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üzüml bayramı 1 ---
çok güzel geçti -·· Manisada Val i Bay Lütfi 
Kırdaı ın çok isal etl i hir bu· 
luşfa fıazırlad ığ ı fü.üın bay

ı ı amı , ht>r sah:ıd.ı V<ılirıi" 
d r afıııda top 'a .ı ıııı ş o l nıı ı'v!a
ıı i sa ve civar lıalkııı ıı ı İştira
kilc t msafsiz .5eki!dc kullu
laıım ı ş, lktısa<l Vekili Celal 

Misafir Generaller ve ate.şenıi/iferler manevra sahasında Bayar da Manisaya kadar 

MANEVRALARIN SONUNDA y AP/LAN GEÇiT RESMi giderek bayrama İştirak et· 

Yüz binlerce İıalk, çelik or- ~::~:.:~~._;~::!1:~~:·ın:~. ··Y~ 
dumuzu~ 1heyecan ve ha- l\l!~nisa üzüm bayramı 

raretle alkışlamıştır 
Geçit resmi dört saat s'ilrdü, askerlerimiz geçerken 
ecnebi ateşemiliterler mütemadiyen not alıyorlardı 

Çorlu, 23 (Hususi muhabi- leri, otomobillerle Bağlarsırtı saygılannı kaydetti. 
rimizden) - Ordumuzun, ma· yerine gelerek Genel Kurmay Bundan sonra misafir erkanı· 
nevralardan sonra Saray ka· Başkanı Mareşal Fevzi Çak- harbler, Saray kazasına gele· 
zası civarındaki sahada yaptığı mağa mülaki oldular. Orada, rek, belediye bahçesinde ve· 
geçit resmi, fevkalade parlak ordu müfettiti General Fah· rilen kır ziyafetinde hazır bu-
olmuıtur. rettin Altay, harita üzerinde lundular. 

Geçit resmini görmek için kre iklere başladı ve ordumu- Öğleden aonra geçid resmi 
civar vilayetlerden gelenler, zun, Atatürkc layık evlatlar mahalline gidildi. Geçid resmi, 
yüz bin kişiden fazlaydı. haline geldiklerini söyledikten saat 15 te başladı. Geçid res· 

Ecnebi devletler erkanıharp- sonra Mareşal Fevzi Çakmata - Sonu 3 ncü salıi/ede -
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--CuftJltur;J'Cfcn ~o.r:-1• 1.-. -~-~'-- • 

K ii ltü rp ark ta iki yeni.~ esere -·0-zü·"'-ba·y·ra·m·ı·nd·a·n·b·ir-int.~.· ·'·v;·e·lc·il·,-Ma.ni.sa·~-a!'lv.'~.'z.;_~'-~.· :.c.l~~"=~:.hw·if·a':.a.ia~tl····''."'.ı-
d aha kavuştuk! Pazar günkü hareketler 

Paraşüt - kulesi ile Sağlık müzesi a~ılJı. lk~ısaa Yüzme ve fudbol miisab;,kaları yapıldı. Alsancak 
Vekilimizle Valimizi !birer nutuk ırad ettıler üçoku 2-3, Ateşspor Demirsporu 4-0 yendiler 1 

r. ~ lktısat Vekili nutıılc söyler oe paraşüt kulesi ile sıhhat miizesinde malumat alırken 
İzmir Enternasyonal fuarını ı 

açan lktısad Vekilimiz Celil 
Bayar, Pazar günü deniz ya
rışlarında bulunmuş, Kültü· -
parktaki yeni paraşüt kulesile 
Sıhhat müzesinin açılma me
rasimine riyaset etmiş ve Ma
nisalıların üzüm bayramında 
da bulunmuştur. 

Daniz müsabakaları 

İzmir bölgesi yüzme yarış· 
lan, pszar günü sabahleyin 
Karşıyaka banyolarında yapıl
mıştır. lpar kotrasile Karşıya· 
kaya gelen lktısad Vekili B. 
Celil Bayar, yarışları kotra· 
dan takib etmişler ve deniz
cilerimizle hubıhallerde bu· 
lunmuşlaı dır. 

Yüzme birinciliklerine Ya· 
manlar, Doğanspor ve Demir-

l spor kulübleri yüzücüleri işti · 

rak etmişler, umumi tasnifte 
Yamanlar birinci, Doğanspor 
ikinci, Demirspor da üçüncü 

gelmiştir. Yarışların netice
lerini yazıyor : 

100 metre seri> st 
Cemal birici, Baha ikinci 

(Yamanlar), Orhan üçüncü 
(Doğanspor). 

100 metre sırtüstü 
Mehmed birinci, Alieddin 

ikinci, . Vefik üçüncü (Yaman· 
lar). 

200 metre serbest 
Cemal birinci, Aslan ikinci, 

Tahsin üçüncü (Yamanlar). 

Dünkü segirciler oe Demirspora gol olurken 
Türk bagrak garışı maiden mürekkep Yamanlar 

Azmi, Şerif, Fethiden mü· takımı birinci, Nafiz, Mehmet, 
teşekkil Yamanlar takımı bi· Osman, Orhandan mürekkep 
rinci, Orhan, Osman, Meh· Doğanspor takımı ikincı. 
medden müteşekkil Doğan- Atlamalar 
spor takımı ikinci. En son olara~ yapılan atla-

400 metre s~rbest malarda en fazla puvan alan 
Cemal birinci, Kazım ikinci Nusret birinci, Mehmet Ali 

Deniz birincilikleri ve şar
pilere aid olan bu musahaka
lar Karııyaka banyoları önün
de yapılmıştır. Vekil, bu mü
aabalcaları, banyoya yakın bir 
yerde demirlemiş olan İpar 
yatından ve misafirlerile takip 
etmiştir. B. Celil Bayar, ya· 
tında deniz elbisesi giymiş 
olduğu halde motör ve kayık· 
larla gelen misafirlerini bü
yük bir nezaketle karıılamış 
onlara !kramlarda, kendilerile 

,. 
Potasa 

( Yamanlar ), Emin üçüncü ikinci (Yamanlar), Cayid ü~ün· 
' (D · ) cü (Demirspor) gelmişlerdwr. emırspor . .. f 1 

Vekil Sıhhat müzesinde - -
hasbıhalde bulunmuştur. Vali ge ile bir çok zevat yatta 
B. Fazlı Güleç, belediye reisi idiler. 
B. Behçet Uz, iş Bankası mü· Yüzme birincilikleri saat 
dürü 8. Haki Erol ve liman onda başlamış ve bir saat 
itleri müdürü B. Haımet Dül· - Sona S inci Mllıi/ede -

"LEIPZIGER.. markalı po· 
tasa en çok rağbet kazan
mış potastır. 

"LElPZIGER .. markası yük
sek evsafı ve verditi fevka· 
iade randman dolayısile her 
yerde aranmaktadır. 

\. 

200 metre kurbağlama: Pazar günu hava ırtına ı 
Şerif birinci, Alieddin ikinci ve deniz fazla dh~lgabl_ı oldukta 

Cah't .. - - (Yamanlar). için yarışlarda ıç ır re or ı uçuncu . · · M" b ka 
1500 metre mukaoemet. elde edıle~emıştır. us• .. a • 
K ( Y • 1 ) b. 'ncı· lar çok alakalı olmuş, yuzler• enan am n ar 1rı , 

Al. ( D · ) "k' · ce kişi sahilden, banyolardan ı emırspor ı ıncı. 

4 x 200 Bagrak gar ışı: şat üzerinde~ ~e ~ayıklarla 
Arılan, Turıut, Kİ:Zuı~, Ce· - Sona 2 ıneı .alıi/ede -
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ANADOLU 
Temaşa 

günk·· 
p r hareke 

Pazar • 
rı 

Fuarda tiyatro 

_. 

Yüzme ve fudbol müsabakaları yapıldı Türk .. /ngiliz ( 
İncir ihracatına 

'\Uç günde 
Fuarı 81,049 
kişi gezdi .. 

Fuarla birlikte bu sene lz
mirde yalnız i\i değil, san'at 
ve eğlence bereketi de baş
ladı. ilk gecedenberi fuarın 
hususi binasında lstanbul Şehir 
tiyatrosu artistleri muntazaman 
temsil veriyorlar. 

Alsancak Uçoku 2.3, Ateşpor da De- ticari münasebat~ 
mirsporu 4-0 mağlüb etmiştir BUyUk bir !irma Lon.dra-

da f aalıyete geçtı 

Ateşspor takımı 
sahi/ ede _ pasmdan istifade eden Saim - Başı 7 inci 

yarışı takib eylem\ştır. 

* * * Fudbol temasları: 
Paıar günü Alsancak saba: 

sanda allı kulüp arasında\" 
Fuar kupası müsabakaların~ 
devam edildi. Bu maçlar E\ı
minasyon usulile yapıldığın· 
dan takımlar çok iyi çalıştı· 
lar ve bu suretle seyircilere 
hakikaten güzel maçlar sey
retmek fırsatını bahsettiler. 

Oyunlar Ateş - Demirspor 
takımlarının karşılaşmasile 
başladı. Maçı Mustafa Şenkal 
idare etti. Ateş takımında 
Fethi ve Sabriden maada es
ki lzmirsporun bütün oyun· 
cuları yer almıştı. Demirspor 
ise lstanbulda bulunan orta 
müdafi Lütfi ve sağ müdafi 
Ahmedden mahrumdu. Dev· 
renin 25 inci dakikasına ka
dar her 1ki takım çok çalış
tılar fakat fırsatları kullana-. . .... 
ve 33 üncü dakikada oyunun 
müsavatını bozdu. 38 inci da
kikada penaltıdan bir sayı 

say& daha çıkardı. 
ikinci devrede Ateş takımı 

daha sakin ve daha güzel oy· 
namağa başladı ve 4 üncü 
dakikada bir daha penaltı ka· 
zandı. Vuruşu Ali yaptı ve 
topu kalenin üst direğinden 
avuta atarak muhakkak bir 
golü öldürdü. iki dakika son
ra Demirspor aleyhine bir fi
rikik oldu. Adnan takımına 
3 •. cü golü kazandırdı. Bu 
golü 30 uncu dakikada Ôme
rin attığı dördüncü gol takib 
etti. Sıra günün en mühim 
karşılaşması olan Alsancak
Üçok takımlarının maçına gel
mişti. Bu maçı görmek için 
sahaya akın oden seyirciler 
tribünleri doldurmuştu. 

Oyun Yamanlardan B. Esa
dm idaresi altında başladı. 
Takımlar şu kadroları muha
faza ediyordu. 

Üçok: Nejad, Caliid, Nec-

det, Ali, Adil, Mustafa, Ke

mal, Abdi, Said, Mazhar, 
Süleyman. 

Alsancak: Hilmi, Z. Ali, 
Necmi, Fethi, Enver, Mehmed, 
Hakkı, Basri, Saim, llyas, 
Doğan. 

oyunun mü vatını bozuyor. 
Ş1mdi Üçok takımı, hareket
tedir. Sık sık Alsancak kale· 
sine doğru akıyor. 14 üncü 
dakikada Alsa ıcaktan müdafi 
Necmi topu e,I ile karşılıyor. 
Verilen kenaltıyı Said çekiyor. 
Alı;ancak kalecisi topu blöke 

ettiği halde elinden kaçırıyor ayni 
oyuncu yetişe"rek ağlara takıyor 
maneviyatını kmnıyor ve oyu· 
nu Alsancaklılar takibe başlı
yorlar Fakat çekilen şutlar 
ya kalecinin elinde eriyor ve 
yahut avut c1luyor. 19 uncu 
dakikada sol açık Hakkı de
rin bir pas alıyor, süratle 
topu sürerek müsaid vaziyette 
duran Basriye bir geri pas 
veriyor. Bas~i vole bir vuruşla 
takımının ikinci sayısını çıka
rıyor. Alsancak takımı artık 
daha fazla açılmıştır, fakat 
fırsatları kullanamıyor. 40 ıncı 
dakikadan sonra hakimiyet 
L' ı · 1°'ı 1 -

olarak Alsancak aleyhine 
penaltı oluyor, Sait çekiyor 
ve gol.. 

ikinci devre oyunu ayni sür· 

at ve heyecanla başlıyor. O
yun mütevazin bir safha ar· 

zetmektedir. Kaleciler bol bol 

çalışıyorlar ve muvaffak da 

oluyorlar. 20 inci dakikada top 

Alsancaktan sol açık Hakkı

nın ayağına, buradan da Bas· 

riye geçiyor. 
Basri kuvvetli bir şutla to

pu Üçok kalesıne havale edi· 

yor. Kaleci topa hakim ola

mıyor, ilyas yetişiyor ve ağ
lara takıyor. Üçoklular mağ
lubiyetten kurtulmak için tek
rar harekete gelıyorlar. Fakat 

Alsancak müdafaasın yaramı

yorlar. Bilakis 28 inci daki
kadan 34 üncü dakikaya ka
dar Alsancak takımı oyunu 
tek kale şekline sokuyor, fa. 
kat gol çıkaramıyor. 38 inci 
dakikada Saım sağacık mev
kiinden topu kapıyor ve 18 
çızgısı dahiline giriyor ve 
Üçok müdafii Saimi favulle 
durduruyor ve topa vuruş ya
pıyor. Fakat top 18 çizgisi 
dahiline düşüyor, f lyas yetişi· 
yor ve güzel bir vuruşla Al

sancağın 4 üncü sayısını kay· 

avutla neticelenen akınile baş· dediyor. Fakat hakem bu go-
ladı. Üçoklular da neticesiz lü saymıyor ~ kale kenarın

Oyun A:lsancak takımının 

lktısad Vekaletinden Tica· 
ret Odasına gelen bir yazıda, 
lngiltere ile ticari ınünaseba· 
hınız hakkında şu malumat 
verilmektedir: 

İngilte"re il memleketimiz 
arasmda idhalfıt ve ihracat 
kombinası üzerine çnlışınak 
ıçın Londrada büylik bir 
Türk ihracat firnrnsı faaliyete 
g<'çmiştir. Bu firma Türkiye 
ile İngiltere arasında musttal 
halde bulunan ticaretimizin 
son zamanlarda faaliyete geç· 
mesi ve Türkiyede de lngiliz 
firmalarmm işe başlamaların~ 
amilolacaktır-:-
~- Firma, lngilterede arana-

bilecek her nevi ihrcat malla· 
rımızı, uzum, inci, fındık, 
kayısı, badem, yaş ve kuru 
meyve, sebze, zeytinyağı, ya
pağı üzerine iş yapacaktır. 
Dominyonlardan lngiltereye gel· 
mekte olan muhtelif mahsul
lere nazaran Türk mallarının 
ü_tünlüğü lngiliz idhalatçıla
rınca kabul edildiğinden, mah
sullerimiz lngiliz piyasalarında 
derhal yer bulabilecektir. 

Göçmen geldi 
Bugün iskan mıntakalarına 

sevkedilecekler 
Pazar günü Urlaya gelen 

Nazım vapuru ile Bulgaristan· 
dan 1600 göçmen gelmiştir. 
Kızıla}, Urla tahaffuzhanesin
de bulunan göçmenlere, is· 
ceye kadar sıcak yemek vere-
cektir. Göçmenler, Tire, Tor-

balı, Aliağa ve Söke havalisin
de iskan edilecekler, kendile
rine derhal arazi verilecektir. 

Bugün iskan mıntakalarına 

sevkedilmeğe başlanacak olan 
göçmenler berabe:rlerinde bin 
beşyüz baş hayvan da getir
mişlerdir. 

•• 
O/dürmek 
istemiş 

Metresini boğazın
dan yaralamış 

Dün Karşıyakada bir vak'a 
olmuş, kasab Hayati isminde 

biri, kıskançlık yüzünden met

resi Müyesseri bıçakla boğa

zından yaralamıştır. Müyesse· 

rın yarası ağırdır. Hayati tu
tulmuştur. 

---··-----
B. Mitat Orel 

f stanbuldan döndü 
Bir müddettenberi İstanbul

da bulunan değerli göz dok

torumuz B. Mitat Orel, dün 

lzmire avdet etmiş ve eskisi 
gibi muayyen saatlerde hasta· 
larını kabul etmeğe başla
mıştır. 

B. Mitat Orele hoşgeldin 
deriz. 

dan Üçok aleyhine neticesiz 
bir mukabelede bulundular. Rus konsoloshanesinde 

kalan bir firikik veriyor. Ni-
Oyun tam bir hızla oynıyor. ziyafet 

hayet Alsancak takımı 3-2 
Her iki taraf biran evci avan- Tas Ajansı Türkiye mümes-

gali b olarak dömifinale giriyor. 
tajı almağa çalışıyor. Bu su- silinin şehrimizde bulunması 
retle tam zevkli ve heyecanlı Murakıb B. Avni münasebetile dün Sovyet kon-
hir oyun geçiyor. Devrenin inhisarlar idaresinin sigara aoloahaneainde İzmir gazeteci-
6 inci dakikasından sonra Al- fabrikası muhasibliğine tayin lerine bir öğle ziyafeti veril-
uncak takımı niabi bir haki- edilen B. Avni şehrimize miştir. 

başlandı 
Dün ilk olarak Anverse 

50 ton gönderildi 
Yeni senenin ilk kuru in

cir ınahsulii, dün ihracatçı

lar nı zdan B. Al\ Haydar 
Na lı tar fından lsvcç vapu-
ru Vık'ngl nd vapuri\e An
vers .. gönd rılnıiştir. 

Ellı ton olnn kuru incirler 
ş t ve vapura yüklenirken 
limand. bulunan vapurlar 
<lüc.lük çalmışlar, ilk sapan 
ile çıkaıı incir kutuları üze-
rinde şampanya patlatılmı tır. \... __________ ,_ 

Manisada 
Bir otobüs garajr isteniyor .. 

Manisalı bir kariim\z ya-

zıyor: 

İzmir-Manisa arasında işli· 
yen otobüslerin teveakuf ve 
intizar yeri çok fenadır. Yol
cular, toz toprak içinde, kız
gın güneşin altınd beki til
mektedir. 

Manisaya geldiği günden· 
beri pekçok işler başaran kıy
metli valimiz Bay Lütfi Kır
darın bunu nazarı dikate al
masını ve lzmirde olduğu gibi 
burada da bir otobüs gariı 
inşa ettirmesini yalvarırım. 

Al gece 
Halkevinde bir eğ
lence gecesi hazır

landı 
29 Ağustos, Zafer bayramı 

arifesi münasebetile Ha\kevin

miştir. O gece her taraf kır

mm lambalarla aydınlatılacak, 
al geceye iştirak edenler kır· 

mızı kıravatlar takacaklardır. 

Halkevi bahçesinde, al elbi

seler giyecek olan bir orkestra 

heyeti sabaha kadar terennüm 

eyliyecek ve dans edilecektir. 

Bu sene İzmir Enternasyo
nal Fuarına büyük n\" ka gös
terilıncktedır. Fu r münasebe· 
tile hariçtcı H d h'ld n her 
gün yüz! re ki i ş hrinıiz · 
gdınektcd1r. Paıaı günü l -
tanbuldan g len K radeniz 
vapuru, Fuarı g z n k üzere 
435 seyyah getirmi tir. Bugün· 
lerd limanımız iki seyyah 
gemisinin gelmesi de beklen
mektedir. 

Fuar, pazar günü şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
kalabalık olmuş, öğleden gece 
yarısına kı:ıdar 39,290 kişi 
sergiyi ziyaret etmiştir. 

Üç gün zarfında Fuarı ge
zenler 81,049 kişidir. Geçen 
senenin ilk üç günündeki zı· 
yaretçi adedi 42,643 idi. 

Sanayi Umum mü
dürlüğünün bir 

yazısı 

Odadan, hrikotaj sonayi
ineaid malOmat istiyor 

Sanayi Umum müdürlüğün
den şehrimiz Ticaret odasına 
gelen bir yazıda, yeni neşre· 
dilen Süpaodükasiyon nizam
namesi mucibince verilecek 
karara esas olmak üzere, pa-
muk, iplik ve yünden mamul 
çorap vesair trikotaj sanayiine 
aid müesseselerde çalışma 
müddetleri işlenilen maddele· 
rin nevi, stok vaziyeti ve si
pariş miktarı hakkında malu-

. . -· . . 

Elit sınıfın ruhi haletini bir 
tarafa bırakıyorum. Fakat mu· 
hakkak olan şu ki, umumi 
hnrpt nb ·ri umumiyetle halk 
ta.bal-a 'armda tiyatronun ağn 
eserlerin l·arşı rağb ·t azal
mıştır. Bütün hayatını didin
mekle, bokuşmakla, elemle, 
ıstırapla, hatta hıçkır ıkla geçi· 
ren halk biraz kendini unut
mak, azıcık kendini dinlemek 

için gittiği tiyatroda dramlara, 
dramlara, hele facialara hi 
tahammül edemez oldu. B 
nokta iyi midir, fena nndı 

meselesini münakaşaya maha 
yok, hakikat ve "hadise., bu 
dur .. 

Onun için bu sene Şehit 
tiyatrosu artistlerinin halkın 
bu meylini nazarı dikkate ala• 
rak repertuvarlarına başta 
aşağı hafif komediler, vodvil 
ler koymuş olmalarına he 
kendi hesaplarına, hem hal 
hesabına memnun olmak l 
zımdır. 

ilk gecedenberi sırasile (T 
sun) u, (Süt kardeşleri) ve (Çif 
kerameti) seyrettik. Vakıa bu 
ların üçü dt: yeni eserler def 
fak at o kadar güzel, o kad4 
cazip ve ince komediler 
insan her defasında ayrı b 
zevkle katıla katıla seyrediyo 
Hele ben kendi hesabıma 
gece evel "Çifte keramet. 
ilanını gördüğüm zaman e 
ve munis bir aşinaya rastla 
,..;h; '""'"~" J;,,_ 1-Jafuoa.ıu b 

Deniz kaplumbağası 
Belediye bahçesine he

diye edildi 

aldatmıyorsa Süt kardeşle 
Çifte keramet hemen hem 
on seneden fazla bir zaman 
Şehir tiyatrosunun repertuv 
rında yaşamakta ve her zam 
ayni alkışları, ayni kahkah 

Fuanmızın Trakya paviyo-
nunda teşhir edilmek üzere 
Çanakkaleden gönderilmiş 
olan 100 kiloluk deniz kap· 
lumbağası Belediye bahçesine 
hediye edilmiştir. 

lan toplamaktadır. 
Tiyatro hayatı pek kı 

· J zmir - J stanbul 
Telefon mUkalemeleri için 

gelen makineler tec
rübe edildi .. 

Adliyede -Maliye memurunun mu
hakemesi bitti 

olan bizim gibi memleketler 
on sene yıpranmadan, eski 
den repertuvarda kalabilm 
çok nadir eserlere nasib ol 
bir mazhariyettir. 

Maamafih eserlerin bu 
yatiyet kabiliyetinde Şehir 

yatrosu artistlerinin çok büy" 

hatta diyebilecejim ki eser 

rin kudretinden çok fazla 

hisseleri olduğunu da tesli 

etmek lazımdır. Bilhassa 

kardeşlerde Galib, Çifte ker 

mette Vasfi, H. Kemal, 

istanbul-lzmir arasında müte-

addid mükalemelcr yapılabil

mesinin temini için getirtilen 

Koranportör makineleri telefon 

santral merkezinde kurulmuş 

ve ilk tecrübeleri yapılmıştır. 

Avrupadan gelecek bir mü

hendis makinelerin son tecrü· 

besini yapacak ve yeni maki

neler bundan sonra faaliyete 
geçecektir. 

Nafıa Vekaleti, ihracatçıla

rın Avrupa ile lzmirden doğ
rudan doğruya görüşebilmele

rini temin maksadile lzmir 

telefonları üzerinde tetkikat 

yaptırmıştır. Ancak Avrupa 
ile görüşebilmek için hattın 

dört devreye çıkanlması lizım
gelmektedir. Koranportör ma· 
kineleri faaliyete geçince şimdi 
tek devreli olan hatt, iki dev· 
reye çıkarılmış olmaktadır. Ve
kalet, hattın dört devreye çı· 
kartılmasını tetkik ettirmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre, İz
mir-lstanbul arasında telgraf 
muhaberelerinin radyo servis
lerile yapılması da Nafıa Ve
kaletince muvafık görülmüş ve 
bu hususta da tetkikata baş-

Basmane Maliye tahsil şu· 
besi tebliğ memuru Şükrü ile 
suç ortaklarının şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde devam 
etmekte olan muhakemeleri 
bitmiştir. Bu suiistimal davası 

1 
hakkındaki karar bugün tef
him edilecektir. 

Müddiumumi gitti 
Bir ay mezuniyet almış olan 

şehrimiz Cumhuriyet Müddei
umumisi B. Asım Tuncay dün 
Karadeniz vapuru ile lstanbula 
gitmiş ve adliyeciler tarafın

dan uğurlanmıştır. B. Asıma, 
Ba~muavin Sedad Çumralı ve
kalet edecektir. 

icra dairelerinde tefti,ıare 
başlandı 

icra dairelerinin teftişlerine 
Müddeiumumilikçe başlanmış
tır. Müddeiumumi muavinle· 
rinden 8. Rüştü Uskent Bi
rinci icra, Nadir Ener de ikinci 
icra dairelerini teftiş etmekte
dirler. Bu dairelerin teftişleri 
bittikten sonra diğerleri teftiş 
edilecektir. 

Ôlretmenlerin 
terfi listesi 

lstanbul, 23 (Hususi) 
Lise ve ortamektebler öğret· 
menlerinin terfi liıteıi, resmi 

zad ve Hazım eserin çok ·· 

tüne çıkan bir san'at kud 
gösterdiler. 

Eserden kuvvet alarak de 

fakat kudret ve kabiliyetleri 
den esere pek çok şeyler " 
rerek yükselebilen bu a 
tistlerle ve bütün arkadaşlaril 
yalnız lstanbul Beledi 
değil, hepimiz bütün Türld• 
iftihar edebiliriz. 

Hamdi NiizJ..t Ç 

Mııır kralı 
Prenaea ZUlfinaz18 

nit•nlanıyor 
lskenderiye, 23 (Radyo). 

Mıaır kralı Faruk, eabak 
vekillerden Mehmed P... 5' 
idin tonanu prenses Zii 
nişanlanmıttar. 

Prenses; valide kraliçe * 
lınm yakınlarından ve 16 ~ 
lanndad1r. ~J: 

Nitan bakkıad.ki rami ~~ mi7et teıiı ediyor. Ve 11 inci gelmiş ve vazifesine başla· Ziyafet çok samimi geç-
·--"----~.ın~.~- •• & a.L 0---..~--------~~~~~~~~~--~---~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---------.--~-----·~~~L-lı:..ıı...--..-......:-..:. .... --...... _..!llE-.J 
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Manevraların sonunda yapdan 
büyük geçid resmi 

-
Denizaltı gemisi ita/yan tipindedir - Başı 1 inci sahi/ede -

mi, saat 19 da bitti. Ordumuz, 
sanki manevralarda hiç yorul· 
maınış gibi idi. Torpidomuz Bozcaad~da 

-----·-
fJir lngiliz harb gemisi de Bozcaada açıklarında 

ticaret gemilerini mu haf aza edecektir 
lstaııbul, 23 ( Hususi ) -

Bozcaada önünde torpillene· 

rek karaya bindirildikten son· 

ra batan lspanyol vapurunun 
Kemal vapuruna alınan yol· 
cuları ile kaptanı, bugün bu-

raya getırildiler. 

Vapurun kaptanı Franko, 

lspanyol vapurunu torpilliyen 

denizaltı gemısının, İtalyan 
tipinde olduğunu söylüyor. 

Son gelen haberlere göre, -------

hir lngiliz harp gemisi, Ça
nakkale boğazı dışına gelerek, 
ticaret gemilerini koruyacaktır. 

Bir torpidomuz da Bozcaa· 
da açıklarında seyretmek üze· 
re buradan hareket etti. 

Japonya Çinin her tarafına 
asker ihraç ediyor 

Ecnebi devletler ataşemili· 
terleri, askerlerimiz geçerler· 
ken mütemadiyen ııot alıyor· 
!ardı. 

Hudut alaylara, Sü-.·arı fır· 
kası, Motöriü fırka, Bisiklet 
ve Motosiklet taburları, teknik 
kıtaat ve ağır bataryalar, çok 
heyecanlı bir surette alkışlan
dılar. 

Geçid resmının sonunda 
halk dakikalarca ordumuzu 
alkışladı. 

Manevralardan sonra ecnebi 
devletler erkanıharbleri, gece· 
yi Tekirdağı limanında bulu· 
nan İzmir vapurunda geçir· 
diler. Misafirlerimiz, bu sabah 
saat 9 da Galata rıhtımma 

--··--- çıktılar ve merasimle karşıla-
Şanghay, 23 ( Radyo ) -:-- : loshanesi, Soyyet kol'solosha· maınışlardır. narak P~rapalas oteline in· 

Şanghayda vaziyet çok nazık nesinden verilen ziyadnr işa· Loııdra, 23 (Radyo) - Roy- diler. Otelde bir rnüddet 
ve korkunçtur. .Şimdiden su retler sayesinde Çin tayyare· ter Ajansına göre, Japon tay· istirahat eden misafirlerimiz 
ve gıda maddele,ri fıktanı baş· leri tarafından bombalarla tah· yarelerinin imtiyazlı mıntakaya bilahare otomobillerle şehrin 
lamıştır. Şaııghnyda Çinin sa· rib edilmiştir. muhtelif yerlerini gezdiler. 

attıkları bombalardan 150 kişi ir yerlerinden gelmiş 200 bin Rusya, Çinr mütemadiyen Dost ve müttefik Yugos· 
d k ·ı ·· d k ölmüştür. Bunlar arasırıda bir ıuülteci vardır. Buıılar a e ·· tayyare Vt: pı ot gon erme·- lavya erkinıharbiyei umumiye 

ıne~e muhtaç bir vaziyettedir· tedir. Çing Navkoda Japon· Amerikalı ve dört lngiliz reısı General Neviç, Genel 
ler. lar, bu halin devamı takdi- vardır. Kurmay Başkanımız Mareşal 
Yabancı ask ri müşahidler, rinde İcab eden tedbirleri itti· Berlin, 23 (Radyo) - İsveç, Fevzi Çakmağı Belgrada da· 

Çin ordusunun mağlubiyetinin haz edeceklerdir. Norveç ve Avusturya Japon vct etti. Mareşalımız, bu da-
yakm olduğu kanaatindedirler. Şanghay, 23 ( Radyo ) - sefirleri, bugün buraya gelmiş· vetc icabet ederek eylulün 19 

Tokyo' 23 (Radyo) - Ja- Bugün sabahleyin Japonlar unda Belgrada gidecektir. 
1 ler ve Japonyanın Berlin se· 

pon matbuatı Rusya aleyhine muhtelif sahillere asker çı car· Mareşalımızın, kretikleri, 
k d ff k l 

' 

farethanesinde toplanarak uzun l k'" h neşriyata devam .etme te ir. ma~a muva a o muş ar ve ecnebi devlet er er anı arp· 
Şansrhaydaki Japon konso· bu hususta güçlüğe uğra· müddet konuşmuşlardır. leri ile ateşemilterleri üzerin· 

-~~~~---~--~------~~~~--:~--------~,---i de mühim bir tesir uyandırdı. 
Her yerde havacıhk haftası yapı ma ı ~t~il~~İM:r~:~~:;:.~·ı;:i\h.:~~ 

Genc. liğin uçma iştiyakı gün geçtikçe artıyor sahillere asker çıkarmak işi 
İnönünde, gençlerin planör· 

le uçuş yapmaları için hazır· 
lanan meydandan biraz uzak
ta bir tepe var. Bu tepede, 
Anadolunun hertarafında rast· 

lanan, taşlıklı ve bakımsız te· 
peciklerinden biri imiş. lnö· 
nünde kamp kurulmağa karar 
verilip tepenin üzerindeki taş· 
lar temizlenince, bunların al· 
hodan güzel bir kırmızı top· 
rak çıkmış. 

Orta Anadoluda kırmızı 
toprağı çok severler. Hatta 
ihtiyar köylüler Musayı açhk· 

tan kurtaran kudret helvasının 
bu kırmızı topraktan çıktığını 
söylerler. 

Bu toprağın içinde, çakmak 
taşına benziyen, fakat ince 
siyah damarlı bir taş var. Bu 
taşa lnönünün her tarafında 
rastlamak mümkün. 

lnönünün, belki Türk ka· 
rıile yuğrularak rengi kmllaş· 
mış olan toprağının bizim için 

paha biçilmez değerini hir 
tarafa bıraka! m. Fakat üze· 
rinde bin türlü rengin oynaş· 
tığı şu taş parçası ile, şu bir 
avuç toprağın mekteb müze· 
leri için ne büyük bir değeri 
var. 

Bu Hkir, İnönü kampındaki 
çocuklarda daha evel yer et
nıiş. Bir bayan öğretmen bana 
dedi ki: 

- Geçen sene buraya gel-
ıniş olan bir arkadaşım, dost· 
larına Jnönünün taşından ve 
toprağından bir par.;a ile, 
güzel birer Kütahya testisi 
getirdi. Ben de lnönünün ta
flDı ve toprağını Türk istiklali· 
nin bir hatarası, Kütahya tes· 
tisini de Türk köylüsün ince 
ı~vkinin bir örneği olarak 
rnelctcbimizin müzesine hediye 
ettim. Kamptan döner1cen de 
arkadaşlarıma ayni hediyeyi 

· üzerinde çok mükemmel ve götüreceğim. Çü""nkü bana da atte lnönü sırtlarında rüzgara 
alakalı izahatta bulundular. bundan başka bir hediye gc· kapılan bir kağıt parçasına 

tirseler daha fazla sevın· gözünüz takıhr ve onun ken· Çorlu, 22 {A.A.) - Ana· 
mezdim. disini süriikliyen bir makine dolu Aiansının hususi muha-

k t. k 1 "b' d"" biri bildiriyor: Memleketlerinin istiklalini uvve ıne apı mış gı ı one 
kurtarmak için kanlarını, can· 
larmı bu topraklar, bu taşlar 
üzerinde sevr: seve vermiş 

olanların dövüştükleri bu yer· 
de, bugünkü neslin, gene yur
du korumak için, seve seve 
çalışmasından daha tabii ne 
var? 

Ana mekteblerimizden Üni· 
versiteye, gençlik teşekkülle· 
rinden köy odalanna kadar 
her tarefa lnönünün taşından 
ve toprağından birer parça· 
cık götürmeliyiz ve bütün 

Türklere anlatmalıyız ki, bu 

günkü hür ve mesud Türki· 
yeyi yaratmak için ölenlerin 
kanlarını döktükleri yerde, 
onların eserini ebediyen mu· 
hafaza etmek için çalışanlar 
var. 

Havadan gelecek bir hücu· 
ma karşı, yerdeki canlı cansız 
herşey hir hedeftir. Ve bu 
tehlikeden kurtulmak, korun· 
ma tedbirleri alarak değil, 
bizim için bu tehlikeyi yarat-
mak istiyenlcrden daha kuv
vetli olmakla mümkündür. 

Bu büyük davaya, lnönün 
bir parça taşı ve bir parça 
toprağı kadar iyi anlatacak 
vasıta var mıdır? lnönü keli· 
menin bütün manasile Türkis· 
tiklalinin sembolüdür.Bir istik· 
lalin şart olduğunu kanadlı 
nesle anlatmak işı onun taşına 
toprağına düşüyor. Tabiat bile 
düşünmüş, onun yalçın kayala
rının dibine sibirli bir rüzgar 
hediye etmiştir, yürüyen bir 
insanı bile kanatlandırmak is· 
tiyen bir rüzgar .. 

Yaz sıcağının ruhlara bir 
afyan gibi sindiği ölü bir sa· 

döne nasıl havalandığını, bir Ecnebi heyetler bu sabah 
kayaı ın kovuğunda dinlenmek genel kurmay ikinci başkanı 
ister gibi biraz durduktan son· ve korgeneral Asım Gündüzün 
ra, tekrar anlaşılmaz rüzgara refakatinde Tekirdağından ha· 
ayak uyduıarak yüksekliklere rekctle saat 10 da birgün ev· 
çıktığını ve nihayet sizin velki taarruz harek~tinin ce· 
bakarken ba5ıııızın döndüğünü reyan ettiği Bağlar sırtı 194 
hissettiğiniz bir kayanın üstün- rakamlı tepeden Mareşale, Or· 
de kaybolup gittiğini göriirsü· general ve Korgerıcral Omur· 
nüz. O zaman sizi de, bu ka- tağa mülaki oldular. 
ğıt parçası kadar kolaylıkla Genel kurmay karargahı ile 
yüksekliklere çıkarabilecek olan ordu karargahı ve hakem he· 
rüzgara takılarak kanatlanmı.k yetleri orada bulunmuyorlardı. 
arzusu gönlümüzü sarar. 

Yerden bakarken başınızın Bunlardan başka Orgeneral 
döndüğü, bu kayalar döndüğü, izzettin ve Ali Said ile Kor· 
havalardan size birer ufak ÇA· general Ali Fuat ve Halis ve 
kıl taşı kadar küçük ve ehem· daha birçok generaller, ma· 
miyetsiz görünecektir. Bütün nevralara iştirak kıtaların ku-
memleket gençliğine, lnönü· mandan ve zabitleri hazır 
nün bugünkü hür ve müstakil idiler. 
Türkiyeyi yaratan tarihile, bu Orgeneral Altay, harita ve 
istiklal ve saadeti cbedileştir· krokiler üzerinde kıritiklere 
mek için bugün onun yamaç· başlayarak manevraların deva· 
larında başlamış olan kanat· mı müddetir.ce klrmızı ve ma· 
lanmak davasını, İnönünün taşı vi kuvvetler tarafından yapılan 
ve toprağı ile anlatınız. bereketlerin doğru ve yanlış 

Bütün mekteplerde, bütün olanlannı birer birer tebarüz 
spor kulüplerinde, bütün genç· ettirdi. 
lik teşekküllerinde, bütün Ordumuzun bilhassa muhte· 
Halkevlerinde bi"rer "İnönü lif kısımlarının son manevra· 
havacılık haftası,, yapılsın. danberi geçen zaman zarfında 
Bu haftalar, lnönü harplerinin iki üç ·misli terakki gösterdi-
oldutu tarihlere rastlasın, bu ğini kaydeden Orgeneral bu 
topraklara tabiatın verdiği bir terakkinin orduyu yetiştiren, 
hususiyetfo de kanadlı nesli talim ve terbiyesini hazırlayan 
yaratmak olduğu anlatılsın. Muhterem Şef Mareşalın eseri 

Bugün bize boş gorunen olduğunu söyledi. Ve bu te· 
şu göz alabildiğine uzanan rakkileri elde eden ordunun 
meydan ve şu insana boşuna manevralara teşrif eden Büyük 
harcanmakta olan bir enerji Şef Atatürkün takdirini ka· 
hissini veren sihirli rüzgiran zanmakla ona layık bir efrat 
okşadığı sırtlar, uçmak için olduj'unu isbat ettiğini ilive 
sıra beldiyen gençliğe kafi ge- etti. 
lecek midir dersiniz?. Orgeneral, müUefik ve dost 

Cemal Kııtag askeri heyetlerin ve ataşemili· 

----~--------~~ terlerin manevra lan teşrifi ba· 
isi şeret olduğunu ve gördük
leri manzaranın kendilerine 
ordu hakkında itminan verdi· 
ğini beyan P.tti. 

Orgeneral sözlerini ınanev· 
ralarda hazır bulunan zevata 
ve Mareşale teşekkür etmekle 
bitirdi. 

Bundau sonra söz alan Ma· 
rcşal teknik hususatta Orge
neral Altayın fikirlerine tama· 
men iştirak ettiğini ancak 
müphem kalan bir iki noktayı 
tenvir etmek istediğini söyledi 
ve evvela harita ve krokiler 
üzerinde sonra bulunulan ha
kim noktada araziyi işaret et· 
mek suretile fakirlerini izah 
etti. 

Mareşal manevranın tertip 
ve icrasında gösterilen ihtimam 
ve intizamdan dolayı Orgene· 
ral Altayı ve diğer arkadaş
larını tebrik ve bütün kuman
dan ve zabitlere hahiş ve 
gayretlerinden dolayı teşekkür 
etti. Ve sevgili dost ve müt· 
tefik misafirlerden birlikte kat· 
landıkları zahmetler için af 
dilediğini, fakat huzurlarilc 
verdikleri büyük şereften do
layı da kendilerine teşekkür 
ettiğini söylemek surctile söz
lerine nihayet verdi. 

Bundan sonra misafir be· 
yetler Mareşalın da ~refakatile 
Saraya gelerek Orgeneral Al· 
tay tarafından belediye hah· 
çesinde verilen icar ziyafetinde 
hazır bulundular. Ziyafetten 
sonra müttefik ve dost dev· 
letlerin heyetleri ve ataşemi· 
literlerile ordu erkanı resmi 
geçidin yapılacağı Çayla ova· 
sına hareket ettiler. 

Sabahtanbcri Trakyanın her 
tarafından ve lstanbuldan oto· 
mobil, otobüs ve kamyonlarla, 
yük arabaları vesaireyle tehac· 
cüm gösteren sayılması gayri 
kabil bir halk kütlesi sahaya 
bir mahşer manzarası vermişti. 
Bu manzaranın azameti hertürlü 
tahmin ve tasavvurun üstün
deydi. Türk milleti kahraman 
orduyu alkışlamak ve kucak· 
lamak ve ona olan olçülmez 
güven ve sevgısini göstermek 
için bir kütle halinde burada 
toplanmış bulunuyordu. 

çidi büyük bir takdir içinde 
seyrediyorlardı. Piyade fırka
larını, fen kıtaatının geçişi ta· 
kib ettı . Bundan sonra iki alay 
sahra topçusu ve süvari livası 
geçiş yaptılar. Ve şiddetle 
alkışlandılar. 

Bundan sonra sıra motörize 
kuvvetlere geldi. Bindirilmış 
alayın önünde evvela motosilc· 
let bölüğü geçti. Ve bunu 
bindirilmiş alay taki betti. Da
ha sonra bindirilmiş alayın 
tank ve tayyareye karşı dafi 
ağır makineli tüfeklerile bin
dirilmiş topçu ve onu da bin· 
dirilmiş istihkam kıt'aları ta
kıb etti. 

Evvela zırhlı otoınobiller1 
daha sonra "tank taburları geç· 
ti. Ve şiddetle alkışlandı. 

En son ölçme taburu ve 
mötörlü ~ır topçu kuvvetleri 
geçiş yaptılar. 

Geçiş bittikten sonra ku
mandanlar ve davetliler saha
dan ayrılarak dost ve müttefik 
devletler heyetleri ve ataşemi
lıterleri Korgeneral Asını Gün· 
düzün refakatinde Tekirdağa 
döndüler. 

Geçit resmi bittikten sonra 
tribünlerin karşısında geçidi 
seyre gelmiş olan kadın, erkek 
binlerce halk tribünlere doğru 
koşarak içten gelen bir sevinç
le kumandanlarımızı ve misa
firlerimizi alkışlamışlardır. 

lstan~ul, . 23 ( Hususi ) -
Başvekilimiz General ismet 
lnönünün refikaları tarafından 
ecnebi devletler Erkanıharb
lerine Tokatlayan otelinin Ta
rabya şubesinde bir çay ziya· 
feti verilmiştir. 

O ORSA 
Ozum sallşları 

Ç. Alıcı K. S. 
257 inhisarlar 11 
246 Jiro ve şüre. 12 
229 M. J. Taran. 12 
86,5 Albay. tica. 13 50 
84 Y. 1. Talat 13 75 
81 Vıtel 12 75 
63 O. Arditi 11 50 
59 Beşikçi o. 13 
50 Ş. Remzi 14 50 
50 A. H. Naz. 14 
32 S. Beyazıt 14 
31 A. R. Üzüm. 12 50 
20 M. Arditi 12 50 
19 S. Ergin 15 50 
17 Paterson 1 S 50 
12 K. Akyiğit 14 
7 P. Paci 12 
5 Ş. Rı7.a H. 17 
3 R. Kohen 20 

1351,5 
2202 

K. S. 
14 
16 50 
23 
15 25 
14 50 
17 25 
16 50 
15 
18 .'.>0 
19 25 
18 
14 50 
13 50 
17 25 
16 50 

14 625 
12 
17 
20 

Muayyen vakitte Mareşal 
Çakmak, ordu kuımmdanları 
Orgeneral Altay, Aıı Saıd, 
izzettin, Genel Kurmay ikinci 
bqkanı Korgeneral Asım Gün· 
düz diğer kumandan ve gene· 
raller, devlet ricali, ecnebi 
heyetler erkanı, ataşemiliter· 
ler,. yerli ve ecnebi matbuat 
mümessilleri tribünde hazırla
nan yerlerini aldılar. 

Geçit resmi saat 15 te avcı 3553,5 
incir satlşları ve bombardıman tayyareleri- Ç Al 

nin saha üzerinden gayet al· u. R ıcı . H K. S. 
k 1 .1 b 1 d B 768 Ş. emzı . 8 75 ça tan geçme erı e aş a ı . u I . Al" 

8 . "dd 1· lk 1 1 k 356 zzı ve ı geçaş şı et ı a ış ar a arşı· 161 A. H. Nazil. 8 
landı. Tayyarecilerden sonra 129 ş. Rıza H. 8 25 
piyadeler geçişe başladılar. 97 8. S. Alazraki 9 
Her alay sandağı sela.nlanıyor 

TAKViM 

K. S. 
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8 
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10 25 
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ve şiddetle alkışlanıyordu. 
Kıtaat bölük cebhesinde ge-
çiyorlarlardı. Ve bu suretle Rumi· 1353 1 Arabi-1356 

Ağustoq 11 Ccıu. ahar 16 
manevraya iştirak etmiş olan _ 
beş fırka ve süvari livası ge· 
çiş yapblar. 

Kahramanlarımız geçerken 
balkan .rösterdiği heyecan ve 
galeyan son haddini buldu. 
Koca .saba alk:ş ve yaşa ses· 
lerile çınlıyordu. 

Kıtaatm intizam ve mükem
mmeliyeti, tazeliği ye dinçliği 
bertürlü takdirin üstünde idi. 

Ecnebi heyetler erkanı ge· 

-

1 
9 
3 
7 

Ağustos 

24 
Salı 

Evkat Eun \aut .Evkııt F..zan Vasaı 
G~ 9,25 4M~°i"n 
ötle 4,51 12,20 yatsı 

· di 8,48 16,11 imsıık 
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Üzüm bagramı intibalarından sıra ile sağdan: Dr. Necdet nutuk söglerken, Vali Lütfi K,,dar kazananlara hedigelerini t1erirken, ortada vali t1e misafirlerden bir grub, 
muallim Bayan Mükerrem Su, solda Hikmet Buzkurt nutuklarını verirken 

Manisada on binlerce bağcı, ilk bayramı kutluladı ve 
gece, Vekilimiz de bayrama Uştirak etti 

~~~~~-------........ --~~~~~-

1 ktıs ad Vekilimiz Bay Celal Bayarın:hnefis iki fıkrası. Fran~adaki bağlar,:Ege çubuklarından 

22 Ağustos bundan sonraki 
yıllarda artık Ege bölgesinin 
üzüm bayramı günüdür. Ma
nisada kısa bir zamanda bü
yük işler başaran ve halkın 

samimi sr;vgisini kendi etra· 

fında toplıyan, mamure haline 

vali B. Lütfi Kırdar, bu üzüm 
bayramını hazırlamakla cidden 
maddi ve manevi kıymeti 

büyük bir iş yapmışbr. 
Pazar günü köylerden gelen 

ve on binlare varan, bağcı ve 
şehirii Manisada emsalsiz bir 
ıün yasamışlardır. Üzüm 
bayramı için çok itinalı ve 
zengin bir program hazırlan
mış ve büyük bir muvaffakı
yetle tatbik edilmiştir. Üzüm 
mahsulü, iktısadiyatımızda mü· 
him bir mevki tutmaktadır. 

Tütünden sonra memleke· 
timize en çok para getiren 
bu nefis mahsulümüze aid 
bayram münasebetile Manisa 
daha sabahtan bayraklarla 
donanmış, geceleyin de muh
telif müessese ve resmi bina
lar elektirikle aydınlatılmıştır. 

Köylülerin çoğu, milli kı
yafetlerile bayrama iştirake 

gelmişlerdir. Bu köylülerle 
görüşen bir muharririmiz, ih
tisaslarını şöylece anlatıyor: 

"Her köylüye Manisa valisi 
Dr. B. Lütfi Kırdar hakkında 
ne düşündüiünü sordum, hep
si de: 

- Biz ona inanıyoruz. O, 
ne derse yaparız, çünkü bize 

yaptıracağı şeyin muhakkak 
iyi, muhakkak yeni ve güzel 
olacağına kanaatimiz var. 

Dediler. Bir köylünün, Va
lisine inanmasının manası ne 
kadar büyüktür. işte bu inanç· 
tır ki her zorluğu yenmekte 
ve her işte muvaffakıyet te
min etmektedir. 

Netekim, Vali Lütfi Kır
dar, kısa bir zamanda Manisa 

vilayetinde pekçok işler yap
mış, kendisini bila istisna bü
tün halka sevdirmiştir. Üzüm 
bayramında on bine varan 
halkın, onun etrafında top
lanması da bunun beliğ bir 
misalidir. 

Bayram saat on beşte başla
mıştır. Halkevi önündeki mey
danda görülmemiş bir kalaba
lık vardı. Bayrama, Vali ve 
Parti başkanı B. Dr. Lütfi 
Kırdarın söylevi ile başlandı. 

Valinin söglevi: 
Sayın yurddaılar; 

Bir ulusun kuvveti fertleri 
arasındaki sıkı tesanüdden 
doğar. Ulusun böyle kuvvetli 
mütesanid biribirini can ve 

doğmuştur. üzüm Manisanın refah ve saadetô kaynagıdır 
yürekten sevmesine: sıkı top
.lantılar yapmaları, sevinç ve 

kederlerini söyleşmeleri ve bir 
nokta etrafında toplanmalarile 
kabildir. Bayramlar bu mak
sad için tertip edilmiş törenler
dir. işte biz de bu nazariye
den ilham alarak Manisa böl
gesinin temiz ve kahraman 
çocuklarını bugün bir araya 
topladık. ilimize servet, refah 
ve sıhhat getiren üzümün ke
male gelip piyasaya çıkacağı 
bugünü bir arada geçirmeği 

kararlaştırdık. Bunun için de 
sizleri buraya çağırdık. Her 
yıl böyle bir günde toplana
rak sevincimizi biribirimizle 
paylaşacağız. 

Arkadaşlar; 

Üzüm hem sıhhat hem de 
servet getiren bir üründür. 
Manisanın bereketli toprakla
rında yetişerek yabancı mem
leketlere giden üzümlerimizden 
hem siz, hem de devletimiz 
zenginleşmeKtedir. Bu noktai 
nazardan Manisa bağcılarının 

yurda ettikleri hizmet büyük
tür. Şimdi sizin ve bizim va-
zifemiz yurdumuzun bu kıy
metli mahsulünün hem mikta
rını çoğaltma~ hem de mah
sulü mükemmel bir hale getir· 
mektir, böyle yapmazsak ya
bancı memleketler mahsulle
rile rekabet edemeyiz, toprak· 
larımız rakiplerimizin topra
ğından daha verimli olduğu 
halde sayimiz onlardan aşağı 
kalırsa hem devleti hem de 
kendimizi zarara sokarız. Bu 
ise çalışma müsabakasında 
daima en yüksek mertebeye 
çıkmış olan milletimize asla 
yakışmaz. 

Türk milleti tutuğu her işte 

yüzü hiç kızarmamış bir mil
lettir. Bunun için sayimizi bir 
kaç defa daha arttırmalı ve 
Manisa bölgesinin cömerd ve 
verimli olan topraklarına ya
yakışır bağcılar olduğumuzu 

isbat etmeliyiz. Bilirsiniz ki 
biz eski devirlerin uyuşuk ve 
tembel çocukları değiliz. Bü-

lktısad Vekili ile lzmir valisi ve belediye reisi, Manisa 
valisi Bay Lütfi Kırdarın Manisa Şehir kulübünde 

t1erdiği ziyafette 
yük ve kutsal Şefimiz Atatür· ı 
kün kurduğu Cumhuriyet reji-

minin en beliğ manası vatan

daşın her sahada durmadan 

çalışarak yurdumuzu dünyanın 

en yüksek yurdlarının üstüne 
çıkarması ile ifade olunabilir. 

Büyük Şefimiz Atatürkün 
başımızda oldukça biz de cum
huriyet rejimine dört elle sa· 
rılarak sonsuz sevgi ve saygı 
ile ona bağlandıkça bu top 
rakların üzerini cennete çevi
receğimize hiç şüphe yoktur. 

Arkadaşlar; 

Biliyorsunuz ki lnönünün 
baş olduğu cumhuriyet hüku
meti, her sahada olduğu gibi 

Manisa valisi B. Lütfi Kır· 
dar söylevini veriyor 

mahsullerimizin kon.anması, faz-
, .... : .... : ... :. ...... ··-··=··=··=·· ......... ·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·= .. =·=·=·=·=·=, 
ı!: ÜZÜM TÜRKÜSÜ ;; 
!f Sögleyin bu üzüm başka nerde var, ;~ 
•f Tanesi bir inci, salkımı bahar, ı 
f f Bunun değerini giyenler anlar, i.j 
. ~ içinde sağlığın özü gizlidir. ,. 
!~ Bu üzüm edalı bir Gedizlidir. ;! 
~f • "'. ;~ 
~~ Canını sevenler bol üzüm yesin, ;~ 
!f Hem gesin, hem Üzüm Türkü!.Ü desin, ;~ • ,4 

Tanrıgı sevenler doğru söylesin, 'i 
Bu üzüm t1ar mıdır başka illerde, :; 

•• Manisa üzümü destan dillerde ·~ •• * ·~ • • •• 
!~ Her gılın bugünü gülün, oynayın, :ı 

:

1

:'1 Bugünü bağcılar bayramı sayın, :.·i 
Türkümü doğudan batıya gagın, f 
Ün alsın Manisa adı dillerde ~' 

',• ' ,ı Dolaşan üzümün tadı dillerde !f 
·-·-• • -w··-··:•z;:;.:;.=-=·~"7+~ .. :;~-~--Z:~-~-7·~-=4' 

Üzüm bagramından iki intiba 

la para etmesi için durmadan 
çalışımakıdır. Üzüm mahsulü
nün yabancı memlei<:etlerde 
rakip üzümlerle muzafferane 
mücadelesini temin için elin· 
den geleni yapmaktadır. Bu 
maksat-~ğÜru~d~-devlet;°köy:
lüyü toprak sahibi etmek için 
bir taraftan kanunlar hazırla
lanırken, diğer taraftan da 
kredi kooperatifleri, satış ko· 
operatifleri, Üzüm Kurumları 
kurmakta mücadele ve zafer 
için bütün tertibatı almış bu
lunuyor. Artık her şeyden e
min olarak bu günü Üzüm 
bayramı sevinçli hislerimizle 
kutluhyabiliriz. Gülün, eğlenin 
arkadaşlar, Üzüm bayramınız 
kutlu olsun .. 
Dr. B. Necdetin söylevi: 

Valinin alkışlanan söylevini 
Dr. Necdet Otomanm şu söy
levi takib etmi~tir: 

Yurddaşlar, 

Bugün buraya, şimdiye ka
dar yurtta hiç yapılmamış, ye· 
ni bir bayramı kutlulamak için 
toplandık. Bu bayram Üzüm 
bayramıdır. 

,, ' 
Manisalılardan 

büyüklerine 
Vali ve parti başkanı Dr. 

B. Lütfi Kırdar tarafından 
Manisa üzüm bayramı mü· 

nasebetile Atatürk ile ismet 
lnönüne halkın sevgi ve say
gılarını gösteren aşağıdaki 
telgraflar çekilmiştir: 

Kamal Atatürk 
Çumhurreisi 

lstanbul 
Bu dakikada ilk defa ola

rak Manisa bölgesinin üzüm 
bayramını kutluluyoruz. Bü
tün köyler Manisada, bütün 
şehir Halkevi bahçesindedir. 
Büyük adınız, anarak ulu 

şenlikler yapıyoruz. Halk yü· 
reğinden kopan taşkın se
vinçler le size olan sevgisini 
tekrarlıyor, onlara tercüman 
olurken ben de sonsuz sevgi, 
ve saygı ve bağlılığımı ar
zederim. 

General ismet İnönü 
Başbakan 

lstanbul 
Üzüm öyle bir üründür ki, 

tanesinin içinde hem zengin· 
lik, hem de sağlık saklıdır. Bugün ilimizde ilk defa 
Avrupanın üzümümüze olan büyük bir üzüm bayramı ya· 
düşkünlüğü de bundan ileri pıyoruz, bütün şehir ve köy-
gelmiyor mu? Neden Avrupa- ler Halkevi bahçesindedir. 
lılar bol bol para vererek bi- Hatipler yurda olan hizmet-
zim üzümümüzü kapışıyorlar? terinizi anarken halk coşkun 
Denk denk,""çuval çuval, ku· bir sevinçle size saygı gös-
tu kutu yurtlarına taşıyorlar. teriyor. Onlara tercüman olan 
Bunun :..ebebi üzümün ıçın-

yüreğimin bende sevgisini 
deki saklı olan sağlıktır. arzederim . 

-Ôyl;-is;bi~ -de -;nlar ğibi M · l" · C H p 
anısa va ısı ve . . . 

yapmalıyız. Bol ekip biçmeli, Başkanı 
üzümü salkım salkım yemeli \... .J 
suyunu bardak bardak ıçme- da çalışmalıyız. Türk üzümü 
liyiz. de Türk kadar kuvvetli ve 

Manisa bağcısı ne kadar ve gürbüz olmalıdır. İstiklal 
mert ise, Manisa bağlan da savaşında biz nasıl dünyayı 
okadar cömettir. Asmanın alt ettikse üzümlerimiz de ya· 
köküne sudan ziyade altınları hancı pazarlarda bütün rekip· 
dökmeliyiz ki, üzümümüz şen, leı ini öylece alt etmelidirler. 
bağlarımız gülşen olsun. Öyle üzüm yetiştirmeliyiz ki, 

Üzümün sade çokluğuna onu sade yiyenlerin değil, 
değil, iyi ve nefis olmasına görenlerin de ağzının suyu 

aksın. 

lnönü diyor ki: 
(Başbakan olduktanberi bir 

gece rahat uyumadım: Acaba 
yarın yağmur yağacak, tar· 
lalar sulanacak ve çiftçinin 
yüzü gülecek mi diye yatağım· 
dan kalkıp göklere baktım.) 

Atatürk bugurdu ki: 
Yurdun her yanma mühen· 

disler gitsinler. Başı boş akan 
dereleri arayıp tarasınlar. Ve 
onları düzenine 1.koyub çiftçi· 
nin tarlasına yarar bir hale 
getirsinler. 

- Lütfen çeviriniz -



1şte geçen yıl İnönü buraya 
bunun için geldi. Öyle değil 
mi?. lnönü bizimle şu Halke· 
vinde oturub dertleşmedi mi? 
En küçük bir köylünün bile 
zorunu sormadı mı? 

Ona birçok dertlerimizi aç· 
tık. Üzüm para etmiyor, de· 
dik. Çaresini bulacağım dedi. 
Dereler tarlalarımızı basıyor 
dedik. Çaresini bulacağım, de· 
di. Kuraklıktan sıkıntıdayız 
dedik. Çaresini bulacağım, 

dedi. 
İnönü merd bir şeftir. Ver· 

diği sözün eridir. Dediğini 
yaptı. Üzüm satış kooperati· 
ni, Üzüm Kurumunu, Üzüm 
ihracat kooperatini kurdu. 

Arkasından ovalar da mü· 
hendisler, memurlarla doldu. 
Şimdi onlar dereler taşmasın, 
tarlaları basmasın, sular boşa 
akmasın diye çalışıp duru· 
yorlar. 

Beni dinliyenler, 
Çok geçmeden görecek· 

siniz ki bugün bağı olan de· 
reler, yarın zenginlik kaynağı 
olacaklardır. Hiç bir yerde 
kuraklık ve çoraklık kalmıya· 
caktır. Dünyayı yendiğimiz 
gibi tabiatı da yeneceğiz. Şah· 
lanan Gedize, lnönünün elile, 
dizgin takacağız. O zurnan 

dağlardan bağ, bağlardan dağ 
yapacağız. 

Arkadaşlar, . . . 
Ben Türk ve dünya tarıhını 

iyi okumuş bir yurddaşınızım. 
Tanrıya andiçerim ki dünya 
kurulalıdanberi ulusunu bu 
kadar seven, ulusunu bu ka· 
dar düşünen ne bir cumhur· 
reisine, ne de bir başbakana 
kitablarm hiç birinde rastla
madım. 

Ey köylü, 
Bil ki tarlanı düşünen, ba

tını düşünen, bahçeni düşü· 
nen lnönüdür. 

Ey köylü bil ki, 
Sana ilkönce (efendi) diyen 

Atatürktür. Ben de seni bu 
adla çağınyorum. Çünkü sağ· 
lığımızın, zenginliğimizin temeli 
sensin. Bu yurd bize senin 
nasırlı ellerinin armağanıdır. 

Artık tasa etme.. Bu bay
ram bitip te köyüne dönünce 
doğru tarlana koş, bağına se
ğirt, ekinini biç, üzümünü top· 
la ve gelecek yıl için daha 
çok buğday ek, daha çok as
ma dik. Satamam diye kork· 
rna. Görüyorsun ki önünde 
Atatürk, arkanda İnönü var. 

Yalnız çalış, çok çalış ve 
her ürünün en iyisini yetiş· 
tirmeğe alış. Zaten sen çalış· 
kansın. Görmüyor musun ki 
1'ürk bulunan her bucak btr 
llı kovanıdır? .. 

Fabrikaların tüter, trenlerin 
Yürürken ey damarında Ata· 
lürk kanı dolaşan Türk çiftçi 
Ve bağcısı... Sen hiç durur· 
llıusun? .. Ek, ek, ek ... 

Satamam diye korkma ... 
Önünde Atatürk, arkanda İn
Ön" u var ..• 

Doktor Necdet alkışlanmış 
Ve onu Vilayet köy bürosu 
lefi B. Hikmet Bozkurt ile 
Bayan Mükerrem Sunun iki 
~zel v~ hararetli nutku takip 
etmiştir. 

Bunu müteakıp önde muzı· 
ta olduğu halde alay hare· 
et etmiş, Hal caddesinden 
~=Çerek üzüm dolu arabalarla 

Utün şehri dolaşmış, sinema 
~'ddesinden İnhisarlar binası {)n .. 

Une oradan Uzunçarşıya 
~eçıniş, Borsa öniine gelmiş 
~e Ortaokul ile Belediye 
~illinden geçdikten sonra 
•
0
tkevi çamlığına dönmüştür. 
ziim sergileri: 

lialkevi bahçesinde muhte· 

lif köyler müstahsilleri tara· 
fından özenilerek yetiştirilmiş 
üzümlerden de zengin bir 
üzüm sergisi hazırlanmıştı. En 
güıel ve iyi üzüm yetiştirme 

müsabasında birinciliği Ço· 
banisa köyü, ikinciliği iğde· 
cik köyü, üçüncülüğü Manisa 
merkezi kazanmış, bu köylülere 
göztaşı ve kükürt makinelerile 
üzüm kurutma ve bandırma 
aletleri hediye edilmiştir. Y:ş 
üzü .. ün sergisi görüldükten 
sonra üzüm şarkısı söylenmiş· 
tir. Bu şarkının güftesi, Dr. 
Necdet Atamanerindir. Bestesi 
yetiştirilemediğinden ' Zeyne· 
bim Zeynebim,, şarkısının bes· 
tesih.: söylenmiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

[Bu şarkı çerçive içindedir.] 
Daha sonra spor müsabaka
ları, pehlivan güreşleri yapıl
mıştır. 

Bayram münasebetile köy 
mümessillerine ortaokul bina· 
sında 150 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

lzmirde bulunan lktısad Ve
kili B. Celal Bayar da Manisa 
valisi B. Lütfi Kırdarın üzüm 
bayramına vaki davetini ka · 
bul ile refakatlerinde İzmir 
valisi ve belediye reisi ile iz
mir saylavları ve gazeteciler 
bulunduğu halde Manisaya 
gitmiş, Manisa hududunda 
Manisa valisi, komutan, bele· 
diye reisi, Manisa saylavları 
ve daha birçok zevat tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

Müteakıben Halkevine ge· 
len Vekil, burada da Manisa 
münevverleri tarafından kar· 
şılanmış ve Halkevi salonun· 
da bir müddet hasbıhalden 
sonra şereflerine Manisa Şe· 
bir kulübü bahçesinde verilen 
150 kişilik ziyafette hazır bu· 
lunmuştur. 

Ziyafet, samimi hasbihaller 
ve neşe içinde geç vakte ka· 
dar devam etmiş, bu esnada 
Dr. B. Necdet Otomaner ta
rafından Gediz, Gökçen Efe, 
benim bahçem manzumeleri 
okunmuştur. lktısad Vekili
miz, istiklal mücadelesinin 
ilk yıllarında Gökçenle bera· 
ber düşmana karşı koyduğu 
için okunan bu parçaları bü· 
yük bir alaka ile dinlemiş ve 
gençlerden mürekkep bir grup 
muzıkanın da iştirakile üzüm 
türküsünü söylemişlerdir. 

Manisa 11alisinin nutku: 
Ziyafetin sonunda Manisa 

valisi Dr. Bay Lütfi Kırdar, 
lktısad Vekilimizi ve diğer 
misafirleri şu nutukla selamla· 
mıştır: 

Ziga/etteki nutuk: 
Sayın Vekil, değrli konuklar; 
Üzüm artık fertlerin malı 

olmaktan çıkmış, milli bir 
ürün haline gelmiş bulunuyor. 
ilimize. servet, refah ve sıhhat 
getiren üzümün kemale gelip 
piyasaya çıkacağı günü kutlu· 
lamak; onun inkişafına yol aç· 
maktır. 

Bugünkü topluluk; bize yal-
mz ekonomi bakımından fay
dalı olmakla kalmıyor, siz, 
saygı ve sevgi değer konuk· 
}arımızı aramızda görmek fır· 
satını da kazı.ndırmış oluyor. 

Yurdun hertürlü iktısadi te· 
şebbüslerini en isabetli karar· 
larla koruyan Cumhuriyet hü
kumetinin sayın ve muvaffak 
lktısad Vekili Bay Celal Ba· 
yarın da aramızda bulunması, 
Manisalılar ve on tarın bayram
ları için çok mutlu bir hadi
sedir. 

Bu şerefi bize lütf ettiklerin· 
den dolayı sayın Vekil Celal 
Bayara, değerli saylavlarımıza 
ve lzmirin değerli valisi Fazlı 

ANADOLU Sayfa 

Kültürparkta iki yeni esere kavuştuk! 
- Başı 1 inci sahi/ede - 1 

sürmüştür. 

Bunu dört şarpi arasındaki 
heyecanlı yarış takib etmiş 
Refik Çullu birinci, Hakkı 
Türegün ikinci ve Malkoç 
üçüncü gelmişlerdir. Vekil iyi 
dereceler alan gençleri, bil· 
hassa Refik Çulluyu alkışlama 
suretile takdirde bulunmuşur. 

Haftaya final müsabakaları 
yapılacaktır. 

Vekil, müsabakalardan sonra 
misafirlerini ve şarpi yarışla
rında birinci gelen gençleri 
İpar yatile lnciraltına götür· 
müş, o sırada lstanbuldan ge· 
len Karadeniz vapuru da yata 
bayrak çekilmek suretile se· 
lamlanmış, vapurdan da mu· 
kabele edilmiştir. 

Vekil lnciraltında banyo al
mış misafirlerine bira ikra
mında bulunmuş, Beyaz kum 
gazinosunda da denizcilere bir 
ziyafet vermiştir. 

Büyük bir neşe içinde sona 
eren ziyafette bir sürpriz olmuş, 
Vekilimizin, fpar yatında ha· 
zırlattığı irmik helvası sofraya 
gelince sporcular tarafından 
meserretle ve alkışlarla karşı· 
lanmıştır. Balçova müstahsil
leri de Vekil~ seçme üzüm
lerden ikramda bulunmuş· 
)ardır. 

Ziyafetin sonunda şarpi bi
rincisi Refik Çullu, lktısad Ve· 
kilimizi, aralarında görmekle 
İzmir sporcularının büyük bir 
sevinç içinde bulunduklarını 
söylemiş ve bütün arkadaşla
rını sayın Celil Bayar şer'!fine 
üç defa: 

- Varoll Diye bağırmağa 
davet etmiştir. 

Vekil de gençlere hitab 
ederek: 

Gülece ve belediye reisi Beh· 
çet Uz ve diğer konuklarımıza 
Manisanın şükranlarım arze· 
derim. 

Vekilin sözleri: 
Alkışlanan bu nutku müte· 

akıp lktısad Vekilimiz, ziya· 
fette bulunan Manisa münev
verlerine ve halk mümessille
rine şu sözleri söylemiştir: 

Arkadaşlar; 

Evelemirde sizden bir ricam 
var. Oturduğum yerden söz 
söylemekliğime müsaade edi· 
niz. Eğer bunu bana bahşe
derseniz ben de birkaç kelime 
söyliyeceğim. 

Ankarada üzümün standar· 
dizasyonu için bir kongre 
too lanmıştı.. O kongrede 
mevcut bulunanlardan şimdi 
burada da bulunan arkadaş· 
lanmız var .. Kongre, üzümle
rimizin en iyi ve kolay bir 
şekilde satılması için ne lazımsa 
yapmak ve bunun için alınma· 
sı icab eden tedbirleri almak 
için toplanmıştı. Kongre, ka· 
rarlarını verdi, teknik büro 
bir rapor hazırladı ve bundan 
da bir nizamname doğdu. Bu 
nizamnameye göre bu sene 
üzümlerimiz standard bir halde 
satılacaktır. 

Kongrden sonra Ankarada 
bir ziyafet verildi,ziyafet büyük 
bir neşe içinde devam edi
yordu. Herkes nutuk söylü
yordu. Arkadaşlarımızdan Ad· 
liye Vekili B. Şükrü Sarac· 
oğlu nutuk söylemeğe davet 
edildiği vakit bir hikaye söy· 
ledi. Ben de bu hikayeyi an· 
latıktan sonra sözlerimi söy· 
liyeceğim. Arkadaşım Sarac· 
oğlunun hikayesi şudur: 

Vaktile çok zalim bir pa· 
dişah varmış, halka yapmadık 
- Sonıı 6ıncı sahifede -

- Gençler, İzmir öyle mü
him bir merkezdir ki, herhangi 
bir meselede, memleketımizin 
diğer yerlerinden geri kalması 
çok acıklı olur. lzmir, her 
meselede, siyasi, iktısadi ve 
içtimai meselelerde memlekete 
bağlılığını göstermiştir. Deniz 
sporları sahasında da yakında 
ilerliyeceğine ve inkişafa maz
har olacağına şüphem yoktur. 
Ben sizin bir arkadaşır.ız sıfa

tile elinizden tutmağa hazırım. 
Asıl mühim vazife, bize içi· 
mizde bulunmakla şeref veren 
Vali B. Fazlı Güleç ile bele· 

11diye reisi Behçet Uza teret· 
tüb ediyor. Kendileri, emelle· 
riniz hakkındaki arzularınıza 

.,.müzahirdirler. Liman işletme 
müdürü Haşmet Dülge de 
sizinle yakından alakadar ola
Jcaktır. Burada devlet kuvvet· 
'lerinTn ve hu'SuSusi ··-müesse· 
selerin size müzahir ol· 
duklarını ve olacaklarını söy· 

!!emekle mümkün olan herşe· 
yin yapılacağını bildirmek is
tiyorum. lzmirio, deniz spor· 

Jları hususunda başka yerlere 
nümune olacağını düşanüyor 
ve bu muvaffakıyetin şerefine 
içiyorum. 

Demiştir. 
B. Celal Bayar, Balçova 

üzüm müstahsillerile görüşür
ken kendılerine: 

- Üzümlerimizi İngiltereye 
ve her yere tanıtacağız, ve 
satacağız. 

Demiştir. Burnava Ziraat 
mektebi öğretmenlerinden üzüm 
ve şaraş mütehassısı B. Refet
ten yap üzüm ihracatı hakkın· 
daki düşüncelerini sormuştur. 
Mütehassısın izahatına gö· 
re ihraç edilecek yaş üzüm· 
lerin, istihsal esnasında sureti 
mahsusada ve itina ile yetiş· 
tirilmesi lazımdır. 

Paraşüt kulesinde 
Sayın Vekil, saat on altı on 

beşte sporcuların ve halkın 
tezahüratı arasında Vali ve 
Belediye reisi ile beraber oto· 
mobille İzmire gelmiş ve pa· 
raşüt kulesinin açılma mera· 
simine riyaset etmiştir. Mera
simde Vali B. Fazlı Güleç, 
Müstahkem mevki komutanı 
General Rasim Aktuğ ve be
lediye reisi B. Behçet Uz ile 
Hava komutanı, Türk Hava 
Kurumu İzmir şubesi müdürü 
B. Şevki Demir ve daha pek 
çok zevat hazır bulunmuştur. 

Valinin nutku: 
Evveli Vali B. Fazlı Güleç, 

paraşüt kulesinin önünde bir 
nutuk irat etmiş ve Türkiyede 
ilk defa lzmirde inşa edilen 
paraşüt kulesinin ehemmitini 
anlatarak demiştir ki: 

- Sayın Vekilim, saygı 
değer yurddaşlarım; Yedinci 
lzmir Enternasyonal Fuarının 
açılmasından sonra Kültür
parkın en lüzumlu bir mües· 
sesi olan paraşüt kulesini bu 
gün açıyoruz. 

Muhterem Vekilimizin, açıl· 
ma merasimine riyaset etmeği 
lütfen kabul buyurması bizim 
için iftiharla karşılanacak bir 
hadisecıir. Tarihin asırlara ver· 
diği yer, o asrın medeni ham
lelerde yarattığı varlıkla öl
çülüdür. Yirminci asrın en mü· 
him ve büyük vasfı, insanla· 
rın hava işlerinde hamle gös
termelerinde görülür. 

Atatürk Türkiyesi; medeni· 
yet hamlelerine her sahada 
ehemmiyet verirken havacılığı 
bittabi ihmal edemezdi. Ona 
da layık olduğu mevkii vere· 
c:ek, kendisine yakışan terakki 

mertebesine isal edecekti. 
Nitekim bunun yapıldığına 

muhtelif vesilelerle şahit ol
duk ve oluyoruz. Bugün bura· 
da Hava kurumunun himmetle 
vücude gelen paraşüt kulesi de 
bu hamlelerin belli başlı bir 
şahididir ve bu vaziyetile ya· 
şıyacaktır. 

Paraşüt kulesi hem gençleri 
havacılığa alıştıracak, hem de 
Türk ordusuna lüzumlu ve kuv· 
vetli demanları yetiştirecektir. 

Havacılık işlerinde Türkiye· 
nin şehirlerine layık olduğu 

ehemmiyet verilirken lzmir, 
ihmal edilmemiş, bilakis ve 
ilk defa paraşüt kulesinin lz
mirde vücude getirilmiş olması 
gösteriyor ki İzmir, sırada başa 
geçirilmiştir. Biz lzmiıliler için 
bu mazhariyet sonsuz şükran· 
lara değer. lzmir Hava kuru
munun tabii başkanı sıfatile 
bu müessesenin resmi küşa· 
dını yapmak lütfünde bulunan 
sayın Vekile teşekkürlerimi 

arzederken lzmir Valisi sıfatile 
bu mazhariyetimizden dolayı 
Cumhuriyet hükumetine can
dan saygılarımı sunarım. 
lktısad Vekilinin nutku 

... Valinin alkışlanan nutkunu 
müteakıb, İktısad Vekili de 
şu nutku irad eylemiştir: 

Aziz vatandaşlarj 
Türk Hava kurumu bütün 

kuvvetini milletten, milletin 
vatanperverliğinden almakta
dır. Şimdi açılış merasimini 
merasımmı yapmakla zevk 
duyduğumuz bu eser, milletin 
liyakatini göstermektedır. Ben 
şahsen bu eserin açılışına de
lalet ettiğimden dolayı büyük 
bir zevk ve milli bir gurur 
duymaktayım. 

Hepimiz biliriz ki yirminci 
asır yeni yeni ibdalarla beşe· 
riyete yeni ve refah verici 
icadlarla doludur. 

Bugün butün milletler ara· 
sında hava meselesi o dere· 
ceye gelmiştir ki, Milletlerin 
kabiliyet ölçülerini hava işle· 
rinde gösterdikleri liyakate 
bakarak anlamak mümkündür. 
Memlektimizin, medeni saha· 
da diğ;)r hiç bir memlektten 
geri kalmaması için hava işini 
ele almamız lazım gelirdi. 

Cumhuriyet hükumeti, Türk 
Hava Kurumu bu işi layık 

olduğu ehemmiyetle kavradığı 
içindir ki, bize eserlerile yeni 
gurur neşe ve zevk vermek· 
tedir. 

Bu vesile ile Hava Kuru
munun şahsiyeti maneviyesini 
huzurunuzda hürmetle selam· 
larım, şahsım için böyle kıy· 
metli ve şerefli bir vazifeyi 
tevdi ettiği için iftihar duy
maktayım. 

Türk milletinin esasında 
meknuz olan cevherini hava 
işlerinde de göstert"ceğine si· 
zin de benimle birlikte takdir 
ve tebcil edeceğimize şüphe 

yoktur. Türk Hava Kurumu· 
nun bu mühim eseri açmak 
şerefini bana bahşetmesine 
teşekkürler ederim. 

- Yaşasın Hava kurumu, 
demekliğime müsaadenizi rica 
ederim. 

Nutuk, sürekli bir şekilde 
alkışlandı. Bundan sonra Ve
kil kulenin kapısındaki kur· 
deleyi kesmiş ve içeriye giril
miştir. 

Kuledeki asansör henüz ye· 
rine konmadığından Vekilin 
üst kate merdivenlerden çık· 
mıştır. Kulenin en üzerindeki 

balkonunda görürünce aşağıdaki 
halk, kendisini hararetle alkış· 

lamıştır. Türkkuşunun par 
öğretmeni B. Abdurrah 
Türkkuşu, burada Vekili 
izahat vermiştir. Vekil de 
fakatindeki zevata, kule 
aşağıdan hakikaten muhte 
göründüğünü söylemiş: 

- Yukarı çıkınca şi 
benim:de paraşütle atlamak 
cesaretim var. İlk atlamak 
refini ben almak istiyorum 

Demiş. Paraşüt öğret 
hava çok rüzgarlı ve kule 
aşağısı fazla kalabalık old 
için bugün paraşütle atla 
tecrübesi yapılamıyaca 
söylemiştir. 

V Pkil, mütehassıstan iza 
i\ldıktan sonra, Türk Ha 
Kurumu İzmir şubesi müd 
B. Şevki Demire: 

- Fuad Bolcaya telg 
çekiniz, memlekete çok büy 
hizmet ve iylikler yaptığ 
bildiriniz. Rica ederim 
miştir. 

Sıhhat müzesinde: 
lktısad Vekilimiz, paraş 

kulesinden indikten son 
biraz ilerideki sıhhat müze 
nin açılma merasine riyas 
etmiştir. Vekilimizi, sıhh 
müzesinin önünde Sıhhat V 
kaleti müfettişlerinden Ba 
Ziya ile Kızılay kurumu lzmi 
merkezi başkanı B. Cevde 
Fuad taraflarından karşılan 
mış, muzıka istiklal marşın 
çalmış ve müzenin kapısında 
ki kurdeleyi kesmeden eve 
Vekil: 

- İzmirde hayırlı işle
rin küşadına yetişmek için za· 
man tayininde cidden müşki· 
lat çekiyorum. 

Bu kıymetli ve güzel eseri 
bize Kızılay Kurumu hediye 
etti. Kızılayın, beşeriyet haya· 
tında çok büyük ve hayati 
hizmetleri vardır. Hepimizin 
şükranım sunarım. 

Demiş, o sırada vali Bay 
Fazlı Güleç: 

- Sayın Vekilimiz, müsaa· 
ade ederseniz birkaç söz de 
ben söylemek istiyorum. Bu 
binanın inşaatı yetişmiyecek 
diye müteahhit mimar B. Fu· 
ada bazı sözler söylemiştim. 
işte bu güzide heyetin ve zatı 
alinizin de önünde kendisine 
bu eseri zamanında yetiştirdiği 
için alenen teşekkür ederim.,, 

Demiş, Valimizin bu sözle
ri, takdir ve alkışla karşılan· 
mıştır. Sayın Vekilimiz, müzeyi 

baştan başa dolaş tıktan ve kızılay 
tarafından vaktile lzmirde inşa 
edilen zelzele felaketzedeleri 
mahallesinin maketini tedkik ! 
ettikten sonra müzeden çık· 
mış ve Şehir gazinosuna ıit· 
miştir. 

Deniz sporları yurdunda 
İzmir deniz sporları yurdu 

tarafından Vekil şerefine saat 
17 de Şehir gazinosunda 52 
kişilik birçay ziyafeti verilmiş 
ve bu ziyafette İzmir deniLcİ· 
lik işleri hakkında hasbıhal· 
lerde bulunulmuştur. 

Manisada 
B. Celal Bayar, saat 18 de 

otomobille Manisaya hareket 
etmiş ve Manisalıların üzüm 
bayramına iştirak etmiştir. 
lzmire dönüş oe lıareket 

Gece, Manisadan dönmüı, 
doğruca lpar yatına gitmİ§ ve 
yat lnciraltına hareket etmiş, 
orada banyo almış, sabaha 
karşı saat 5 te yat, lzmir kör· 
fezinden ayrılmıştır. Vekilimi· 
zin ay başında Başbakanımız 
ismet lnönünü ile birlikte tek· 
rar lzmire gelmesi çok muh· 
temeldir. 



A 

Manisa üzüm bayramı yapıyor 
- S.,ı 5 inci sahifede -
sulh bırakmıyan bu padfph, 

ir adamı, vahşi hayvanlara 
Jedlrmel'e karar vermiş. Mab
kfiau, meydana koymuşlar, 

• nlerce aç bırakılan vahşi 
ı..t;Yanı, ansızın bu meydana 

ennışler. Herkes, vahti 
llaranın birdenbire mah-
kClmun üzerine atlamasını 
ve derhal onu parçalamasını 
Wlderlcen mabldimun, vahşi 
~anın kulatına birkaç söz 
fa•latdıtı ve ~onra hayvanın 
çdaıtp .. nana sallana gelditi 
rere gitti ti görü im üt. 

();ada bulunanlar bu ada
mın ıeytan oldutuna hükmet· 
-rı11ler. Zalim padişah merak 
etmit ve mahkumu, getirterek 
b&Yvln• ne ıöyleditlni sormuş, 
o c1' demİf fci: 

- Hayvana ziyafetten son· 
n nutuk söylemek adettir. 
Sen de nutuk söyliyecekıin. 

Dedim, çekilip aitti. Vahşi 
hay.iil nutuk söylemete ::e· 

ret edemedi. 
Ben lzmire ayak bastıktan 

10nra konuştum, pek çolc içtı
ai farda bulundum. Bunların 
bet biri, biribirinden farklı ve 
lilWVetlidir.Onun için konufmak 
~hi kendimde buldum. 

ArbdaŞlar; Manisa derdi· 
dili llman hatıra ilk defa 
~ telir. Manisa halkına 
refô vermek istidadını gös· 
ttren üz&mlerimizdir. Binaen· 
aleyh üzümlerimiz için ne kadar ı' 
iyi tedbirler alsak yerindedir 
ve Dlaballine muruftur. Bugün 
üzlm ziraat, ticaret ve eko
nomisi hakkında münakaşa et- 1 
meklitin, töz söylemenin yeri 

1 

badaı detfl, zamanı da bu 
dınin detf ldir. Bir kelime ile 

IÖyleyım mademki üzüm, Ma
nisanın refah ve saadet ICay· 
natıdır, Manisalıların üzüme 
eliemmiyet vermeleri de gayet 
tabiidir. 

lld.Sad Vekilimiz, sözlerine 
devamla, Fransada üzüm kü
r'iine büyük ehemmiyet verildi· 
fini ve ilzüm kürü için yerler 
bufınıdufunu, söyliyen Vekil, 

IİİrfAİ ofarak Franaada Kat· 

ct.,ürde iıtirabat ederken bir , 

prdfea tarifmdan kendisine 
1 

Frant1Zca bir pzetede cılcan 
bir yaza perilditini anlat
IDlf ve de'9ittir ki: 

Hiç şüphesiz ki bır şeyin ori· cemilekirlık gösteren Vali Kırkeğaçta kavun ve Turgut· 
jinali çok daha kıymetlidir. Dr. B. Lütfi Kndara teşekkür luda pamuk bayramları yapı-

Üzüm, çok sıhhat ve fayda ederim. lacaktır. 
veren kıymetli bir mahsuldür. Manisalıları yakından tanı· Manisa üzüm bayramında 
Bu, bütün dünyaca malumdur rım. Çok fedakar, merd ve mevsimin ihracatı esası dahi-
ve bunu biz değil, Fransız yiğit insanlardır. Onların şe· lindeki yaş üzüm müsabakası 
nazırlart söylediler. Elimizde refine kadehimi kaldırır ve bırinciliğini Düğlek köyü ra· 
bu kadar mühim ve kıymetli ayağa kalkarak içerim. zakısı kazanmıştır. 
bir mahsul bulunduğuna göre Vekil, Gardenpartiden çı· -----
onun kıymetıni takdir ~tmek karak halkın arasına karışmış, Yugoalauya 
boynumuzun borcudur. milli oyunlarımızı seyretmiş mektep gemisi 

Yer yer mahsul bayramları on iki yaşında olmasına rağ- fstanbul, 23 ( Hususi ) -
yapmak, bizde bir an'anedir. men gayet güzel Kör~ğlu ve Yarın (bugün)»olradenik adın· 
lspartada senede bir defa zeybek oyunları oynıyan bir y k daki ugoslaya me tep ge· 
kiraz bayramı yapılır, Kemal· genci takdır etmı'c ve geç d k • misi limanımızı ziyaret e ece 
paşada da yapılıyor. vakit Manisadan ayrılmıştır. ve merasimle karşılanacaktır. 

Üzüm hakkında bayram ya· Sonra vali B. Lütfi Kırdara, 
d O Çocuklar sünnet edildi pıl ığırıı işitmemiştim. züm Manisalıların bir aaye etrafm· 

b ·ıı- b b & Dolaplıkuyu kamununa bağ· 
ayramı, mı 1 ir ayrımdır. da toplanmıc olmalarından f d 

Şimdiye kadar bunu yapma- y lı Kadiriye ocağı tara ın an 
mak bır noksandı. Bu nok· ve gördüğü samimi tezabü- 25 fakir çocuk Pazar gunu 
sanı tarnam,ıyan ve bana çok rattan mütehassis ve memnun sünnet ettirilmiş, otobüslerle 

kaldıtını söylemiş, alkışlar gezdirilmiştir. Gece, fakir, 
Çekoalovak.Rumen arasında şehri terketmiştir. sünnetlilere eğlenceler tertip 
Barbakan/arı baıbaıa w- Bu sene Akhisarda tütün, edilmiştir. 

rerelc saatlerce görliştiiler lzmir harici askeri satın almailanları 
Bükreş, 23 (A.A.) - B. 

Hodza ile 8. Tatareskonun İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
mütikatları hakkında tafsilit Askeri okullar için iki milyon dörtyüz yedi bin kemik 
gelmeğe başlamıştır. Bu müla- küçük düğme, üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin 
katlar B. Hodz•yı Sighete ge· kemik çeket düğmesi 10 191 937 cuma günü saat on beş 
tirmiş olan salonlu vagonda otuzda lstanbulda Tophanede levazım imirliki satm alma ko
iki uzun konferans şeklinde misyounda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
vukua gelmiştir. Hepsinin tahmin bedeli on sekiz bin kırk lira otuz kuruştur. 

iki devlet adamı beraberce ilk teminatı bin üçyüz elli üç lira iki kuruştur. Şartname ve 
Tranıil)a ve Bugavinya hudu· nümuneleri komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka-
duna seyahat etmitlerdir. nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber 

B. Hodza ile B. Tatmeslco teklif mektuplarını ihale saatından bir uat evvel komisyona 
orada Mesai Nazıra 8. Nistor vermeleri. 24 31 3 7 2941 
tarafından karşılanmışlar ve lzmiT Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
bazı davetlilerle bir düzüne 1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka· 
kadar otomobile binerek dağ· palı zarfla ihalesi 13 Eyliil 937 pazartesi günü saat 
lara gitmişler ve orada açık 16,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 
havada bir ötle yemeli ye· lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
mişlerdir. komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk 

Öğleden sonra Borıhaya av· teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
det edifmiştir. Gece 8. Hodza 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 
Romanyadan ıyrılmışbr. ihale saabndan en az bir N8t evveline kadar teklif 

ilci devlet adamı biribirle· mektuplarını Fınchtdt'da komutanhk sabn alma komiı· 
rinden ayrılmadan evel lcacak· yonuna vermelen. 24 29 3 8 2940 

lapuŞlardır. Bu mülakat hak- Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin edilen 
kında Bükrette hiç bir teblit bedeli (53950) lira olan (65000) kilo sadeyağı 25-Ağuıtos
netredihnemittir. r-·-------·--' 1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü sut 14 de kapalı zarf 

K• u usulile alınmak üzere münakasaya konulmuftur. 
ıtapçı cıiJıeyin 2 - Muvakkat teminatı (3947) lira (SO) kt1ruş olup tartna· 

Avni meai komisyondan (270) kuruş mukabilinde herpn alınabilir. 
Her li•ndın etki kitahlar, ga· 

sete, mecmua •e l'Omanlar ahnır 
ve eatılır. Sorulacak ıoallere veri· 
lecek cev.btar iç1n aitı broılak 
pul koaalaııaı lbımd1r. Bari9fen 
~I kabwl oluaar. 

E;e kitap eri Hilar6all 
umarı 4·6 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kalımpaf8da bulunan komiı· 
yon başkanlığma vermeleri. 10 14 19 24 4899/2747 

lzmir Mat. Mv. K. sat. al. ko. n. den: 
1 - Eakitebirde yapbrılacak birinci ımıf bir çift hanpr 

- S.ndl, Gzimün in•nlar \...---~-----,., 
•· bat&.ca bir kuvvet ve ,...G~o.!l!l·z~H!ll!!llell!!k~ı·m ... i•11 
bdret vuıt.aı olduta yazıla __ _ 

inıaatı kapalı zarfla eksitmeye konulmottur. 
2 - Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
3 - ihalesi 31 Ağustos 937 salı günü saat IS tedir. 
4 - ilk teminab on bin ikiyüz doksan altı lira 27 lanuttur. 
5 - Şartname, keşif ve projeleri 946 kunıta M. M. V. icli. O ıırada Framada earap Mı.tat Orel 

... amı vardı. Fran• Ziraat 
Nnın da verditi nutukta üzüm, Adres: Beyler Numan so-
Fr9Daz üzümünün yenmeaını katı No. 23 
tavsiye ediyordu. Nazır di- Kabul saatleri: Öğleden evel 
yordu ki: saat 10-12 öğleden sonra 

- Fran11z üzümü, dünyanm 15.30. 17 Tele. 3434 
en iyi ve faydalı üzümüdür. 

Çinki Kanuni Süleyman ta
..... Birinci Fransovara 
fee bağlarından hediye edilen 
a.ma 9ubuldanndan yetittiril· 
mittir. 

Bu yazı ....._.bda düşün· 
dü•. Fraa...ı.r kendi üzim
leriai mi rekli111 ediyorlar, 
yok.- pk ıthhat ve fayda 

~~~üzümü? 

.,~ ..... ye 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Krun~ı of la 

lft v• Tenaetll hastaltk· 
le" ve Wlektrtk ted'evlal 
lzmir • Binnci beyler tokalı 
Elbamra Siftem'alı a&asında 

T f'llefon : 3479 
~~~~!!!!!!~ 
iitehassısı 

Doktor 

elAI Yarkın 
pir"' Memleket hutaneıi dahili hastalıklar ıeririyyat şefi 
Pawdaıı maada hergün but•lannı muayene ve tedavi eder. 

Mu1enehane : lklncl Be1ler aokaGı No. 65 
Telefon: 396& 

tvı : &waep"r:t:i:'r il:"' No. 201a 

sabn alma komisyonundan alınır . 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni te~inat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelennde yazılı belgelerle 
bu işi yapabileceklerine dair 937 yılında alınmış ba· 
yındarlık Bakanlığı vesikası ve mali vaziyetinin bu işe 
müsaid olduğuna dair 937 yılında alınmış Ticaret 
odası vesikası ile birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden behemhal bir saat evvel M. M. V. satın alma 
ko. na verilmeleri. 13 18 24 28 2793 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisada Tümen 1cıtaatının senelik ihtiyacı için (24) 

ton sadeyağt kepah zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 

komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Münakasası 27 Atuıtos 927 cuma günü saat on ye· 

dide Manisada Tümen satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

4 - Kilosunun muhammen bedeli (97) kuruı, yekun tutarı 
(23280) lira ve muvakkat teminab (1746) liradır. 

5 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olduklanna dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını münakaıanm yapılacajı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyona vermit ola· 
eaklardır. 8 13 18 24 2757 

Kültür Lisesi Müdürlüğünden 
Kız ve erkek öğretmenlere 

(Fuar) münat~betile lımire gelecek lctz ve erkek ötretmen· 
ler (Kültür Usesi) yatı dairelerillden iatifade edebilirler. 

lzmir sicili ti-
caret memurlu
ğundan: 

Tescil edilmiş olan Şark 
balı "Di Oryantal Karpet ma· 
nifakçorers limitet,. şirketi ta
rafından lsak Frankoya veri· 
len vekaletname ticaret kanu· 
nu hükümlerine göre sicilin 
2070 numarasına kayt ve tes· 
cil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 • Vekaletname 
Bin dokt1z yüz otuz yedi 

yılı Ağustos ayının on ikinci 
perşembe günü saat on radde
lerinde lzmirde Güzelizmir ha
nında kain hususi dairesinde 
vazife başında bulunan lzmir 
birinci noteri Mehmed Rifat 
Bayraktar oğluna niyabeten 
ve vukubulan talep ve davet 
üzerine ve mumaileyhten te· 
likki eylediğim emir ve me· 
zuniyete binaen ben mezkur 
daire memurlarından Ahmed 
Refik Geçtan; lzmirde birinci 
kordonda kiin Şark halı kum· 
panyasına gittikimde orada 
hazırlar olup yanıma gelen: 
lzmirde birinci kord.nda ki· 
in Di Oryantal Karpet mani
fakçores limited şirketi namına 
fzmir üçüncü noterliğinden 
tasdikli ve bir sur~ti dairemiz 
vesaik doayaaının 930 tarih 
ve 1/67 sıra numarasında mah
fuz sirküler mucibince müçte
mian imzaya selilıiyettar ıir· 

keti mezkure baş muhasebe· 
cisi Gabriel Russo ve katibi 
umumi muavini Wılliam H. 
Hail' dan davetimin sebebini 
sorduğumda takrir edecekleri 
gibi tarafımdan re'sen bir ve· 
kiletname yazılmasını istediler. 

Kendilerinin kanuni ehliyeti 
hait: olduldannı .aladmı. Kar
şıyakada Fadılbey 10katınfla 
10 numarada oturan Friç Di
zidoro ve lzmirde Kahraman· 
lar mahallesinin ikinci sokakta 
4 numarali evde oturan Şükri 
Gençbya da tabit ve muarrif 
sıfatile lupır bulunuyorl...dı. 

Bu tabitlerin tahadete mani 
bir halleri olmadıjını IOrup 
ötrendim. Bunun üzerine mit
tikan IÖI aldılar ve dediler W: 
Müçtemian temsile selibiyettar 
bulundutumuz Di Oryutal 
Karpet Manifakçoren limited 

şirketi pbm,eti manniJe1i 
ii&erinde mukayyet ve m&leo-
cel bulunan: . 

1 - lzmir tapu müdlriye
tinden verilen Atu.ıôs 928 
defteri şehir tarih ve 19 sıra 
ve 633 mu&.mele ve 283 cilt 
ve 1 OS varak numarala tapu 
senediyle lzmirde T eşrifiye ve 
ikinci Kordon mahallesinde 
vakı ve hududu tapu aenedine 
nazaran önfinde cadde satan· 
da 1 ve iki numaral, analar 
solnnda onaltı numaralı ana: 
arkasında 3 ve 7 numaralı 602 
metre murabbaı mıkdannda 
yeni 53 numaralı ada dahilirı-

de bir kıt·• ara. 
2 - Ve yine lamtr tapu 

müdüriyetinden verilen Afus· 
tos 928 deıteri şehir tarih, 17 
sıra, 631 muamele, 983 cilt, 
105 varak numaralı tapu te

nediyle lımirde Birinci Kor
donda vakı ve hududu tapu 
senedine nuaran önünde bi· 
rinci kordon satında 3 m11na
ralı arsa, solunda 30 metrelik 
yol, arlcasmda 1 1 numaralı 
arsa ile mahdut bir ve iki ot· 

ki ve 340 yeni numaralı ve 
470 metre murabbaı elli üç 
santimden ibaret yeni elli bir 
numaralı ada dahilinde bir 
kıt'a arsa. 

3 - Ve yine lzmir tapu 
müdüriyetinden verilen Atua· 
tos 928 defteri şehir tarih ve 
18 sıra ve 632 muamele ve 
283 cilt ve 10.S yüz beş varak 
numaralı tapu senediyle t..ir
de Birinci ve 1kinci kordoada 
vakı ve hududu tapu senediae 
nazaran sajı t ve 2 numaraf ı 
arsalar, ıolu ikinci kordon 
caddesi önü yirmi metrelik 
cadde arkuı 10 No.lu arlA 
ile mahdat 11 atik ve 340 ce
dit numaralı 329 metre mu
rabbaı 52 santimden Jbaret 
yeni S 1 numaralı ada dahilin· 
de bir kıl' a anadan ibaret iiç 
parça ıayri menkul emvali di· 
leğine münasip göreceti bedel 
ve şeraitle ve toptan veya ayrı 
ayrı olarak veya her biri par
ça perça olmak kaydiyle kat· 
iyyen satmağa ve pualarıaı 
almağa, ve mütterileri na· 
mına tahvilli •tasarruf ar 
amelelerini icra ve tapu 
sicil muhafızlıfı önünde fe
rat takrirlerini vermete ve 
tapu sicilleriyle tanzim oluna
cak sair her nevi ewalc ve 
defatiıe imza kOflll ... meıun 
ve talibiyettar ol-k üzere 
emin ve mütemeclimiz firkeli
miz mubuehecili tt.,... oflu 
fototraft yep11tk luk P..-.ko
)'U olarfatla bU1Uıi vekil t.,.... 
ettftc. Dediler ft l&zlerifti bP 
tirdiler verilen bu takriri b.ıO 
yeminli noter bir nuıba otaraft 
tanzim tanzim ettiiD ve teır 
dHerine yüksek seale aaçtkça 
okudum tamamen iatedildsl 
gibi yazılchfmı bildinıaelttl 
üıerine bu \'ekil~ zlrlaf 
hepiiniz imza ett'lk ve 'tnlhilt' 
ledik. 

1'l/8/9'lf 
Şahitler: iaöUl.n 
Milekkiller: ılrket 'ft....

ve imzalan 
Noter öll'bi: llblall 
t. C. lımır 'bittnei • ..,~ 

rdmi mtlhril Ye im
Umwn1 Na: 6434 
ltbu vekiletnara-e ~ 

daireda aldı 12-8'"7 ~ 
~ 6234 umumi aumarah 
lana uyıuaa dldutu tudik 
hndı. Bin dokuz Jib otGI 
di yılı afUstos aymm ou 
kımmcu peryembe ahlL 

lzmir birina noteri 
met Rifat Bayrakt. #.;. 
resmi mlbrG .,....,.. 

i ............. 
30 bttftluk damp rJil: 
60 kurtluk liatç ..... 

Askeri fabrikalar umum 
dürlüğiinden: 

t EylOl 937 çarşamba rfinil saat 15 te bpah .... 
edileceti 11, 14, 16, 18 Teminaz 957 .......... Alil .Mım~ 
3S kalem çelik tartnamf!linde cfetitiklik ~ 
göriild6tünden mnktr •ilinlar blkimaildlr. 

17 19 21 23 
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24 A~uıt~ 937 

Kap' il k ilt-

Çal kaza i ·ye reıs i-
ğ.nden: 

EksiJtmeye konulan iş Çal kasabasının 50·hektar meskun 
ve 1 O hektar gayri meskfiı; kısmınm halihazır haritasının 
alınmasıdır. 

Meskun kısmın beher hektarı 25 ,.e gayrı meskun kısmın 
beher hektarı 15 lir olmnk lİzl•ft• ıııuhaınm(·ıı ke:;.ıf he· 
deli (1400) liradu. 

2 Bu İ:ı;c .:ıil ~aıtmııııclt>ı \ ' t ı \U k -,uı.lhfliıı : 
A · Eksıltıııe ~artnaııH·~i 
B - Mukavt-!e" pıoj ,·si 

C - Nafıa Vekaletinin şehirler ve kttsnbalarrn halihazır 
haritalarının alınmasına ait şartınme. 
isteyenler ve evrakı bıı ~~ rtııam t' l c ri Denizli nafıa 
müdtirlüğünde ve (al brledıyesıııdt· görüp İrıcı•leyc
bilirler. 

3- Eksiltme 9191937 tari!ıindt· Perşembe günü saat 17 de 
Çal belediyesinde te~ kkül edecek belt dıye encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye gircbilmt.4' için isteklilerin (105) lira muvak
kat teminat vermesi bundan başka Nafıa Vekaletinden 
1938 senesi için şehir ve kasabaların halihazır haritaları
nın alınmasına Ait müteahhitlik vesikasını haiz bulunması 
şarttır. 

5- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6- Teklif mektubları yukarıda üçiincü maddede yazılı saat· 

ten bir saat evveline kadar Çal belediye dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posla ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 ncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazrn1dır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

24 31 (2935) 

izmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kalın çul ve 
4206 kilo iskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlıkla satıla
caktır. 

Muhammen fiatları 10 ve 3 kuruş teminntı 90,85 liradır. 
isteklilerin 27181937 günü saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki 

komisyona gelmeleri. 24 25 2920 

• 
1/TE:~JG:N 

YEili WALLAI 
-PAZARLARINDAN AL 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 
Göztepe 

h 20/8/ 1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 
er gün saatu9 - 12 dir. 

.ı Orta Okul bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf var
\llr. iki senede bunlar Enstitüyü bitirirler . 

. !<ayıt için lazımgden belgeler : l - Tahsil belgesi 2 -
Nufus hüviyet cüzdanı 3- Resmi doktordan sıhhat raporu 
~·e yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 - 6 boyunda 
0toğraf. 

Akşam Kız San'at Okulu 
Gazi bulvarı No. 24 

~~ 119/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
un saat 14 - 17 dir. 
Akşam Okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek 

llltcburidir. 15 18 20 22 24 26 2846 

ANAOOLU 

Sağır, Dilsiz ve Körler 
essesi müdürlüğünden: 

•• mu--

Ukuı ya~ar askerliğini yapmış bır bahçevanla ütü, dikiş ve 
ev idaresinden anlar okur yazar bir bayana ihtiyaç vardır. 
Bahçevan ücreti ayda 3000 kuruş çamaşırcı ücreti ayda 3500 
kuruştur. Orta ve oda hizmeti ücreti ayda 2000 kuruştur. 

Karşıyaka Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi müdürlüğüne 
müracaatları. 24 25 292.a __ ,,,,__... ________ _... __ ~~~~~~--~~ 

Milii Emlak Müdürlüğünden: 

~,Yfı T 

Kapalı zarf usulile eksiltlio 
me ilanı 

Çal kazası belediye reis
liğinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş· Çal kazası belediyesine ait bir 
kısım mezbaha inşaatıdır. Keşif bedeli 1727 lira 45 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şarmunesi 
B - Mukavelename. 
C -.- Fenni ~artntsıııc::,. 
l6itiy.crıl('r hu ~vrakı ~al belC"diy(" Jairesiııdt> Köıi.ıµ 
tt!tkik c:debilirlcr. 

3 - EksHtme 9 19/ 937 laaihinde perşembe günü saat 

17 de Çal belediye dairesinde teşekkül edecek bele
diye t>ncümeııi huzurunda yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek içini isteklilerin °o 7,5 muvak

kat lem inat vcı mcsi vt• bu işte ehliyetleri olduğuııa 
dair Denizli Nafıa miidürlüğünden alınmış ehliyet •c

sikasıııı haiz bulunması lazımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yaz.ılı sa

attan bir sa .. t evveline kadar Çal belediye dairesine 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup-S. No. 

835 
834 
837 
838 
868 

Turan Menemen C. 196 taj No.lu 6! 2,50 M.2 arsa 200 ların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel-

2 miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka-

Lira 

" " " 49 " " 1320 " 528 ı 1 " patumış oması azımdır.i Postada olacak gecikmeler 
" " " 29 " " 3l61,60 " '' 650 kabul edamez. 24 31 2936 
,, ,, .. 29 A. ,, 5136 ,, ,, 1100 

Buca Özdenıir S. 14 No. Ziya paşa S. tan 11 No. 300 lzmİr vakıflar mÜdÜrf Ügv Ünden 
alan mağaza. 

888 Kahramanlar Sepetçi S. 44 taj No. lu 354,l 7 142 Seneliği Cinsi Mevkii No. Vakfı 
M.2 arsa. L. 

890 Tepecik İncirli S. 1 taj No. lu 1~50 M.2 arsa 60 36 Ev Mirali S. 211/46 H. Salih mescidi 
924 Karataş tramvay C. 247 taj No. lu ev 1600 54 .. Burç S. 213155 " 
925 ,, ,, C. 249 taj No. lu yağhane fabrikası 1400 84 " Ali reis yeni S. 215/32 " 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine talip çıkmadığından Yukarıda yazılı akarat kiraya verilmek üzere müzayedeye 

çıkarılmıştır. ihalesi 3 191 937 cuma günü saat 15 tedir. Ta-
10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. lhalesi 2-9-937 tari- )iplerin Vakıflar idasine müracaatları. f4 2 2935 
hinde perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak 
Müdürlüğüne müracaatları. 9937 İzmir Komutanlığı İlanları 

M • • k A •• d•• İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
anısa IS an mu urfÜğÜnden ı 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon-

Tek ev Bir evin keşif mu_Ştur. 
bedeli 2 Tahmin edilen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk te

minat parası 1875 liradır. 
Tip Nevi Adedi Lira K. 3 Ih ı · 9 E l 1 937 b M M a esı y ii perşem e günü saat 15 tedir. 

anisaııın urad;ye köyünde 4 Kfügir 21 632 07 4 Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde M. Mv. V. satın 
,, Koldere köyünde 3 Kerpiç 39 609 58 alma komisyonundan alabilirler. 
•• Mütevelli köyünde 3 ,, 35 609 58 5 Muhabere ile şartname gönderilemez. 
.. Hocalı ,, 3 .. 24 609 58 6 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
,, Çobaııisa ,, 3 ,, 24 609 58 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale 
" Saruhanlı ,, 3 ,, 12 609 58 gününden en az bir saat evveline kadar teminat ve 
,, Gömülcdi ,, 3 ,, 25 609 58 teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna 

Geri ,, 3 ,, 12 609 58 vermeleri. 24 8 24 7 2487 

" K~yışlar •• 3 " 14 609 58 lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundarı: 
Alaşthir kazasının Dereköyünde 3 ,, 31 601> 58 
S 1 - Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12000 

alihli kazasının Yeşilova köyünde 3 ,, 4 609 58 
Akh metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 

isnr bza merkezinde 2 Kargir 3 691 35 k 
onmu~tur. 

Akhısarın Mannaıa nahiycsindt• 2 " 5 691 35 2 Tahmin edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat pa-
" Palamut nahiyesinde 2 ,, 2 691 J5 rası 2925 liradır. 
" Selendi köyünde 3 Kerpiç 12 609 58 3 ihalesi 1/9/937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
" Sakarya köyünde 3 .. 3 609 58 4 Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
,. Mecidiye köyünde 2 .. 2 609 58 alma komısyonundan alınabilir. Muhabere ile şartna-
" Dereköyünde 3 ., 1 609 58 me gönderilemez nümunesi komisyondadır. 

Son.a kazası merkezinde 2 Kargir l 691 58 5 - Eksiltrnt>ye ~ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
1 - Yukarıda yazılı mevkilerde inşa edilecek göçmenleri- üncü madJelt'rindc istenilen belgelerile teminat ve 

ııin evelce yapılan ilanlardaki keşif bedellerinin dun görülmesi teklif nıcktuplarile birlılrte ihale gününde en geç bir 
b 1 saat evveline kadar M. M. Vckaldi satın alına ko-

hase ile ta ip zuhur etmediğinden m ... halli rayiç ve işçilikler 
üzerinde yeniden incelc.!ıneler yapılarak tesbit edilen baladaki misyonuna vermeleri. 14 19 24 29 2795 

kıymetler Üzerinden 3-9-937 cuma günü saat 16 da Manisa İzmir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
iskan müdürlüğünde açık eksiltmeleri yapılacaktır. 1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300, 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri ve diğer bilu- bin ila 350 bin metre ve bir melresıne tahmin edılen 
mum malzemesi müteahhide ait olmak iizere inşaat anahtar fiatı 75 kuruş olan 100 bin ilci 150 bin metrf'! porta· 
teslimi surctile olacaktır. tif çadırlık bezler ayrı ayr'i kapalı zartla alınacaktır. 

3-Münakasaya iştirak etmek istiyenler her mevkideki evlerin 2 - Birincisinin şartnamesini 1313 ve ikincisinin aşrtna-
beşr, onar adetten ibaret guruplar için teklif yapabilecekleri mesini 563 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
gibi perakende suretile de teklifatta bulunabilirler. yenlerin her gün komisyona gelmelerir 

4 - Her müteahhit kaç ev taahhüt ediyorsa 0 miktar evin 3 Birincisinin ilk teminatı 14250 ve ikincisinin ilk te
minatı 6875 lira. 

mecmu kıymetleri üzerinden % 7,5 teminat akçesi yatıracaktır. 
5 _ istekliler fenni, hususi, idari şartqameleri, plan pro- 4 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 27 /9/937 cuma 

ielerini görmek üzere Manisa iskan müdürlüğüne ve kazalarda gü.ıü saat 11 de ve 100 bin ila 150 bin metrenin 
kaymakamlara müracaat edebilirler. ihalesi 24/8/937 cuma günü saat 15 dedir· 

6 - Eksiltmeğe fireceklerin kanuni tarifata göre vesaikini 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
komisyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etme- 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
leri ilan olunur. 2925 ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en 

az bir saet evvel M. M. V. satın alma kömisyonuna 

Sıhhat ve içtimai muavenet ___ v_er_m_eı_er_L __ ı_ı_ı1_2_1_2_4 ____ 2_1_s1_ 

mu•• du••rJu"' gv •• d İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: Un en: Yapı iki garaj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Cinsi Aded Muhammen kıymeti Teminat miktarı Keşif tutarı (32036) lira 84 kuruştur. Keşif proje ve şartna-

Torna makinesi 1 600 Lira % 7,5 meleri parasile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi 7 /9/ 937 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi için alınacak yukarda salı günü saat 11 dedir. ilk teminatı 2402 lira 70 kuruştur. 

evsafı yazılı bir aded torna makinasının münakasası 31/8/937 Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
salı günü saat 10 da Sıhhat müdürlüğünde yapılacağından 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
taliplerin hergün şartnameyi ıörmck üzere Sıhhat müdürlüiü teklıf mektuplarını havi zarflar ihale günü saat ona kadar 
bürosuna müracaatları ilan olunur. 2924 M. M. V. sat. al. ko. na vcninler. 18 24 28 3 2880 



»•1'• a 

Sütana istiyenler 
Sütanalık yapmak istiyorum. 

ihtiyacı olanlar Karşıyakada 
Hürriyet sokağında 53 No. la 
evde Mahmed kızı Bayan 
Zebraya müracaat etıioler. 

ANAUULU 24 Aguıtoe 937 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive eJerlt~r. 

--------------------------------------------------------------~ - Nafia teknik okulu 
u~r~~ = lüğünden; 

müdür-

Ceb fenerleri 
- Türkiye umumi satış hakkı: /smail Ömer /şç~n 

Galata Haıaççı sokak No. 5 __...,, 

Fuarda satış yeri TRAKYA paıJ• 
_,,onu karşısında , 

Tecim lisesi direktörlüğündeıl1~' kab" Okulun, lise orta ve kurs kısımlanna talebe kayt ve 81' 
k k · l" · · her 1 başlamıştır. Gerek ayt ve gere saır ma umat açın . 

9 dan 12 ye kadar okul direktörlüğüne müracaat ediloıel•· 
20 23 27 2898 


