Benim de yüzümü ak 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

TAKVİM 
can Efendi beni görür gör- Rumi_ 1353 

1 
Arabi- 1355 

mez: 
Şubat 22 Zilhicce 23 

-Aman -dedi- dostum, çık, _ 
ayrıl, benimle gel! 

Zabitlere bir tezkere verdi, 
beni aldı, evine götürdü. Me
ğer, Bulgarlar, Tercan Efen
diyi, muhiti tanıdığı ve karı
sı da Bulgar olduğu için, aşa
ğı yukarı muvakkat vali tayin 
etmişler.. Tercan Efendi, ona 
yaptığım iyiliğin karşılığını ve
riyordu. Nihayet esir Türk 

1 
9 
3 
7 

MART 

7 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

-

B IJ MIŞTIR 

Ankara, 6 (Hususi) - Mer
zifon' da, sivil tayyareler için 
makinist yetiştirmek üzere hü
kumetçe bir mektep açılacaktır. zabitanının Sofya'ya sevki lazım· 

Evkat Ezan Va at .E' kat Ezan Va~at 

Giineş 12,19 6,26akşawl2,00 18,07 
ögl~ 6,18 }2,25 )OlEJ 1,30 19,37 
ikinci 9,32 l 5,38 imsak l 0,49 ~.4 7 

Milli küme hazırlıkları için 
Ankara'ya gitmiş olan fudbol 
Ajanı Bay Adnan fzmir' e den
müştür. Bay Adnan, Ankara 
temaslarını ve fikirlerini dün 
bize şöylece anlattı: 

-Milli küme maçları, dola· 
yısile Ankara' da fudbol fede-
rasyon azası, Ankara bölgesi 
başkanı, İstanbul fudbol ajanı, 
genel merkez ikinci başkanı 
Halid Bayrak'm riyasetinde 
toplandık. Bu toplantıda milli 
kümenin esaslarını tesbit ettik. 
Daha önceden rakamlarla 
tertip edilen milli küme fikis
türünün kur'asını da çektik. 
fstanbul ve Ankara bölgeleri 
miJli küme maçlarına çok 
ehemmiyet vermektedirler. An
kara' da milli küme maçları, 
yeni stadyomda yapılacaktır. 
Müsaadesi Ankara ilbayından 
temin edilmiştir. Burada spor
culuğa bir lütüf olmak üzere 
Ankara ilbayhğı, saha hissesi 
olarak hiçbirşey almıyacaktır. 
Milli küme maçlarını fzmir
fstanbul oynarken Ankara ha
kemleri, lzmir· Ankara oynar
ken f stanbul hakemleri, An
kara • lstanbul oynarken de 
bizim hakem komitemizde 
mukayyed ve isimlerini teklif 
etmiş olduğum ve busene ko--. 
mitede bihakkın çalışmış ar
kadaşlar idare eyliyecektir. 

Mali cihetine gelince, orga
nizatörlüğü fudbol federasyonu 
deruhde etmiştir. lstanbul fud
bol ajanı Bay Zeki ile ben 
buna taraftar olmadık. Bul
duğumuz müteaddid formül
leri bir türlü fudboJ federas
yonuna kabul ettiremedik. 
Federasyonun organizetörlü
ğündeki maksad, 'kulüblerin 
bu işi başaramıyacaklarıdır. 
Halbuki İstanbul ajanı ile · ben 
teknik işin mali işle muvazi 
şekilde yürütülmesinin daha 
doğru olacağını ve teknik ça
lışmıyarak, kulübleri ne kr.ıdar 
teker teker çalışmağa sevk 
ediyorsak mali sahada da ken
dilerinden ayni şekilde istifade 
edilmesinin doğru olduğunu 

bildirdik. Bu fikrimizi genel 
başkanlığa da kabul ettirmiş 
bulunuyorduk. Genel merkez, 
milli kümeye saha gelirlerin· 
den ayrı olacak bir yardımda 
bulunacaktı. Bu yardımın se
yahat yapacak her kulübe se
yahat başına 400 lira hesab 
etmek şartile taksim olunma
sını ve gidecekleri yerde yap
tıkları müsabaka hasılatını 

yarı yarıya taksim etmelerini 
muvafık bulmuştuk. Şöyle ki, 
lstanbul kulübleri iki seya
hat yapıyor, buna mukabil 
mevzuubahs yardımdan his
selerine düşecek iki seyahat 
masrafı olan sekiz yüz lirayı 
alabileceklerdi. lzmir'le An
kara ise üç seyahat yaptıkla
rından, beher seyahate 400 
lira hcsabile bin ikiyüz lira 
alacaklardı. Bu kabul olun
madı ve yukarıda dediğim 
gibi, miktarı belli olmıyan ve 
fikrimizce sekiz bin liradan 
fazla tutacağı zannedilen bir 
parayı göze alarak fudbol fe
derasyonu bu işin teknik cep
heden olduğu gibi mali cep
heden de tamamen nazımı ola
caktır. Şu vaziyete göre, ku
lübler saha hasılatı ile alaka
dar değildir. 

İzmir-Ankara, İzmir-lstanbul 
deplasmanlarını yapan her ku
lübe ve her deplasman başına 
dokuz yüz lira fiks olarak ve
rilecektir. lstanbul-Ankara ara
sında yapılacak deplasmanlar 
için de sekiz yüz lira veril
mesi tesbit edilmiştir. Şayet 
milli küme programı sonunda 
bir kar temin edilebilirse, ge
ne milli kümeye dahil sekiz 
kulüb arasında bu kar taksim 
olunacaktır. 

Gelelim milli kümedeki, 
kanaatimce, bizim durumu-
muza: 

Ankara namına kümeye ii· 
recek olan takımların oyununu 
Ankara' da bulunduğum sıra
larda seyrettim. Cidden An· 
kara futbolunda büyük bir 
terakki vardır. Bunu da fut-
b~lcu tutmıya ve • Türkiye'nin 
saır yerlerindeki iyi fytbolcu-
ları oraya celp ile iyi işler 
başına getirmiye medyundur
lar. Gizli bir profesyonellik 
kokusu, aşikara çıkmış bulun· 
maktadır. Antrenmanlara mun· 
tazaman geldiklerini bir arada 
oynadıklan futboldan anlamnk 
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hiç te güç değildir. İstanbul 
kulüblerinin kanaatine göre de 
Ankara futbol varlığı kendi-
leri için büyük bir rakib ola
rak görülmektedir. fstanbul 
kulüblerinin futbol kadrolarını 
uzun boylu söylemiye ne ha
cet? Aldıkları derecelerden, 
aralarındaki sınıf farkından, 
bunda bir kanaat edinebilmek 
pek kolaydır. 

Senelerdenberi yetiştirdiği 
kıymetli futbolcuları elinden 
kaçırmakta olan fzmir bölgesi 
kul.üblerinin, bölgenin spor şe
refı nam ve hesabına milli 
kümeden alacakları neticeler, 
bir kere daha, bize ders ve 
ikazdan başka birşey olmıya
caktır. Bu defaki temasların, 
Türkiye birincilikleri mahiye· 
tinde olmıyacağı, fiküstürdcn 
anlaşılabilir. Bir tek rakible 
karşılaşacak değiliz. Kuvvetli 
rakiblerlc yapacağlmız bu maç
lar biribirini takibecektir. Ala
cağımız neticeler her hafta 
aleyhimize tecelli edecek olur
sa, ne yazık lzmir'in istidadı 
malUm sporcu gençliğine!... 
Bugünkü rakiblerimize nazaran 
geri vaziyetimizin yegane se· 
hebi, kuvvetimizin dağınık bir 
halde olmasından başka bir· 
şey değildir. Kulübçü, idareci 
ve rıihayet hepsinin başında 
bulun·an buradaki büyükleri
mizin nazarı dikkatini bir kere 
daha celbetmiş olursam mem· 
leket sporu haysiyeti namına 
vicdanen vazifemi yaptığımı 
sanır, müsterih olurum. 

ANADOLU - Futbol aja· 
nının bu sözleri, bizi bekliyen 
vaziyetin çok acı bir ifadesi
dir. 'lzmir sporunun haysiyeti 
kırılacaktır. İzmir halkı da, 
kendi çocuklarının lzmir saha
sında ve diğer sahalarda uğ
rıyacağı mağlubiyetlerden son
ra tam bir hayal inkisarına 
uğrıyacakiır. Vaziyeti kurtar
mak için, tek çare, derhal 
kulüplerin birleşmesidir.. Bu 
ad Partimizin işidir. 

Kız kaçırma 

Buca nahiyesinin Tahtalı 
köyünde bir kız kaçıran Meh
med oğlu Mehmed ağırceza 
mahkemesinde sekiz ay hapse 
mahkum edilmiştir. 
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Bu auali soranlar aldanıyorlcu. Ankara 
köylerindeki tecrübe müsbet netice verdi 

Köybaşı, köylüye makineli 
ziraati öğretiyor 

k.öglüler 
Çavııış; köy öğretmeni ola

bilir mi? Ara sıra bu suali 
soranlar oluyor. 

Çavuş, köy öğretmeni olur, 
hem de köy için çok faydalı 
bir öğretmeni 

Köylüye ziraatin fenni kı
sımlarını, makine ile ziraat 
işlerini öğreten, gösteren, usta 
bir öğretmen! 

Ankara koylerinde yapılan 
tecrübeden çok yüksek randı
man alınmıştır. 

Çavuşları, köy öğretmeni 
olarak yetiştirmek için Kül
tür Bakanlığı ile Sıhhat ve 
Ziraat Bakanlıkları o kadar 
iyi Q&lıştılar ve bu mesle üze
rindeki tetkiklerini o kadar 
derinleştirdiler ki, çavuş, iyi 
hazırlık neticesi olarak köyde 
kendisine verilen vazifeleri 
mükemmel bir şekilde başa
ran bir öğretmen olmakla 
beraber köyün hükumetle olen 
işlerini idare eden, köylüye 
her yolu gösteren bir devlet 
adamı vaziyet ve mevkii ne geçti. 

Bunları yazarken, iz.mir köy· 
terinin de şu vaziyetini düşü
nüyor ve çavuş öğretmenden 

lzmir köylerinde alınacak ran· 
dımanm ne derecede yüksek 
olacağını şimdiden tahmin 
ediyoruz. 

Köy öğretmenliği için f zmir 
Kültür direktörlüğüne yapılan 
müracaatlar, hep ilk tahsili 
başarmış çavuşlar tarafından· 

dır. Şimdi bir dosyada arzu. 
halları muhafaza edilen ça
vuşlar belki bu yıl, belki de 
gelecek yıl kursa çağmlacak· 

lar ... 
Kursta sonbahar ve ilkba

har ziraat işlerini ayrı ayn 
öğrenen çavuşlar, iki devrede 
yetiştirilmekte ve iki devre 
dörder ay sürmektedir. 

ler hep ŞişJi hayabndan alı
nırdı. Köy mekteplerindeki ki· 
tapta mevzu, resim, ifade hep 
köyün ve köylünündiir. Orada
ki bütün resimler, büyük ba
badan toruna kadar hep köy
dendir. Bunlar, köy çocuğu
nun seviyesine göre ve onun 
ifadesile yazılmıştır. Kitap, 
(hesap, yurt, yaşama ve kıraat) 
kısı:nlarını ihtiva etmektedir. 

Hesap kısmında yumurta, 
kuş, deve, ağaç, yaprak, dal, 
horoz, köpek gibi hep köy 
çocuğunun etrafında bulunan 
mevzular vardır. 

Köy çocuğu, ölçüsünü yaşa· 
yışında olduğu gibi mektepte 
de karışla, adımla yapacaktır. 
Kitabın yurd ve yaşama kıs· 
mmda (Ananın, babanın işleri, 
komşuluk, köy, köyün hayatı, 
köyü idare edenler) hakkında 
çok faydalı malumat vardır. 

Birinci sınıftan yukarı sınıf

larda köy çocuğuna Kerem ile 
Asli' den güzel parçalar oku
tulmakta, harsına ayrı bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Köyde ders verme zamanı
nın tayini de değiştirilmiştir. 

Köy çocuğu, işind n de kal
mıyacak, mevsime göre ya 
sabah e.-lcP.nden veya akşam 
üzeri günde dört saat ders 
görecektir. Köy çocuğu, ders 
haricindeki zamanlarda gene 
tarlaya yemek götürecek, da
varı güdecek, babasına yardım 
edecektir. B«!ş köy ba~ı, bir 
öğretmen okulu mezununun 
riyasetinde çalışacaktır. 

Üç sınıflı köy mektebini bi
tirecek talebe, mektebin kü
tüphanesine devam etmek su
retile dördüncü ve beşinci sı· 
mf malumatını da alacak, on 
srne sonra Türkiye köylerinde 
okumamış çocuk kalmıyacaktır. 

Hırsızhk 
Vali Kazımpaşa caddesinde 

Fikri oğlu Salahittin'in gara
jından çalınan iki adet {Kriko) 
lsmail oğlu Naıif'in demir de· 
posunda bulunduğundan yaka· 
lanmış ve~ tahkikata başlan-
mıştır. 

Hakaret 
Karantina' da Mimar Sinan 

sokağında Mehmed kızı He
diye, Mehmed oğlu Kamil'e 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ Konak'ta adliye korido
runda Malik oğlu Yusuf, Mirza 
oğlu Hasan'ı tahkir ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Dövmek 
Orhaniye mahallesinden Ra

sim kızı Seher'le Hüseyin oğlu 
Halil aralannda çıkan kavgada 
Seher taşla Halil'i başından 
hafif surette yaralamış ve Ha· 
lil de yumrukla Seher·i dövdü· 
ğiinden berikisi de yakalanmış
lardır. 

Fransa'da 
mali vaziyet. 

- Başı 1 inci sahi/ede • 
de etmiştir. 

Gerçi mevcut müşkülatı tak
dir ediyoruz. Fakat hükumet 
dünkü resmi tebliğinde bil
dirdiği veçhile bütün bu vazi-
yeti ıslah için tedbirler al
mıştır. 

Umumi saasraflarımız 36 
milyar franga baliğ oluyor. 
Şimendiferler için lngiltere· 
den istikraz ettiğimiz dört mil
yarı da ilave edersek, 40 mil-
yar bir masraf büdçesi kar· 
şısında bulunduğumuzu anlarız. 

Yılbaşından bugüne kadar 
olan varidatımız 8 milyar ve 
tasarruflardan da 6 milyar top
ladığımıza 2öre vaziyetimiz-
den emin elabiliriz. Anck, si
lahlanma masrafları, varidatı-

mızın mühim bir kısmını yuta
cağından, mutlak surette da-
hili bir istikraz akdetmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Yarın açılacak olan dahili 
istikaz, milli bir harekettir. 

Dahili istikraz, sterlin, dolar 
ve frank üzerine tcdiyelidir. 
Yani, İngiltere, Amerika ve 
Fransa'nın garantisi altındadır. 
Binaenaleyh, bu istikraza işti
rak etmemek için enufak bir 
sebep yoktur. Hükumetin iste-
diği, mali bir akıntı tesis et
mek ve harice akan Fransız 
altınlarının, tekrar geri gelme
sini temin eylemektedir. 

Hükumet her türlü kambiyo 
kontrollerini kaldırmış ve her 
şeyi serbest bırakmıştır. iste
diğimiz esasın husule gelece
ğinden ümidvarız. 

Londra, 6 (Radyo) - Para 
borsasında Fransız frangı üze· 
rinde bazı düşüklükler kayde
dilmiştir. Bununla beraber ma
li mehafil endişeli görünme
mektedir. 

Bay Flanden, vermiş olduğu takrirleri geri al· 
mağa hazır olduğunu söylüyor 

Bay Flanden 
Paris, 6 ( Radyo ) - Bay 

Flanden yeni mali kararlarla 
kanunlardan bahsederek: 

" Hükumetin programlarını 
esaslı surette bilmiyoram, fa. 
kat iyi olan şeyler de vardır. 
Hükumetin liberal bir maliye 
siyaseti takip etmek istediğini 

Bugün hava gös-
terişi ' var 

- Başı 1 inci salıijede -
decek olanları taşıyacnklımJ ı r. Tren· 
Jer, Kemer ve Kızılçullu'c.lıın <la 
yolcu alacaklardır. Tren fiatleri 
gidib gelme birinci mevki 30. 
ikinci 20 ve üçüncü ınevki 15 
kuruşlıır. Aynca otobüslerJe işli· 
yecektir. 

Dava ya~murlu 'C) a fırlıoalı 
olul"!a gösteriş uçu~lan 'c paraşiit· 
le atlamalar batka bir gfiıı yapı· 
lacakıır. 

• • • 
ÖJ1leden sonra saat 13 de Al· 

sancak sahasında milli güreş takımı 
kaptanı l\"uri'nio rıeınrcti altında 

yetişen lzmir amatör gürefçileri 
arasında Greko·Romen güreş seçme 
mü aLakalan yapılacak ve, güre{ler
den soora ANADOLU tlostluk ku

paı;ı i':in milli kiimııye ı;irrn Altay· 
Göztepe takıınl.ırııııız karşılaşa· 
calr.tır. 

Gürcşlı!r, Altay, Df'mir11por ' 'C 

Göz.tepe güre~ileri araaındatlır. 

Genç amatörlerirııİ1:iu bugünku 
kar~ıla:nıaları geçen lıııf taki miisa· 
bakalann .SC)İrcilerde lııraknıı~ o}. 
duğıı fona intibaları biı; ~iiplıl'.siz 
silecektir. Yeniler ara,ındn bilha . 

l!ıı Göztepe"Ji Mu ıafa. Altay'lı Ü!· 
man, Bekir, Ce,·det, Dcnıinpor"lu 

İbrahim \;C iki Mustnfa"Jann isim· 
leri geçnıcktec.Jir. 

Güreşleri takibedct·cL; olan Al· 
t ,ıy-Cöıtepe maçı füplır iz aliıka 

ile ıakib edilecektir. İki takım 
936-93 7 senesi likleriııi, hiri mas· 
lubiyetııiz olarak, di~eri ele ancak 
bir ınağhlbiyetlc ve beraber puvan· 
la bitirmişlerdir. 

Altay • Güztepe, gerek takım 
halinde ve gerekse oyun tekniği 

bakımından birihirine denk Siiriin· 
düklt-.rinc göre hugünkfi nınçl.ınn 

cereyaaı ve neticesi merak uyan
dırmaktndır. 

görüyorum, halbuki ikttsadi
yattaki siyaseti bu aiyasete 
mugayirdir. Liberal bir siya
set mevzuubahs ise ayan ve 
meb'usan meclislerine vermiş 
olduğum takrirleri geri almağa 
hazırım.,. demiştir. 

Liyon meb'us ve belediye 
reisi bay Vidal: 

- Hükümetin tedbirlerini 
tasvip ediyorum; yalnız fran
gın şimdiki fiatı henüz istikrar 
bulmuş değildir. Frangın bu· 
günkü fiatı altin mübayaasına 

müsaiddir. Bunun için Fnuı
gın bir derece daha dütürül
meii lazımdır. demiştir. 

Paris, 6 (A.A) - Pazartesi 
günü milli müdafaa istikraz 
tahvillerinin piyasaya çıkarıl· 
ması münasebetile harbiye 
nazın Daladier Ayan meclisi 
reısı Yeanueney, Meb'usan 
meclisi reisi Herriot ve Ayan 
meclisi maliye encümeni reisi 
Caillauks radyo vasıtasile mem· 
leketi vazifeye davet edecek· 
}erdir. 

Köy kalkınma planı 

Köy mektepleri köydeki 
malzeme ile yapılacaktır 
Bu mektepler köylerin nüfusuna 
göre büyük veya küçük olacaktır 

Beş yıllık Köy kalkınma 
planının, köy mektebi inşası 
hakkındaki fıkraya göre vila· 
yet köylerinde beş yılda inşa_ 
edilecek mektep miktarı (400) 
dür. Bunlardan başka lzmir'le 
kaza merkezlerinde de ( 20) 
kadar ilkmektep binası inşa 
edileceğini yazmıştık. Planın 
Kültür direktörlüğünce ihzarı 
yakında mümkün olacaktır. 

İzmir ve kazalarında inşa 
edilecek ilkmcktep binaları, 

beşer dersaneli ve tam teşki

latı olacaktır. Köylerde inşa 

edilecek mektepkr ise köyün 
nüfus çokluğu nazarı dikkate 
alınmak suretile beş veya üç 
sınıflı olmak üzere iki şekilde 
olacaktır. 

Mektep inşası hususunda 
köylüyü sıkmak gibi bir hare
ket doğru görülmediğı için 
köylerde inşa edılccek mek
teplerin malzemesi, köyde ev 
inşasında kullanan malzemeden 
seçilecektir. Mesela, dıvarları 
kerpiçten yapılacak olan mek-.... 
tepierin kiremitlerini de köy
liiler kendileri imal edecekler-

Polonya 
İş saatlerini 
azaltıyor 

Varşova, 6 (Radyo) - Po
lonya meb'usan meclisi, ma
den ocaklarında iş müddetini 
azaltan bir kanun kabul et· 
miştir. 

Elektrik malzemesi 
Mukabilinde Japonya • 
ya tuz satbk, Yugoslav

ya'ya da satacağız 

dir. Çok fakir olan köylere 
vilayet bütçelerinden yardım 
edilecektir. 

Şehir ve kasabalarda inşa 
edilecek mektepler, vilayet 
bütçesinden ayrılacak talı.si· 
satla yapılacaktır, 

Köylü için külfet olmıyacak 
bir tarzda bütün köyler mek
tebe kavuşacaktır. 

Amerika 
Adis-Ababa sef arethane91 

kapamyor 
Adis-Ababa 6 (Radyo) -

Birleşik Amerika'nın sabık 
Habeşistan s.:f'ri bugün Adis
Ababa'dan resı .n ayrılmı§br. 

Amerikan sef arethaneıini 31 
martta resmen kapatacaktır. 

Bir romorkör ge. 
tirdik. 

lstanbul, 6 (Hususi) - Do· 
nanmamız hizmetinde kulla
nılmak üzere Bremen'den bir 
romorkör getirilmiştir. ------

Bu akşamki progranı 
lstanbul radyosu 

Gündüz nt-şriyatı: 12,30-14 
Türk musikisi, Havadisler, ha· 
fif musiki. 
Akşam neşriyatı: 18,30 Var 

yete musikisi, 19,30 konferans 
(Bay Selim Sırrı Tarcan tar•· 
fmdan), 20 Türk musikisi, 
20,30 Arabça söylev, 20,45 
Türk musikisi, 21, 15 Operet• 
ten bir parça ve orkestr8ı 
22, 15 Ajans ve Borsa haber
leri, 22,30 Plaklarla Sololar,;_., 

Birinci devreyi ikmal eden 
ve (Köybaşı) adını alan çavuş 
öğretmen kurslarda öğrendik· 
]erini mektepte aynen tatbik 
edecektir. Köylü kendisine 
bir ev yaptıracak, köybaşının 
kendi tarlası olacak, tarlasını 
makine ile ekecek, biçecek, 
köylüye ziraat makinelerinin 
kullanılmasını gösterecektir. 
(Köybaşı)na verilen t ..:i ris va
sıtaları da çok mükemmel ha· 
zırlanmıştır. Köylerde okutu
lacak kitaplar, Bakanlıkça bas
hnlmıştır. 

Bütün bunlar, eski çavuş, 
bugünkü köybaşının bir köy
de neler yapabileceğini göste
riyor. Binaenaleyh: 

Acele sablık 
değirmen 

İzmir belediyesinden 

Ankara, 6 (Hususi) - Yu
goslavya hükumeti, 66 bin ton 
tuz mübayaa etmek istediğin
den, bir münakasa açmıştır. 

Bu münakasaya, biz de iştirak 
ettik. 

Yayaköy'de güreı 
Akhisar' dan yazılıyor: 

Bu kitaplardan birer tanesi 
şehrimiz Kültür direktörlüğüne 
gelmiştir. Şimdiye kadar ders 
kitaplarındaki mevzu ve resim-

- Çavuş, öğretmen olur 
mu?. 

Diye soranlara verilecek ce· 
vap müsbettir ve: 

- Evet. 
Ten ibarettir. Ş. G. 

1 LAN 
Afyon merkezindeki k.ıt'a 

ve müesseselerde maktu üc
retle Ç,ahşhrılmak üzere iç has
talıklar mütehassısı iki tabibe 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 
askerlik şubesine müracaatları 
ilan olunur. 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik f ngıliz nas yon al 
markalı mazotla mütaharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehvı:m 
fiatle satılıktır. 

lzmir'de Kestane paza
zarında 22 n•ımarada ma
kineci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. 

6 - Beher metre murab
baı iki yüz elli kuruştan üç 
bin yüz yirmi yedi lira elli 
kuruş bedeli muhammenle 57 
sayılı adanın 1251,00 metre 
murabbaındaki 8 ve 9 sayılı 
arsaları baş katiplikteki şart

name veç.hile 16/3/937 Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. İşti
r.ak için iki yüz otuz beş lira· 
!ık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene ielinir. 

Japonya ile de mutabık ka
larak, vereceğimiz tuz muka
bilinde elektrik malzemesi ala
cağız. 

İstanbul, 6 (A.A) - Tür
kofis'ten: 

Belgrad'da yapılacak olan 
tuz münakasasının tarihi bu
günkü gazetelerde 23 Mart 
gösterilmiştir. Bu münakasa 23 
Martta değil 18 Mart 1937 de 
yapılacaktır. 

Akhisar'ın Yayaköyünde, bir 
düğün esnasında alakalı peh· 
livan güreşleri de olmuştur· 
Eski baş?ehlivanfardan Rif•t 
pehlivan, Mandıralı Ahmed 
pehlivanla başa güreşti. Yar•'?. 
saat güreşten sonra Alamed 1 

yenmt:ğe muvaffak oldu. M•· 
nisa'lı Halil pehlivan da b•: 
altında paça lcazık oyunile Sı~ 
dırğılı Şerif'i yendi. Bu pehh· 
vanın, alaturka ve alafranı• 
güreşte yakında en tantndl1~ 
pehlivanlar sırasına geç.ecel' 
söyleniyor. 
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Şuurlu bir çalışma. 
nın eserleri 

Maniaa'dan yazıhyor: 
Manisa'da sonsuz ve aı:clı 

•ut keailmm: çalııma hamle· 
leri görülmektedir. 

KUltürde, baylndırlıkta, ta
nmda, belediyede; daha 
neler yazaytm; bütün bir vili· 
yet takdire deter, yılmaz, 
yorulmaz, usanmaz ve üşen· 
mez liir hamle durumu için· 
dedir. 

Bunda Manisa ilbayı Bay 
Lütfi Kardar'ın hisseıi bü· 
yüktür .. 

Dört bq ay gibi çok kısa 
bir zaman içinde başardığı ve 
baf&l'Bgeldifi itleri göz önüne 
alan herhangi bir yurddaşımı· 
zın başarılan bu işler karşı· 
ıında derin bir şükran duy· 
maması imkansızdır. Lakin şu 
dar satırlar içine bu işlerin 
bir hulasasmı bile sıkıştıra· 
bilmek kabil değildir. 

Manisa vilayetine tefrik ve 
scvkedilen göçmen kardeşle-
rimizin tek bir evi ve hat
ta tek bir şahsiyeti yoktur ve 
kalmamıştır ki; yersiz, yurdsuz, 
evsiz, barksız bir güzarişi ıs· 
tıraba maruz bulunsun .. 

flbay Bay Lütfi Kırdar'ın 
bu göçmen işlerile bizzat ve 
pek yakından alakadar oldu· 
fu, göçmen yerleştirilen köy· 
leri, kazalara teftiş ettiği sıra· 
larda o köylerin kültür işlerile, 
tarım meselelerile ve kalkın· 
ma umur ve muamelelerile de 
inceden inceye meşgul olma· 
lan bütün bu yerlerde elle 
tutulur, göz.le görülür bir var
lık, bir canlılık ve bir ilerleme, 
bti· yjib.lme dW'umu yarat· 
nıııtır. Mektepler yapılıyor, 
birlikler tefkil ediliyor, koo
peratifler kuruluyor .. 
~brimizde takip ve tatbik 

ettirilegelenl imar, iliya ve 
İhf8 faaliyeti ise, dürüst, düz
rün ve muntazam bir plan 
dahilinde tekamül ve inkişaf 
İçindedir. 

lzmir-Akhisar ve lzmir·Ka· 
saba umumi şoselerinin şehir 
dahilinden biri hükumet önüne, 
diğeri istasyona doğru . olan 
kısımlarında parke döşeme 
Yapılması kararlaştırılmış ve 
.. Üteahhide bile verilmiştir. 

Oldukça u~un bir zaman· 
dtnberi ge~leri karanlık bir 
halde bırakan elektrik tesisatı 
'1teni91l g;Oi bir ilin merkeı:ini 
teşkil eden memleketimizin 
1 Şlk ihnyacına cevap vere· 
bilecek ve onu tatmin edecek 
~ir duruma ifrağ edilmek 
Uzere muhasebei hususiye ve 
belediye arasında bir birlik 
teşkil edilmiştir. 
Şu birlcıç ay içinde büyük 

Ve güzel bir Parti ve bir 
1-ialkevi binasının meydana 
letirilmcsi de emrivaki halini 
•lrnttbr. 

Burada, bilhassa ashabı 
~ihin hükumet dairelerin· 

~ muamelatı hakkında va· 
llllizin emirlerine işaret etmek 
l'la~buriyetim var: 

Pllrti ocaklarını birer birer f ezen ve oralardaki yurddaş· 
~tzla adeta bir baba oğul 
libi konuşan Bay Lütfi Kırdar 
§u etnri vermiştir: 
h··-:_- Herhangi bir yurdda1>n 

Memlekette (A~NA,DOLU) 
Turgutlu'da 

Diplomasız ebelere yerin· 
de bir mücadele ve maçlar 

Turgutlu, 5 (Anadolu) Şeh· 
rimizde yirmi üç bin nüfus 
vardır. Doğum ihtiyacını te· 
min etmek üzere biri beledi
ye, diğeri serbest olarak iki 
diplomalı ebe mevcuddur. 

Kasabada 80-100 doğum 
olduğu kayden sabit bulun
ma!Ctadır. Doğumların yirmi· 
sinde diplomalı ebeler, diğer· 
lerinde ehliyetsiı, beceriksiz 

ebeler bulunmaktadır. Hükumet 
tabibimiı bu vaziyeti görerek 
diplomasızlar hakkında derhal 
tedbirler ittihaz etmiştir. Bu 
gibiler cürmü meşhud kanu· 
nuna tevfikan adliy~ye veri
lecektir. 

"Alhh verdi, Allah aldı,, 
diye kendilerine kuruntu ve
ren anneler de bu hurafelere 
nihayet verdikleri gün, mem· 
leketin mühim bir derdi orta
dan kalkmış olacaktır. 

Gençlik 
Turgutlu, {Hususi) Aalkevi

mizin spor şubesi, gün geç· 
tikçe kuvvetlenmekte ve iyi 
muvaffakıyetler elde etmekte
dir. Bayramın üçüncü günü 
İzmir Parkspor kulübü ile ya· 
pılan maçı, Kasaba gençleri 
7-0 gibi büyük bir farkla ka· 
zanmışlardır. Halkevi, gençle· 
rin medeni bilgilerini ve mu
a~erete vukuflarını artırmak 

için bir muallim getirtmiştir. 
Dağspor kulfibü de noksanla
rını artırmağa çalışmaktadır. 

Gençlerde okuma zevki de 
gittikçe yükselmektedir. 

Denizli'de 
Köy kalkınması faaliyeti ve 
köyde geçen faydalı bir gün 

Ağaç dikme faaliyetinden bir intiba ve atlısporlular 
Denizli, (Hususi) - Denizli törene Halkevi bandosile mü-

:Halkevi köycüler komitesi 937.. ze ve sergiler komitesi, atlı 
yılı programından iş)akvimi ge· spor, avcılar, bisikletçiler ve 
reğince ağaç dikme, arık açma, dağcılar iştirnk etmiştir. Ağaç 
aşı yapma ~ibi köye varidat ge· dikimi bitince atlı spor ve müze 
tiren işleri takibe başlamıştır. komitesi haıabeleri görmiye, 
f Ik olarak Pazar günü Laodikya avcılar sürek avına, bisikletçi-
(bugünkü ismi Eskihisar) kö- ler tura, dağcılar yürüyüşlerini 
yünde ağaç dikme töreni ya- 30 kilometreye tamamlamıya 
pılmıştır. Komite başkanı ve gitmişlerdir. Kalan bando ve 
köyden bir genç, söylev ver· halk bandonun çaldığı muhte· 
mişler, müteakıben hazırlanan lif milli oyunlarla eğlenmişler· 
çukurlara dikme başlamıştır. dir. Bir taraftaneda köylüye 
ilk fidanı ath spor kafile baş- Tarım direktörlüğü tarafından 
kanı Albay Kenan dikmiştir. Tavukçuluk ve meyvacılık, 
Köylü ve şehirli bine yakın Baytar direktörlüğü tarafından 

muhtelif ağaç dikmiştir. Bu hayvancılık hakkında öğütler 

-----~----------~· -------~--------Cenab Vilayetlerimizde Uşak'ta 

Menemen '/ilerin 
dileği 

Dün Menemen'Ji bir okuyucu· 
muzdan bir mektub alaık. 
Mektubda deniliyor ki: 

"Menemen urayı her saha· 
da birçok yenilikler yapıyor. 
Bu işlerden evel düşünülecek 

ve yapılacak şey, Menemen'de 
itfaiye teşkilatı kurulmasıdır. 
Fakat nedense bu işe layık 

olduğu ehemmiyet verilmemek· 
tedir. Ha\buki birkaç gün 
evelki yangın göstermiştir ki 
bu işin biran evel yapılmas1 

zaruri ve elzemdir. Belediye
mizin bil hususta ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbederim.,, 

Budama izin kağıdı 
Burnava'da yeni Kurulmuş 

olan zeytincilik istasyonunda, 
mütehassıs nezareti altında 
f enn1 budama ve aralama işle· 
rine devam edilmektedir. 

Bu işlerde ehliyeti görülen 
kimselere, Zeytincilik istasyo· 
nunca budama izin kağıdı ve
rilmektedir. 

verilmiş ve çok eğlenceli bir 
gün geçmiştir. 

Komite programı veçhile bu 
Pazar günü de eski yılların 
yadigarı Akhan Gerdan sara
yına ve köyüne giderek köy 
evleri ve planları hakkında 
tedkikler yapacaktır. 

Komite, bu çalışmalarından 
başka her köy için şehirden 
birer .. ümessil intihap ettir· 
mekle köylünün kalkınmasında 
faydalarını göstermektedir. 

Halkevi, belediye faaliyeti Urfa 
Güzel bir şehir oldu. 

Ur/adan bir gö1:ünüş 
Urfa (Hususi muhabirimiz Urfa'nın tanınmış bir ailesine 

bildiriyor) - Otuzbin nüfuslu mensuptur. Genç belediyeci 
büyük bir ilkurağı olan yeşil büyük bir feragatle çalışmak-

Urfa, cumhuriyet de·ırinde tadır. 933 te 45 bin lira olan 
çok terakki ve inkişaf etmiştir. belediye büdçesini 120 bin 
Üçbin ' senelik tarihi malum liraya çJkarmağa muvaffak 
olan bu güzel şehir, saltana- olmuştur. 
tın devamlı ihmaline kurban Belediye; mezbaha ve et 

gitmiştir. hali yapmış, hertürlü konförü 
Cumhuriyet hükumeti bu· haiz bir otel, beşyüz kişi ala· 

radada semereli bir imar fa. cak genişlikte salon ve zengin 
aliyetine geçmiş ve hayırlı dekorlu sahneye malik bir 
neticeler alınmıştır. Değerli sinema, belediye dairesi, park, 
ilbay Bay Atıf Ulusoğlu'nun 

asri mezarlık, abide inşa et· 
mesaisi takdire şayandır. 

miş, bir bulvar açar.ak asfalt 
Urfa belediyesi, daha ziya· 

de 933 ten sonra bir faali- döşemiş, Anzcliha mesiresini 

yet kaynağ1 olmuştur. Şarbay· park haline getirmiş ve bu 
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Halkevinin gıldönümü intiba/arından 

Uşak, (Hususi) - Halkevi
miz, üçüncü yıldönümünii id
rak etmiş ve kendi sahasında 

güzel işler başarmıştır. Halk ve 
gençlik, Halkevi etr.afır.da top
lanmıştır. Son yJldönümü töre

ni çok parlak geçmiştir. Bu 
münasebetle iki sayılı broşii· 
rünii ncşrctmişlir. Bu broşür, 
cidden çok giizcl ve zengindir. 

rniş, şehri t•l ktirıkl ~ tenvir ve 
ll"mizliğe ör.em vermiş, eski, 
Çc"r~ !arı kaldırarak yeni dük
kanlar ve örnek evler yapmış, 
bando tesis eylc.m:ş ve daha 
birçok işler görmüştür. 

Gençlik ve spor 
Uşak'ta gençlik ve spor ha· 

reketleri artmaktadır. 3 teşek· 
külümüz, musamere, balo, 

Hediyelerim 
Paris'te bir cambazh~nc, 

Paris Laşpiskopoaunun ge.le~ 
rek oyunları, eğlenceleri ve 
hayvanları ile alakadar olma'! 
sına minnettar kalmış ve Pft'! 

paza, bir fil yavrusu hediye 
etmiş. Papaz, düşüne kalmışı 

-Ben bu fili ne }'apacağım? 
Diye.. Hakikaten, her.kese 

tabiatına, zevkine ve vaziyetine 
göre hediye verebilmek ayrı 
bir mesele, bir husuıiyet ve 
incelihir. 

Dün, trtnıdıklarım ve dost• 
!arım için, bir hediye kollek· 
siyonu hazırladım, dağıtmağa 
karar verdim. Bir nevi piyango 
keşidcsi gibi oldu amma, za
rarı. yok, size de okuyuv~
reyım: 

Vali ve parti başkanına, sa· 
hır taşından bir nazarlık, şair 
Yahya Kcmal'e Nedim divanı, 
belP-diye reisine bir cild ceza 
ihbar varakası, defterdara bü-
yük bir kasa, Maarif müdürüne 
bir çocuk oyuncağı, polis mü· 
dürüne bir çift ayakkkabı, 
polis müdür muavinine bir 
çift kelepçe, baytar müdürüne 
dört tane nal, Muhasebei hu· 
susiye müdürüne pudra, Dr. 
Kamran'a bebek kundağı, Ke
mal Kamil'e dişilik muskası, 
Asım ismet' e tarak, bizim ir
fan Hazar'a bir avuç çekirdek, 
avukat Ahmed Murad' a iyi 
şişirilmiş bir davul, gazeteci 
Sım'ya saç boyası, Doktor 
Necati Kemal'e tesbih, Doktor 
Hüseyin Hulki'ye saba kena
rında pehlivan minderinden 
daimi bir yatak odası, Doktor 
Kemal Tahsin'e oir çıkın fut· 
bol ayakkabısı, belediye r.eis 
muavini Suad'a ayna, Ticaret 
odası katibi umumisi Mehmed 
Ali'ye mikrofon, avukat Na
hid'e "Seni seviyorum,, esans1, 
Tür.kofis müdür muavini Rah· 
mi'ye bıyık misi, Liman umum 
müdürüne bir şamadıra, Ziraat 
Bankası müdürü Aşkı Naili'ye 
ve avukat Nuri Sıtkı'ya bir:er 
jilet, Roma bankaSt mü 'ür 
muavini Muzaffer' e gençlik mus· 
kası, mezbaha müdürü Cemal 
Şahingir.'yc bir kasap bıçağı, 
Evlenme dairesi müdürü Ce
mal'c gelin kınası, avukat Nuri 
F cttah'a balı!~yağı. 

Bugünlük bukadar, yarın, 
hnşka dost!m ı da cHışünece· 
ğim. Çimdik -
maçlaı, kış :sporları ve muh· 
telif eğlerıcelerle çok alaka 
görmektedir. 

Stadyoınumuz bir ay sonra 
tamamen hazırlanmış olacak, 
19 mayısta Uşak'ta bir şehir 
atletizm müsabakası verile-
cektir. Sahamız için Türk spor 
kurumu 1000 lira gönder· 
miştir. Bu mevsimde sarfolu
nacak para 5000 liradır. Ge· 
lecek yıl da noksanlar tamam· 
la nacaktır. 

~kumet dairelerinde, kimden 
~ursa olsun, bir güna müpru· il'· ~aruz IC:alchiı _takdirde, 
Is. ışı en yakın bir telefona 

lığa getirilen Bay Ömer Alay gölden çıkarak şehrin 34 ınuh-
------------ telif yerinde açıktan akan 

936 ya iıi<l çalışma pr:og· 
ranu çok zengindir. Bu proğ
ramm eıı mühim maddesini 
şehre iyi ve temiz su getir· 
mek teşkil ediyor. Belediye· 
bankasından yapılacak istikraz
la Urfa'nın bu ezeli derdi de 
bertaraf olunacak ve gene bu 
yıl şehir imar plan ve harita· 
sı da yaptırılacaktır. 

ilr~~r. ~idip beni buldurarak 
ili ~i hiç korkmadan ve 
'-c;brr kimseden çekinmeden 

na söylemesidir. 

Btı nyededir ki; buıün 

Mani.sa' da, hassaten vilayet suların üzerini kapatmış, umu-
emrindeki dairelerde, hiçöir mi kadınlar için 40 odalı bir 
yurddaşın kabili icra ve ifa ev yaptırarak buna on yataklı 
bütün işleri haftalarca, aylaıca bir dispanser ilave etmiş, eski 
beklemek mahkumiyetinden mevlevihancyi esnaf birlikleri-
kurtulmuştur. ne tahsis ve yardım sandıkları 

S. Ali Kutluer tesis eylemiş, ayar saati dik-

Gigdirilen gavralar ve himaye lıegeti 
Çal' dan yazılıyor: 
Çal özek Gazi ilkokulu himaye heyeti bugüne kadar temin 

ettiği 155 lira gelirle himayesine aldığı 50 yoksul yavruyu 
giydirmek imkanım bulmuştur. 50 Takım elbiseyi bedava dik.~n 
terzi Hüseyin Us'un fedakarlığı şayanı şükran görülmüştür .. 

ANADOLU - Biz de bu vatandaşları takdir ederiz. 
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Mealekt eserler arasında 

Tarihimizde şaheserler 
veren mimarlar 

Ve yeni çıkan bir kitab ilzerinde 
söylenmesi lazım birkaç söz. 
2 Yazan: Mimar Necmeddin 

Çinili cami ile Atik valde 
camii arasında bir semte el'an 
Kasım ağa unvanı verilir ki 
bunun da mimar Kasım ağaya 
izafe edilmiş olması çok muh· 
temeldir. 

Kasım'ın mezar taşında şu 
kitnbe vardır: 

Hazreti ıultan Murad Gazi 
01 aer mimar olan peıti penah 
Yani ol Kaaım ağa ibni Ali 
Dilerüı olaun muini ol ilih 
ÇClıı lılilir &her bu mevtin 

camım 

Nut eder f8hil geda biittibah 
Sıhhatinde bbrini hafreyledi 
Umanı maAfaT ola eürmü günah 
Vehibya de merkadin tarihini 
CenneUllme'YI kıla ol padiph 

Çinili cami harimindeki 
ııbyan mektebi, ç"şme ve ev
liya çelebininin (4) methettiği 
çifte hamamlar en güzel mi
mari eserlerindendir. Gene 
Çinili cami vakfından olan ve 
Mahıpeyker Kösem valde sul
tan tarafından yaptırılan valde 
hanı da mimar Kasım'ındır. 

Mimar Mustafa'ya tahsis 
edilen kısımda mimar Kasım 
hakkında yazılan yazılar kıs· 
men tekrar edildikten sonra 
vaktilc ikdamda ve (Alimler 
ve aan'atkirlar) da neşredilen 
malGmat tazeleniyor. 

latan bul' da yapı işlerini de 
maksada göre nakifi bulduk. 
Eski Türk mimdrlarından bah
sedilirken yalnız lstanbul' daki 
yapı itlerinden muhtasaran 
bahsetmek doğru olmayıp bel
ki tanzimata kadar gerek ls
tanbuJ ve gerek taşradaki 
imaratın sevk·ve idare usulle
rinden ve o zamanki teıki
littan bahsedilmesi icabeder
di. Bu kısımdaki yazılarda 
hiçbir sıra takip edilmiş de
lildir. Bilhassa son mimarbaşı 
olan Abdülhalim efendinin 
yeni teşkil olunan ebniyei 
haua müdürlüğüne tayini ve 
buna saik olan Mimarbaşı
Şebremini vezaifinin tevhidi 
sebepleri çok mühimdir. Tan· 
zimata kadar muhtelif zaman· 
larda yazılan buyrultularda, 
evkaf kayıtlarında ve diğer 
vesailde Evliya çelebi seyahat· 
namesinde haylı tafsilat var
dır. Bilhassa tanzimattan ıon· 
ra yapı işleri, ıslahı turuk ha· 
reketleri ve ıon neşrolunan 
yapı ve yollar kanununa ka
dar hükllmetin ve lstanbul 
pbremwtinin muhtelif za· 
manlardaki müteaddid teşeb
büsleri, icraatı vardır. Bunlar 
baklanda hiçolmazsa lstanbul 
mektupçusu Bay Osman Nu· 
ri 'nin çok kıymetli kitabı ka
dar (Mecellei umuru belediye: 
Cili 1) olsun mal4mat veril· 
meli idL Hele divanı büma· 
)'1111 lcuyadabna istinaden bazı 
tahclidattan bahsedilirken ( .••• 
fazla çardak ve şehnişin çıka
nlmamuına da dikkat olunur
du. Saçaklar kerpiçten yapb• 
nlırdı ••• ) suretindeki yazılan 
kitabın biraz acele ile intişar 
ahuma çıkarılması arzusuna 
hamlediyoruz. 

Türk mimarisinde kerpiç 
sibi mukavemetsiz bir madde 
ile Açak yapıldıtw ve halkın 
buna icbar edildiği vaki de
lildir. Ancak, Yangınlarda 

saçakların sirayete vasıta ol
dukları düşünülerek 21 Ce
maziyülevvel 967 senesinde 
Galata kadısına yazılan bir hü
kümde: Yanan evler yerme 
yapılacak binalarda saçak 
yaptırılmayıp (Kirpi) ile yap· 
tırılması emrolunmaktadır. (5) 
Kirpi saçak, duvarların üst 
kısımlarında tuğla levhalannın 
köşeleri duvar sathından dı· 
şan çıkarılmak ve üstüste 
birkaç sıra teşkil etmek üzere 
yapılan ve duvarı muhafaza 
eden bi" nevi kirgir imalat 
olup bununla kerpiç saçak 
arasında hiçbir münasebet 
yoktur. 1130 tarihli bir hü· 
kümde de bu tekit edilmek· 
tedir. (6) Mimar Sinan' dan 
ıonra mimarbaşılar arasında 
sultan Ahmed mimarı sadef· 
kar Mehmed ağaya tahsis et
tikleri satırları da nakifi 
bulduk. 

Türk-Osmanlı mimarisinin 
en güzel eserini meydana ge· 
tiren, san'atta teceddüde doğ· 
ru kuvvetli hatveler atan mi· 
mar Mehmed'in hayatı tetkike 
değer bir mevzudur. Bilhassa 
mimar Mehmed'in zamıanı ya· 
zıcılarından Uıf er efendiye 
yazdırdığı (Kitabülmimariye) 
unvanlı eseri kendi menakı
binden bahsettiği gibi o za· 
manici mesai sistemi ve mimar 
yetiştirilmesi usulleri hakkında 
da etraflı malumatı ihtiva et· 
mesi ve mimar Sinan'ın Sai 
çelebiye f yazdırdığı (Tezkere· 
tülbünyan) dan daha mühim· 
dir. Mimar Mehmed'in kendi 
ifadesine göre: Süleymanı ka
nuninin son senelerine doğru 
970 de devşirme acemi oğlanı 
olarak lıtanbul'a getirilip beş 
yıl uluf esiz durduktan sonra 
sultan Süleyman türbesinde 
bir sene bahçe bekçiliği et
miştir. ( Bir seneden sonra 
hu bahçeye girip varup içe· 
risine dahil oldukta görseki 
bir makamda acemi oğlanlan 
taifesinden güruh güruh cem· 
olup arayerlerinde gene taifei 
mezbureden bir şahsı dıraz 
önüne birkaç türlü saz dizip 
berayı izharı marifet birer 
birer eline alıp onları istimal 
kılıp envaı makamat ile na
ğamat ve esnaf terennümat 
terennümat ile taksimat gös· 
terip bülbül gibi nalişler kıl· 
dıkça taifei mezbureden her 
biri bire aferin, bire aferin 
bundan özke safa ve sultan· 
lık ve bu san'attan ziyade 
kimıranhk olmak ihtimali yok
tur. Diye sazendei mezbura 
envaı vücub ile tabsinler ve 
hezar aferinler deyip ağayı 
mumaileyh bu hali müşahede 
edecek) kendisinde musiki 
tahsiline bir heves uyanmışb. 
Hemen cebinde ne varsa o 
sazendeye vererek ondan ta· 
allüme karar verdi. Resim, 
musiki ve mimari gibi sanayii 
nefise şubelerinin biribirine 
olan irtibatına misal olmak 
üzere Mehmed ağa dahi sa
nayii nefise hisaile • doğmuş 
olduğu ve bu hissin evveli 
musikide zuhur ettiği görü· 
lüyor. Mehmed ata birçok 
zaman kemali tcvk ve gay· 

Teşkilatı esasiyedeki Zayi makbuz Hayatın garip 

d "'• •kı•k 1 ld ? fzmir ithalat gümrüğünden cilveleri. 
egışı 1 nası 0 U • almış olduğumuz 28-7-936 ta· _Başı 3 üncü sahi/ede -

rih ve 22676 sayılı bir adet çıkarın. Bunun ailesi de gide
K amuf ayın bu celsesinde dikkate makbuz zayı olmuştur. Tas- cek. Kendi vasıtalarile, kendi 

Ü k l 
. . dikli bir sureti alınacağından parasile gitsin. 

şayan m %0 ere er geçmıştır eskisinin hükmü olmadığı ilan Dedim. Filhakika, benim 

-12 -
Ben bu maddelerle Türk'ün 

ve istikbalinin sigorta edilmiş 
olduğunu görüyorum. Bugün 
Atatürk böyle istiyor, ne di· 
yorsunuz? diye millete sorsak 
onsekiz milyon Türk müttefi· 
kan T eşkilih esasiye kanu· 
nunun bu tadil edilen mad
delerini kabul ediyoruz.. diye
ceklerdir. Atatürk'e bu mü· 
nasebetle de ebedi minnet ve 
şükranlarımı arzederim. 

HALiL MENTEŞE (lzmir) -
Arkadaşlar; zannederim hepi· 
niz kabul edesiniz ki Türk'ün 
tarihini ve Cümhuriyet Halk 
Fırkasının umdelerirıi ve hiz· 
metlerini exalter etmek lazım· 
gelirse hepinizin üstündeyim 
demek için çok pretansiyö 
olmak lizımgelir. Fakat hiç 
birinizden de aşağı kalamam. 

Bunu söylemekten maksa· 
dım, arkadaşlarım benim bu 
faydalı müzakereyi tahrik edi
şıme cevab verirken, biraz 
Türk'ün tarihi üzerinde heye
canlı ve milliyet prensiplerine 
temas ettiler. Bunlarda hiçbir 
ihtilafımız yok. Arzettiğim gibi 
onları exaleter etmek lazım 
gelse ben hiç birinizden aşağı 
kalmam ve bu kürsüde muh· 
telif vesilelerle bunu ifade et· 
mişimdir. 
TEŞKILA Ti ESASiYE EN· 

CÜMENI BAŞKANI ŞEM
SEDDIN GONALTA Y (Si
vas) - Bunu size söylemedik. 

HALiL MENTEŞE ( de· 
vamla) - Şu müzakereyi tah· 
rik ettiğimden dolayı çok 

retle musiki tahsil epledikten 
sonra bir gün rüyasında bir 
alay sazendegin ile tef errüce 
gittiklerini görmesı uzerıne 
rüyasını tabir ettirmiş ve ken
disine musikiden farit olmak 
gerektir, dediklerinde o san' at
tan rücu ile tövbe ve iıtitf ar 
eylemiş idi. Mebmed ağa bir 
gün gene (Has bahçeye revan 
olup idman hane yanına var
dıkta belki birisinin içerde 
pervaz edip manendi sadayı 
saz kulatwna bir avaz erişir 
diye nedameti uzma ile bahçe 
içinde bir ima gibi kib ol 
yana, kih bu yana gezip gi· 
der iken gördü!ki sadefkariler 
kirbanainde bir ıab destinde 
bir kitap tutup okur, fasıl 
fasıl okudukça gene dönüp 
onlara naklü tefhim eder. Me· 
ğer okudutu ol kitap ilmi 
hendeseye müteallik imiş, ağa· 
nın kemali teveccüh ile kulak 
tutup istima ettiğine cümlesi 
meğer açmazdan mukayyed 
olmuşlar imiı. Ol kitap oku· 
yan şahsı şab bitap edip 
dediler ki ata hazretlerinden 
ötürü: işbu ferzetıt senin tab
kikabnı pesent kılıp sadefkir· 
lık ve mimarlık san'atlarına 
arzumend oldu. Sabibülkitap 
olan şab dahi.. Bir an içinde 
onu tecrübe ve imtihan etmek 
isandır. Keser ile bir kirişe 
vurup bir mahallinde nışan 
edin. Ondan sonra ol keseri 
tefe'ülen eline verin ol dahi 
alıp mütevekkilen alellab sa· 
vurup vursun, eğer keser ol 
nişan olan yereJgelirse ondan 
meylü kabiliyeti zahir ve bahir 
olup ıonra san' atta dahi ziya· 
de üstad ve mahir olur deyip 
imtihan eylediler. 

memnunum. Çünkü vaziyet 
tamamen sarahat peyda etmiş
tir. Benim endiıem şudur: Dev· 
letçilik kelimesile devletin 
şekli beyan ediliyor ve Dev· 
letçilik aleyhinde propaganda 
edecek olanlar şekli Devleti 
tayin cürmü ile takib edile· 
cek, sarih. Yalnız endişe et
tiğim nokta; Teşkilatı Esasi
yenin diğer prensiplerile bunu 
nasıl te'lif etmek kabildir. 
Maahaza vaziyet sarahat pey
da etmiş ve ben bu müzake· 
reyi tahrik ettiğimden dolayı 
çok mahzuz olarak kürsüden 
ayrılıyorum. 

G. REFET BELE ( lstan· 
bul) - Arkadaşlar; bu sabah 
ben takririn metnini ve En· 
cümenin mazbatasını okudu
ğum zaman, acaba seneler· 
denberi devam eden ve fakat 
programı, Hükumet programı 
şeklinde tatbik edilegelen bu 
umdeleri Devlet programı ha· 
line ifrağ etmekle ne kasd ne 
menfaat kasdedildiğini düşün· 
düm. Menteşe saylavı bu hu
sustaki fikirlerini döktü. Kü
tahya saylayı da açık surette 
izah etti. Her ikisine de te· 
şekkür ederim. Bilhassa esas 
teşkilabn, Ana Yasanın değiş
mesi meselesinde biz reyleri· 
mizi verirken, kanaatlerimizi 
tam olarak edinmeli ve ona 
göre reylerimizi vermeliyiz. 
Bizi uzaktan seyreden, on yedi 
milyon insan vardır. Kelime
bekelime ne istedijimizi anlat
malıyız. Çok defalar kelime· 
lerin manasını anlıyamadığımız 
için biribirimizle kavga ederiz. 
Eğer kelimelerin manasını iyi 
anlarsak aramızdan kavga kal
kar. 

Sonra Kütahya saylavı bir
şey daha söylediler; bu 
Ana Yasada her kelimenin 
tarifi için uzun boylu satırlar 
yazılmaz. Ana Yasa bir me
celle haline sokulmaz. Onu 
buradaki münakaşalar vazıh 
bir halde çıkarır ve herkese 
anlatır. Şimdi ani.yorum, Hü
kumet programını Devlete mal 
ediyor. Altı umde vardır. Bu 
altı umdeyi ben de edebiyat 
yapmabızın, gözden geçire
ceğim. Hepimiz cümhuriyet
çiyiz. Hiç şüphe yoktur ki bu 
memlekette hemen hemen her 
kes milliyetçidir, millicidir. Ba· 
husus amele en başta olmak 
üzere milliyetçidir, millicidir. 
Belki başka memleketlerde İş· 
çiler milliyetcilik fikrinden 
uzak kalmıştır. Fakat bizde 
onlar hepimizden fazla milli
yetcidir. Montrö zaferini tram· 
vay amelesi gözleri yaşararak 
anlatır. Tramvaydaki biletçi 
Hatay dediğimiz zaman göz· 
leri yaşarır. Bunlar çok güzel 
şeylerdir. 

Liiklik: Liikliği bu mem
leket gayet iyi anlamııtır. Ba· 
husus bu memleketin dini oları 
islimlık gayet iyi düşünülürse 
laik bir dindir. Geriye kalıyor 
halkcılık. Bilmem eğer halk
cılık demokrasi demekse esa
sen bu, cümh~ıriyetin ruhunda 
mündemiç bir şeydir. Hallccı 
olmıyan bir cümburiyet esasen 
bir cümhuriyet demek değildir. 

V aktile muhtelif şekillerde 
cümburiyetler vardı. Esnaf 
cümhuriyeti, V enedik'te oldu· 
gibi ... Fakat b11Dlar dojrudan 

olunur. 651 eski dostumun kız çocukları 
Sokoni - Vakum Oyl çok feci vaziyetteydi. Bilahare 

Kompani lnk. iki kağnı tuttu, Erzurum' dan 
yola çıkb, lstanbul'a döndü. 

Bayındır Hukuk hakimliğin· 
den: Ben de ıçım inşirah dolu 

1 bir vaziyette, onu uğurladım .. 
Davacı Bayındırın hacı b- Bu da tesadüfün ikinci halka-

rahim mahallesinden kadı oğlu sıydı. 
Mustafa'mn müddei aleyh de- Yıllarca sonra .• 
mircilik mahallesinden mersin Evet, harp çok şiddetli ol-
kahya oğlu Habip ve altı ar· muştu. Ben, burnumdan derin 
kadaşı aleyhine açtığı han bir yara almış, esır düşmüş· 
satışı bedelinden (1820) lira tüm. Bir zabit kafilesi halinde 
alacak davası müracaata kal- Sibirya'ya sevkedildik. Soğuk, 
mış ise de yenilendiğinden ve sefalet, yolların uzaklı§ı, vatan 
Habibin bulunduğu yer belli ayrılığı, bizi harap etmişti. 
olmadığından Habibe ait ye- Artık ümitsizlik içindeydik. 
nileme istidası mahkeme di- Nihayet yedi zabit, kaçmağa 
vaehanesine talik kılınmış ol- muvaffak olduk. Rusya, inhi· 
duğundan muhakemenin talik lal içindeydi. Aylarca yol çiğ· 
bulunduğu 25 mart 937 Per- niyerek, fakat sıhhatimizi, şek· 
şembe günü saat dokuzda limizi kaybetmiş, insan kılığın· 
müddei aleyh Habibin Bayın· dan uzaklaşmış olarak Batu· 
dır asliye hukuk mahkemesine m'a geldik .. Ne üstte üst, ne 
gelmesi veya bir vekili kanu· başta baş vardı. Biz sanki bu 
nile kendisini temsil ettirmesi karlı, buzlu diyarda sefaleti 
lüzumu tebliğ yerine geçmek temsile çıkmıştık. Vatana yak· 
üzere ilin olunur. 656 laşmıştık. Fakat oraya varma· 

doğruya başlarında bir hüküm
dar olmıyan oligarşik bir ida· 
reden başka birşey değildi. 

lnkılibcılık: Yer yüzünde bir 
Devlet var mıdır ki ben ol· 
duğum yerde saplandım, ka· 
lacağım. Buradan bir adım 
ileri gitmiyeceğim desin. Eğer 
inkılabcılık bir evolüsyon mu
kabili ise her Devlet inkılab· 
cıdır. Eğer inkılibcılık revo
lüsyon mukabili ise hiçbir hü
kumet revolüıyonis olamaz. 
insanlar en kısa yollardan 
kendilerinin teşkil ettikleri ek
seriyetle, Meclis tarafından, 
kendi arzularını tatbik eder· 
ler. Her Devlet inkılibcıdır. 
Binaenaleyh bizim memleke
timiz için yerinde sayacak ki 
niçin yerinde sayması hatıra 
gelmiştir ki ona inkılib vas
fını ilave etmek lüzumunu his
sedelim? Fakat öyle olmasını 
isterseniz hiçbir itirazım yok. 

Geriye kaldı Devletcilik. 
Zannediyorum ki şimdi işin 
en canlı ve en mühim nokta· 
sına geldik. 

Arkadaşımız Şükrü Kaya 
uzun ve güzel izahatı arasın· 
da, çok güzel bir lif da ıöy· 
ledi. Günün ibtiyaçlanna uy
mıyan, ben ilave ediyorum, 
vaziyeti duymayan, duyacak 
kadar zekası olmıyan her mil· 
let, gene bu vaziyette olan 
her insan gibi sukuta mah· 
kumdur. Bugünkü şekilde, bu· 
günkü ekonominin icab ettir
diği ihtiyaçları duymıyan bir 
millet, değil uzun seneler, sa· 
atlerce bile yaşıyamaz. ihtiyaç 
birkaç saat sonra ona baki· 
katı göstermete kafi gelir ve 
sonra onu doğru yola sevk 
eder. Bugün ekonomik ihti· 
yaçlar olabilir. Fakat bir bu· 

gün var bir de hayatın daimi 
şekilleri var. Hayatın daimi 
şekillerini düşündüğümüz za. 
man benim çok genç yaştan 
beri duyduğum bir kanaat 
var. Birp)evlet tüccar, bir Dev· 
let san' atkir olamaz. Ben bu· 
gün dahi bu fikrin doğru ol· 
duğuna kaniim. Pekili, amma 
bir memlekette san' atkir ola· 
cak, fabrikator olacak kimse 
bulunamazsa, memleketin ihti· 
yacını temin edecek tüccar 
bulunmaz•a bunu kim yapım? 

- Dnanı edflCfllc -

dan öleceğimizden korkuyor· 
duk. Baku' de açlık başlamıştı. 
Kime başvurabilirdik?. Bir 
Gürcü müsluman bize, evinin 
dam gibi kısmında geceleri 
barınacak bir yer göstermişti. 

Fakat bunun sonu ne ola· 
bilirdi? Kendimizi gizliyor· 
duk ta ... 

Bir gün parka çıkmıştım. 
Hava soğuktu. Bir kanapeye 
oturdum. Sefaletime atlıyor· 
dum. Ansızın karşıdan ilci atlı 
göründü. Bunlar, başlan kal· 
paklı, ayakları çizmeli, kazak· 
lar gibi giyinmiı, belleri ke
merli tabancalı ve kamalı in· 
sanlardı. 
Yanıma yaklaştılar. Biriai; 
- Ne düşünüyorsun, ne 

ağlı_yorsun, kimsin seni 
Diye sordu. Hüviyetimi giz· 

lemek mecburiyetinde idim. 
Bir yalan savurdum. Fakat 
diğer atlı dik dik yüzüme ba· 
kıyordu. Bir aralık: 

- Doğru söyle ·dedi· se
nin adın ne? 
Canımdan bıkmıştım. Ne 

olacaksa olmahydı artık. Hr 
kiki adımı söyledim. 

ikinci atlı; ne, diye batırdı. 
Sensin ha? ... Sen ha? ... 

Ben de ona dikkatle bakınca 
derhal tanıdım: 

Tercan efendi.. Meğer, Kaf-
kas ciheti de karışıklık içind~ 
imiı. Ermeni'ler de onu tütün 
mütehassısı olarak getirmiıler 
ve mevkii büyükmüş. Boynu· 
ma sanldı. Beni ve arkadaş· 
larımı aldı, götürdü. Günlerce 
baktı. Sonra vapura bindirdi, 
lstanbul'a gönderdi.. 

Ayrılmadan evci: 
- Gel • dedi - buralard• 

kal, sana çok iyi işler bul~ 
Ona cevab verdim: 
- Ben Türk'üml. AskerilD· 

Derhal orduma dönmek iste
rim. Toprağımdan bir karlf 
ötede dünyayı veneler, ret 
ederim. işte bu da tesadüfiP 
üçüncü balkuı idi.. .. 

Ne dersiniz; hayattan hakiki 
masal, diye buna demezler mil 

Sablık 
Mobilya.. 

Varipati mobilyalan sab· 
lıktır. Arzu edenler 

Burnova istasyoll 
caddeıinde 55 

N o. ya müraco 
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/~mir Komutanlığı ilanları lzmir Vilayeti Kadastro 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan; k • d 
1 - Her bir m~tresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 OmlSYODUD an: 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. Göztepe mahallesinin Nevzatbey ımkağında 2 ve 4 ve 
· 2 ,...,.,. Şartnamesini ,910 kuruşa almak ve örne~lerinj g örmek tramvay caddesinde 837 - 839 sayılı ve Şerefin mülkiyetinde 

istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri, olan evin garbı Nevzatbey sokağından 8 tnj sayılı maliye ha-
3 file teminat miktarı 10350 liradır. zinesine .:\İt ev ve cenubu Ahmed Hamdiye ait arsa ile çev-
4 - ihalesi 22/3/937 Pazartesi günü saat 1~ dedir. rilidir. Bu arsanın tapu kaydı ve maliki bulunamadığı halde 
S .....,... Eks1ltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

mübadeleye tabi romlardan Eteni' den kalma diya hazine adına 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı- kayt edilmiştir. Bu arsanın mülkiyeti veya bu arsa üzerinde 
kalar ile birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale ayni bir hak ile alakası olanların iki ay içinde tasarruf vesi· 
ıaatından en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 

·- komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 580 kalarile birlikte lzmir'de Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı 
- binada İzmir Kadastro komisyon veya müdürlüğüne. müracaat-

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: lan 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olnur. 662 
1 - 'Her bir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10000 

...... 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti

yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - ihalesi 18/3/937 Perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın 
komisyonuna vermeleri. 2 7 1 O 16 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komısyonundan: 

vesı

ihale 
Alma 
579 

1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200000 

2 
metre minder kılıflık bez kapalı zafla alınacaktır. 
Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri . 

3 - ilk teminat miktarı 5050 liradır. 
4 - ihalesi 9 131 937 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

'arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. M. V. şatın alma ko-

......._ misyonuna vermeleri. 21 26 28 7 517 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - ihalesi yapılarak mukaveleye bağlanan Tayyare ala

yının Reşadiye ve Gaziemir' deki dört adet cephane· 
tiklerin yeniden yapılacak ilavelere aid inşaat kapalı 
zarfla eksıltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5466 lira 72 kuruş olup ilk teminat pa
rası 410 liradır. 

3 - ihalesi 18 Mart 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Mst: Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
sa•tinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

"----------------2 ___ 1 ____ 12 ____ 11 ______ 5_9_9 __ 
ltrnir Müstahkem Mevki Satmalma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 

kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti· 

yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komiıyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat mıktarı 1856 lira 25 kuruştur. 
1 - ihalesi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
1 - Eksiltmeye girecelderin 2~90 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı-
kalerla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 

~ Komisyonuna gelmeleri. 7 10 16 582 

~~llıir Müstahkam Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Beher ~iftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30000 ili 

l 40000 çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
- Şartnamesini 900 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün M. M. V. satın Alma Komisyo-
l nuna gelmeleri. 

1 - ilk teminat miktarı 10250 liradır. 
S .._ ihalesi 20/3/937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 

.._ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın 

.............._Komisyonuna vermeleri. 7 10 16 

vesı

ihale 
Alma 
581 

ı 1t?nir Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonuncian: 
- Ordu hastaneleri için muhtelif ebadda (238300) metre 

Patiskanın kapalı zarfla eksiltmesi yapılamadığından 
10/Mar/937 Çarşamba günü saat 14,30 da istanbul'da 
Tophanede Sat. Al. Ko. da pazarlıkla eksiltmesi ya· 

~ Pılacaktır. 
- Hepsinin tahmin bedeli (93142) lira olup ilk teminatı 

3 (5907) lira (10) kuruştur. 
- Şartnamesi (466) kuruş mukalinde istiyenlere Tophane 

Sat. Al. Ko. dan alınır ve nümunesi T ephane Satın 
1 ....._ Alma komisyonunda görülebilir. 
S ....._ Her boy için ayrı fiat verilecektir. 

Ekıiltmiye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları ıart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından en 
leç bir saat evvel komisyona vermeleri. 660 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğuka l 

gınl ı klarına ve ağrı lara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ A İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar-
kasına dikkat ediniz. 

Devlet Demiryollarından: 
22/3/937 Pazartesi günü saat 9 dan itibaren işletmemiz 

İzmir Basmahane ambarı içinde takriben 45-SOton miktarında 
muhtelif cins topraklı hububat ile palamut dellaliye ve Bele
diye rüsumu alıcıya ait olmak üzere açık artırma usulile satı-
lacaktır. 653 

lzmir 1 inci icra m. dan 
Bay Şevki'nin emlak ve ey

tam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipo
tek eylediği lzmir' de Reşa
diye tramvay caddesinde 854 
numaralı cedit 1000/1002 ve 
yeni 1176 sayılı evin önünde 
etrafı demir parmaklıklı av-

lusu olduğu gibi sol tarafıdnaki 
aralıktan arkadaki ikinci av· 
luya dahi geçilir. Bina; bod
rum katı hariç olmak üzere 
iki katlıdır. Kapıdan girilince 
zemini mermer salon, solda 
caddeye nazır bir oda, ikinci 
katın merdiveni ve aralık, kar
şıda bir oda ve bu odanın 
solunda geniş bir despenç, 
despencin arkasında iç içe 
m"utbak, çamaşırlık ve çama· 

şırlıkta hela, ikinci katın mer
diveni altında kiler ve bod· 

rum katın merdiveni, üst kata 
çıkılırken iki merdiven ara-

sında kiler ve kilerin sağında 
sandık odası ve bunun arka-

sındaki koridorun solunda 
hela ve banyo odası ve çama-

şırlığa inilir merdiven, daha 
arkada taraça, üst katta kü-

çük bir sofa, cephede biri 
b<ı.lkonlu ve biri balkonsuz 
iki oda, arkada gene iki oda 
ve merdivenin karşısında be
şinci bir oda mevcud olduğu 
görüldü. Bodrum kat kabili 
sükna değildir, odun ve kö
mür konulmasına elverişlidir. 

Evde elektrik tesisatı ve kum
panya suyu vardır. (5000) lira 
kıymetinde olan bu evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numeralı emlak ve eytam 

bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 

artırması 7/4/ 1937 çarşamba 
günü saat 14 te icra dairemiz 

içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 

girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasabile kıyme· 

tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranm üzerine ihalesi yapıla

caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka

nunu hiikümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok· 

tur. Satış peşin para ile olup 

müşteiiden yalnız yüzde iki
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerındeki haklarını hu· 

susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını jşbu ilan ta-

rıhinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 

birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri ieabeder 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malfım olmadıkça pay-

laşmadan hariç kalırlar. 
25/3/1937 tarihinden itibaren 

şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 

teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 

37117 55 dosya numarası ile 
lzınir 1 inci icra memurluğu
na müracaatları ilan olunur.764 

Denizli ikbsat bankası Türk 
anonim şirk.etinden: 

Alelade içtimaa davet: 
Bankamızın 1936 yılı alelade hissedaran umumi toplantı§\ 

23/mart/1937 salı günü saat 14 de Denizli ticaret odası salq-: 
nunda içtima edecektir. En az 40 hisseyi sahip olanların his: 
se senetlerini içtima gününden 10 gün evvel banka merkezi 
ile Nazilli şubesine teslim ederek mukabilinde alacn~ları dq: 
huliye varakasile içtimaa gelmeleri ilan olunurr 

Toplantıda müzakere edilecek mevat: 
1 Meclisi idı.re ve murakıp tarafından verilen raporlaruı 

okunması. 
2 Bilançonun tasdik ve meclisi idarenin ibrası ve ka• 

zancın dağıtılması hakkındaki meclisi idare teklifinin 
tasdik veya tadili. 

3 Müddetleri biten iki üye yerine gene iki üye intihabı, 
4 Meclisi idare üyelerinin hakkı huzurlarının tayini. 
5 1937 seresi murakıbının seçilmesi ve ücretinin tayini, 

Denizli İktısat Bankası Türk Anonim Şirketinden 
fevkalade içtimaa davet: 

Statümüzün bazı maddelerini bankalar kanununa uydurabil· 
mek için tadili lazımgelen 1 , 11 ve 35 inci maddelerin eski 
şekilleri ile teklif edilen yeni şekilleri aşağıdadır. 23/mart/ 1937 
salı günü Denizli Ticaret odası salonunda saat 16 da fevka· 
lade içtima edilerek bir karar verilmesi tlazımgeldiğindcn his
sedarandan bir hisseyi dahi malik bulunan zevatın toplantı 
gününden 10 gün evvel hisse senetlerini Denizli merkezine 
veya Nazilli şubesine teslim ederek mukabilinde alacakları du-
huliye varakasile içtimaa gelmeleri ilan olunur. 

Eski Şekiller: 
Madde 1 - Kanunen memnu olmıyan banka muamelatile, 

ticari ve iktısadi her türlü işleri yapmak ve 
mümasil işlere iştirak eylemek üzere işbu esas 
mukavelenamenin son sahifelerinde isimleri 
muharrer zevat ile tertip ve ihracı berveçhi 
ati kararlaştırılan hisseler ashabı beyninde bir 
Türk anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 11 - Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mensup yedi azadan mürekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur. İlah. 

Madde 35 - Şirketin temettüatı safiyei seneviyP.sinden ev
velen % 10 ihtiyat akçesine, saniyen bedeli 
te~viye edilmiş sermayeye % 5 ifraz olunduk· 
tan sonra baki kalan kısmı sureti atiyede tak-
sim olunur. ihtiyat akçesi ve birinci temettü 
tefrik olunduktan sonra kanuni temettüü safinin 
yüzde beşi müessis hisselerine, yüzde onu mec· 
lisi idare reis ve azalarile katibine ve yüzde 
otuzbeşi fevkalade ihtiyat namile tefrik edile
rek meclisi idarece lüzum görüldüğü zaman
larda piyasadan Denizli lktısat bankası hisse 
senetlerinden mübayaasına tahsisine ve müte-
baki yüzde ellisi ikinci temettü olarak umum 
hissedarana tevzi olunur. Şu kadar ki müessis· 
Jere verilen kısım, temettüü safiden tevzi olu
olunacak birinci temettüün tenzilinden sonra 
kalacak miktarın onda birini tecavüz edemez. 

Yeni şekiller: 
Madde 1 - Kanunen memnu olmıyan Banka muamelatile, 

sermaye ve ihtiyat akçaları yekununu aşmamak 
şartile doğrudan doğruya veya iştirak tarikile 
ticari ve iktısadi ve sınai her türlü işleri yap
mak üzere işbu esas mukavelenamenin son 
sahifelerinde isimleri muharrer zevat ile tertip 
ve ihracı berveçhi ati kararlaştırılan hisseler 
ashabı beyninde bir Türk anonim şirketi teş
kil olunmuştur. 

Madde 11 - Şirketin ümur ve mesalihi heyeti umumiye ta
rafından mansup yedi azadan ve bir de tP ii 
aza olan müdürü umumiden mürekkep bir 
meclisi idare tarafından idare olunur. Bu aza· 
lar arasından seçilen iki aza ile azayı tabii 
olan banka müdürü idare komitesini teşkil 

eder ve bankalar kanununda yazılı vazifeleri 
ifa ederler. ilah. 

Madde 35 - Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evve· 
len % 10 ihtiyat akç.ası ve 2999 numaralı ka· 
nunun 31 inci maadesi mucibince 0 & 5 (ileride 
vukuu muhtemel zarar karşılığı) na, saniyen 
bedeli tesviye edilmiş sermayeye yüzde beş 
ifraz olunduktan sonra baki kalan kısım sureti 
atiyede taksim olunur İhtiyat akçası ve muh
temel zarar karşılığı tefrik olunduktan sonra 
kanuni temettü safinin yüzde beşi i:müessis 
hisselerine, yüzde onu meclisi idare reis ve 
azalarile katibine ve yüzde otuzbeşi fevkalade 
ihtiyat namile tefrik edilerek meclisi idarece 
lüzum görüldüğü zamanlarda piyasadan Denizli 
İktısad Bankası hisse senetlerinden mübayaa· 
sına tahsisine ve mütebaki yüzde ellisi ikinci 
temettü olarak umum hissedarana tevzi olunur. 
Şu kadarki müessislere verilen kısım temettüü 
safiden tevzi olunacak birinci temettüün tenzi
linden sonra kalacak miktarın onda birini te-
cavüz edemez. 658 

SIHHAT BALIKYAGI 
Noneçya bıılıkyağlarınm en halieidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüzülnıüıtril 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçio~lu hanı kar1111odı 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 4/martta 
ıelip BURGAS, VARNA ve 
KOSTENCE limanları için 
} ü'< alacaktır. 

11GANYMEDES,, vapuru 
10/marttan 14/marta kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENTE 
LINIEN 

"NORRUNA,, vapuru 2/ 
martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, İS· 
KANINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14/martta 
ıelip ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 21 

martta ge1ip PiRE, MALTA, 
MARSIL YA limanları için 
yük ve yolcu alacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/4221/2663 ---'-Olivire ve 

Şürekası 
Limited 

. Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

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

.. LESBIAN,, vapuru 15 

0/040 

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

Metali um 
"Dn 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

M. Cevfik Baykent E~!~;!!~r'E~f° 
Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Tele/on 3332 

-
Der ZEE & CO. = -

martta LONDRA, HULL ve DEUTSCHE LEVAN-
ANVERS'ten gelip yük çıka· TE LINIE. GmbH 

V.N. _ 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı ---
racaktar. HAMBURG 

Tarih ve navlunlardaki de- "HERAKLEA,, vapuru li-
iişikliklerden acenta mes'u- manımızdadır. HAMBURG 
tivet kabul etmez. ve ANVERS'ten yük tahliye 

-1-·u---ı etmektedir. "UMDAL,, mu- ---
mi Deniz Acenta- AMERICA~E~XPORT LI-

lığı Ltd. The EXPORT STEAMSHIP 

Hellenic Lines cc::~~~~~N 
Limited 

"TURKIA,, vapuru 28 şu· 
batla beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

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. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 

"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. 

nisanda KÖSTENCE, SULI· 
NA, GALATZ ve GALATZ 
aktarması DUNA limanları 
için yük alacaktır. 

"EXCALIBUR,, vapurn 9 ClE ROYALE HONGROISE JOHNSTON WARREN 
nisanda BOSTON ve NEW- DANUBE MARITIME BU· . LINES 
YORK için PiRE' den hareket DAPEST "AVIEMORE,, vapuru 21 

k •sZEGED,, vapuru 5 mart- martta BURGAZ, VARNA, 
edece tir. KÖSTENCE, SULINA, GA· S h ''dd t' BEOGRAD, NIVISAD, BU-

eya at mu e ı: · LATZ, ve IBRAILE yük ala-
PIRE _ BOSTON 16 gün DAPEŞTE, BRATISLAVA, caktır. 

PiRE MDW YORK 18 .. VIY ANA ve LİNZ için yük 
- · gun Vapurların isimleri gelme alacaktır. f SERViCE MARITIME RO- tarihleri ve navlun tari eleri 

UMAIN BUGAREST DEN NORSKE MIDEL- bakında bir taahhüde girişi· 

Izmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

ldarei Hususiye akaratından olup lzınir'de Ali paş' 
meydanında kain 22 No. lu dükkan 3 sene müddetle kira)" 
verilmek üzere temdiden on gün zarfmda açık arbrmıya çıkr 
nlmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her giin Hususi hesapl 
müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale 
günü olan 15131937 Pazartesi günü saat l O da depozito mak• 

lhuzlarile birlikte encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. 654 

Söke belediyesinden: 
Belediyemizin muhtelif kuturda tahminen 6000 metre etki 

boruları satılacaktır. ihale 18 Mart 937 Perşembe günü 
belediyesinde yapılacaktır. ~ 

Bedeli muhammen 600 liradır. Taliplerin Söke belediy 
61

, 
müracaat etmeleri ilan olunur. 3 7 11 14 

iz mir 
nundan: 

Kadastro komisyO' 

Göztepe mahallesinde Mısırlı caddesinde 262 tajlı evi~ e 
ve şimalinde 31 ila 37 taj sayılı lbrahim ve Pembeye •~ 
ler garbında Mısırlı caddesinden 442 Kapu sayısı alan 1 i 
Kenan'a ait arsa ile çevrilidir. Bu ev mübadeleye tabi r&Jdl. 

1 
dan bahçevan lstimat lstifaniden metrük olup bu ke.rr~ b~ • 
adına kadastrolanmıştır. Bu evde mülkiyeti veya aynı bı~ ) 
bulunan kimse varsa ilan tarihinden itibaren tasarruf ;-~ • 
larile beraber lzmir' de Saçmacı hamam sokağında 20 ~ ' 

UMUMi DENiZ ACENT A
LICI L TD. vapuru acentalı
tına müracaat edilmesi rica 

"DUROSTOR,, vapuru 3 HAVSLINJE OSLO lemez. Telefon No. 2007 2008 2613 sayıh kanunun hükümlerine göre ilan olunur . 

. p~~-~~.~~n~Ş ... a .. h ... a .. p .. ~~~e·s·~·i·t·a~bı~.~~hb&m~Af~.Oka~rzararuz~r~gebekr~ka~. 
binada Kadastro komisyon veya müdürlüğüne mürac" 

olunur. 

UfJe rekleri rahataız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. 
R:z binasında No. 166 

Telefon : 3171 


