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BAY EDEN 
Avam kamarasında mü
him beyanatta bulundu. 

Belgrad, 18 (Radyo) -
lngiltere hariciye nazr ı 
Bay Eden, 'bugün Avam 
kamarasında beyanatta bu· 
lunarak, ltalyan muvazzaf 
kıtalarının ispanya cep
helerinde lıarbelmekte ol
duklarını resmen bildir· 

------------
Balkan devletlerini biribirine bağlıyan çözülmez 
rabıtaların tam ahengi, beynelmilel teşriki me-

sainin en güzel misali olarak gösterilebilir 
miştir. Ankara, 18 ( A.A) - Dr. 

B. Tevfik Rüştü Aras Romanya 
Dış Bakanı Ekselans Viktor 
Antenesko ve refikası şerefine 
Hariciye köşkünde bir ziyafet 
vermiş, B. M. Meclisi Reisinin 
ve Başvekilin, Vekillerin, Ro
manya elçisinin ve elçilik er
kanı ile Dışişleri Bakanlığı 
ileri gelenlerinin hazır bulun· 
duğu bu ziyafeti kordiploma· 
tiğin de iştirak ettiği büyük 
bir kabul resmi takibetmiştir. 

Ankara, 18 ( A.A) - Ro
manya Dış Bakanı B. Viktor 
Antenesko ~erefine verilen zi
yafette Türkiye Dış Bakanı 
B. Dr. Aras aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

Bay Bakan, 
Samimi ve semereli Atina 

teşriki mesaisinin ferdasında 
Ekselanslarının Türkiye'ye mu· 
vasalatı bu pek cemilekar zi
yarette kendisirıi dost ve müt
tefik Romanya'ya bağlıyan kar
şılıklı hissiyatın ve samimi 
dostluğun hakiki tezahürünü 
göstermekte olan Türkiye için 
hakiki bir sevinç sebebi ve 
Cumhuriyet hükumeti namına 

Ekselansınıza memleketimize 
hoşgeldiniz dem~k benim için 
hususi bir zevktir. 

Tarihin teselsülü ve beynel· 
milel hadiselerin keşmekeşi 
içinde Türkiye ve Romanya 
kiyasetin icabatını fark ve tem· 
yize muvaffak olmuşlar ve da· 
vaların en güzeline hizmet için 
kendilerine terettüp eden va
zifenin ehemmiyetini müdrik 
olarak menfaatlerini artık unu· 
tulmaz bir eser olan Balkan 
antantında birleştirmişlerdir. 
Antantımıza dahil devletlerin 

münasebetleri gerçi her türlü 
apolojinin fevkindedir. Fakat 
gururla ve sahte tevazudan iri 

Elize sarayında 
Mühim bir toplantı oldu 

f'arie, 18 
(Radyo)· Fran
ı;ız kabinesi, 
l :.lize snrayrn· 
da rcisirumbur 
ll. Lebrun'un 
haşkaolığı al
tında toplan· 
lrııı Te umu· 
Ilı i vaziyet et· 
rafında müza· 
kerelerde bu· 
lunınu§tur. B. Lebrun 

Alakadar meha r il, bu toplan· 
tıya büyük ehemmiyet atfetmekte 
•e Fnmea'nın, harict vaziyeti em· 
laiyetli gôrmemekıe oldup bnaa-.. 

'J l '' 1. 

.. 

Ankaramızdan bir görünüş 
olarak şunu söyliyebiliriz ki, beynelmilel teşriki mesaınm 
bizi bağlıyan çözülmez rabıta- en güzel misali olarak göste-
ların tam ahengi ve kuvveti - Sonu 4 nca salıiftJtlf! -

Hayay'ın temel yasası 
Heyetimiz, dün Cenevre'den 

hareket etti 
Jetanbul, 18 (Huı11ai) - llatay'm anayasasını tanzim etmekle meo· 

gul bulunan uluslar ıosyetesi komiıyonu, yasaoın müzakereıini nisanın 
beşinci gününe talik eylemiştir. 

Alakadarların Lu müddet zarfıncla ~·eni bir preje tanzim edeceğini 
beyan t-diliyor. 

Meneınencioğlu Bay Numan Rifat'ın başkanlığında bulunan heyeti· 
mir, tatilden i11tifade ederek Hariciye Vekıiletile temaıılarda bulunmak 
üzere bugiin Ccnevre'den hareket etmişlerdir. Heyetin, yann (bugün) 
buraya vasıl olmaları muhtemeldir. Heyet, derhal Ankara'ya gidecektir. 

BALIK 
Büyük bir servettir. 

lzmir' de 15000 lira sarfı sure
tile balıkhane kurulacak! --

Bag Eden'in bu begP
natı, Avam kamarasında 
asabi bir hava garatmışt ır. 

Siyasal meha/il, lngil
fP.re - ltalga münusebatı
nın son sa/halarından mem
nuniyet göstermemektedir-
ler. 

~----------------~ Belçika kralı 
Londra'ya gidiyor 

~ 

Belçika kralı Leopold 
Eondra, l 7 ( A.A ) - Salibi· 

yettar bir menbadan öğrenildiğine 

göre, Belçika kralı önümüzdeki hafta 
bidayetinde Belçika'nın bitaraflığı 

hakkında İngiltere hükumeti ile 
müzakerelerde bulunmak üzere 
gayri reımi olarak Londra'yı 7Jya· 
rd edecektir. 

Londra, 1 7 ( A.A ) - Belçika 
kralı, pazartesi günü buraya gele· 
cektir. Kral Belçika ııefarethanesin· 
de ikamet edecektir. 

Londra'dıt 3 gün kalacak olan 
kral Belçika'oın bitaraflığı mese· 
lesi hakkında muhtelif İngiliz ri· 
cali ile görüşt:eektir. 

Dalyanlar temizletilecek, istihsa- M.. .,-6. h..cd· 
ues. ı ır u ıse 

laf artacak, fabrikalar kurulacak Turgutlu, (Hususi) - Şeh· 
İktıaad Vekaleti deniz mahsul· 

leri müdürü Bay Mazlum Ataman, 
refakatinde mütabasaıs Bay İsmail 
Ôzkul olduA"u halde, dalyan ve ba
lıkçılık işlerimizi tetkik etmek 
üzere ıehrimizo gelmiotir. fü•vela 
lstanbul'a giailmi~, 

.Apolyon ve Manyaa gölleri 
dalyanları tla tetkik edilmiştir. Şim· 
di de İzmir limanı, balıkhanesi, 
dalyanı ve müteakıben Bodrum, 
Külliik ve ta İskenderun körfezine 
katlar olan dalyanlar \'e umumi 
balık vaziyeti gözden geçirilecektir. 

• • • 
Deniz mab~u1leri Qzerinde hü-

kiımetin hazırladığı kanun layihaaı 
çok mühimdir \'e yakında Kamu· 
tayın tetkikine sunulacaktır. Bu 
kanundan, modem, zengin bir ba
lıkçılık eanayiinin teıiei naruına 

çok hiyOk vo hayuh Detioeler 

Yapılan tetkik, bizim anladı· rimiz Belediye reisi Bay Cev· 
ğımıza göre; kanuna dd nlznmna· det Ôktem'e kalblerinde iğ· 
meyi hazırlamak ve bunun için de birar besliyen üç şahıs martın 
mevcud dalyanlan, tesieatı, balık· 15-16 gecesi akşam saat yedi 
çılanmızın ihtiyacını bir daha raddelerinde evine giderken 
görmektir. önüne çıkıp eline bir kağıd 

Kanun layihası, 10 milyon lira vermişler, mumaileyh elektrik 
- Sonu 5 i:!!_ sahifede - altında bunu okurken ansızın 
General Metaksas arka taraftan ceblerinden çı· 

kardıkları bir demirle başın· 
dan yaralamışlardır. 

Balkan iktisadi konse
yini açtl 

lstanbbul, 18 ~llusuıi) - Ati· 
na'dan haber verildiğine göre, Bal· 
kan antantı iktıeadi konseyi, diin 
Yunan başvekili general Metaksasın 
bir nutkile açılnuştır. 

Yugoslav murabbası, konsey 
riyasetine seçilmiş ve müteakıben 
dört devleti alakadar eden iktısadt 
meieleler flaeriDde mOzakerelere 

. ıt.....,· bir 

Zabıta bunlardan ikisini 
derdest etm;ş ve mütecasir
lerden Kazım çavuş firar et· 
miştir. Kazım çavuş, zabıtaca 

aranmaktadır. Ele geçeceğine 
şüphesiz nazarile bakılmak
tadır. Reisimiz derhal eczane· 
ye kaldırılmış, hükumet ve be
lediye doktorları tarafından 

durm 
• 

tır 
Belediye reisi İstanbul' da 

Fuarımız, şarkın en m · 
tek8mil bir fuarı olaca ·-·--Hariçten . gelecek eşya • • 

ıcın • 
bin liralık döviz verildi 

fstanbul, 18 (Hususi) - An
kara'da fuar işlerini takip etmiş 
olan 1zmir belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uz; bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiş Ye öğleden ı;onra 
1'icaret odasını ziyaret ederek f e
trnLul'lulann da fuara iştirakleri 

için görüşmelerde bulunmuştur. 
Belediye reisiniz, cumartesi güna 
İzmir'e hareket edecektir. 

Dr. Bay Behçet Uz, Ankara'da 
"ki teşebbfisleri netiee11i hakkında 

b~na ou beyanatta bulunmuştur: 
- 150 bin liralık serbest 

döviz ve hariçten gelecek eşya için 
lazım olnn kontenjanı istedim. 
llüldlmet bunlan vermeği kabul 
etmiştir. 

1 

lzmir ve lstanbul belediye 
reisleri karşı karşıya 
Bu sene, her senekinin fevki 

de olacak olan 937 c.ntetoasyon 
Ankara'da yedinci entemayonal fuarı, 20 ağustosta aı;ılaeaktır. BI. 

fuanna aid teşebbfislerimizi ikmal tün Avrupa tren ve vapurlannck 
etmiş bulunuyoruz. foar için yüzde 40. 70 niıpctind 

1stanbul'da cumartesi gününe tenzilat yapılacaktır. fzmir foanm, 
kadar kalarak. alikdarlarla temas- f ıarkın eo büyük, en müteklmil ,.. 
larda huluuacağım. en güzel fuan haline koyaçagız. 

Bay Mussolini'nin nutku 

Libya' da bundan sonr 
yeni bir hayat başhyaca~ 
8. Mussolini İtalya'nın Arab'lar 
adalet ve refah vereceğini söyledi 

Trablusgarptan bir görünüş 
Roma, 18 (Radyo] - B. )Iu~- Faşist İtalya bunlara mukabil 

aolini bugün Trabluı'da Kale mey· ıize müteşrkkirdir. Sizden sulh, 
danında, Trablus'luların verdiği .kı- süküo ve gösterilen İ§lerde çalıt-
lıcı teslim almıştır. mak ister ve mukabilinde size eulh 

B. Mussolini, bu merasim mü- Ye adalat vereceğiz. 
nasebetile toplanan bir sürü bedevi Roma, eıze daha iyi mukad-
ve çöl adamı karıısında kalenin derat haurlamaktarhr. Trabloı 
balkonundan şu nutku iratl etmiştir: halkı, ıözlerimi evlerinize levha 

"Trablus Arab'ları, şeklimle a!lmalıınnız, ben ıözümd 
İtalya kralı ..-e Ilabeşistan im• tutan bir adamım.,. 

paratoro beni 11 aene sonra sizi B. Mu~solini'nin nutku Arab· 
bir daha ziyarete memur etti. Bu lar tarafından alkışlanmış ve çöl-
ziyaretten makead topraklarrnızdan den toplanmı~ süvariler bir takım 
azami istifade ve ibtiyaçlannı an· oyunlar oynamışlardır. 
lamaktır. Mussolini u~ulen beş defa hal-

Bana bir kılıç hediye ettiniz; kona çıkarılı\11~ ve alkı§lanmıştır. 
kılıç hem .kuvvet, hem adalet rum. -------
zudur. Bu hediyelerinizi Roma'ya Satış kooperatifleri 
götüreceğim. Libya'da yeni bir ha· Ankara, 18 ( Hususi ) - Biri 
yat haolıyacaktır. İtalyan oğullanı;a .\1anisa'tla ve diğeri de Kemalpa· 
hizmette gösterdiğiniz gayret bizi ~a'da olmak üzere iki üzüm ve 
memnun etmiştir. incir aatış kooperatifi tesis edile. 

Habeoistan'da bisim heeabımı· eektir. 
ıa d6ktilğf1DO& kan çoktur; bu Bu kooperatif Jer faaliyete ge-
uu lmWe ı..ı .. 
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Olüler 

irfan Hazar 
Az veya çok hepimiz. ölülerle hayatımız• geçiriyoruz. Elimize aldı· 

mız bir kitabın eııtırlanndıın tanıdık J'ııhut tımımndık bir ölü muhar· 
1irin ha~1 uzanı)Or. Elbette biz, ölülerin imanlarilc, onların yanlış veya 
do,..ru idc~Herile gıdalanan diril~riz. 

Kubilay ihtif a·li Türkiye liman
lzmir veM~;isa'dan farı arasında 
Menemen'e hususi Nakledile~"*;k tica

Ôlü)ü mezardan çıkarmak, etini kemiğini bir mendile sardıktan 
oııra .oou bir knbveye getirmek ne iğrenç şeydir! Yn onlann fikirleri? 

<llulcrin fikirleri.. Onları ise kafamızda tn~ımnktnn, cebimize sokmak· 
tan, kitaplara, gazetelere ynzmaktau, onların aye inde şurd hurda mll· 
u ka,alar )apmaktan hiç \azgermiyoruz. Ôlüll'rin kokmuş cİ!Iİmlerinden 
ne kadar i[;rcııi) orı>ak, manevi -,,•arlıldarının ni,anc i olan fikirlerine de 
.o ni petle ha~lıinı) oruz. 

f "piı tizıııedlniu, ölüliilerle konuşmak için çektikleri bunca sıkrntı· 
)& ııe haccı? Biz her ~üu onlnrla beraber dcğı! miyiz? Anamız, babamız, 

enç )n,ın toprağa ı;ömdüğümılz yanumuz.. lıcr saat bizimle koııu:nıı· 

)urlar mı? 
Geçelim yakın nkrnLnlnrı: 
Ecleluynt hocn ı diri Esaıl Çınar, ölü aıoık Kcınal'in diriler içinde 

en aziz do tudur 'e dnima ouunla beraberdir. Evde, mektcktc, çıır~ıda, 
pnzard .• 

Piri doktor Kllmrao 'ın t'kscri günleri ölü Ziya Gökalp'le geçer. 
Oıııın Türkçfilıık e a tarı> ndlı kitubı, doktor Kıinıurao•ın radyosudur. 
Dok.tor, öbür dünya ile kültür mu\'a ala ıııı bu radyo ile temin eder. 

Ölü I'uzuli ve Nailii kadimle, ölü Kari Murks ,.e Kamil fllamnr· 
)ODln Kemcraltında ko\kola gezen, dudak dudağa öpilsen kaç diri dost 
tnnınnı? 

luhııkknk ki ölüler bizde yn~ıyor. Biz de öldükten sonra, bizden 

sonrakilenlc ya l) ocağız. 

• 
ideal erkek! 

ideal koca, ideal erkek 
hakkında epice kağıd ve mü· 
rekkep sarfedilmiştir. Fakat 
Amerika'lı bir artist, Mis Briç 
son olarak ideal kocayı 10 
maddede tefrik etmiştir. 

Mesuliyeti bize raci olma· 
mak üzere bu on maddeyi 
yazıyoruz: 

1 - Dört başı mamur ol· 
malıdır. 

2 - Masum görünmeli, tec
rübeli olmalıdır! 

3 - Zevcesini, yemek pi· 
şirmekteki mahareti ve mu· 
vaff akıyeti ile değil zekavet 
ve güzelliği noktasından meth· 
etmelidir. 

4 - Karısı ile birlıkte, 
nyni derecede ihtiyarlamalı, 

zinhar daha genç kalmama· 
lıdır. 

5 - Nükteperdaz ve şaka
cı olmalıdır. 

6 - Çocuklarını çok sev· 
melidir. 

7 - Ketum ve dürüst ol
malıdır. 

Sonuncu kazazede! 
1901 senesi 22 şubatında 

Okyanus denizinde büyük 
Riyodö Janeyro vapuru bat· 
mış pek çok yolcular boğul· 
muştu. 

Bu kazadan kurtulan ancak 
beş, altı kişi idi. Bunlar ara· 
smda vapurun doktoru A. A. 

O'ney vardı. Bu doktor 
~imdi Sanf ransisko hapisha
nesi doktorudur. 

Vapurdan kurtulanlar her 
sen kurtuldukları gün dokto· 
run nezdinde toplanırlarmış. 

Fakat bu seneki içtimada yal· 
nız, doktor bulunmuş. Çünkü 
diğer kazazedeler birer, birer 
ölmüşlerdir. 

Taç giyme masrafları 

Vakıa bizi hiç alakadar et· 
miyen bir mesele kral ve hü
kümdarların taç giyme mera
simidir. Fakat bu hususta sarf 
olunan masraflar, merakı mu
ciptir. 

İngiltere Maliye Lordu Al
tıncı Corc'un taç giyme mas
rafının 524,000 sterlin olacağını 
tahmin etmektedir. 

8 - Zevcesinin .kanaat ve 
tabiatlarına hürmetkar olma
lıdır. 

Bu masraf, lngiliz tc:.rihinde 
9 - Karısını çok sıkma· 

malıdır. görülmemiş bir miktar ifade 
etmektedir. Çünkü182lde Dör· 

1 O - Kendisine hürmet 
telkin tmclidir. düncü Corç için 238,238, 1831 

Buna biz de bir madde de Dördüncü Gilyom ıçın 
42,298, 1838 de Viktorya için 

ilave etsek fena olnııyacak; 69,421 , 1902 de Yedinci Ed· 
bu madde de: 

"Bir erkek ideal koca ol- vard için 193,000 ve 1911 de 
mak için tam bir kılıbık, ol- Beşinci Corç için 185,000 
malıdır vesselam!" sterlin taç giyme masrafı ve-

tren=er işliyecek 
Pazartesi günü Menemen'de 

Kubilay ihtifali yapılacaktır. 
lzmir Parti Başkanlığı zengin 
bir ihtifal programı hazırla· 
mıştır. 

Kubilay ihtifali dolayısile 
22 Mart 937 Pazartesi günü 
lzmir·Menemen arasında gidiş 
dönüş iki ve Manisa-Menemen 
anısında gidiş döni.İş bir tren 
işliyecektir. 

Gidiş trenleri: 
Birinci tren lzmir' den: Saat 

13/3 te hareket ederek Mene· 
men'e 14/14 varacaktır. 

ikinci tren lzmir'den: Saat 
13/25 te hareket ederek Me· 
mf'n'e 14/27 de varacaktır. 

Manisa' dan bir tren saat 
13/40 ta hareket ederek Me
nemen'c 14/30 da varacaktır. 

Dönüş trenleri: 
Birinci tren Mcnemen'den 

saat 16/46 da hareket ve iz
mir' e 17/42 muvasalat ede-
cektir. 

ikinci tren 
saat 17 /10 da 
mir' e 18/26 da 
cektir. 

Meneınen'den 
hareket ve İz
muvasalat ede· 

Bir tren Menemen'den saat 
16/55 te hareket ve Manisa'ya 
saat 18 de muvasalat ede· 
cektir. 

Terazi ihtiyacı 
U. müdür muavini 
Ankara'ya döndü 
Türkiye' de imal edilen tera· 

zilerle bütün memleket terazi 
ihtiyacının tt:mini için lstan· 
bal' da tetkikat yaparak şehri· 
mize gelen ölçüler ve ayar 
umum müdür muavini Bay 
Salaheddin Ertürk İzmir'deki 
terazi imalathanelerinde de 
tetkikler yapmış ve dün An
kara'ya hareket etmiştir. 

Y amanlarspor 
Yeni idare heyeti 

seçimi yapıldı 
Yamanlarspor kulübü umu

mi heyeti dün toplanmış ve 
yeni idare heyetini seçmiştir. 

Yeni heyet şu zevattan mü
teşekkildir: 

Başkanlığa Karşıyaka C.H. 
Partisi başkanı Bay Süleyman, 
genel sekreterliğe Sümerbank 
yerli mallar pazarı muhasebe
cisi Bay Cevdet, muhasebeci· 
liğe Emlak bankasında me
mur Bay Esad, umumi kap
tanlığa komüsyoncu Bay Arif, 
azalığa belediye reis muavini 
Bay Suad Yurdkoru. 

Fok avcıhöı rilmiştir. 
Taymis gazetesinin bir mu- ,-------·--, Pastalar ve temizlik 

habiri Bering denizinde kain Bugun doğacak Şehrimizdeki pastahanelerde 

Pribilov adalarında bir röpor- cocuklar •• müşteri önüne konan mütead-
taj yapmıştır. • did pastalardan bir kısmını'l 

Bu adalarda senede 40,000 \ enü ile mü~tcri arasında yinmiyerek geri gönderildiği 
fok avlanmakta, daha doğrusu bir ihtilat arz üzerine oldukça görülmektP.dir. Belediye baş 
katliam edilmektedir. fcnn te irlcr yapacaktır. Bugün, hekimliği; bu gibi yinmiyerek 

Foklar evvelce daha zali- ~ah•f :ihtira lar üzerine i tinadcn geri gönderilen pastaların te· 
mana bir şekilde avlanırlardı, i e giri~mek lar.ımdır. Hayal!tn da miz olamıyacağım nazarı dik· 

gem 'urrualıdır ki, gemi bo~ hı· k 
!50n zamanlarda Rusya, Japon· ate almış ve gayri sıhhi olan rakılan bir nl gibi kapaklanmak· 
ya, Amerika ve f ngiltere dev· tan kurtulalım. Aile aral!ında sui· bu şekilde pasta tevzii işinin 
Jetleri fok avcılığını usul tefehhümler ve kavgalar mel· men'ini belediye reisliğinden 
ve kaideye raptetınişler ve buzdur. istemiştir. 
ancak yaz aylarında ava mü- Bugiin do~an çocuklar has· Öğretmen tayini 

d k d 1 B as, çubuk müteessir olur, zeki 
saa e verme te ir er. u su· Nazilli· Sultanhisar eski öğ-

olacaklardır. Bugün do~nn çocuk· 
retle hareket etmekle fok ba· retmcni Bay Kamil Çiner fz. Jar kolayca zenginlik elde ede· 
Lıklarını indrastan kurtarmak hi~~ı-rdir. mir Tınaztepc okulu öğret-

ret eşyası .. 
Ecnebi limanlarına uğrama· 

dan Türkiye limanları arasında 
dahili ticaret eşyası nakleden 
Denizyolları işletme müdür· 
lüğü vapurlarile nakledilecek 
eşya hakkmdnki talimatname, 
şehrimizdeki alakadarlara gel· 
mi~tir. Evvelce hariç memle
ketlerden ithal edilmiş ve güm· 
rük resimleri alınmış olan eşya 
vesairenin, Türkiye'nin bir li
manından diğer bir limanına 
nakli için eşya sahipleri tara· 
fından giimrük idarelerine bi· 
rer beyanname verilecek ve 
bu beyannamelerde malın cinsi, 
gümrükteki numarası, kaydı, 
markası, miktRrı zikredilecek
tir. Bu suretle gümrük mahsup 
muamelesi yapılacaktır. 

Daimi sergi 
binası 

Plan için bir mü
sabalza acıldı 

ı 

Fuar sahasındo (150,000) 
lira sarfedilmek suretile inşa 
edilecek olan daimi sergi bi
nası için bir proje müsabakası 
açılmıştır. Mühendis ve mi· 
marlardan istiyenler bu müsa· 
bakaya girecek ve planı mu· 
vafık görülürse o mühendis ve 

mimara ikramiye verilecektir. 
Şehrimizdeki mimarlardan ba· 

zılarının, daimi sergi binası 

projesini hazırlamakla meşgul 
oldukları haber alınmıştır. 

Feci bir kaza 
Bir çoban yarala

narak öldü 
Seferihisar'ın Sığacık kö

yünde feci bir kaza olmuştur. 
Köyün hayvanlarını otlatan 
çoban Hasan oğlu 21 yaşında 
Kadir'in, sığır çobanı İbrahim 
oğlu Salih'i tabanca kurşunile 
öldürdüğü haber alınmıştır. 
Zabıtaca yapılan tahkikatta 
Kadir'in Brovnik tabancasını 
kurcalarken ateş aldığı ve çı

kan kurşunun karşı tarafta du
ran Salih'in göğsüne saplana· 

:rak ölümüne sebebiyet verdiği 
anlaşılmıştır. Çoban Kudir, hı· 
tulmuştur. ----
Burnava'da define 

bulurımuş .. 
Yusuf oğlu Bay lsmail adın· 

da biri, Burnava' da kilise ci· 
rında bir define bulunduğunu 
Milli Emlak müdürlüğüne bil
dirmiştir. 

Define, bugün bir heyet 
önünde araştırılacaktır. 

Arabacılar cinayeti 

Arabacılar çarşısında Şakir 
oğlu Cemal'i bıçakla yaralıya
rak öldürmekle maznun Şerif 
oğlu Mchmed'in muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devanı edilmiştir. 
Muhakeme son safhaya geldi
ğinden dünkü celsede müddei· 
umumi1 iddiasını serdetmiş ve 
Mehmed'in, bu suçu tahrik 
yüzünden işlediği sabit oldu
ğundan Türk ceza kanununun 
452 inci maddesi mucibince 
tecziyesini istemiştir. Müdafaa 
için muhakeme, başka bir gline 

E 
26 Bakkal --··· ....... ----ilaç sattıklarından 

mahkemeye verildi 
Eczacılar kanununa aykırı 

olarak dükkanlarında baş ağ· 
rısı için muhtelif hazır ilaçlar 
satan (26) hakka\, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet müdürlüğü 
tarafından haklarında tutulan 
tahkikat evrakile müddeiumu· 
miliğe verilmişlerdir. 

Müddeiumumilik, bu bak· 
kalların eczacılar kanunu mu· 
cibince yasak olan bir işi yap· 
malarından ötürü Asliyece7.a 
mahkemesine sevklerini karar· 
laştırmışlır. Maznunlar kalaba
lık olduğundan şehrimizdeki 
muhtelif Asliyeceza mahkeme· 
lerine taksim edilmişlerdir. 
Derhal muhakemelerine baş

lanacaktır. 

Kilovat tarifesi 
Şirket müdürü 
Ankara'ya gitti .. 

Elektrik kilovat tarifesinin 
tesbiti mes' elesin den şirket 
müdürlüğüle tarife komisyonu 
azası arasında ihtilaf çıktığını 
evelce yazmıştık. Tarife üze· 
rinde hakem olarak karar ver· 
mek hakkı, Nafıa Vekal(tine 
aid olduğundan Vekaletin yeni 
tarifeyi tesbit edeceği tabiidir. 

Di.in haber aldığımıza göre, 
davet Üzerine şehrimiz elektrik 
şirketi müdürü, Ankara'ya git· 
miştir. Bu seyahatin kilovat 
tarifesinin te~bitil a\akadar 
olduğu tahmin ediliyor. 

Buca' da 
Sivrisinek mUcadelesi 

Buca' da Sivrisinek mücade· 
lesine büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. Belediye reisi Bay 
Nazım Anık, Sivrisinek müca· 
delesi işlerini bizzat idare et
mektedir. Dün Kızılçullu de· 
resinde bazı yerlerde bulunan 
su birikintilerine mazot dök· 
türülmüştür. 

Mimarlar kongresi 

23 Martta Ankara'da (Mi
marlar kongresi) toplanacaktır. 
Bu kongreye lzmir' den de bazı 
mimarlarımız davet edilmiş

lerdir. 
ÜzUm kongresinden 

dönenler 
Üzüm kongresine iştirak 

eden şehrimiz Ticaret ve Sa
nayi odası genel sekreteri Bay 
Mehmed Ali Eten Ankara'dan 
lstanbul'a geçmiştir. Pazar gü· 
nü şehrimize gelecektir. Kong
renin birçok üyeleri, Anka· 
ra'dan şehrimize gelmişlerdir. 

Bağcı murahhasları da dön
müşlerdir. 

· V. Umumi meclisi 
Vilayet umumi meclisi, bu

gün saat on beşte Vali Bay 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
toplanacak, Baytar büdçesini 
mi.izakere edecektir. 

Üç aylıklar verildi 
Defterdarlık üç aylık mü· 

tekaid, yetim ve dulların son 
üç aylıklarını tamamen tevzi 
etmiştir. -----Menemen'de hırsızhğa 

teşebbüs 
Menemen kazasının Ti.llbentli 

mahallesinden lsınail o{tlu Ali, 
Ahı hızır mahallesinden Halil 
oğlu İsmail'in evine hırsızlık 
maksadile girmişse de birşey 
aşırmasına meydan kalmadan 

t 1 

HALK 
MASALLARI 

Bir mantık 
Kudurmuş bir köpek tara, 

fından ısırılmış bir adam, lıe• 
men bir ekmek parçası alarak 
yarasına iyice sürdükten sonra, 
köpeğe atmış. Çünkü eski de· 
virlerde bu gibi yaraları teda· 
vi için böyle yaparlarmış. Isı
rılan adamın yarasına ekmek 
batırıp ısıran köpeğe attığını 

gören diğer bir zat: 
- Aman arkadaş · demiş • 

bu hareketi başka köpeklerin 
yanlarında tekrarlama, zira, 
yaptıktan kötülüğün kanla ba· 
tırılmış ekmek parçasile mü· 
kafatlandırıldığım görürlerse, 
(alimallah) hepimizi diri diri 
yerler. 

Demiş. 

Karısını öldüren ----·---.. ' Mehmed Odemiş te 
tutuldu 

Bundan iki ay evel Aydın' da 
karısı Bayan Zülfiye'yi öldü· 
rüp kaç.an Ahmed oğlu Meh· 
med, Ôdemiş'te zabıta me· 
murları tarafından yakalanmış· 
tır. Katil Mehmed, hakkında 
takibat yapılmak üzere Öde· 
miş'ten Aydın'a gönderilecektir. 

Mahkumiyet 
Peştamalcılarda Malatya'lı 

Nuri'yi yaralamakla maznun 
Bayburd'lu Derviş oğlu ma· 
rangoz Muzaffer şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde sekiz 
ay 28 güne ağır hapse mah
kum edilmiştir. 

Karısını öldüren 
Mehmed 

Tekrar mUşahede altma 
ahndı, fakat .• 

Tepecik'te karısı Bayan Ha
mide'yi biçakla müteaddid 
y rlerinden yaralıyarak ölrf ür
mekle maznun marangoz Meh
med 'in muhakcme!>ine d.ın 

,şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Maznun Mehmed'in ikinci 
defa memleket hastanesinde 
miişahede altında tutulduğuna 
dair rapor, dünkü celsede 
okunmuştur. Bu raporda maz· 
nunun ne şimdi, ne de suçu 
işlediği esnada kısmen veya 
tamamen cezasını azaltacak 
veya kaldıracak ruhi hiçbir 
hastalığı olmadığı bildirilmek· 
te idi. Muhakeme bitmiş ve 
kararın tefhimi için martın 
23 üncü gün ·, e bırakılmıştır. 

m:tlm!l ...... K:'!l~.:ll ......... 

Kardinal 
kabul etti .. 

Roma, 18 (Radyo) - Fran· 
sa'nm Uluslar sosyetesi nez· 
dinde mümessili Bayan Mala· 
ter Saliye Fransa'nın Vatikan 
sefirile birlikte Vatikan'da Kar
dinal Paçelli tarafından kabul 
edilmiştir. 

Talik edilmedi 
Paris, 18 (Radyo) - Paris 

gazetelerinden biri, İngiliz kra· 
hnın taç giyme merasimi ha· 
sabile 19J7 Paris sergisi kü· 
şadının 20 mayısa talik cdi· 
leceğini yazmıştır. 

Sergi komiserliği bu haberi 
tekzip etmiştir. Resmi küşad 
1 mayısta yapılacaktır. 

Kesendire kanalı 
Selanik, 18 (Radyo) - Ke· 

sendire berzahının açılması 
mesaisi üç aya kadar bitecek· 
tir. Bu kanal 520 metre uzun
luğunda olup 8 milyon Drab .. 
... ;.,. "'.ı 
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~Kahire'de talebe ile za
bıta biribirine girdiler 

F'ilistinin hertaraf İn da bir 
tedhiş havası esiyor 

Dün atılan bombala-::dan 24 kişi yaralan
mış, hükumet örfi idare ilan etmistir .. 
Kudüs, 18 (Radyo) - Fi

listinin her tarafında bir ted
hiş vavası esiyor. Dün, Ku-

General Vaşub 
~Üsün muhtelif yerlerine bom
.. alar ablmıştır. Yaralananlar 
tlenler, yirmi dört kişiye ba
Yğ olmuştur. Bunların onyedisi 

abudidir. Yaralananlar ara
sında bir İngiliz zabiti de 
Vardır. 

Hükumet, örfi idare ilan 
~bni~ ve geceleri, saat yedi-

en sonra sokaklarda bulu
nanların, derhal harp diva
nına sevkedileceklerini ilan 
tylemiştir. 
t Tedhişçi ~raplar, ~ükumet 
arafıedan şıddetle takıp edil-

:ektedir. ........................... 
Romanya 

~aliye nazırmm seyahati 
Bükreş, 18 (Radyo) - Ro

manya bankası müdürü B. 
l<ontinesko, Paris'e hareket 

d~rn.~şt.ir. Fransız bankası mü-
Uru ıle müzakeratta bulun-

duktan sonra Brüksel' e gid~
cek ve Belçika bankası mü
dürü ile de temaslarda bulu· 
nacaktır. 

Romanya bankası müdürü 
~vdctte Berlin' e uğrıyacak ve 

oktor Şaht ile de görüşe
cektir. 
r-................. . 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ha~yazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Unıumf nefriyat ,.e yazı i~leri 

btildilrü: Hamdi Nüıhet Çançar 

İd -•rehaneıü: 

İzmir 1.kinci Beyler sokağı 
C. llalk Partisi bina!ı içinde 

'fclgrar: İzmir - ANADOLU 
'l'elefon : 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıtı 1200, altı aylığı 700, üç 
)' aylıtı 500 kuruotur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Ueı yt:rde 5 kuruıtur 

Ciin -~ gcçmiı nüshalar 25 kunı~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

ı•trllll .. llllİBmA•SaILMJ ... Ş~T~JR:.. ..... 

Dünkü hadiselerden dolayı 
birçok kimseler tevki( cdı l · 
miştir. 

. Kudüs, 17 (A.A) - Filis
tinde vaziyet daimi surette 
vahamet peyda etmektedir. 
Dün akşam tedhişçiler şehrin 
merkezinde bir dört yol ağ
zında bomba atmışlar ve bi
rısı zabıta memuru olmak 
üzere 16 kişiyi yaralam1şlardır. 

Pazar günü 
lstanbulda mühim 

maçlar var 
lstanbuJ, 18 (Hususi) -Pa

zar ~ünü burada mühim maç· 
lar yapılacaktır. Galatasaray 
ile Beşiktaş ve Fenerbahçe 
ile de Güneş takımları revanş 
maçı yapacaklardır. 

Arnavutluk 
~Peçeleri kaldırıyor 

Ahmed Zogo 
Tiran, 18 (A.A) - Arna

vut kadınlarının peçe takma· 
sını yasak eden kanunla ala
kadar olarak kral, bütün şe· 
hirlerde kadınlar için kurslar 
açılarak kendilerine okuma ve 
yazma ve umumi ve ameli ma· 
lumat öğrdilmesini ve Arna
vut kadınının maddi ve mane· 
vi inkişafile sosyal faaliyete 
hadim olmasının teminini em
retmiştir. 

Her ne kadar peçe kanunu 
25 Martta mer'iyete girecekse 
de muhtelif sosyal sınıflara 
mensup bütün kadınlar kanunu 
şimdiden tatbika başlamış

lardır. 

B. Sandler 
Paris'e vasıl oldu .. 

Paris, 18 (Radyo) - Bay 
Sandler bugün: Paris'e vasıl~ 
olmuş ve lsveç sefiri tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

İsveç sefarethanesinde Bay 
iSandler şerefine bir ziyafet 
verilecektir. ' ... Bu ziyafete Fran·6 

sız kabinesi~erkanı: davetlidir. 
Yarın Bay Delbos tarafın

dan da mukabil bir ziyafet 
verilecektir. 

Blum-Sandler mülakatı Cu
i;artesi"a.ünü- olacaktır-. ·---

. -- . -. . .:... ~::..:~ -·~ .... ,,,,. . 
Osten Çember/ayn 

Cenaze .uugUn merasimle 
kaldırılacak 

Müt vef/ a O. Çember/ayn 
BelgraJ, 18 (Rarlyo) - İki giin 

evvel fücceten vefat eden büyük 
İngiliz diplomatı Sir Üsten Çem-

berlayn"in <.'enazcsi yarın knl<lırı
)acakıır. Cenaze merasiminde başve· 
kille bütün nazırlar 'e f ngilıcre
nin en yiikııek ~ahsiyetleri hazır 

bulunacaklardır. 
Dini mera;iın , (Sanmargarot) 

kiliı::esinde olacak ve bundan sonra 

ccecd yakılacaktır. 

Londra, 18 ( Radyo ) -
Avam kamasında başta muha· 
fazar partisi reisi B. Baldvin 
olmak üzere Loid Corç ve 
Majoranlı Üsten Çemberlayn'in 
ölümü münascbetile nutuklar 
iradetmişlerdir. 

Bay Eden, müteveffa Bay 
Çemberlayn'in bir vakitler hu
susi katibi olmak itibarile rad· 
yo ile bir hitabe neşir ve mü

teveffanın siyasi mezayasından 
uzun ve samimi şekilde bah

setmiştir. 

Bay Alber Lebrun, B. Blum, 
Bay Edvar Heryo, Bay Benes, 
Bay Şuşnig, Bay Avenol, mü
teveffanın zevcesine taziyet 
telgrafları çekmişlerdir. 

Gazetecilik:kanunu 
( Bc.~vekalete verildi. 
lstanbul. 18 (Hususi) -

Dahiliye Vekaletince hazırla-1 
nan yeni gazetecilik kanunu 
layihası Başvekalete verilmiştir. 

Başvekalet, yrni proıeyı 

tetkikten sonra meclise sev
kedecektir. 

Sirkeci'de 
Feci bir tren kazası 
İstanbul, 18 (Hususi) - Bu 

sabah Sirkeci' de feci bir tren 
kazası olmuştur. Manevra es· 
nasında hat memuru Mustafa, 
rayların üzerine yuvarlanmış 
ve bacakları kesilmiştir. 

Çanakkale~ zaferi 
lstanbul'da kutlulandı 
istanbul, 18 (Hususi) -

Çanakkale zaferinin senei dev· 
riyesi, bugün Halkevinde me
rasimle kutlulanmış,: söylevler 
verilmiştir. 

'Kontrol 
Hakkmda yeni bir karar 

Londa, 18 (Radyo) - Hol
landa'lı Amiral Vandül'ün riya
setinde yapılan bir içtimada 
lspanyol sularının kontrolüniin 
29 Martta yapılmasına karar 
verilmiştir. 

-~- Türkçe-~ . YaliuJiı'Zer 

~W~ ismini vermeyen bir M.J.t.. 
Musevi ıJatandaşlar 

Bir gazetede gôrdüğüm res· 
min altında şöyle bir 1•zı var: 

Filistin' de Pelairo' da Arah
larm korkusundan telörgü içi~ 
de ve silahla çalışan Yahudi 
rençberi .. 

Ne düşündüm bilir misiniz? 
Musevi, vatanı olarak sade

ce Filistin'i göstermiştir. Ame
rika; daki Frans:ı, İngiltere ve 
Almanya1 daki, hattfı Ho'.anto
daki Musevi, "P~~ lastina" üze
rinde şüphesiz ve şaşmaz bir 
ittifak taşır. Onlara göre, Pa
lastina, mukaddt>s bır topraktır, 

arzı mev'uddur .. Orndcı cennet 
pınarları kaynat, oı a da gök· 
)erden toprnğa nur ve helva 
yağar .. 

Bütün bunlar bir mvhayyi· 
lenin ideale vermek istediği 
renk ve ahenkten öteye geç
miyor. Hakikat hiç te böyle 
değildir. İşittik ki Alınanyr
dan oraya giden aiıeler, ka-
dınlı, erkekli, tamamen topra· 
ğa sarılmışlardır. Yıllarca iş 

lcıımemiş toprağı, sadece ka· 
vurucu bir güneş karşısında 

değil, kendilerilt beraber, ayni 
vatana ortak çıkmış mukabil 
bir yığının .;evirdiği namlular, 
karşısında ve kaldırdığı kılıçlar 
altında işlemeğe çalışıyorlarmış. 

Nitekim, bu resim de gös
teriyor ki, çapa, tırmık ve 
makinenin yanında, bir de 
müdafaa için silah bulundur· 
mak zarureti doğmuştur. Hem 
de, tarla, bağ ve bahçenin 
sıoırı içinde değil, telörgü 
içinde ... 

Bir milletin "Vatanım,, de
diği yerdeki bu feci esaretine 
bilmem ne demeli? 

* • • 
Ben bunları düşünürken, 

hizmetçim birdenbire "ANA
DOLU,, yu getirdi. Okum ağa 
ve süzmeğe başladım. Roben 
Katan namında bir Musevi 

münevverinin beyanatı var: 
- Tük'çe konuşmamak hem 

ayıbtır, hem de içtimai bir 
güııahtır, 

Diyor. 

* • * 
Ben, çok şey söyliyecek de-

ğilim: 

Biz, Musevi vatandaşı bağ
rımıza bastık. Biz, tarihin en 
büyük, en asil bir milletiyiz. 
Musevi, Türk toprağında, 
elinde silahla çalışmıyor. Ne. 
ticarethanesinin, :ne evinin et· 
rafında telörgü vardır. Ona; 

- Sen bizim kardeşimizsin! 
-diyoruz· gel, bizimle be~aber 
ol, Türk'çe konuş, Türk'çe 
okul.. Ve ilave ediyoruz: 

- Biz senin· karagiin dos
tunuz .. Hatta dost olarak kal
madık, sana kanunumuzla kar· 
deş hakkıJverdik .. Cel, kardeş 

lol , bizim] mcktcbimizde oku, 
bizim dilimizi konuş, bizim 
kitabımızı, bizim gazetemizi 

okul.. ** 
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" Ben de Minevt'lerin /spanyolc.a llona,; ... 
malarına sizden ziyade kızı.yorum .. ,,, 

Türk kültür birliği, esaslı~ ve 
ce2ri şekilde çalışmalıdır;.. 

Türkçe konuşmak meselesi 
üzerinde, dün de, ismini ver
mek istemi) en Yahudi münev· 
verlrrinden bir za'tltr lonuş· 

tuk. Bu zat ta dıyo'I' l<i-:-
" - Yahudı ' f crin, kendi d:ı

ler i demek o 'an Türk dilini 
bıı akıp vr yahucl benimseme· 
yip le mütema diyen ve olur 
olmaz yerlerde, pervasızca İs· 
panyolca konu~malarma, ben 
sizden ziyade kızıyNum. 

(Anadolu)da Yahudi mü
nevverleı inden bazılarının ft. 
kirlerini okudum. Ben, bu fi
kirlere karşı diyeceğim ki, 
Türkiye' de yaşıyan Yahudi'ler, 
bütün işlerde samimiyetsizlikle 
hareket etmeği şiar edinmiş 

bir millet sanıldığı için, bizim, 
Türk diline karşı olan bağlı· 
lık ve alakamızdan da herkes 
şüpheleniyor. Ben, şahsen bu 
şüpheyi yersiz bulmam. Zira, 
senelerdenberi bu nakaratı 
işite işite, benim bile kulak· 
!arım dolmuştur. 

Bay Naum eski devrin ih
malkarlığından ve Arab harf
lerinin senelerdenberi verdiği 
zorluklardan bahsetti. Bu fikre 
tamamen iştirak ederim. Yeni 
neslin Türk diline alışmakta 
olduğu da doğrudur. Zaten 
bu, muhakkak böyle olacak
tır. Ancak, ailelerimiz arasın
-da Türkçe yerine İspanyol'ca 
konuşmak itiyadının, neden 
biran evel sona ermediğini ve 
bu hususta açılan mücadele
nin, niçin bu kadar ağır iler
lediğini, bir türlü anlamıyo

rum. Bu nokta, çok mühim· 
dir ve Türk ıkardeşlerimize 
karşı samimi olmadığımız ka
naati, asıl bundan doğar. 

Bay Naum, küçüktenberi 
daima Türkçe konuşan ve sa-

mimiyetinden· şüphe edilmemesi 
lazımf gelen bir zattır, fikirleri 
de, esas itibarile doğ .. udur. 
Ancak, Yahudi cemaatinin, B. 
Naum ve avukat Bay Alber 

Feridun g ibi düşündüğüne na
sıl inanır ve inandırabiliriz? 
Bence; Türk kardeşlerimizi 
tatmin edebilmek için, -yuka
rıda söylediğim veçhile· ken
di dilimiz demek olan Türk· 
çe'ye alışmakla beraber, on· 
!arla kaynaşmak çarelerini de 

aramalıyız. 
Mezarlıkbaşı'ndan İkiçeşme

liğe doğru çıkarken sıra ile 
birkaç kahvehane vardır. Bil
mem oralardan hiç geçtiniz 
mi? Bu kahvehanelere Yahu· 
dilerden başka kimse oturmaz. 
işte bu olmamalıdır. Bu hale 
bizzat Yahudi' ler mani olmalı 
ve Türk kardeşlerimizin de· 
vam ettikleri yerler tercih 
edilmelidir. 

Avukat Bay Alber Feri
dun, "Türk kültür birliği,, n· 
den bahsettiler. Evet, böyle 
bir birlik vardır. Ancak, iti· 
mad ediniz ki, ben bile bu 
birliğin esaslı ve cezri bir su
rette~ çalıştığını :görmüş deği· 
liml. Vaziyet bu merkezde 
iken,~ Türk f dilini Yahudi'ler 
arasında hakim i kılmak iste
diğimiz ve bunda samimi ol· 
duğu~kanaati°iıTTfi;k ka;: 

deşlermize nasıf verebiliriz? 
Hulasa olarak bcrı, şahselb 

şu fikirdejim: 

Türle dilir bizim kendi dili
mizdir. l..panyolca ile hiçbir 

.takar.ıız yoktur. Yahudi mü
nevverleri; bunu bilmiyen ve 

lspanyolca 'yı, Yahudi milleti
nin dili za.rnedcn Yahudi hal

kına anlatmalı ve bu hususta 
son derece samimi ve cezri 

hareket etmelidirler. Bu haki· 
kati anladığımız dakikada, 

mesele, yüzde seksen nisbetin::'" 
de halledilmiş olur.,, 

Denizbank ___ ............ __ 
Umum müdürlütüna 
kim tayin edilecek? 

İstanbul, 18 (Hususi) -
Yeni tesis olunan Dcnizbank 

umum müdürlüğüne, iş ban· 
kası İstanbul şubesi müdürü 

Bay Yusuf Ziya'nın tayi l edi
leceği söylmenmektedir. 

Roma'Ja 
havalar fena .• 

Roma, 18 (Radyo) - Ha· 
vaların fenalığa devam etmek
tedir. 
Sorento ve Arko' da fırtına yü
zünden b:rçok heasarat olmuş· 
tur. Yıldırı mlar düşmüştür. 

B. Şuşning 
Buda - Petle'ye gitti .. 
Peşte, 18 (Radyo) - Macar 

telgraf ajansı, Avusturya baş
vekilinin Peşte'yi ziyaretini ha
raretle selamlamaktadır. 

Bay Şuşning Macar başve
kili Bay Darani'ye iadei ziya-

ret etmektedir. Fakat bu fır
sattan istifade ederek bazı 

muallak meseleler de tetkik 
edilecektir. Bu meseleler komşu 

devletlerden hiçbirisi aleyhine 
olmayıp bilhassa iktısadidir 
ve sulhperverane bir teşriki 
mesai esaslarına miisteniddir. 

Bay Şuşning, Buda-Peşte'ye 
hareket etmiştir. 

Beraet ettiler 
Sofya, 18 (Radyo) - Hü

kumet aleyhine imzasız be
yanname neşretmekle maznun 
iki miralay ve bir mülazimin 
muhakemelerine bugün devam 
edilmiş -ıe maznunlar beraet 
etmişlerdir. 

Uzun bir mülakat 
Londra, 18 (Radyo) - Fran· 

sa'nın Londra sefiri bugün 
Bay Eden'le uzun bir mülakat 

yapmıştır. 

Bu mülakatta Lokarno ve 
ispanya meseleleri görü~ül
müştür. 

Kont Dö Şam bron 
Suikasta maruz kaldı 
Paris, 18 (Radyo) - Frın

sa'nm eski Ankara sefiri Kont 
Dö Şambron, bir suikasta ma
ruz kalmı~tır. 

Kont Dö Şambron, Paris 
istasyonundan trene binerken 
bir kadın kendisini tabanca 
lcur~unu ile ve tehlikeli ıurette 
yaralamıştır. 



panya harbi, artık dahi-Romanya' ın Türk dostlu-
lı barp olmaktan çıktı w • • 

undan 23 yıl evvelİlalkanlarda patlıyan g-una ıhtıyacı vardır 
silah, barut depolarını berhava etmiıti 
Moskova, 17 (A.A) - Tas 
jansı bildiriyor: 
Sovyetler Birliği, Bilgi Aka

emisi başkanı ile Ukranya 
ilgi Akademisi başkanı ve 
irçok akademi azası, ilim ve 

reyan ediyor ki milletler ce· 
miyeti paktı bundan şu suret· 
le bahsetmektedir: 

Balkan devletlerini biribirine bağlıJYan çözülmez 
rabıtaların tam ahengi, "/:ıJ!yne,lmilel teşriki me

"Milletler cemiyeti azası bü
tün azanın şimdiki toprak bü· 
tünlüğüne ve siyasi istiklaline 
riayet ve her türlü harici ta· 
arruza karşı müzaharet etmeği 
taahhüd ederler.,, 

sainin en güzel misali"flhır:ak~sterilebilir 

n' at adamları, profesörler, 
illi artistler, rejisörler, res· 
mlar, muharrirler ve diğer 
aruf Sovyet mümessilleri 

mzasile lzvestiya gazetesinde 
leri ve terakki sever insanlık 
ostlarına hitaben şu beyan
ame neşredilmiştir: 

Bundan 23 sene evel Bal· 
anlarda patlıyan silah Avru· 
a'nın bütün barut depolarını 
erhava etti. Milletler dört 
ne ıstıraptan sonra büyük 

ayretlerle cihan barış binasını 
urdukları bir sırada şimdi 

e yeni silah sesleri işitiliyor. 
lspanya'da cereyan eden 

barb artık dahili bir harb de· 
A'ildir. iki devlet, Almanya ve 
ltalya, ispanya ile muharebe 
ediyor ve bu devletlerin or· 
duları lspanya'yı istila ettiler. 
Ve tarihin tanıdığı muharebe· 
lerden hiçbir suretle farklı ol· 
mıyan askeri harekat yapı· 
yorlar. 

Avrupa' da öyle bir harb ce· 

20 milyon lspanyol milletini 
kana bulamağa çalışanların bu 
hareketlerine artık müsaade 
edilemez. Avrupa' da barışın 
muhafazası iç;n milletlerin gay· 
retlerile vücude getirilen bü
tün meselelerin ihlaline mey· 
dan verilemez. Artık yetişir. 

Hıtabeyi neşredenler sözle· 
rini şu· suretle bitirmektedirler: 

Kültür işçileri, ıizi şu \cati sÖ· 
zü söylemeğe davet ediyoruz: 

Halen işlenmekte ve dur· 
durulmadığı takdirde pek ya· 
kın bir gelecekte yeniden iş· 
lcnecek olan haberlere karşı 
şiddetli prote4ltoya intizar edi
yoruz. Harb-başlamıştır. Faşist 
memleketler cihan harbini 
hazarlamağa kat'i surette ka· 
rar vermişlerdir. Bunlan kol· 
lanndan tutmak zamanıdır. 
Henüz çok geç kalınmış de· 
ğildir. 

- Başı 1 inci sahifede - surette ~dığtmız yaklaşma 
rilebilir. Memleketimizin müş· eserini kuv~etli bir surette tes· 
terek ülkülerini verdikleri bu hil etmiştir. Bugün hiçbir nok· 
birleşmede bir tek fikir ha- tada mukadderatımız birbirile 
kimdir. Yalnaz milletlerimizin çarpışmamak_ta, cıash hiçbir 
değil fakat bütün insanhğın şey bwbirimizi aywmAmakta, 
saadet ve refahı işte hepimi· hiçbir derin m~nfaat b:izi bir· 
zin hararetle ve samimi olarak birimizin .karıısana koymamak· 
istediğimiz budur. · tadır. O 'l.Pnt\todir ki, -millet· 

Bay Bakan, bu akşam bizi lerimiz hodbin noktai naıar· 
etrafında toplıyan bu masada dan dahi anAk birbirlerinin 
ekselansınızın şahsınızda yanlız ahenktar iqkifafım erzu etmelc:· 
dost ve mümtaz devlet ada· ten başka bir.şey ietiyemez. 
mının değil ayni zamanda va· Gerek Türkiye rereıe Boman· 
sıfları ve enerjisi ve barış için ya sulht.n b.eka birşey arzu 
olan aşkı sayesinde mufahham edemezler. Zira herikisi de 
metbuunun hayırkar idaresi kendilerine lüzumlu ağar da· 
altında en gıpta edilecek hedef bili ıslahat ve kuvvetlenme 
olan barış ve kuvvet içinde eserini muyaffakıyete isal et· 
refah başaran bütün asil Ro· mek için ıulha muhakkak ih
manya milletini tesid ediyoruz. tiyaçları vardır. . 

Romanya milletinin bu mu· Dünyanın bu kıımmda •ul· 
zaffer yürüyüşünde Türkiye' de hü ve muahedeler le kurulu 
bütün kalblerin kardeş millete nizamı idame ettirmek husu· 
daima en büyük saadet te· sondaki menfaatımız bundan 
menni etmek için müşterek ileri gelmektedir. Bizi birbiri
çarpmakta olduğundan emin mize bağlıyan muahedenin ilk 
olunuz. maddesinin ifade . ettiği haki

·· nkü hadiseler hakkın
a gazetelerin yazdıkları 

Bay Bakan, kadehimi Ma· kat bütün Romen'ler için çok 
jeste Kral Karol'un şerefine kıymetli bir kuvvettir. Ben 
ve müttefik Romanya'nm şan buraya bu muahedede ve 
ve refahına kaldınyor ve ek· daha canlı bir surette kalble· 
selanslarının ve bizi lalif hu· rimizde yazılı olan bu ıilin
zurlarile şereflendiren Bayan mez dostluk ifadesini yenile· 

azırlar, hastanelere giderek ya
ralıları ziyaret ettiler 

Antenesko'nun sıhhatına içi· mek için geldim. Fakat dost· 
yorum. luğumuz birçok dostluklara 

Bay Viktor Antenosko has sırf bas ve gayri faal bir 

Paris, 18 (A.A) - Matbuat 
Glichy' de vuku bulan kargaşa· 
lıldar haklcanda birçok tafsilat 
vermektedir. Bu tafsilata na
zaran Fransız Sosyal partisinin 
tertib ettiği mitinge takriben 
550 kişi iştirak etmiştir. Buna 
mukabil nümayiş yapan komü· 
nislerin miktarı ıse 10,000 
kadar idi. 

Le Petit Parisien diyor ki: 
Bir buçuk bölük asker ile 

300 polis Fransız Sosyal par· 
tisi azalarının saat 20,30 dan 
evvel dışarıya çıkmasını temin 
etmişlerdir. Halbuki saat 18 
denberi sinemanın civarında 
toplanan komünistler zabıta 
kuvvetlerinin müdahalesi üze· 
rine sinemanın boşaldığını gö
rünce vahşiyane naralar atarak 
polise kaldınm taşlan atmağa 
başlamışlardır. 

Matin gazetesi komünist 
partisi umumi katibi Thorez'in 
saat 23 de Clichy' e gelmişse 
de nümayişçilere hitap etme· 
diğini kaydeylemektedir. 

Bu gazete komünist partisi 
ıeflerinden birinin müdahale 
ederek komünistleri evlerine 
dönmeğe ikna ettiğini ilave 
etmektedir. 

Le Populair gazetesi, bir 
çok tahrikatçmm nümayişçile· 
rin arasana karışmış olduğunu 
yazmaktadır. 

t Paris, 18 (Radyo) - Dün 
yapılan kabine içtimaından 
10nra Dahiliye Bakanlığı bir 

t tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
ıöyle deniliyor: 

• Hükumet Klisi'deki hadi
eeleri teessürle karşılamıştır. 
Ölenlerin ailelerine beyanı ta· 

~t ziyet edilmektedir. Hükumet 
k bu gibi hadiselerin tekerrü· 

rüne mani olmak üzere İcab 

dan bqka bülcümet partilerin 
vatani hislerine müracaat ve 
bu gibi hadiselere meydan 
vermekten çekinmelerini rica 
eder . ., 

lstanbul, 18 (Hususi) -
Fransa başvekili Bay Leon 
Blum, dünkü hadiselerde ya· 
ralananlan hastanelerde ziya· 
ret etmiş ve hatırlarını sor· 
muştur. 

tı~aki nutukla cevab malıiyeti haiz olmakla kalma· 
miştir: makta, her gün birlikte idame 

Bay Bakan; ettirilen gayretlerle ve daimi 

Söylediğiniz medihkar söz- yapıcı bir teşriki mesai ile 
lerden dolayı nihayetsiz teşek· itmam olunmaktadır. 
kürlerimi bildiririm. Bu söz- Bay bakan, bundan dört 
lerin bir dost tarafından söy· sene evel mütecavizin tarifi 
lendiğini hissettiğim, bildiğim hakkındaki mukavelenamenin 
için bunlar beni hassaten mü- imzası mesud neticesine va· 
tehassiı etmiştir. Burada gör· ran müzakerelerde siz mem· 
düğüm herşey üzerimde bü· leketiniz adına birinci planda 
tün kuvvetile bir hayranlık bir rol oynadınız. Balkan an· 

hissini doğuruyor. Çünkü mem· tantı paktının imza ile neti
lcketir.izde başanlmakta olan celenen konuşmalarda Türki· 
muazzam eser en sathi müşa- ye'nin rolü, onun muhterem 

ÇocuX-u sokaX-a terk hid üzerinde bile hoş ve iyi dış bakanının rolü her halde 
5 5 bir tesir bırakmaktan hali kal· çok daha mühim olmuştur. 
etmişler. mıyacak vaziyettedir. Modern Dış işleri Bakanlannın da 

lkiçeşmelik Salepçi camii Türkiye'nin bu hayranlık hissi yeni sıfatınızın ve ~ulh ve bey· 
sokağında yeni doğmuş bir verici terakkisi herşeyden evel nelmilel teşriki mesaisi eserile 
çocuğun sokağa terkedildiği zamanımızın en büyük devlet vakfettiğiniz bu kadar sene 
görülerek alınmış ve hastaneye adamlarından birinin Reisi· zarfında topladığınız tecrübe· 
gönderilmiştir. Terkeden aran· maktadır. cumhur Atatürk'ün etrafında nin verdiği otorite ile iştirak 

Eve taarruz toplanan ve birinci adamlardan ettiğiniz Balkan antantının da-
Karantina 9 Eylul sokağın· teşekkül eden bir kütler.in imi konseyinin çalışmalarında 

da oturan Mustafa kızı Huriye kollektif çalışmasının netice· işbirliğinizin~ bütün kıymetini 
ve kardeşi Zübeyde, Ali ka- sidir. yakınlarda bizzat takdire mu-
rısı Hayriye'nin evine taarruz Türk milletinin yüksek ener· vaffak oldum. 
ederek dövdüklerinden yaka· jisi, serbest ve vatanperverlik Gerek Romanya ve gerek 
lanmışlardır. meziyetleri bu muhteşem neti· Türkiye arasındaki her türlü 

Kapı kırmak ceyi vermek için bugün olduğu doğru münasebetler çerçevesi 
lkiçeşmelik Aliağa sokağın· gibi sevkedilme2i bekliyordu. dahilinde gerek Karadeniz' de 

da oturan Kamil kızı Mela- Uzun tarihleri esnasında millet· birbirimize bağlıyan menfaatlar 
hat'ın evine giden Abdülkerim lerimiz karşılıklı tanışmışlar çerçevesi dahilinde gerek Bal
kızı Emine, sokak kapısı ve birbirlerinin kıymetini tak· kan antantı ve gerek Milletler 
açılmadığına kızarak tt k· dir etmeği de öğrenmişlerdir. cemiyeti çerçevesi dahilinde 
melemek suretile kapıyı kırdı· Bu uzak temastan Türk mille· aramızda ancak yaklaşma nok-
ğından yakalanmıştır. tine karşı Romen milletinin taları buluyoruz. 

Kavga ve yaralamak kalbinde derin bir hürmet ve Balkanlarda ve (Karadeniz) 
Karşıyaka istasyonunda ka· sempati, bir bağlılık hissi kal· sahillerinde müesses arazi ni

sap Ali oğlu Ahmed ile Riza mış'1r. Bundan dolayıdır ki, zammın idamesinde ayni mü
oğlu kasap Hayati ve garson hiç~r ırk kini, hiçbir hissi savi menfaatımız vardır. Ge· 
Kani, Dedebaşı'nda sarhoş tereddüd devlet adamını çok rek uzlaşma yolunda gerek 
olarak Bostanlı'ya geldiklerin· defa uzlaşma eserinde rahatsız kollektif emniyet hususundaki 
de aralarında çıkan kavgada eden sebepsiz halk sevki ta· teşriki mesaimizle Cenevre 
Ahmed ile Hayati, garson biilerinden hiçbirisile mücadele müessesesinin gayretlerini tes· 
Kani'yi dovdüklerinden ve ye· etmek mecburiyeti bulunma· hilde de ayni müs1Jvi menfaa· 
re düşürerek yaraladıklarından masa keyfiyeti son seneler zar- tımız mevcuttur. Bu derece 

"-"'"~uu:.lr-..n.ı.uı.......ı....vaKaJ,aadammuıswlaıur:aıL' ~---~~fında bu derece me1'ud bit çok sahalarda dürüst ve doet 

t~riki mesaimizin durmadan 
ve zay,flamadan devam etti· 
rileceğine dair kanaatımı bil
dirir, kadehimi Ekselans Tür· 
kiye Reisicumhurunun, Ek
.s~ans Başvekilinin sıhhatla· 
rıpa bizzat sizin ve burAda 
bulunmayışından teessüf duy· 
duğum Bayan Rüştü Aras'ın 
••hhatlarına kaldırır ve asil 
Türk milletinin saadet ve re· 
fahına içerim 

Ankara, 18 {A.A) - Dün 
sabah şehrimize gelr.ıiş olan 
Romanza dış işleri bakanı Ek· 
.selans Antonesko Ankarapa· 
lasta kısa bir istirahatten son· 
ra yanında Romanya elçisi B. 
Telemague olduğu halde sa· 
at 11 de Dış işleri Bakanlı
tmda doktor Tevfik Rüşdü 
Aras'ı ve onu takiben de Baş· 
bakan ismet ile Kamutay baş· 
kanı Abdülhalik Renda'yı zi
yaret etmiştir. 

Dış İşleri Bakanı Tevfik 
Rüşdü Aras, Başbakan ismet 
lnönü ve Kamutay başkanı 
Abdülhalik Renda muhterem 
misafire iadei ziyarette bu· 
lunmuşlardır. 

Bayan Antonesko da öğle· 
den önce Bayan ismet lnönü
nü ziyaret etmiş ve Bayan Is· 
met lnönü de Ankarapalasa 
gelerek iadei ziyaret eyle· 
miştir. 

Muhterem misafirler bugün 
öğle yemeğini hususi surette 
yemişlerdir. 

Istanbul, 18 ( Hususi ) -
Bükreş'ten bildiriliyor: 

Bütün Romanya matbuatı, 
Romanya hariciye nazırı Bay 
Viktor Antonesko'nun Ankara 
seyahati etrafında uzun maka
leler yazmakta ve Türk • Ro· 
men dostluğundan bahseyle
mekted!rler. 

Romen 2azeteleri, Türkiye· 
nin sulperver olduğunu, yaz
makta ve Somanya'nın, Türk 
dostluğuna şiddetle muhtaç 
olduğunu kaydeylcmektedirler. 

1Joat memleket 
Gazetecilerine ziyafet 

verildi. 
Ankara, 18 {A. A) - Dün 

Anadolu kulübürıde matbuat 
umum müdürü Bay Vedat Tör 
misafir Romen gazetecileri şe
refine bir akşam ziyafeti ver· 
miş, çok samimi bir hava 
içinde geçen bu ziyafette Ra· 
dor ajansı direktörü B. Hurtig 
ve Adeverul gazetesinin dip· 
lomatik muharriri B. Grigares· 
co'dan başka Türk ve yabancı 
gazetecilerin ileri gelenleri bu
lunmuştur. 

Ziyafetin sonuna doğru mat
buat umum müdürü B. Vedat 
Tör bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle demiştir ki: 
Hoş geldiniz Romen dost· 

larımız. Daha dün üzüm kong· 
resi münasebetile verilmiş olan 
bir ziyafetle Dış işleri Baka· 
nımız Doktor Bay Rüşdü Aras 
şöyle söylüyordu: 

Türkiye asırlardanberi bir 
şeyden mahrum kalmıştı. Sev· 
mek ve sevilmek. Atatürk dev· 
rininin yepyeni hususiyetleri
nin biri de Türk'lerin bütün 
milletler tarafından sevilme· 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12.30 Türk musikisi, 12,50 
Ha\radisler, 13,05 Hafif musiki, 
13,25 Muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
Spor musababesi, 20 Vedia 
Riza ve arkadaşları, 20,30 
Arabça söylev, Ömer Riza ta· 
rafından, 20,45 Cemal Kamil 
ve arkadaşları, 21,15 Stüdyo 
orkestrası, 22, 10 ajans haber· 
lcri ve borsa, 22,30 Sololar. ........................ 
sidir. 

İşte bu sözleri bütün Bal· 
kan antantına teşmil etmek 
mümkündür. Esasen müşterek 
davamızın asalet ve manevi 
derinliği de buradadır. 

Aziz arkadaşlar, Balkan an· 
tantından doğan yeni ideolo· 
jiyi yaymak için bizim haki· 
katen sıkı bir iş birliğine ve 
karşılıklı anlaşmağa ihtiyacı. 

mız vardır. Zira bu ideoloji 
yalnız antantımızın dışında bu
lunanlar için detil ayni za. 
manda milletleômizin büyük 
kütleleri için de yenidir. Za· 
ten tamamile müdrik bulun· 
duğumuz ve liyikile iftihar et· 
tiğimiz büyük valifemiz de 
burada bişlar. 

Karadeniz sahilinde oturan 
Romen dostlarımız boğaziçin· 
den geçerek Akdenize gitmek 
için daima bizim bava ve mu· 
hitimize temas etmek imkiumı 
bulmuşlardır. Nitekim Akde· 
nize ulaşıaak istiyen her Ro
manyalı için bu adeta coğ· 
rafi bir zarurettir. Bu jtibarla 
Romanya'lılann gözümüzün 
çok alışık olduğu sevimli ve 
beyaz vapurlanndan inip bu 
fırsattan istifade için güzel 
ldanbul'umuzda birkaç saat 
geçirdikleri nadir değildir. Ro· 
manya'lı dostlarımız İstanbul· 
da bulunurken bu şehrin man· 
zarasında bile husule gelmiş 
olan büyük inkılabı her halde 
müşahede etmişlerdir. Zira 
evelce rengarenk ve şarklı 
çehre arzeden bu şehir _şimdi 
bütün medeni aleme has olan 
mü~terek bir görünüş kazan· 
mıştır. Fakat yabancı gözüne 
çarpacak kadar bariz olan bu 
değişiş dahi ancak Ankarayı 
anlamak suretile idrak ve 
izah olunabilir. 

Romen dostlarımız, Anka· 
ra' da kalış müddetleriniz ne 
kadar kısa olursa olsun mu· 
hakkak ki bu kurak ve hasis 
toprak üzerinde miitcvazi im· 
kanlarımızla vücudc ~etirilen 
eserin hakikaten dostlarımızın 

takdirine değer olduğu dikka· 
tinizden kaçmamıştır. Ankara 
bizim hem gayri müsaid bir 
tabiata hem de reaksiyoner 
hir maziye karşı yapmış oldu· 
ğumuz mücadelenin ayni za· 
manda da yppıcı ve terakki 
ve şevk ve gayretimizin bir 
sembolüdür. 

Bu nutka Rador Ajansı di· 
rektörü Hutig lstilenlon çok 
samimi surette ve büyük bir 
talakatla cevap vererek Türk 
ve Romen milletlerini birbirine 
bağhyan tarihi rabıtaları tc· 
bariiz ettirdikten sonıa Bal· 
kan milletlerinin teşriki metıa· 
isini medhüsena eylemiş, ya· 
kın ve uzak mazinin denle
rini ortaya koymuş ve yalnız 
tabiata ve mürteci bir maziye 
karşı mücadelenin değil fakat 
ayni zamanda bu mücadelede 
kazapılan maddi ve manevi 

- Sena j inci """'""• -
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Manisa' da spor 

~aBALIK 
Büyük bir servettir 

- Başı 1 inci sahifede -
müdavatı iptidaiyesi yapıl-
mıştır. 

Müessif bir hadise 

-~-----·----~-~ 

Manisa'lılar güzel bir 
spor günü yaşadılar. 

--~~---

Y ıldırımspor'luların gösterdiği 
muvaffakıyet takdir edildi. 

Alay 
Vapura tbindim.!Kendi 

dime düşünüyorum: 
ken-ı lzmir'de 15,000 lira sarfı sure-

Vak'aya resmi makanıat el 
koymuş ve tahkikata başla

mıştır. Bu çirkin hareket, mu
hitte herkesi derin bir teessür 
içinde bırakmıştır. Belediye 

Acaba, herkes bilhassa ne tile bir balıkhane kurulacak 
·-----------ile meşgul oluyor? 

Dikkat ettim, kulak misafir
liği yaptım. Gördüm ki, hod
binlik, tenkid ve alay, herke
sin ağzında, birçok şeylerden, 
hem bilhassa ciddi şeylerden 
çok daha itibarda ve mevki 

Dalvanlar temizletilecek, ı·sıı·hsa- reisimiz berayı tedavi Mani-
., sa'ya gitmiştir. 

/af artacak, fabrika/ar kurulacak -A-kh..,is-.ar-i-cr-a -me_m_u-rlu-ğ-un-d-an-: 
Nedim tarafından Raif oğlu 

izzete birinci derecede ipotek 
edilen Akhisarın Mahmut ağa 

sahibidir. 
Birisi sağ tarafımda gazete 

okuyor, bir serlevhaya baktı: 
- Ôööööf ·dedi- bıktık bu 

Habeşistan işinden. 
Sonra bir tefrikaya gözü 

ili~ti: 
- Aman, ne pis tefrika, 

ne pi.s bir mevzu, ne berbad 
bir ifade! 

- Başı 1 inci sagf ada -
sermayeli bir banka kurulacaAını 
bil<lirme.lı.tedir. Bu banka da koo· 
peratiflere istinad edecektir. Bil· 
tiin dalyan hududları, ee:ki iidet ve 
taammilllerden uzakla~tırılarak, Ye· 
niden teııbil edilmektedir. • 

kullanılan balık ununa, balık 
yağına tahvil edilecek, derile· 
rinden de ayrıca fayda temin 
olunacaktır. Balık bank, dal
yancıların muhtaç oldukları 
sermayeyi ·kredi açmak sure· 
tile· verecektir. 

f' Manisa sporcuları lıbag';.,Dr. Lütfi Kırdar' la beraber Yanındaki bir kahkaha sa

Denizbank, Balıkbank ile 
alakadar değildir. İstanbul ve 
Trabzon'da büyük iki konserve 
fabrikası açılacaktır. Bütün 
dalyanlar temizletilecektir. Bu 
rnretle balık istihsali mühim 
miktarda artacaktır. Çünkü 
balıklar, mevsimlerine göre 
yumurtlıyacağı sahalar bula
caklardır. lstihsalat, ya taze, 
yahut ta konserve olarak mut
laka elden çıkarılacaktır. 

Garbi Anadolu sahillerinde 
balıkçı azlığı dolayısile K:ı ra
deniz sahillerinden balıkçılar 

getirilmesi ve bu sahilde iska· 
nı da muhtemeldir. Tayfa ve 
pa~ ron1ar arasındaki ihtilaflar, 
kanuni esaslarla halledilecek, 
balıkçılara yeni bir hayat ve 
kazanç imkanları verilecektir. 

Manisa,~ (Hususi) - Mani
sahlar; iyi bir havada ve ba
harın güzellikleri arasında he
yecanlı bir gün daha geçir· 
diler. Turgut'lu ile Yıldırım
spor araımda Halkevinin ter
tip ettiği kupa maçı yapıla
cağını duyan halk sabahtan 
itibaren spor sahasına akın 
ediyordu. 

Saat 15 te saha dolmuş ve 
genç sporcular alkışlar arasın
da alana çıkmışlardır. Arala
rında çok tecrübeli ve usta 
futbolcular bulunan Turgutlu 
sporcularının büyük bir farkla 
ve kolaylıkla üstün gelecek· 
leri tahmin ediliyordu. 

Fakat iki yıldanberi maç 
yapmıyan genç Yıldırımspor 

çocukları Turgutlu takımının 
tecrübc l ve teknik oyununa 
canla, başla karşı koyuyor, 
mütemadiyen karşıki kaleyi 
tehdid ediyorlardı. Rakipleri
nin umulduj-u (kadar zayıf ol
madığını gören Turgut'lular 
da daha çok ehemmiyet ver· 
meğe başladılar. Bu suretle 
çok zevkli ve teknik bir oyun 
görüldü. Akınlar kaleden ka
leye büyük bir sür'atle taze
leniyor. Bütün oyuncular üzer· 
lerine düşen vazifeyi yapmıya 
çalışıyorlardı. Biriııcı bölüm 
her iki tarafın attıkları birer 
golle 50na erdi. 

ikinci devreye başlandığl 
zaman her iki takım kadrola
rını muhafaza ediyorlardı . 

Halkevi köşesi 

Oyun ayni zevk ve heyecanla 
devam etti. Genç futbolcularır 
gösterdikleri enerji ve teknik 
bütün seyircilere çok zevkli 
dakikalar yaşattı. Vakit ilerle
dikçe heyecan da o nispette 
fazlalaşıyar, her iki taraf neti
ceyi kendi lehine çevirmeğe 
çalışıyordu. 

Bu devrenin 16 ıncı daki
kasında Turgutlu merkez mu· 
hacimi sıkı bir şütle takımına 
ikinci golü kazandırdı. Bu 
sayıdan harekete gelen Yıldı
rımsporun genç çocukları der
hal mukabil hücumlara başlı· 
yarak bir aralık Turgutlu ta· 
kımının nısıf sahasında yer
leştiler. Nihayet gayretlerinin 
de semeresini görerek sağ iç
lerinin tutulmaz bir şütü ile 
beraberliği tesis ettiler. Oyun 
sonuna yaklaştıkça takımların 
gayreti de mütemadiyen artı· 
yordu. Nihayet Turgutlu soliçi 
Yıldırımspor müdafiinin bir 
hatasından istifade ederek ta
kımını ikiye karşı üç golle 
galip vaziyetine getirdi. Ve 
biraz sonra da oyun bu şe
kildf' bitti. 
Mağlup olmasına rağmen 

Yıldırımspor gençlerinin gös
terdikleri kabiliyet ve az za
manda elde ettikleri teknik 
takdirle karşılanmıştır. 

Teker 

vurdu: 
- Sen, şu yazıyı yazımı 

tanır mısın? 
- Hayır! 

- Kurumuş bir kabak kafa 
düşün .. 

O zatın söyliyeceklerini din
lemek istemedim. Başka bir 
tarafa geçtim. Üç kadın karşı 
karşıya. Birisi çok genç ve 
baştan aşağı yapmacık, sahte 
birşey. Vapura doğru koşan 
bir ihtiyarı gösterdi: 

- Pinpon yetişemiyecekl 
Diyerek bir kahkaha attı. 

Karşısındaki kadın: 

- A ·dedi· şu bizim eski 
gelinin komşusu.. Bir karısı 
var, görseniz, şişman mı, şiş-

man .. 
Diğeri atıldı: 

- Ya kızı, ya kızıl. Yerden 
yapma, mantar gibi birşey .. 

Fazla dinliyemedim, buradan 
da ayrıldım. Üç yaşlı, başlı 
adamın yanına oturdum. Bir 
genç, dudağında ıiğara, elin· 
deki bir zincirle oynıyarak 

içeriye girdi.. Serbest, liübalı 
bir tavrı vardı. 

ihtiyarlardan biri: 
- Zamane! 
Diye mırıldandı. Diğeri ta· 

mamladı: 

İzmir' de 150 bin lira sarfı 
suretile, büyük bir bıtlıkhane 
kurulacaktır. Balıkhanenin şim

diki yeri müsait değildir. AI
sancak civarında inşası çok 
muhtemeldir. Esasen balıkha· 
nelerin, mahfuz limanlar içinde 
kurulması da lazım gelmek
tedir. 

Hükumetin yaptığı teşeb· 
büslerle balık ihracatımız git
tikçe artmaktadır. Mesela ge· 
çen sene, lstanbul'da beheri 
sekiz kilodan bir çift Torik 
beş, on kuruşa satılırken şimdi 
32 kuruştan aşağı düşmemek
tedir. Nitekim lstanbul'da, 
şimdi 10 - 15 ltafyan gemisi 
balık yüklemektedir. Bu ge· 
milerin hepsinde soğuk hava 
depoları ve tesisatı vardır. 

Memleket dahiline yapıla
cak taze balık sevkiyatı için 

OORSA 
Üzüm sabşları 

Ç. Alıcı K. S . K. S. 

99 Ü. kurumu 10 
52 inhisar ida. 7 
49 Alyoti bira. 11 50 
43 Ş. Riza ha. 13 
42 Ka. Taner 11 75 
29 Ş. Remzi 14 25 
16 j. Kohen 12 25 

330 Yekun 
419417 Eski satış 
419747 U. satış 

Zahire satışları 

12 50 
7 

13 25 
14 
13 
20 
12 25 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 

lQQi Buğday 6 125 6 50 
44 Susam 16 16 

159 Ken. pala. 450 475 
230 B. Pamuk 42 45 50 
40 H. ,, 42 45 :SO 

de Demiryolları idaresince, Dost memleket 6azetecileri-
soğuk hava tesisatını havi va· ne zigafet verildi 
gonlar hazırlatılacaktır. _Başı 4 üncü sahifede_ 

Dahil ve hariçte yapılacak 
sevkiyattan başka, Karadeniz- parlak zaferin bir remzi olan 
deki fazla istihsalat ta hay- Ankara'nm bıraktığı derin in-
vanlara gıda maddesi olarak tibaı ehemmiyetle kaydeyle-

- Züppe keratalar, ne saygı mı"ştı·r 
verilen ve gübre makamında · 

var, ne birşey .. Varsan bak· ------•••••• B. Hurtiğ sözlerini şöyle 
san, cim karnında bir nok- mak mecburiyetinde kalırım, bitirmiştir: 

Tire'de yangm tadır. diye düşündüm, ayak üstü dur· Bu eşsiz eserin önüne diki-
Tire'nin ipekçiler mahalle- Bo··yle bı·r bahsı·n esını d K 1 d ner um. onuşuyor ar ı: len bütün maniaları yıkan ~-

sinin 2 inci Derviş Gazi cad· dinlersiniz?. Oradan da kalk- - Kulüpler meselesi am-
d 

· d H k Ü siz bir dinamizmi harekete ge· 
esın e asan arısı lfet'in tım. Dört memurun yanına ma da oldu hal 

10 l · d k tirerek asri Türk milletine bü-
sayı ı evın e yangın çı mış oturdum. Sokakları, temizlik - Bundan sonra palavra 

ve etrafa sirayetine meydan işlerini tenkid ediyorlardı: sökmiyecek. Tıkanan çanların tün hürriyet ve faziletlerini iade 
1 - 19 Mart Cuma günü verilmeden söndürülmüştür. -- Belediye, belediye! haddi hesabı yok.. eden yeni bir medeniyet 

saat 17 de Halkevi idare he- Tabanca çekmek Diye bağırıyorlardı. Kulak Jyi ki oturmamışım. Yürüdüm içinde Türk milletini yenileş-
yeti toplantısı vardır. Beyler sokağında Salim oğlu misafiri oldum, onların söyle· ve mırıldandım: tiıen Büyük askerin, sulh-

2 - 19 Mart Cuma günü Fuad, Nazmi ve Fethiye'ye dikleri de ipe sapa sığmaz Bu dünyada insan oğulları çu yaratıcının sıhhatına bar· 
saat 16 da Dil, Tarih, Ede- tabanca çektiğinden yakalan- şeylerdi. iki gencin yanına so- neler konuşuyorlar aman Atla- dağımı kaldırıyorum. Yaşasın 

aralığı mevkiinde gündo~usu 
Seydiköylü Küçük Ali Poyrazı 
Par oğlu bağı gün endisi yol 
kıblesi Gökçeden metruk bağ 
ile çevrili için 12 ağaç zeytini 
bulunan 5744 M. M. ve için
de iki odalı kule 77 4 lira 40 
kuruş kıymeti muhammineli 
çekirdeksiz bağ bir ay müd-
detle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. 

İhalesi 22·4·937 Per,şembe 
saat 15 de icrada yapılacak-
tır. O gün bu bağa konulan 
kıymetin yüzde 7 5 ini buldu
ğu takdirde kat'i ihalesi icra 
kılınacaktır. Bulmazsa artırma 
15 gün uzatılarak 3-5·937 
Perşembe saat 15 de muham-
men kıymete bakılmaksızın 
her kaça çıkarsa kat'i ihalesi 
icra kılınacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
bir hak iddiasında bulunanla· 
rın vesaikle 20 gün içinde 
icraya müracaatları aksi halde 
hakları tapu sicilline sabit ol
madıkça paylaşmaya giremez· 
ler. Harcı dellaliyesi alana ait, 
satış peşindir. 

Müzayedeye iştirak için alı
cıların yüzde yedi buçuk pey 
akçesi vermeleri lazımdır. Ar
tırma 10·-4-937 tarihinden iti
baren açıktır. Fazla bilgi iste· 
yenlerin dairemize müracaat-
ları ilan olunur. 808 
--~--........................... . 

iz.mir elektrik şir-
ketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile 

cereyanın bu ayın 20 ve 21 
inci günlerinde saat 7 den 
15 şe kadar ikinci kordonda 
Vali Kazırnpaşa caddesile is
tiklal caddesi arasında v.: Çi
kolata sokağında kesileceği 
sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki e'l kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

biyat komitesi toplantısı vardır. mıştır. k ld f k t b k k Ik h l ? Ç · d 0 k A ·· k u um, a a çarça u a • ım, ne er . ım ı tatur .. . 
~ .................................................................................................... ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
r2irt·---•--_...._.......,...._._._ .. _, _________ .;;:.,:;ıua4' iri bir korsan, adeta bir zın, deniz yolu ile ve gemi-

li F 1 r t 1 n a A 1 I• ~ ipek kumaş yığını imiş gibi, ferle kaçırıldığını anlamama-
Zeliha'yı sırtına vurdu ve di- lıdır .. 

I ğerleri de geniş aralıklarla Petro geriye baktı: 

'ı;;;--- BUyUk Korsan Romam •e; r·-- J onu ortaya alarak ilerlemiye Alevler hala yükseliyordu. 
y; F'ı k başladılar. Arkadaki zifiri karanlıkta hiç _ 98 _ azan: M. Ayhan, ai Şemseddin M . P , b. h k t kt K ·fı· 

arıya etro nun yanına ır are e yo u. eyı ı 

Fakat birdenbire, yedi, sekiz o kahpenin marifeti.. Bittim, ieldi: keyifli; 
kuvvetli pençenin, bir çelik ,11ahvoldum.. _ Bravo Petro, tereyağın· - Tamam! 
kıskaç gibi kendisini yakala· Gözleri karar gibi oldu, dan kıl çeker gibi oldu. Diye mırıldandı. Tam bu 
dıkları duydu. Ancak: kendinden geçmişti.. Herşeyi, Petro, ıaferinden ve eserin- sırada, Zeliha da kendine gel-

- Mustafa? sanki hır uyku aralığından, den memnundu: mişti. Birdenbire, baskını ha-
Diyebildi. Sonra kolları kıv- bir rüya perdesinden dinliyor -Sözünde duruyorsun tabii. tırladı ve titredi. Başını da 

rıldı ve ağzı, bir mendille sa· gibi idi. _ ·Ona ne şüph.ıı:?. Şimdi sarmışlardı. Hiç birşey göre· 
rıldı: Korsanlar, Zeliha'nın bayıl· yapılabilecek başka şey yok miyordu. Bir insanın omuzunda 

Karanlıkta, hayal meyal, d•ğının farkına varmışlardı.. mu?. taşındığını anlıyordu .. Denize 
Mustafa'nın da üstüne hücum Birisi: - Hayır, derhal, sremiye çok yakındılar. Suların, sahilde 
ettiklerini gördü. Demek ki, - Kaptan! -diye seslendi- yetişmenin kolayına bakmalı- çırpınışını duyuyordu. Hangi 
.o da yakalanmıştı. Kız bayıldı.. yrz. Bak, ay doğacak gibi.. istikamette ve ne kadar me· 

Haydutların Rumca konuş· Buna, kolları bağlı duran Halbuki bizim, karanlık için- safe katedilmişti, bilmiyordu. 
luklarını da duymuştu, kendi Petro cevap v~rdi: den sökülüp gitmekliğimiz la- Soğu\c soğuk terliyordu. 
kendine: - Çabuk, geldiğiniz yerden zımdır. Haydutların, on beş kişiden 

- Eyvah -cliyr mırıldandı- geriye! - Evet, babası gelince, kı- aşağı olmadıklarını anlıyordu. 

Ayak sesleri, bunu gösteri· 
yordu.. Kendisini nereye götü
rebilirlerdi? 

Fikrince, haydutların, kor
san olmaları ve Mariya'ya men· 
sub bulunmaları ihtimali kuv
vetli idi . Fakat onun gemisi, 
ne vakit, nereye yanaşmıştı?. 
Bunu, Midilli' de kimsenin du
yup görmemesi şaşılacak bir 
şey deği mi idi? 

Tam bu sırada bir ses duydu: 
- Çabuk olunuz? 
Bu sesi derhal tanıdı: 
Mariya'nın sesi idi .. 
Eğer, ağzını da tıkamamış 

olsalardı, şimdi bol bol; 
- Sen bir alçaksın, sen bir 

orospusun! 
Diye bağıracaktı. içinden 

gelen hiddeti zapted.:miyor
du. Fakat susmıya mecburdu. 
Ayakları da ba~lanmıştı. Al-

çakça bir baskın ancak bu 
kadar olabilirdi. Zavallı Mus
tafa(!)da onun ateşine yanmıştı. 
Kendisini beklemek için geriye 
dönmiiş, o da haydutlann eline 
düşmüştü. Zeliha, böyle sanı
yordu. Kolları acıyordu, zor 
nefes alıyordu. Kendi kendine 
düşündü: 

- Allahım, ben sana ne 
yaptım, ben kime ne yaptım ki, 
bana bu felaketleri reva görü· 
yorsun; sağ kalsam bile, •bir 
daha Ali'yi göremedikten so:ı· 
ra, bu hayatın ne kıymeti ola
bilir?. 

Filhakika, en büyük ıstırabı 
Ali' den, anasından, babasın
dan ayrılmaktan ileri geliyordu. 
Çünkü bu defa, elbette ki Ma
rıya, babasının uğradığı akı· 

betten ders alarak daha kur-
- Scuıu fHlr -



apraklar 

Kadifekale'ye aid bir 
efsane daha! 

raı· çenin tılısımladığı ağaç -
• 

azıne a 
zehirle 

ayıcılar ve 17 kişinin 
mesinin sebebleri •• 

ıs İstanbul fatihi Sultan Meh· 
g med'in Hisar camii civarında 
il inşa ettirdiği eski kaleden 

sonıa lzmir'in hayatında bir 
1r değişiklik olduğu anlaşılıyor. 
1 

Çünkü bu kale, körfezden vu· s 
. kubulacak hücumlara karşı 
ın şehri müdafaa edebilecek va· 
s ziyetteydi. O tarihlerde, deniz 
:: de ta Burnava'ya kadar daya· 
y nıyordu. Ve Burnava, "Birun· 
ğ abad,, namı altında bir kaza 
b idi. Zengin, mahsuldar, mamur, 
b< güzel bir kaza .. 
si Bu kalenin inşasından sonra 
a teessüs eden emniyetle, eski 
1 Kadifekale içindeki şehir, 
e yavaş yavaş, aşağıya doğru göç 
z etmeğe başlamıştır ve liman, 
l) o zaman Osman'lı hakimiye· 

ıg tinde bulunan bütiin limanların 
<ı en işleği, en zengini olmuştur. 

0 
I Her yıl, binlerce gemi dolu 
l) olarak gelir, gene dolu olarak 

u ayrılırmış .. 
Evliya Çelebi'yc göre, şeh

• rin alt kısmındaki kale ile Ka· 
al difekale• arasındaki mesafe 
m 3000 adımdır. Evliya Çelebi, 

şehir İçinden geçerek oraya 
ar; gitmiş ve mesafeyi, adım adım 

taymış olacak .. 
I Onun tarifine ve bugün de 

.. hala gözümüzle kavradığımız 
ıçı 

as şekline nazaran, Kadif ekale 
beş köşelidir. Etrafı 2700 adım. 

Kaleyi, lskenderi Kebir'e 
sır k · · Y 'l k arşı ınşa ettiren unan ı ·ra-
a; liçe, ayni zamanda şehri de 
e kale içinde tesis etmiştir. Yani 
r 1 vaktile, şimdiki Kadifekale 

'ı içinde büyücek bir şehir yaşa· 
e k 'd' ma ta ı ı. 

~el Bu eski Türk seyyahı di· 
iZ k' yor ı: 

m. - Her taşı, fil cüssesi kadar 
nı vardır ve büyük, acip bir bi· 
C\ 

nadır. 
Jn' 

.. Amma Eleniz kenarındaki 
~ kalenin inşasındanberi bu kale 
ib içindeki halk aşağıya göçmeğe 
ts başlamış ve Kadifekale içinde 
.. bağ, bahçeler kalmıştır. Han, 
1 

hamam, çarşı ve pazarı harap e 
olmuştur. Kale, kayalar üstün· en 

reı de oldğu için, dört tarafında 
hendeği yoktur. [Yani müda· 

ın 

es faa noktasından hendek açıl· 
H mamıştır.] Eski asırlarda ise 

elt bu kale içkale imiş amma eski 
kaleyi, aşağıdaki şehir ihata 

at edip gitmiş .. Bu kaleden bazı 
ra parçalar, evler içinde kalmıştır. 
ı Fakat hala bu y4karı kalenin 

rak(Kadifekalenin) batıya bakan 
za bir demir kanadlı, kuvvetli 
ri bir kapısı vardır.,, 

an Evliya Çelebi, bundan sonra 
şk seyahatnamesine bir tad, bir 
f zevk vermek emelile kalemini 

r şuharıe bir ifade ve tasvirle, 
b bir heykele, ondan sonra da 
t bir efsaneye dol.ıyor. Burada 
f bir heykelin bulunuşu gayet 

1. tabiidir. Fakat o istikamette 
r u b' f d·ı · 1 · . ır ağaca at e ı en rıvayet erı 

~g: telleyip pullaması ve ona biz· 
tnt zat inanması, bugün için doğ · 
. ru görülmekten çok uzaktır. 
m~ ·r Evliya Çelebi'nin bahsettiği 
~: kapının medhalinde ve sağ ta· 

1 raftaki kulenin iki adam boyu 
ra· irtifaındaki yüksekliğinde, kü· 

çük bir kemer altında beyaz, 
ham mermerden yapılmış oy· 

ma bir cesed (heylrel) varmış. 
(Kıdefa anaya, yani Kadife 
kraliçesine aid.) Bir insan gö· 
tünce canlı sanır, hayran ka· 
lırmış. Herhangi taraftan ba
kılsa oraya doğru baktığı gö
rülürmüş, heykele karşı tebes· 
süm edilirse o da tebessüm 
eder, ağlar gibi bir vaziyet 
alınırsa o dahi ayni şekilde 
mukabelede bulunurmuş .. 

"Garip temaşa ·diyor· lakin 
gerdeninden aşağı vücudu 
yoktur." 

Yani, bu heykel, küçük bir 
büst halinde imiş. Gerdanı 
halkalı, kulakları küpeli imiş, 
başında lüle lüle saçları var
mış ve saire vesaire... (Bir 
perii peyker, çehrei münev
verdir. Amma ruh yoktur .. ) 

Eyliya çelebi burada hemen 
bir beyit te yazıyor: 

4.Güı.cJ ıaa~·ir edersin 
Hali hallı dilLc:r amma 

Fü unu i§veye gcJJikte 
Ey Lclı:ınd ııilerı;io> 

Sonra devam ediyor: 
"Heykelin yüzü, şimale ba

kar. Bu kule, müstahkem şek
linde kurulmuş, metin bir ku· 
ledir. Kale kapısından dışarı
da, elli adım ötede ibret ve· 
rici bir ağaç vardır. Bu kadar 
yer dolaştım, böyle bir ağaç 
görmedim. Çitlenbik ağacına 
benzer. Allahın emri ile, bun
dan bir nevi halis yağ çıkar ki 
yetmiş iki derde devadır. Yap
raklan, başka şekilde yaratıl
mıştır. Yenvani, Yunan tari-
hinde bunun Kıdefa ana tara· 
fından dikildiğini yazar. Fil
hakika, yaprak, tahta kısım-

ları ve çiçekleri, yıllarca yaşa
mış bir ağaçtan nişan verir. 
Fakat gene terütazedir. Hıris
tiyanlar, dökülen yapraklarım 
bin taze can verir alırlar. Bun
ları ne yaptıklarını kimse bil· 
mez. Kıdefa ana heykeli, da· 
ima buraya bakar şekildedir. 
(yukarıdaki ifadesini nakzetti.) 
Binlerce garblı, yabancı, de· 
fine ve hazine arayıcılar fırsat 
bulup her zaman bu ağacın 
dibini ve döı t tarafını kazar
lar, servet çıkarmağa başlar· 

lar. Sabah olunca, kaledeki 
askerler çıkar, bu çukurları 
örterler. Bir vakitler, rüzgarın 
zoru ile bu ağacın bir dalı 
kırılmış ve Hasan Beşe na· 
mında bir adam bu dalı alıp 
evine götürmüş. Karısı bunu 
ateşe vurmuş ve kokusundan 
bizzat kadın, üç cariye ve üç 
çocukları ile ağacın kokusunu 
teneffüs edenlerden o yerde 
onyedi adam birden can ver· 
mişlcr.. O zamandanberi halk 
bu ağacın dibine varmaktan 
korkuyormuş. Hasan Beşe'nin 
de bir koluna bu sebepten 
felç arız olmuş." 

Görülüyor ki, Evliya çelebi, 
hakikatta karbonla vukubul· 
duğu anlaşılan bir tesemmüm 
hadisesini, Kadifekale kraliçe· 
sinin diktiği söylenen bu ağaç
taki tılısıma atfetmektedir. Hal· 
buki, bugünkü müsbet bilgi· 
nin ve mantıgın bunu kabul 
etmesine imkan yoktur. 

O tarihlerde bina _,artları da 
malum olduğu için, tesemmüm 
hadisesi daha şümullü şekilde 
vuku bulmuş olsa gerektir. 

M. Aglta11 

• " • • • r...-,o .. ·~ ·.:t-

Buda Ne? 
Saadet zincirini hatırlatan bir 

varakpare ve ona cevap. -------Amerika'dan Okyanosya'ya, 
oradan kutublara ve kutublar· 
dan Sahrayıkebire •kadar her 
yıl, "bunu dokuz dostuna yaz, 
o da dokuz dostuna yazsın" 
cümlelerini taşıyan bir saadet 
zinciri hikayesi vardır, bunu 
bilirsiniz. 

Dün, ben de, daktilodan 
geçmiş böyle bir tezkere kop· 
yası aldım. Evvela, imza ara
dım. Ve göremeyince, bana 
hitab edib öğ'üt verecek ka· 
dar cesaret gösteren meçhul 
şahsın mektubunu sepete fır
lattım. Bu mçktub aynen şöy· 
ledir: 
Altay'h sana dört ö()Ut. 

1 - Kulübünün ısını ve 
tarihi forması Türkiy~'nin her 
tarafında Balkanlarda ve mer· 
kezi Avrupa'nın büyük şehir· 
lerinde tanılır. Bunu unutma. 

2 - Her millet tarihile ifti
har ve onun şan ve şerefile 
yaşadığı gibi her müessese de 
mazisine dayanarak övünür. 
Kuruluş tarihinin yirmi beşinci 
yılındasın. Bunu hatırından 
çıkarma. 

3 - Seni yoketmek istiyen· 
lerle mücadele et. Hak senin· 
dir. Yılma. 

4 - Öz Altay'Jı isen ken· 
din gibi bildiğin 7 arkadaşına 
aynen bu yazılan varakalardan 
birer tane gönder. Ve her bi
rinden yedi Altay'lıya bu üğüt
lerden birer tane gönderme· 
sini iste. 

Bi'r memleket, bir kulüb ve 
gençlik meselesi böyle perde 
arkasında karalanmış mektub· 
lar, aklıselim ve medeni cesa· 
retten mahrum tezahürlerle ko· 
nuşulamaz. Başkalarına öğüt 
vermek i~tiyen insan, evvela 
kendisinin öğüt verecek bir 
ayarda olduğunu kabul ettir· 
miye mecburdur. Yani, kendi· 
sini tanıtması lazımdır. Bu· 

kalktığı beyannameleri andın· 
yor .. Fakat şuurun ve prensi· 
bin karşısında, o kadar cılız, 
o kadar biçare ve günahkar 
bir hareket ki, hem acıyor, 
hem de gülüyoruz. 

Bana bol keseden akıl ih· 
san buyuran (meçhul sporcu!) 
nun mektubunu dediğim gibi 
sepete attım. Herkes, herşey 

layık olduğu yere gider. Yıl· 

!arca •"ltay'lı yaşamış bir İn· 
sanım. Altay'ın adına da, for· 
mssına da gönül verdim. Fa
kat ben, yalnız Altay'Jı değil· 
dim. Cemiyet içinde deruhte 
edilmiş ve manevi mes'uljyet• 
lerle dolu bir işimiz olduğuna 
kanidim. Hatta, kulübün firma 
ve formasının günden güne 
cılızlaşan, şu ve bu tarafından 
kemi rilib duran Altay'ın mad· 
di bünyesi üzerinde perişan 
ve ~c klı b:r hal ifade ettiğini 

de görüyorum. Biz, ne o ta· 
rihi isme, ne o şerefli forma· 
ya liyakatımızı isbat etmişiz· 
dir. Yalaıı, haşa!. Öylelerini 
bilirim ve biliriz ki; o tarih 
ve şerefin arkasında bin türlü 
marifet çevirmişlerdir. Tıpkı 
başka kulüblerde olduğu gibi .. 

O ağır, o mes'uliyet ve gü· 
nah dolu hakikatler, yalnız 
bulundukları ve işlendikleri 
yerde kaldı, sanılmasın. Ni· 
hayet, şu veya bu kulüb değil, 
bir gençlik meselesinin, bir 
spor işinin, memleket, Parti, 
terbıye ve disiplin esasları 
içinde halli zarureti doğmuştu. 
Kendi şahsi kanaat ve p!'en· 
sibime uyması itibarile, ben de 
bu davaya karıştım. Partinin 
emri, vicdani kanaatım ve ta· 
şıdığım şuur, perde arkasında 
sufle edilen böyle öğüdlerden 
çok yüksektir. 

Hulasa: 
1 - Altay, 25 yıllık, şe· 

refli maziye sahip bir kulübdü. 
Eveti.. Fakat biz onu yaşata
madık. Sürükledik ve sürün· 
dürdük.. Elimizde kalan, en· 
kazdan ibaretti. (diğer kulüb· 
lerin de öyledir). 

2 - Bir insanın ne ile if· 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Tayyare alayinin Reşadiye Garnizonunda 1992 Lira 8 

Kuruş bedel keşif su tesisatı açık eksiltmeye ile yap· 
tırılacakbr. 

2 ihalesi 22 Mart /937 Pazartesi günü saat 11 de Mıt. 
Mv. sattn alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 ilk teminat parası 149 Lira 41 Kuruştur. . 
4 - Keşif ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma Komısyonun· 

da ve umumi planı Tayyare alay inşaat şubesinde 
görülebilir. · 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında Kayıtlı olma· 
lan şart olmak la beraber 2490 sayılı kanunua 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve saa· 
tından en geç bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

5 10 14 19 633 

lzmir mustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler 

için (25) ton zeytinyağı 25 mart 937 perşembe günü 

2 

3 

saat 15 te lstanbul tophane satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli (17500) lira olup ilk teminatı (1312) 
lira (50) kuruştur. 
Şartnamesi tophane satın afma komisyonunda görüle
bilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
reminat ve teklif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri 9 14 19 23 659 

-Gmir mustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher merresine biçilen ederi 8 lira olan 7000 metre 

2 
3 
4 

kurşini kaputluk kumaş kapalı zarfla 
1

(siltmeğe kon· 
muştur. 

İhalesi 26 mart 937 cuma günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 4050 liradır. 
Şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeğe gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuhlarını ihale saa· 
tinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 9 14 19 24 661 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası 
idare meclisin en; 

25 Mart 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ve 
16 da lzmir Ticaret ve sanayi odası salonunda alelade ve 
fevkalade bir surette toplanacağı evvelce ruznamesile birlikte 
ilan edilmiş olan heyeti umumiye toplantısında hazır buluna· 
cak ortakların mezkur toplantılara iştirak edebilmeleri için 
merkez veya şubelerimize müracaat ederek duhuliye kartlarını 
almaları tekrar rica olunur. 17 19 784 

Istanbul'lu il •• •• •• orucu 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan ls
tanbul'lu örUcU Kamil Meserret otelindeki dukkanını Üçüncü 
Beyler Şamlı sokağında 16 Numaraya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli kumaş
lardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları yenisinden 
farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir elbise uzun za
manlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenilmiyen 
örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve müşteriler 
her hususta memnun edilmektedir. 

nu yapmıyanm; ne böyle bir 
ayarda bulunduğununa ne de 
samimiyetıne inanmak müm
kündür. Kaldı ki, 11 saadet 
zinciri 11 şeklinde karalanan bu 
varaka, bize hiçbir kültürden, 
hiçbir prensib ve ideolojiden 
bahsetmiyor. Malum beylik 
sözler. Rastgele her insanın 

tifar edebileceği hususunda •lllllllllllllllllllllllllllllıı. Do to 
derse ihtiyacım yoktur. = ,ın 111111111111 ınniııını ııı---

söyliyeceği şeyler .. 
Kendi kanaatleri ile muay

yen bir davanın esaslarına 

hürmetle yaşıyan insanlar, 

3 - Beni yok et .. ek isti- = A. Kemal 
yen, yoktur. Bilakis yokluktan _ 

onay § 
---

bir varlık kurmak meselesi - llakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
-
~ vardır. -

d h d ld l B 4 Ö Alt ·ı 'd" B (Verem ve saire) öğü e mu taç eği ir er. u - z ay ı 1 ım. U· = basmıılıaııc i ta yonu knr~ısındaki Dibek aoknk bnfındo 30 &ayılı 
----

varaka, samimi ve dürüst Al- gün Üçok'luyum. Mektubu ye· - e\' , .e muayenehanesinde sabah saat 8 den akş:ım snat 6 y:ı. 
taylılıktan nişan vermek değil, di kişiye yazmadım, şu sütun· = kadar lıastnlarıııı kabul eder 

-----
bir fesad hareketinin sokak larda layık olduğu cevabı ver- mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllii 
köşelerine yapıştırdığı, kala· dikten sonra, sepete fırlattım. H • b 
balıklara gizlice fırlatmağa Eski bir sporcıı lzmır Eşrefpaşa astanesı aş 
==~~~=====~~~======~~~~ 

Manisa 
ğünden 

kadastro müdürlü- tabipliğinden: 

Kadastro ameliyesi biten Çarşı, Utku ve Ege ma~allelcrin· 
deki gayri menkullerin nasıl tahdid olunduğunu ve kımler na· 
mına tesbit edildiğini ve her biri için kaç kuruş harç tahak· 
kuk ettirildiğini mülk sahiplerine göstermek üzere kanunen 
herkesin görebileceği umumi yerlere asılması icab eden pafta 
ve harç cetvellerinden her mülk sahibinin aradığı parçayı ko· 
laylıkla bulamıyacağı ve iki ay gibi uzun müddet için bunla· 
rın a!ıldıkları yerde bir memur bulundurulmasına da imkan 
olmadığt nazarı dikkate alınarak mezkur pafta ve cetveller 
için uğrak bir yer olan ve bütün mülk sahiplerince bilinen 
dairemizde hususi bir oda ayrılmış ve bunlar üzerinden mülk 
sahipll!rine mufassal malumat verecek bir de memur seçilmiş 
olduğundan ilan tarihinden itibaren iki ay zarfında bütün ala
kadarların bu pafta ve cetvelleri tetkik ederek kendilerince 
yanlı~ görülecek cihetlerin tashihini istiyebilecekleri ve o müd
detin hitamından soıua itiraz aakkı kahnıyacait ilan olunur. 

Eşrefpaşa hastanesine alınacak olan 617 lira 70 kuruş mu
hammen kıymetli onbeş kalem alat ve edevatı tıbbiye 19/3/937 
günlemecinden itibaren on beş gün müddetle aleni eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerin cins ve miktarlarını görmek ve şeraiti 
anlamak üzere hergün Hastane baştababetine ve eksiltme gü
nü oları 5/4/937 pazartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar 
Vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 19-23-27-31 819 

Devlet Demiryollarından 
Alsancak Şehitler • Yadigar sokağında idaremize ait 18 No.lı 

depo 2 Nisan 937 cuma günü saat 15 de lzmir Alsanca~ta 
8 inci işletme komisyonunda açık artırma suretile bir sene için 
kiraya verilecektir, Deponun muhammen bir senelik kira be· 
deli 180 liradır. isteklilerin ~o 7 ,5 nisbetinde muvakkat temi· 
nat vermeleri ve işe girmeğ manii kanuni bir halleri olmadı· 
ğına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyana müracaat 
etmderi lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

19 23 813 



18/31937 --------------------ANADOLU~--~-~~-------------~ 7 Emlak ve eytam bankasından ,526 Karşıyaka Donanmacı' M. Aydın 7 9 tr 540. 35 46080·371640 lııisaesi 
sokak ada 105 parsel 8 789 Birinci Karat~ Teşvikiye !<>kak 5;5· 1•,, 9• taj ev, 1$.)> 

s No. Yeri No.sı Nevi Depozitosu 531 KarşıyakaıOsmanzade 2 "nci Ay· 11 24/1 ,. 80. 7 ada 601 parsel 3, 35-64 hissesi 

2 
Eski Yeni M.2 T.L. dın S. ada 100 parsel 16 

2 
41 Karşıyaka Alaybey bay Celal sa. 72 78 ~v 129. 90 532 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Ay· 5 30 11 250. 

804 Güzelyurt mah. Gebeş sokak Bila No. ev. v~ av]u1 10J 
15 ada 201 parsel 61 2·8 hissesi 

14 Turan Menemen sokak 17 218 ev 360 dm S. ada 101 parsel 21 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 ev 25 541 Karşıyaka Bahariye M. Hafıı 18 20 ,, 212. 

807 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 24· taj mağaza 
25 ada 343 parsel 76, 14·24 hissesi 

325 Karşıyaka Donanmacı Mah. Mura· 23 ev 750 Efendi S. ada 166 parsP.l 9 
diye S. ada 71 Parsel 3 544 Karşıyaka Bahariye Muvaffak 23/25· 17 ,, 326. 

812 Güzelyurt M. Kemeraltı sokak. 194 11 dükkan. 
20 ada 199 parsel 44, 1-48 hissesi 

355 Karşıyaka Alaybey M. Hengam 36 11 ev 360 S. ada 166 parsel 11 
sokak. 545 Karşıyaka Bahariye Abacı sokak 21 2 

815 Birinci Süleymaniye Aras sokak Ye:23-37. taj e..vı 
,, 486.50 50 ada 596 parsel l 

426 " " Mirat sokak 44-12 5.1 arsa 174.50 15 ada 163 parsel 16 
ada 17 Parsel 6 546 Karşıyaka Ôsmanzade Yaşar 17 17 ,, 264. 

819 Göztepe tramva)l caddesi 644· 1 
30 1 ·2 hissesi' 

,,, 

821 Güzelyurt Mah. Ce6eş sokak 1~·16 taj ,,. 30t 427 Karşıyaka Alaybey Naldöken 106 108-1 
11 

197 25 oğlu sokak ada 117 parsel 14 
tramvay C. ada 13 parsel 5 552 Karşıyaka Osmanzade Rahmi 2 6 " 208 45 ada 199 parsel 90, 7-48 hissesiı 

825 Güneş Mah. Kahraman sokak 51 IJ . 35ı 428 K k Al b H l k bey sokak ada 108 parsel 1 
arşıya a ay ey aya çı · 8 16 ,, 115. 10 554 K k O d ş mazı ada 5 parsel 5 a ıya a smanza e imen- 97 il 204 35 ada 195 parsel 3, 12·88 hissesi 

837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman so. 22 oda· 25, 429 K k Al b N ld k difer sokak ada 113 parsel 31 
arşıya a ay ey a ö en 114·1 ,, 324.25 40 555 K k O d z b / 

tramvay cad. ada 13 parsel 9 arşıya a smanza e 1ya ey 3 5 1/3,, 1185 95 ada 198 parsel 7, 3·5 hissesı 
60 430 K k Al b N ld k 1 sokak ada 99 parsel 15 

arşıya a ay ey a ö en 13,115-109 ,, 352.50 35 556 K k 0 d z· b 8 1 tramvay cad. ada 14 parsel 19 arşıya a smanza e ıya ey 4 ,, 358 

839 Güneş mah. Gelincik sokak taj 4 11,23 ev 
22 ada 196 parsel 8, 28-48 hissesi 

431 Karşıyaka Alaybey yalı caddesi 221 215 " 987.25 150 sokak ada 100 parsel 9 
ada 13 parsel 19 557 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 82 

840 Güneş mah. B~rberzade sokak 51 
ada 197 parsel 76, 4203-7776 hissesi " 140 13 

85 
"' 

434 Karşıyaka Alay bey Şadiye sok. 14-12, 14, 16 " 270.50 35 caddesi ada 113 parsel 11 
ada 26 parsel 7 559 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 76 

842 Ahmet ağa m. Ali t'aşa cad. 16 taj 16 dükaD 40 
10 ada 269 parsel 35, 1 ·3 hissesi " 149. 

35 437 Karşıyaka Alaybey Naldöken 8l,83.79 11 384: 50 çıkmazı ada 113 parsel 13 
tramvay cad. ada 26 parsel 11 561 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 64 

843 Ahmet ağa M. Şadırvan altı ,, 13 ,, 
45 ada 269 parsel 20, 1-3 hissesi ,, 690, 

441 K k Al b p l k 55 çıkmazı ada 1 !3 parsel 5 
arşıya a ay ey i ıç so ak 10,12,16 18 ,, 696. 562 K k O d R 1 3 6 125 ada 20 parsel 1 arşıya a smanza e uşen so- 14 O ,, 11 . 

442 Karşıyaka Alay bey Cihan sokak 5 7 " 1j14.50 125 kak ada 108 parsel 8 
ada 20 parsel 14 566 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 35 31 ,, 1443. 85 

443 K k C l"lb N ld k caddesi ada 100 parsel 10 
arşıya a e a ey a ö en 120 116 ,, 569. 120 572 K k O d M 15 

tramvay ada 13 parsel 11 arşıy"a a smanza e abet sok 8 8 ,, 1854. 1 

447 Karşıyaka Alaybey Süzan sa- 5·2 9 ,, 518. 40 
573 

Kada l0
9
k pOarsel 

14 
d 

2 50 kak ada 16 parsel 22 arşıya a smanza e nci Ay· 19 18 ,, 843. 

448 Karşıyaka Alay bey Eenerci so· 8· 1 O 2 ,, 1347 .50 l 00 574 dKın sokkak Oada 100dpa2rsel 12 6 35 
kak ada 14 parsel 2 arşıya a smanza e nci Ay· 29 6 ,, 54 . 

449 K k Al b H k k dm S. ada 99 parsel 5 arşıya a ay ey an so a 18-20 14 ,, 322.50 25 575 K k 0 d 65 
ada 14 parsel 6 arşıya a smanza e Reşadiye 58 60 11 930. 

451 K k Al b k S. ada 109 parsel 10 arşıya a ay ey ça ıcı sokak 18 18/1 ,, 154.25 20 576 K O 70 
ada 9 parsel 4 arşıyaka smanzade Reşadiye 36 36 ,, 877,50 

453 K k 1 b S k / 15 S. ada 101 parsel 12 arşıya a a ay ey üzan sa ak 9 3 2311 ,, 196. 77 K O d 50 
ada 16 parsel 15 5 arşıyaka smanza e Re{iadiye 39 31·2 ,, 1257. 

454 Karşıyaka alaybey piliç ,, 24,26 22 ,, 96.50 5 S. ada 100 parsel 17 
ada 20 parsel 9 592 Karşıyaka Alaybey Mehtap ').7,29 29 ,, 484. 35 

455 Karşıyaka alaybey Han. " 2 2/1 u 392. 25 608 Tsokak adsa 16 parsel 35 
ada 15 parsel 5 epecik ürmeli so. 1 ·2 hissesi 89 89 ,, ar. 185 

456 Karşıyaka alaybey cihan ,, 1 3 ,, 589.50 50 627 Karataş fcadiye so. 8-40 hissesi 28 11 ev 
ada 16 parsel 20 633 Birinci Aziziye M. Kmm sokak - 47 11 ar.136 

10 
35 
12 

459 Karşıyaka alaybey süreyya sokak 15 15 ,, 713.50 70 3.4 hissesi 
ada 26 parsel 9 642 Dördüncü Sultaniye Eşrefpaşa tai 48 42 11 162. 10 

242 Karşıyaka alaybey Celal bey 76· 76/1 82
1
84 ev 175 ada 10 parsel 10 3-8 hissesi 

sokak aöa 19 parse 8 . 644 Üçüncü Sultaniye komiser Mah· 21 23,25 11 455. 
160 Karşıyaka alaybey yalı 205,207,209,211-209 arsa 1099 220 mut S. ada 65 parsel 3 2-8 hissesi 

cad. ada 13 parsel 23 647 Dolaplıkuyu M. dolaplıkuyu so.;es. 54 62 ,, 36. 30 
i{)9 Karşıyaka alaybey mehtap sa· 18 23 arsa 309. 20 ada 474 parsel 10 8-H) hissesi 

kak ada 35 parsel 12 649 Dayıemir M. yeldeğirmeni çıkma- 94 il 80. 

4 

5 

844 Ahmet ağa M. Şadırvan altı ,, 11 ,, 
ada 269 parsel 21, 1·3 hissesi 

846 Birinci Karataş Postacı Ali Riza ef.,, 39 ev 
S. ada 608 parsel 6 1 35·80 hissesi 

25 

35 

852 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyman so.,, 4-2 ,. ve avlu 70 
ada 194 parsel 2, 1·2 hissesi 

853 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyam so.,, 
ada 197 parsel 13, 4-1 hissesi 

yahudihane oda 3 

858 Bornova Eski havra yeni yıkık minare 26 ev 
S. 40·160 hissesi 12 sehim itibarile 

lO 

859 Bornova Hamitli yolu içinde kule ve kuyusu olan 65 
tarla 16335 M.2 

862 Güzelyurt mah. Şan sokak Ye: 10 taj 12 ev 
ada 202 parsel 8, 1-3 hissesi 

865 T oroman mah. Cedid sokak 
ada 411 parsel 13, 12-24 hissesi 

4 arsa 

35 

867 Güzelyurt hacı Süleyman sokak 16 ,, ve oda 10 
ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi 75 M. 2 

868 Orhan iye mah. Kamil ef. sokak 7 tai 11 ev 
ada 70 parsel 24 

871 Birinci Aziziye Debak Ahmet sok. 51 " 10 
3·8 hissesi 

872 Birinci Karataş icadiye sokak 17 taj ev 150 
ada 605 parsel 20 35-56 hissesi 

874 Güneş m. Azizler sokak 20 11 10 
ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi 

881 2ci Süleyman iye yüzbaşı hasanağaS.41 ,, 20 
ada 132 parsel 15, 3-8 hissesi 

883 2 ci Süleymaniyc kiremitçi sokak 6 
ada 166 parsel 7, 128-256 hissesi 

2 arsa 

884 Süvari m. Çukur sokak 17 taj ev 15 
170 Karşıyaka alaybey pıliç sokak 23 27 

11 
66. 4 zı ada 87 parsel 15 1-2 hissesi 

ada 34 parsel 8 6t> 7 Birinci Sultaniye Havai geçidi 22· 1 arsa 62,50 2 ada 405 parsel 15 
887 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye C. 51 

ada 112 parsel 13 
tarla 777 m2. 62 

172 Karşıyaka alaybey Sevda ,, 8 4 ,, 8. 1 ada 45 parsel 11 1·2 hissesi 
ada 15 parsel 38 653 Üçüncü Karataş asansör so· taj 19·2 - ,. 888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey S. 15 

10 
" 1830 " 95 476 Karşıyaka alaybey Naldöken tram· 5/1 ,, 144.50 8 

658 
Bkak ada 655 parsel 19 

4 
vay cad. ada 47 parsel 39 urnava yaka mevkii 2nci yaka S. 50 ev 20 ada 99 parsel 10 

89 Karşıyaka alaybey hamamcı so· 2,4,6,8 
11 

441. 35 731 Birkinci Kdarataş Mansurzade taj 1 
100 889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 1-4-2 ar!'a -

il 
20 

1 
kak ada 44 parsel 16 yo uşu a a706parsell 1 1-2hissesi 

90 Karşıyaka alaybey alayemini 7 1 ,, 41. 2 675 Kadiriye m. mescit sa. 3-4 ,, taj 30 36 ,, ar. 360. l 2 

419 
çıkmazı ada 44 parsel 28 676 Kadiriye M. Kireçli sokak 3 ev arşın 153. 10 

1 Karşıyaka alaybey Naldöken 21/13·17 ,, 1113. 170 3·4 hissesi 
72. 20 

ada 27 parsel 2 
890 Karşıyaka Alaybey Şadiye ,. 

ada 28 parsel 11 
891 Karşıyaka Alaybey Şadiye ,. 

ada 25 parsel 16 

27 

17-17 

" 486 50 

., 22S,'° 25 

892 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 37-31-1 11 5075. 305 1 
tramvay C. ada 44 parsel 33 677 Orhaniye M. yokuşbaşı taj 19 13 11 

{)3 Karşıyaka alaybey Sütçü so· 2/4/6 25 11 176. 15 ada 101parsel56 64·256 hissesi 

4 
kak ada 44 parsel 8 679 Fatih m. Mehmet ağa so. 94, 98·86 ,. 

15 ·ada l 00 parsel 11 
893 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 41-37 tarla 2669. 160 

ada 110 parsel 2 
94 Karşıyaka alaybey Sezai so. 12,14 12 ,, 910. 75 ada 493 parsel 12, 1-4 hissesi 

4 
kak ada 44 parsel 6 686 Mecidiyem. mollaahmet so. taj 22-16 11 

95 Karşıyaka donanmacı Mah. Hen· 5 40 
11 

470.50 70 ada 554 parsel 17, 28-128 hissesi 

1 
gam sokak ada 49 parsel 48 690 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu s. 

97 Karşıyaka donanmacı Mah. Hen- 15 32 11 297 .90 30 ada 117 parsel 11 

13 arsa 702. 

ev 290 300 

70 

5 
894 Karşıyaka Osmanzade Re~adiye S. 43 37· 1 ,, 2655.50 135 

ada 110 parsel 19 
895 Karşıyaka Osmanzade 

ada 110 parsel 18 " il 45 37·2 il 1548. 1.30 

100 SO gam sok. ada 50 parsel 13 702 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 2 
7 Karşıyaka donanmacı Mah. Nuh 27 41 ,, 152. 35 ada 382 parsel 38, 320·640 hissesi 

SO bey sok. ada 79 parsel 9 702· 1 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 4 

896 Karşıyaka Osmanzade 

11 
290 300 ada 110 parsel 14 

897 Karşıyaka Osmanzade 
ada 112 parsel 36 

"gtçidi 3 41·2 "4083. 

,, sokak 53 45 ,, 5832.50 295 
9 Karşıyaka donanmacı Mah. Ay· 20 30 11 602. 75 ada 382 parsel 38. 320·640 hissesi 

sı doğdu S. ada 86 parsel 7 702·2 Hatuniye m. dellalbaşı sok .. k taj 6 
O Karşıyaka Donanmacı sokak 29 35 ,, 849. 102 ada 382 parsel 38, 320·640 hissesi 

S ada 89 parsel 28 712 Kestelli M. Kahraman so. eski 22-2 24 oda 20 10 
12 Karşıyaka Osmanzade M. Tarık 17 15 ,, 740. 60 ada 192 parsel 78, 1-2 hissesi 

sı sokak ada 102 parsel 11 713 Kestelli M. Kahraman sokak 28-3 30 arsa 22 
3 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey 11 9 11 257. 35 ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

sı so. ada 97 parsel 21 715Kestelli m. ikiçeşmelik c. 168, 170· 182, 184ev ve dükan 81.50 l 70 
4 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey 15 13 ,, 146 15 ada 190 parsel 8, 32-72 hissesi 

sı so. ada 97 parsel 19 716 istiklal mah. günnüz sokak tai 16,18,20 " " 98 120 
S Karşıyaka Osmanzade ,, S. 7 5 ,, 229.50 25 ada 386 parsel 22, 35·64 hissesi. Ye:l6,16·1,16·2 

sı ada 97 parsel 23 720 Tepecik Sakızlar sokak 38 arsa 20 
6 Karşıyaka Osmanzade ,, 8,14 812,10 ,, 1295. 130 728 Birinci ve ikinci kordon 484,501-332,273 ev ve dükkan970 

il 290 300 

1 

898 Karşıyaka Osmanzade 
S. ada 100 parsel 19 " 

899 Karşıyaka Alaybey Şimendi· 
fer Cad. ada 36 parsel 38 

31 27 arsa 348. 30 

45 59 " 103.50 15 

903 Karşıyaka Donanmacı M. Şayeste 7460·1 ., 920,60 135 
S . ada 54 parsel 8 

905 Karşıyaka Donanmacı Mah. Fa· 17 19 ,, 2140. 430 
dılbey S. ada 76 parsel 4 

909 Karşıyaka Osman zade Şimendi· 123· l 37, tarla 3898. 155 
fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 

910 Karşıyaka Osmanzade Demiryolu 7 57 arsa 553. 
çıkmazı ada 112 parsel 6 

15 

S}g S. ada 96 parsel 17 1 ·3 hissesi 
Karşıyaka Osmanzade ., 28 24 ,, 1144. 110 735 Karataş irfan sokak 24 24 ev 2 914 Karşıyaka OsmanzaCle Tahirbey 5 24 ,, 1520. 

sokak ada l 06 parsel 3 
95 

s20 sokak ada 103 parsel 14 9·80 hissesi 
Karşıyaka Osman zade ,, 24 22 

11 
243. 25 7 50 lki~,.i Süleyman iye kiremitçi S. 6 taj 8 arsa [406. 6 915 Karşıyaka Osmanzade Soğuk· 

kuyn Bostanlı çıkmazı ada 148 
10 9 tarla 1939. 

s2 acia 101 parsel 6 ada .. 66 parsel 8, 128-526 hissesi 
1 Karşıyaka Osmanzadc yalı Cum· 188 168· l 11 795.50 320 756 İkinci Süleymaniye Mısırlı cad. bila No. ,, 195. 

s22 huriyet c. ada 96 parsel 6 ada 154 parsel 17 1 3-4 hissesi 
Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 49 -41 ,. 533. 45 768 Toraman mahallesi cedit sokak 16 taj ev 42. 

parsel 36 
917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay- 24 34 arsa 544. 

doğdu sokak ada 86 parsel 9 
50 

6 

3 
s
23 

sok. ada 110 parsel 16 ada 411 parsel 19, 28·80 hissesi 
~arşıyaka Osmanzade ,, 29·2 25·2 ,, 3.53.50 35 774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 29 

921 Karşıyaka Osmanzade Nazlı so. 32 40 ,, 2-48.50 25 
50 ada 89 parsel 12 

925 Köprü iskele çıkmazı Tramvay 600 11 172.50 295 
,, 

s
24 

• ada 100 parsel 23 ada 199 parsel 77, 2-14 hissesi 
Karşıyaka Osmanzade ,, S. 14 12 ,, 859. 130 777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik cad. 

s2.s ada 97 parsel 14 ada 203 parsel 64, 2-16 hissesi 
~arşıyaka Osmanzade Tahirbey 1 28 ,, 1693. 101 779 ikinci Süleymaniye M. yüzbaşı 

· ada 106 arsel 1 Hasanağa S. ada 142 parsel 13 

4,6,8 kahve, yahu- 150 
dihane, fırın 

55-57 ev, bahçe, 80 
arsa 

caddesi ada 791 parsel 36 119.50 
934 Güzelyurt M. Azizler sokak Y c: 65,67 ,69 taj 81, ev 42. 180 

ada 201 parsel 2, 83,85 ve iki dükkin 
19-475806·26127360 hissesi 



Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/5/937 tarihinde salı günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 17 19 21 23 764 

(SALiHLi) 
28 Mart 937 pazar İlkbahar atyarış

ları programı. 
1 - Ege ko- : Koşu kazanmış ve kazanmamış üç yaşında 

şusu. arap ve yarım kan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustur. Mesafesi 1200 metre ikramiyesi 60 
liradır. Birinciye 40 ikinciye 15 üçüncüye beş 
lira verilir. Duhuliyc..:si dört liradır. Sıklet 56 
kilo kısraklara bir buçuk kilo noksan verilir. 

2 - Cumhuri· : Üç dört yaşında yerli halis kan İngiliz at ve 
yet ko· kısraklara mahsustur. Mesafesi 1800 ikrami· 
şusu. . yesi 100 liradır. Birinciye 70 ikincıye 25 üçün· 

cüye beş lira verilir. Duhuliyesi beş liradır. 

Sıldet üç yaşındakilere 56 dört yaşındakiler 
61 kilodur. Kısraklara bir buçuk kilo noksan 
verilir. 

3 - Handikap : Dört ve daha yukarı yaşta arap ve yarım kan 
Salihli kur· arap at ve kısraklara . mahsustur. Mesafesi 
tuluş ko· 2800 metre ikramiyesi 100 liradır. Birinciye 
şusu. 70 ikinciye 25 üçüncüye beş lira verilir. Du· 

huliyesi beş liradır. 

4 - Hevesli· : Salihli kazasında yetişmiş yerli at ve kısrak· 
ler koşusu lara mahsustur. Mesafesi 1600 metre ikrami

yesi 40 liradır. Birinciye 25 ikinciye 10 üçün · 
cüye beş lira verilir. Duhuliyesi üç liradır. 

Sıklet 58 kilodur. Kısraklara bir buçuk kilo 
noksan verilir. 

aha 

AMERICAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

" E.AIRIA " vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
martta PiRE' den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapur\.! 9 
nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi: 

PiRE • BOSTON 16 gündür. 
PiRE · NEVYOr<K 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOK,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 


