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Romaya,.döndü 

H 
Büyü:;efin, kst Romanya.;akkındak. söz;-r t• Kublay abidesi dibinde! 

er gun uvve ve u re ı 
artan bir Romanya'yı, b.ü-

tün kalbimizle isteriz 
--·--

Atatürk'ün Ankarapalastaki Rumen gazeteleri, 
sözleri icin uzun 

' ~~~~~----~~~~~-

Büyük sözler 
Bütün medeniyet dünyası hü· 

yük Lir ıztırab içindedir. Umumi 
hıırh ile c ki nizamım tamamile 
k'aybctmi~, yerine yenisini ikame 
edenıcmi~ olan Avrupa gebelerin 
o korkunç sanclıarile, o dayanılmaz 
ihtilaçlarile kn ranıb <luruyor. Yir· 
nıi senedir çare di)C ortaya atılan 
tedbirler zaman ile ifl:is etti. 

makaleler yazıyorlar 
Aılm·rol gıızeı~si: 

"Reisicurulıuur Aıatürkün hik· 
ınet dersleri,, ba~lı~ı}le yazdığı ıızun 
bir Laşm:ıkalcde hu hııyaııatı tefsir 
ve tnlılil etmekte ve Atatürkün 
devlet zimanıclarlarının \"azifeleri 
lrnkkınd:ıki dii~ünceleriuin yüksek· 
liğini tebarüz ettirmektedir. Cazcte 
)azısıoı Atatürkün Türk-Hıııncn 

do:;tlıığurı<lan hararetle bahsetmiş 

olduğunu kaydederek Litirınektr.dir. 

Güzel bir hulya, fokat hoş bir 
çareden başka bir~cy olmadığı mü· 
teacldid tecrübelerle meydana çık· 
nıı§ olan Milleıler cemiyeti teşkilfiıı 
son günlerini ya~ıyor. Eğer hona 
yeni temeller bulunmaz a insanlı· 

&ın yirmi senelik ümidlcri altında 
bu muazzam teşkilat da pek yakın· 
da tamamile göçüp gidecektir. 

Rumen gazeteleri; Büyük Şc· 

fimizin Homnnya hariciye nazın 
Bay Antonesko hakkında sitayişka· kubMg ilıti/alinden muhtelif intibalar 
ranc sözler sö,ledilı:lerini Ye Ho· /-------=======--,- Valimiz dedi ki: 

Bir müddettir yeni bir çare 
diye ortaya atılnn mıntakui iti

laflar rakib kombinezonların ardı 

arkası kesilmiyen mane\ ralarile bir· 
çok yerlerde çare tJ, .. ~iJ, sadece 
belli haline sokuluyor. 

lliçbir millet teşl ildtı, kudreti 
TO techizatı ne kadar tamam olur· 
aa olsun yann gözlerini gene eulh 
içinde açacağına emin de~ildir. 

Herke biribirioden şüphe ediyor, 
her millet bışkaaının kuymıunu 

kumaya çalıpyor. Bugünkü dün~·a 
nizamına hakim olan yegüne pren· 

•ib itimataızlıktır. 
Bu hal iosaulığı, inaanlıgın 

)'ıiı.lcrce asır mesai ile kurduğu 

ıoedcuiyeti nereye götürecek? 
fıte bir sual ki bütün dünya 

mütefekkirlerinin uykusunu kaçırsa 
yeridir. 

\Jmumi harbden e'·el dünya 
l,lİıamına Lir muvazene prensibi 

hakim Lulunuyordu. Biiyük clev. 
letler menfaatleri itibarile karşılıklı 
iki enf teşkil ctınieler, kiiçük mil· 
letleri de gene ayni esa~ın göre ar· 

katarına takmışlardı. Karşı kar.;ııya 

Yer alan bu iki manzume :ırasında 
iyi kötü hir kuvvet tf'..suvi-i me,·· 
cuıl gibi görünüyor ve dünya sulhu 
işte bu görünü~e istinad cdiyortlu. 

Manzumelnclen biri inin ;.akat 
hir görüşü hir gün lıu mu\'azencyi 
earstı, umumi harb dediğimiz f:ıı-ia 
hu uretle ba~güster<li. 

Dört eene gereli günıliizlü kan 
<lökıüktcn \"C yirıııi milyona yakın 
\'Ocuğunu kurban verdikten sonra 
İnııanlı~ın artık akıllanara~ı üınid 
cdilcbilinli. 

Maıılescf yirıni senelik Lir tc· 
reddüıl devresi geçir.dikten ı;onra 

l,eşcriyctiıı lıugün karfılııştığı yrgfı· 
ııe netice kor kııııır bir hıı\ al U· 

kutudur. ' 

1\filletler cemiyeti ıe~kilutı ken· 
1lieindcn hcklcncn Fcrıınclcrden 
hiçbirisini vcrıncnıi~, ıll"\ letler ara· 
'ında hiı;lıir nizıım kuramaını~tır. 

Bunun ı-eLclıi urdir? 
Hakikati olduğu ı;iLi, do dıı~· 

ru ifndc etmek lıizımza bııııuıı 

kabahati Milletler cemiyctiııde uc· 
ğil, fuknt bu cemiyetin ceasıuı tc~· 
kil edcıı zihniyettedir. Bugünkü 
Milletler cemiyeti teşkilatı mıııımi 
harlı galiblcriniıı dünya üzerinde 
keudi mcnfoatleriui korumak için 
lturclukları her Uirlii icrııi vesaitıerı 
lllalıruın Lir ııe,·i milletler ara!ı 
•rıahL..eme teıki1'tın<lan başka bir· 

~ty değildir. 
Uu m:ıhkemeyi insanlığa ıyı 

kötü müf icl kılmak için ya onu 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 inci sairi/ede -

Ankara, 22 (Hususi) - Rumen 
gıızetclcri; Düyiik Şcfimizio. An· 
karaıı:ıla la eöylcdiklcri söz.leri iri 
harflerle neşretmekle \•c uzun ma· 
kaleler yıızmnktadırlar. 

Bayram 

manya hakkında: r ' ' ' 
"Her güu kudreti ortan bir Arab şurası 

Romanyayı bütün kalblcrimizlc is· ---.-.•·••----
teriz. Dostluğumuz o kadar s1kı 
,.e emindir ki, Romnnya daha kuv. 
vetli öldukç:ı, Jıiz de kmdiınizi 
kııvvctli addt!dcceğiz • ., sözlcrile ih· 
tis:ıslanoı ifade huyurduklarıuı )a· 
zıy.orlar. 

Vatani/erin Hatay 
hakkındaki muza. 
heret teklifini şid-

detle reddetti. 

Toprak ve köylü bayramı 
çok güzel geçti 

lstanbul, 22 (Hususi) 
Filistindeki yüksek Arab şu
rası, Suriye Vatanilerinin, 
Hatay işinde askeri muza· 
heret teklifini şiddetle red
detmiştir. 

\._ _..) 

Deniz kazası 

Körfez de bir 
hadise oldu 

Motörlerden bir battı, 
Salih kaptan kurtuldu, 

babası kayboldu. 
Evelki akşm körfezde Kara· 

burun kazasının Mordoğan 
burnu ile Uzunada arasında 
bir deniz k87.ası olmuş, iki 
motör biribirine çarpmıştır. 

Bunlardan birisi batmış, 

Mektep merdivenlerinde istiklal marşı dinlenirken 
içinde bulunan iki kişiden biri 
denizde kaybolmuştur. Vak'a 
şöyle olmuştur: 

Köylü kırlarımız 
Köy kalkmmııeıııı lemin eden 

köy kanununun tııtlıikı giiııü, pazar 
gününe ıesaılüf ediyordu. O gün, 
ll)Uİ zamanda toprak bayramı idi. 
Bu münasebetle, Burnavn ziraat 
mektebinde hüyiik hir ha) rıını ter

ıib olunmuştu. 

Valimiz, kumandnolnr, bel<'dİ· 

ye reisi doktor Bay Behçet S:ılib 
de lıııyr:ıınn iştirak ctmi !erdi. 
Mcktı>lıde fovkaHiılc günlere malı· 
ı;us Lir hanı ,.c hazırlık vardı. 

Cirnr kö) inler akın akın geliyor
lardı. Bunlar ura•ında milli kıya· 
fetle gelen genç kızlarımız ,.e ka· 

dınlarımız da vardı. Türk '\'alaoını, 

oehir ve merkez değil, bir toplu· 
luk ve tam vatan halinde telakki 

eden cumhuriyet, müncv,·erle. şe· 

birli ile koylüyü burada hirle~tir· 

miş Lulunııyonl u. :\lekt<'h, hir çay 
.,iynft ti lıa:r.ırl:ımıotı. 

Fnrla istikJCıl ınnroı çalındı ve 
ardınca llnlkevinılım Kı:r. muallim 
mekkbi ruüdürü Bay Mu!tafa Rah· 
nıi Balaban, onun ardınca ziraat 

Sonu 5 inci sahiJede -

İzmir liman reisliğinde ka· 
yıdlı f smail oğlu Bay Salih in 
(Derviş) adındaki motörü Ka·· 
raburuna götürmek üzere İz· 
mirden 15 çuval un, bir mik
tar çimento ve mühim miktar-
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Muallimlerimiz ve lisan 

Dumlupınar okulunda muallimler için a~ılan Fronsızr.a ve Almanca 
dil kunlan bilyük alika görmü~tilr. Reemimizde kursa devam eden mu· 

allim Vft mualliınelerdeıı bir kı•mını 16nı1oruz. 

''icabında mukaddesatı
mız için öleceğiz!,, --Kublayın anası gençlere dedi ki: 

Oğlumu kaybettim. Fakat siz, 
hep birer Kublaysınız. 

Dün, 10 bin Türk Mono 

mende, mukaddes inkılap şe· 
bitlerimiz Kubilay ve arkadaş· 
larının ruhlarını taziz etmiş, 
Büyük Önder Atatürk'e ve 
onun yüksek inkılap eserlerine 

bal;lohlcla ..... , '•>•;d eyi.-:,,;,. 
Biri saat 13 de, diğeri saat 

13,25 de Basmahane istasyo· 
nundan hareket eden iki özel 
tren, binlerce lzmirliyi Mene-
- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

Beşiktaş geliyor! 

Milli küme maçları pazar 
günü başladı. 

-~-~----·~--------1 zmirde Doğanspor 4 - Üçok 2 

İstanbulda Beşiktaş 2 - Fenea 1, 
Galatasaray-Güneş 2-2 berabere ----------------Ankarada G. Birliğ 4 · A Gücü 2 

Doğanspor, Üçok kalesi önlinde 
Pazar günü Alsancak saha· 

sında milli küme maçlarının 
ilk hafta temaslarına şahid 
olduk. Havanın fenalıgına rağ· 
men saha oldukça kalabalıktı. 
Yapılan 5000 metre mukave
met koşusundan so!lra Do· 
ğanspor - Üçok takınılan milli 
küme birinciliği için karşılaştı 
ve Doğanspor takımı güzel 
bir oyunla Üçok takımını 4-2 
mağlup etti. Doğanspor takı· 
mmın bu farklı galibiyetini 
temin eden amillerden biri, 
Üçok takımının isabetli bir 
kadro ile çıkmamış olmasıdır. 
Maamafih Üçok için bu se· 
bep, mühimce bir matlObiyeti 

kapatacak kadar esl\s1ı sayıl
mıyabilir de.. Çünkü Doğan· 
spor takımı oyun imtidadınca 
tam bir enerji sırfetti ve 
azimle oynadı. Hatta tam for
münü bulmuş çok yüksek bir 
takım zevki ve ahcngı gös· 
terdi. Bilhassa Hakkının tev
ziatı, müdafi Adnanın yüksek 
oyunu, diğer müdafilerin gü · 
zel yer tutuşları Üçok muha· 
cimlerine serbest adım atmak 
imkanı bile vermiyordu. Rüz· 
garın kuvyetli esişi de Doğan
spor için bir avantaj olmuştu. 
Doğansporun, çok seri bir 
oyun çıkaran muhacim hath da 

- Sonu 6 ıncı salıi/•d• -



Sayfa 2 

;!f.Rt-Q 
ir izdivac 

' 
ve insanlar 

Birk:ıç ey e.prı>J eski İngiliz kralının taçla gönül arasında muhayyer 
·aldığını hepimiz hatırlanz. Dünyanın bu tarihi :ve sempatik aimaaı, tacı 
bııpınden attı, giJnliinü ve ıevdasını bayrak gibi açarak ve arkaaıodan 
Jliltfin dilnyoµıq hayr~t fO takdirlcıini &firükll,·crek Lonı.lrayı terkedip 

gitti., 
Şimdi Bayan Simpeonun taUkının kot'ileımek tizere bulunduğu siin· 

Jerdeyiz. Yalnız İngiltere değil, bütün cihan uınumf efkln ıerinç~içiodt' .. 
Bu ıevinç acaba nedendir, bilir misiniz: 
Jloyatta her ıeydeu evv~J ruhi ınadet ve aıaletin kendini tam ıekilde 

ortaya abp, taca, tahta, an'aneye ve her veye meydan okumanndan., 
İngiltere, muhakkak ki, an'anenin, hatıl içtimai sınıflar arasındaki 

tezatlara rağmen mubnfauıkdrlığın bir kale gövdesi gibi sapatııığlam dur· 
duğu yerdir. Fak.ot bu kalenin üstünde de, insan temayüllerinin ve bil· 
yük: kütle telbki ve zevklerinin havası esiyor. Bu da ayrıca, muhakkak 

olanlar arasındadır. 
l\f ulıafazakar İncrilure, vüzde <lok~ao, şimdi, tarihte ancak birkaç o , 

defa tekerrür edebilmiş bir hfidisenin son kahramauı Edvardm, sevdiği 
kadınla evlenmesini bf'kli' or. O, Diil.: dö Vind&or udını almak.la beraber, 
bütün insan knlplcrini pe~ine takan bir gönüller kralı oldu. Halk. onu, 
bnynllınııesinde pul gibi duran krallığın sinesinden kaçarak insan yığını 
arasına kıırışmış olcluğu için 1111 kııdar SC\'iyor. 

Dün} anın dört köşesinde milyonlara rı:is olabilecek bir mevkiden, 
kt-ndi kolbinin, lendi ı;evdiği kadının ins:uıı olarak yaşama~a gelmittir. 

Düşünülmelidir ki, hükümdarlıklar tarihi, tamamen Lunuo akııine 
veknvile doludur. ~itekim Osmanlı tarihinde, kendi ıaltanat ve tahtını 
hcrh~ngi ve çok uzak lıir ihtimalin gölgesinden kurtarmak: için, oğulla· 
nm, karde~lcrini boğan, ne kadar hükümdarlar vardır? 

1,te Çarlık Rusyası, i~te Fransız tarihi, i~ıe 1ıılıim tarihi ve bepıi .. 
O mücadelelerde taç ve taht. koyu bir ihtira ıo kanlı bir hedefidir. 
Halbuki Dük dô Vindsorun hareketi, kendiliğinden ba~a konmuş bir 
de\)et kuşunun uçıırtulup, yığına avdet edişinin ta kendisidir. 

Elbette ki, yığın, lıııduı.l tnnımaksmn böyle bir kahramanlık.la daima 

ve daima ruhen beraberdir. 

Harp Uzerine riyazi 
meseleler .. 

Viyanada bir gazete mu
harriri, Alman çocuklarına mah
"''"" b:r "~ooop mc:..::o .. h .. }._, İ" 

risalesi neşretmiştir. 
Bu risaledeki meselelerden 

birisini aynen alıyoruz: 

"Her biri bir buçuk kilo 
ağırlığında 500 yangın bom
bası taşıyan 46 tayyare, bir 
düşman şehrine ~taarruz için 
uçmuştur. 

" 1 - Bu tayyarelerin bom
ba hamulesinin ağırlığı nedir?. 

" 2 - Bu bombalardan yüz
de otuzunun hedefe varacağını 
ve yüzde yirmisinin de bireri 
yangın çıkaracağını kabul eder· 
sek, çıkacak yangın miktarı 
kaçtır? 

"3 - Tayyarelerin gündüz 
sür'ati saatte 280, gece:sür'atı 
da saatta 240 kilometre oldu· 
ğuna göre Breslavdan Praga 
gidecek bu filorıun kaç saat 
gündüz ve kaç saat gece uç
ması lazımdır?,, 

Bu ders hakkında bir fikir 
dermeyanına lüzum yoktur! 

Gene Habsburg 
skandalleri.. 

Habsburgların skandalleri 
çoktur, bizim Osman oğuıla· 
rının son asırdaki skandelleri 
gibi! 

Yirminci asrın iptidalarında 
Habsburglardan arşidük Leo
pold Ferdinand d'Otriş, Vil
helmin Adamoviç isminde es
rarengiz bir kadınla evlenmek 
ıçın bütün asalet, unvan ve 
haklarından vazgeçmiş, maa
mafih dört sene sonra da ay· 
rılmışlardı! 

Saime Sadi 

Bu davanın, Habshurglann 
gizli kalmış bir sürü skandal· 
lerini meydana çıkaracağı tah· 
min edilmektedir. 

SUtton yUnl 

Harikalar devrinde olduğu
muza şüphe yoktur. Şimdi de 
sütten yün yapılmak üzere ol
duğunu haber alıyoruz. Fele
menkte bu husustaki tecrübe
ler adamakıllı ilerlemiŞI 

Malum olduğu üzere Hol
landa inekleri çok bol c;üt ve· 
rirler, bu ineklerin sütlerinde 
Kozein de boldur! 

Bu sütten yün istihsali tec
rübelerine başlamış olan fab
rika günde 1300 litre si.:t sar
fına başlamıştır. 

Şu halde?. Sütten sun'i yün 
imali düşünülecektir!.. 

Tenkid hakkıl 
Almanyada yeni rejim icabı, 

mesela bizzat bir jimnastik 
lmuallimi olmıyan, jimnastik 

tenkidi yapamaz. 

Tenkid tarihde meşhurdur: 
1879 da maruf muharrirlerden 

Björnstjern Bjömsun bir ese
rini kral Oskar tenkid ettiği 

için, garip bir harekette bu
lunmuş ve kralı düelloya da· 
vet etmişti. 

Vakıa bu düello olmamış, 
fakat muharrir hapishaneyi 
boylamıştır. 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Her günkü meşagilimizin mo· 
notok.lu~u i~inde geçen bir !labalı· 
tnn sonra, Nepton yıldızının ff:na 
tuirleri altıııda kalacağız. Öğle
den ıonra bir ıkındal n macera 

ANADOLU 

Kutuluk kereste: 
ihtiyacı 

Romanyadarı temin 
edilecek 

Egenin kereste ihtiyacı me
aeleai halledilmiştir.:. Bu sene 
Romanyadan mühim miktarda 
kutuluk kereste getirtilecektir. 
Ankarada bulunan İzmir Üzüm 
Kurumu direktörü Bay İsmail 
Hakkı Veral kereste işi için 
Romanyaya geçmiştir. 15 Ni
sanda İzmire dönecektir. 

Fuar işleri 
Belediye reisi An. 

karadan geldi 

Yaş üzüm ihracatlna ., 
busene başlanacak . ,_.-....... ....,.,,,,.~--~------~ 

lzmir ve Manisa'da frikorifik • 
ıs-

tasyonları kurulacaktır 
Tariş üzüm kurumu, bu sene merkezi Avrupa memleketlerine 

ve Mısıra yaş üzüm ihracatı yapacaktır. Bunun için Manisa ve 
lzmirde frikorifik istasyanlar tesis edilecektir. Yaş üzümleri 
sevk ve ihrac için önümüzdeki mahsul senesi bittabi ecnebi 
vapurların soğuk hava depolarından istifade edilecek fakat bir 
yıl sonra Türk şilep filosu inşa edilerek sularımıza gelmiş ola· 
cağından yaş üzüm ve diğer yaş meyva sevkiyatımız kendi va
purlarımızla daha geniş bir inkişaf arzedccektir. Hükumetimiz, 
bilhassa yaş üzüm sevk ve ihracına büyük bir ehemmiyet atfet· 
mektedir. 

Üzüm tandardizasyonu 

Yeni tiplere ulusa 
adlar erilecek 

•• -----------

Belediye ve fuar komitesi 
reisi doktor Bay Behcet U-ı, 
evelki gün fzmir vapuril~İstan
buldan şehrimize gelmiştir. 

Ankarada Başbakanımız ismet 
lnonü ve Bakanlarla fuar ve 
şehir işleri hakkında görüşen 

belediye ve fuar komitesi baş· 
kanı, mühim birçok işleri hal
lederek lzmire dönmüştür. 

\ Uzüm hakkındaki kat'i standar-
dizasyon üç senede yapılacak 

Bay N. Baydar 
Dün İstanbula 

hareket etti 
lzmir spor işlerini tetkik 1 

eden federasyon ikinci başka· 
nı Bay Nasuhi Baydar, dün 
İzmir vapurile fstanbula hare
ket etmiş ve lzmir spor kuru· 
mu mümessilleri tarafından 

uğurlanmıştır. 

Bağ ilaçları 
Ziraat Vekô.letin~e 

temin edilecek 
Kükürt, potas, köktaşı ve 

kara boya gibi bağ ilaçlarının 
Ziraat Vekaleti veya Ziraat 
Bankası tarafından temin edi
lerek kooperatif ortaklarına 

•maliyet fiatı üzerinden dağı

tılmas1 üzüm kongresine işti
rak eden müstahsıl mümessil
leri tarafından istenmişti. Zi
raat Vekaleti, bu dileği ehem
miyetle karşılamıştır. Mevsi-

... ~ind;-bağ ilaçların~ temin
edecektir. 

Telefon şirketi 
zarar etmiş 

Otomatik telefon sirketi 
umumi heyeti toplanmış ve 
plançoyu tasdik etmiş, eski 
seneler karlarının ~mevkuf tu
tulması kararlaştırılmıştır. 

Plançoya göre şirket, geçen 
sene 2000 lira zarar etmiştir. 
Bunun sebebi, resmi daireler 
muhaberatında tatbik edilen 
tenzilatlı tarifedir. 

İkiz çocuklar 
Ame e B. Ahmede yar

dım edildi 

Ankarada toplanan uzum 
kongresinde üzümün standar· 
<lizasyonu için karar alındığını 
yazmıştık. Üzüm işlerile ala-
kadar bir zat lktısa<l Vekıli· 
miz Bay Celal Bayarı11 kon· 
gre üyeleri arasında oturarak 
bir memleket çocuğu sıfatilc 

takip ettiği kongre müzakere-
leri ve alınan mijhim kararlar 
hakkmda gazetemize şu kıy

metli malumatı vermiştir: 
Üzüm kurumunun kongrede 

okunan mufassal raporunun 
son kısmındaki ikinci mad· 
desinde aynen şöyle denili
yordu: 

• " Şimdiki 7-12 piyasa tip
- lerfnin derhal -;rt;'d80-k~Td;
rılamıyacağı tabiidir. Şimdiki 

tiplerin üç stne daha idamesi 
lazımdır. Ancak tip)esbitinde 

· b~günkÜ Şahsi-arzular~-bir 
nihayet verilmesi ve her yıl 
mahsulün idrakile beraber 
Türkofis, Ticaret odası, Borsa, 
kuru meyva ihracatçılar birliği, 
kooperatifler birlikleri mümes
sillerinden mürekkep bir ko· 
misyon o yılın 7-12 bütün tip
lerini tesbit ederek borsalara 
tescil ettirmelidir. Tesbit edi
len nüınunelerin her numarayı 
~-a-Sati- haddind~ö~te-;~esi 
-muvafık olur. ..-

Üzüm kongresinin tip les· 
bitinde ve Üzümü standard 
bir hale koymasında vardığı 
netice aynen budur. Yalnız 

kongre umumi heyeti, üç!sene 
müddeti bir sene olarak kabul 
etmiş ve temdid keyfiyetini 
gelecek kongrelere bırakmıştır. 
Bundan sonra standard 7-12 
tiplerin 9, 10, 11 ve 12 no.lı 
kamilen yıkanmış ve rutubet
siz olarak sevkedilecek, 7 ve 
8 numaraların yıkanmaıı iki 
sene zarfında mecburi olacak-

rtır. Maamafih istiyen müesse
se, mesela 7 ve 8 numaraları 
da Tariş üzüm kurumu gibi 
yıkanmış olarak ihraçta ser· 
bestir. Hususi tipler (standard) 
tabirini ~kullanmak hakkını 
ıtaiz olmaksızın serbestir. 

devletin daimi nezaret ve kon· 
trolu altında olacaktır. Borsa
larda taşlı, topraklı üzüm sa· 
tılmamasını kongre kabul et
miştir. Mahsulümüz, Borsalar
da taştan, topraktan, ecnebi 
maddelerden ari ve ıslatılma· 
mış bir halde satılacaktır. 

Kutulara konulan ecnebi 
isimler, alıcı piyasaları şaşırt
mamak için bir sene müddetle 
aynen ipka edilmiştir. Gele
cek sene mahsullerimize cins· 
lerine göre ( inci, Elmas par
çası, Ege altını, Sakarya) gibi 
ulusal isimler verilmesi umu
mun tasvibine iktiran et
miştir. Bilhassa üzüm kurumu 
ile ihracat tacirlerimizden B. 
Kazım Taner, bu hususta yük
sek ve takdire değer hareket· 
ler göstermişlerdir. 

Üzümün tertemiz istihsali 
ve Karaböce denilen kara be

ladan mümkün olduğu kadar ari 
olması hususunda Türk müstah
sılının gösterdiği yüksek feragat 
ve katlandığı ağır külfet, kon
greye iştirak edenlerin başta 

Celal Bayar olmak üzere göz· 
!erini yaşartmıştır. Türk köy
lüsü her hususta olduğu gibi 
bu hususta da müşkülleri ikti
ham noktasında kendisine has 

.. ulviyeti derhal göstermiştir. 
Türk müstahsılının memleket 
endişesi karşısında şahsi ve 
ferdi vaziyetlere zerre kadar 
yer vermediğini üzüm kongresi 
bir daha isbat etmiştir. 

Üzüm standardizasyonu için 
kat'i neticeyi en kısa zamanda 
istihsal için Ziraat Vekaleti de 
derhal harekete geçeceğini bil-
dirmiştir. Yani standardizas· 
yon milli ve kat'i çehresile ni· 
hayet üç. sene içinde tahakkuk 
edecektir. Halen mevcud bu
lunan ve vaziyetleri kanununla 
ıslah ve tadil edilen kredi 
kooperatiflerile teşekkül ede
cek satış kooperatifleri, kat'i 
standardizasyonun temel taş
ları ve belli başlı amilleri ola
caklardır. 

Kahramanlarda 88 numaralı 
adada Doğru sokağında otu· 
ran ve mensucat fabrikasında 
çalışan B. Ahmedin ikiz oğul
ları olmuştur. fzmir esnaf ve 
işçi kurumları birliği B. Ah· 
mede dört lira r.yardımda bu· 
lunmuştur. 

Dl\'HI cııecektir. -----
' anşık, karııtırır..ı ,ayialar Hapishane t•mir edilecek 

Büyük sözler 
- Başı 1 inci sahifede -: 
icrni ve:.nitle teçhiz etmek vcyahu4 
da Lu mahkemeye ı:sas olan zi4u~· 
yeti <leği~rirmek lfiıımdır. 

lcrai ve$aİt meselesi ~lilJetJer 
cemiyetinde şimc}iye kadar J:ıirkııç 
defa mevzuubabs 0I4u. Fakat bu; 
gQ.nkü tctkilat, dabn doğrusu Mil· 
letler ceıniytıtinde bu devletletjn 
bugünkü temsilf usulü baki kal· 
dıkçn onu icrai veaaitle teçhu 
etmcµin mevcud kan§ıklığl idame 

etmekten baıka birşeye yaramay"' 
cağı tahakkuk etti. 

Şu halı.le? .. 
Milletler cemiyetinin yeni zih• 

niyeti ne olmalıdır? 
Bu suali düşünürken iki giln 

evel Büyük Önderimizin Ankarad• 
Ronınnya Hariciye azın ıerefine 
lertib eılilen bir müsamere esna• 
~ıııı.l ııki hıısLılıallerini hatırlamamak 

kalıil ola111yor. 
Atatürk diyor ki: 

''insan mensub olduğu 
milletin varlı/mı ve saa
detini düşündüğü kadar bü
tün cihan mil leli erinin hu
zur ve refahını düşünmeli 
ve kendi milletinin saade
tine ne kadar kıymet ve
rirse bütün dünya millet
lerinin saadetine hadim ol
maya elinden geldiği kadar 
çabşmalıdır. Türkiye, Ro
manya ve diğer dostları 

kuvveı lidirler. Hiçbir ta
raftan bize gelecek birşeg 
beklemem. Beklemeye de 
lüzum yoktur. işte ha sü· 
kunet içinde bütün dünya
yı mutalea etmek fırsatı 
bizdedir. Dünyanın filan 
gerinde bir rahatsızlık var
sa bana ne demeliyiz. Böy-
1 e bir rahatsızllk varsa tıp
kı ke11di aramızda olmuş 

gibi onunla alakadar ol
malıyız.,, 

Bütün dütı) anın derdini kendi 
derdimiz gibi nıutolea edecek, onun· 

la o şekilılc ve o ha ısiyette meş· 
gul olacak be{ ı ı ve in ani bir 
zihuiyet! 

l~tc hngiinkii MillPtler cemi· 
yctiuiu istiu:ul cJı:u1lcccği zilıui)ct 
ancak bu ol :ıbilir. 

Tiirk'ıiıı Frı Bilyiiğii nurlu de· 
hıtıtı, hiçbir ~eye bo} un e~mez 

yüksek teşebbüs kabiliyeti ile on 
beş sene evel kendi milletini mu· 
hakkak bir ölümılen kurtarmıştı. 

Ilugün ileri sürdüğü beşeri ve 
cidden insani bir düstur ile medeni· 

yet dünya~ına yegane kurtuluş yo· 
lunu gö~teri) or. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
A 

B. Alinin evi 
---... ·----

Kontak yüzünden 
yandı .• 

Evelki gece Alsancakta Me· 
sudiye caddesinde müddeiu· 
mumi muavini Bay Ali Akka
yanın evinde elektrik telleri
nin kontak yapması yüzünden 
yangın çıkmış ve yetişen itf ai
ye, etrafa sirayetine meydan 
vermeden yangını söndürmüş· 
Eşya kurtarılmıştır, fakat ban· 
yo dairesile evin iki odası ve 
çalı tnmaınen yanmıştır. Ev ve 
eşya 3500 liraya sigortalı idi. 

lttaiyenin gösterdiği gayret, 
halk üzerinde büyük bir tesir 
uyandırmıştır. Hatta yangın 

söndürüldlikten sonra halk: 

"Yaşasın itfaiyemiz,, 

Diye bağırmıştır. İtfaiye ef· 
radından Bay İsmail, yangın 
esnasında yaralanmış ve der· 
hal memleke hastanesine kal
dırılmıştır. 

Sabık Arşidük bundan bir
kaç sene evci Berlin' de büyük 
bir sefalet içinde ölmüştür. 
Şimdi Vilhelmin Adamoviç, 
30 senelik bir sükiittan sonra 
Viyanada mahkemeye müraca
at etmiş ve mühim bir miktar 
para ile ayda 1000 şilin maaş 
dava etmi~tirl 

umumi sukdoa zarar nrecektir. Umumi hapishane tamir 
BııgOn doğacak çocuklar, zeki, edilecektir. Dün hapishanede 

knvroyıflı ve fool olacakları jçin ve müddeiumumi başnıuavini 

Her sene mahsul bidaye· 
tinde hususi bir komisyon bü
tün tipleri tesbit edecek ve 
artık her istiyen dilediği gibi 
tip yapmak serbestisini kay
bedeceği gibi bu suretle 8 
numaraya 9, dokuz. numaraya 
10 damgasını vurmak imkanı 
ortadan kalkacaktır. İhracat, 

Memnuniyetle kayda değer 
bir nokta da yıllık rekoltemizin 
yüzbin tona iblağı hususunda 
bütün kongrenin müttefik ol
masıdır. Tabiatın bahşayişi ve 
Türk qıüstahsılının yüksek has· 
Jetleri, mahsulümüze csRscn 
eşsiz bir mümtaziyet vermiştir. 
Bu mümtaziyeti temizliği en 
son haddine çıkar .• ak ve 

... ~JZEimt:D3~D!I ........ 
mahsulümüzü renge ve boya 

hayatta Jii:tel mevkiler elde ede- Mazhar Yucanın riyasetinde 
hilereklerdir. Franea iki cumhur 
reiei Felikl For ve falyl böyle toplanan bir komisyon, hapis-
Lir günde dopu~tur. hanenin bazı yerlerinde 250 

\..---------~--..) liralık tamirata karar vermiştir. 

göre kat'i şekilde ~tandarize 
etmek gibi hususatla tamam
ladığımız gün Türk üzümüne 
rekabet imkanları kat'iyyen or· 
tadan kalkacaktır. 



il 

1 
Hiçbir zaman Rusya·aıey·/'8 6 k ~, 

h
. . t I - aş a anımız 
ıne vazıye a madık E ·ı L dı Bizde artistin doj'uşuau ve ge ı e on raya layık olduğu mevkie çıkma-

gidecekler.. SJnı bekJem~k. göhil ister ki, -
Ankara, 22 (Hususi) - bir •mamp sabahı ve gün 

Başbakanımız General ismet doğmasını llildeme'Sine ben-

Hariciye Vekilimiz diyor ki: Rusya'ya 
silah çevirmek, aklımızdan bile geçmez. · 

Ankar~: 22 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüşdü 
Aras, Mılanoda çıkan (Stampa) gazetesinin Ankara muhabirine 
verdiği beyanatta, Rusya hakkında şunları söylemiştir: 

lnonünün, Londraya Ege va- zemesin.. Amma, ben artist 
puru ile ·gideceği ve Koca- derken, sadece sahne ıanat-
tepenin, Egeye refakat ede· klrını düşünmüyorum: 
ceği söyleniyor. •Artist. kelimesinin şümul 

"-. B.iz, hiçbir zaman Bolşevik olmadık ve olmıyacağız. Fa· 
icat .h!çbır za_man, Sovyet Ru~ya .aleyhi.ne vaziyet almııacağız. 
O sılahları bıze verenlere çevırmıyeceğız. Böyle birşey, asla 
aklımızdan geçmez.,, 

......_ __________ .) dairesine giren her güzel sa-

. f-!a.riciye Vekilimiz, bugünkü silahlanma yarışı hakkında da 
fıknnı beyan etmiş ve demiştir ki: 

.. _ Silah yarışının, iki sene sonra azalacağını söyliyecek 
kadar Peygamber değilim. Fakat, iyi günlere dönecetimizi 
umuyorum.,, 

B. Tevfik Rüşdü Aras, Türkiye • ltalya arasındaki suitefch· 
hümler hakkında da (Stampa) muhabirine münasib cevablar 
vermiştir. 

lngiltere hava taarruzla
rından korkuyor. 

-----
Belçika kralı Leopoldla /ngiltere kralı 

arasında konuımalar olacak 
Ostan_d, 22 (Radyo) - Belçika Kralı Leopold, Prens Şarl 

vapuru ale Londraya hareket ve son haberlere göre Duvüra 
varmıştır. 

lngiliz gazeteleri Kralın seyahatinden bahsederek: 
"lngiltere hükumeti, en ziyade hava taarruzlarmdan endişe 

etmektedir. Bunun için Belçika Kralı ve Başvekih ile esaslı 
müdavelei efkirda bulunacaktır." demektedirler. 

Deyli Meyl gazetesi: 
•Hükumet, ltalya ve Almanyanın yeni Lokarno hakkındaki 

~vablannı tetkik etme~tedir. Belçika Kral ve Başvekili ile gö· 
ruşmeden bu hususta bıç beyanat verilmiyecektir.,, demektedir. 

Bay Mussolini, Trablus
tan acele Romaya döndü 
Arablar, B. Mussoliniye halı v~ 

daha birçok hediyeler verdiler 
Trahlusgarb, 22 (Radyo) - B. 

Mouolini dii• Pola harb sefinesinde 
buır balunan ikinci filoya bir 
hemi geçid yapbrmıı ve bundan 
IOma Pola lı:ravuörü, 31 mil sür· 
aıle yoluna denm eylemiıtir. Filo 

gibi pelı: çok hediyeler vermiılerdir. 
Paris, 22 (Radyo) ....:. İtalya 

baıbalı:anı B. Muuolini, dön acele 
Trabluııgatbdan hareket etmit ve 
bogfln maiyetilo birlikte Romaya 
varmıftır. 

Kamutay açıldı 
Ankara, 22 ( Hususi ) -

Kamutay bugün açılmış ve 
müzakerelere başlamışbr. Bu 
celsede, toprak kanunu ile 
zirai kembineler ve kalkınma 
kanunu kabul edilecektir. 
Büdçe müzakereleri de yakın· 
da başlıyacaktır. 
Kamutayın bugünkü celse

sinde, ruznamede yaı.ıb bütün 
işler müzakere ve intaç edil· 
miştir. 

Orman umum müdürlüğü 
büdçesi, intaç edilen iİler 
arasındadır. Mecliste kurula· 
cak askeri mahiyetteki teşki· 
lit için de sekiz yüz bin lira 
tahsisat konmuştur. 

Mısır • ltalya 
MUnasebatanın dostane 

olduGundan bahsolunuyor 
Kahire, 22 (Radyo) - Bay 

Mussolinin Mısır ıazetecilerine 
yaptıtı beyanat bütün Mısırda 
iyi bir tesit husule getirmiı ve 
meclis reiıi bu hususta: 

- Mısır ile ltalya arasında 
sıkı bir dostluk var .. ır. Mısır· 
da yaşamakta olan ltalyap te· 
baası çok ve MtMr ~it' mifüt 
kimselerden mürekkeptir. Bu· 
nun için Mısır İtalya ile daima 
doıt reçinmek Uterl. demiftir. 

Rabık Bakanlardan lsmail 
Sıdkı ve Vahap paşalar da 
ayni şekilde beyanatta 'bulun· 
muşlardır. 

Kapitülasyonların ilgasında 
ltalyanların kolaylık göstere
ceği hakkında Mısırda bir ka· 
naat vardır. 

Polayı hık.ib etmiıtir. 
Geçid resmi sabahın saat onun· 

da nihayet bulmuıtur. Bundan 10n• 
ra birinci Te ikinci filolar birle· 
terek bilU1n donanwa halyaya ha· 

B. MuaaolioiniD, aaked ıdrayı B S tophyanlı: İspanya vaziyotiai ıöril· ay toyadinoVİÇ 

reket etmiıtir. 
Meaina, 22 (Radyo) - Bay 

Muuoliaiyi hamil olan Pola bınb 
tefinesi, 12 harb sefinesi ve bir· 
ço~ muhribler ve tabtelbahirler hı· 
rafından takib edildiği hald~ Me· 
liua kanalından geçmittir. 

Bay Mussnliai Goyeta gitmiıtir. 
Darada Nhil ltat1ıryalan tarafından 
1elimlanmıı ve lı:araya çı1'bhfbr. 
Raik, Mussolini ve maiyeti erk.Anı· 
Dl fİddetle alkıtlamıthr. 

Roma, 22 (Radyo) - Tnblua· 
garb ve Bingazi Arab ve Yahudileri 
Muuoliniye halı, kalkan vesaire -

oeceti e6yleniyor. Sırblarla hırvatlar arasın· ---Balıklı da ayrıhk yoktur, diyor. 
Ram lıastane•inde Atatilr- Belgrad, 22 (Radyo) -

kün Jıeglceli açıldı.. Ayan meclisinde yeni büdce· 
lstanbul, 22 (Hususi) - Ba· nin müzakeresi münasebetile 

hklı Rum hastanesinde Ata· bir nutuk irad eden başba· 
türkün heykeli merasimle açıl· kan B. Stoyadinoviç ezcümle 
mıştır. Bu merasimde, saylav demiştir ki: 
Bay lstamat Zihni, güzel bir - Faaliyetimiz, memleketin 
söylev vermiştir. imar işleri üzerinde bilhassa 

Almanya teksif edilmiıtir. Büdçe müza· 

Avusturyayı ilhak mı keresinde Sırb ve Hırvatların 
edlyormut? bir millet olmadığı meselesi 

lstınbl, 22 (Hususi) _ Pa· üzerinde duruldu. Krallık be· 
ris gazeteleri, Avusturyanın yannamesinde bu mesele sarih 
Almanyaya ilhakı gününün olarak gösterilmiştir. Ayrılık 

ANADOLU yakın olduğunu yazıyorlar. yoktur. Memleketimizin dıı 
--·-- Bulgaristanda siyaseti çok mükemmeldir. 

Günlük siyasal gazete Memleket idaresini; teslim al· Belediye seçimi 
Sahip ve baıyazganı Sofya, 22 (Radyo) _ Muh- dığımızdan çok daha iyi bir 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 1 f I d 1 vaziyetteyiz ve iyi bir vaziyete u ~ · 
1 

te i ver er e yapı an belediye mumı neınyat ve yazı it eri " oetirdik, mühim muvaffakıyet· 
m6diirü H d' N zh ç. intihapları miinasebetile mülga e : am 1 ü et nçar ler elde ettik, milletler arası 
fdarehaneai : - siyasi partiler mensuplarının, b 

İzmir İkinci Beyler IOkağı hükumet partisi namzetleri bak· anımın, milletler cemiyeti 
~ Balk Partisi biDan içirıde kında yaptıkları fena propa· prensıblerine göre muhafaza 

Telgraf: fzmir - ANADOLU gandalar, müntehipler üzerinde edileceğine kaniiz. Kendileri· 
Telefon : 2776 - Poata kutusu 405 hiçbir tesir göstermemiştir. le munasebette bulunduğumuz 

ABONE ŞERAiTi Gelecek Pazara Sofyada be· memleketlerle iyi anlaşmalar 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç lediye seçimi yapılacakhr. yapbk. Bu münasebetimizde 

aybğı 500 kuruıtur. d d Yabancı memleketler için senelik Filibede büyük bir evam e ecetiz. Küçük antant 
abone ücreti 27 liradır ve Balkan antantı devletlerile 
Beı yerde 5 kal'Uftur yangın Fransa ve lngiltere ile siyase-

Gana geçmit nii:i:ı.r 25 kuruıtor. Sofya, 22 (Radyo) - Bul· timiz çok dostanedir. Bu si· 
garistanın Filibe eyaletinde yasamızda devam edeceğiz. 

ANAD<:ı~ır~~1:51NDA Rukfen köyünde çıkan bir Alkıılanan bu söylevden 
~-. .. ıııiiiii•liiıi•--•' yangında (200) ev yanmıfbr •. sonra büdçe kabul edilmiftir. 

nat yolcusunu murad ediyorum. 
Arasıra, bizde şu ve bu gii· 
zel sanatın himayesi etrafında 
haberler geliyor. Biz bu dert· 
ten o kadar mustaribiz ve içi· 
miz o kadar yanmıştır ki, ha· 
herler üzerinde daha etraflıca 
durmağa lüzum görmeden der· 
hal seviniyor, heyecana kapı· 

hyoruz. Bunda, elbette hak· 
lıyız. Çünkü bu vadide tesel· 
liye bile, minnet ve şükranla, 
avuç açmak betbathlığına düş· 
müşüzdilr. 

Sahne artistimiz, bili eıki 
cemiyetin damgası altındadır. 
Yeni hevesler, bu telikkinin 
korkunç ve içtimai satan al· 
tına girmekten korkuyor. 

Şair, edip ve muharrir, aç 
karıaa birçok kelimelerle ve 
yazılarla uğr*fan bir divanedir.. 

Ressam, bir duvar boyacısı 

ile müsavidir. 
Heykeltraş da ne demek, 

nereden çıkmıştır bu asri taşçı? 
Veıaire vesaire .. 

Yani, güzel sanatlar kadro
suna girebilen kim ve ne varsa, 
bu cemiyet' n pazarında en 
ucuz, en idi matah gibidir •. 
Alan değil, satt.n bile yoktur. 

biçarelai e betbatıt-nesneleri .. 
Bana öyle geliyor ki, güzel 

sanatları ve artisti himaye et• 
mele için, •..UU de .Kültfir 
Bakanbtında talim ve terbiye 
heyeti gibi birer heyet ve ko· 
misyonun tetkikine arzetmeli· 
dir. Yani, bizde güzel sanat· 
ları himaye meselesi, tama· 
mile devletin iş ve mesai prog 
ramına girmelidir. Kültür se· 
viyemiz ve güzel sanatlar hak
lcındalci telikki ve temayülleri· 
miz, bugünkü tartları ile, sa· 
natkin süründürmekten başka 
birşeye yaramıyor. Keza, sanat 
eserinin kıymeti de bir hiçtir. 
Bir tabloya üç okka ıspanak 
bedeli kesilir. Bir operet par· 
çası, düpedüz bir kantodan 
farksızdır. Bestekinn adı yok· 
tur, şairin keza ilh •.. 

Görülüyorki, ~zel sanatla· 
nn himayesi, tamamile yepye
ni bir mevzudur. Bu memle· 
kette, kösele sanayii himaye 
görmüştür. El ve ev işleri ke

za ... Bağcı, incirci, şarapçı, ma· 
nifaturacı, amele, herkes ve 
her it mevzuu, devletin umu· 
mi menfaatlanndaki mevkie 
göre, muhtaç olduğu alakayı 
görmüş ve görmektedir. Fa· 
kat cemiyetin menfi telakkisi 
ve kahn albndaki güzel sana· 
tın himayesi, ne toplu, sistemli 
bir şekil almış, ne de sevinç
lerimize rağmen, ihtiyaca ce· 
vap vermiştir. 

Hepsi ve onlara mensup 
birçok kişiler, bir program 
bekliyorlar.. Bu kişilerin adı 
malumdur ve doğmalarını, ço· 
ğalmalannı bekliyoruz: 

Artistler. O. Ralımi Gökçe 

V. Umumt meclisi 
Vilayet Umumi Meclisi bu· 

gün s&.at 15 te Viliyet sa lo
punda toplanacak ve idare 
büdçeaini müzakere edecektir. 

Bir Musevi; Türküz, Tür
kiyede yaşıyoruz, diyor. 

-------
Tiirkiyede yaşıyanların TOrkçeyi 

bilmesi, öğrenmesi lazımdır. 
Osmanlı Bankası lzmir şu

besinde memur Bay Katalan; 
Yahudilerin, sureti kat'iyede 
lspanyolcayı terkctmeleri li· 
zımgeldiği kanaatindedir. Mu· 
maileyh, bu tnewu etrafında 
muharririmize şunları söyle· 
miştir: 

- ( Anadol~ ) ~un, birkaç 
gündenberi açtığı anketi dik· 
katle takibediyorum. Benim; 
ilk, Orta ve Lise tahsi lim 
Türkçedir. Umumi harpte, ih· 
tiyat zabiti sıfatile Türk ordu· 
sun da vazife gördüm. iki sene 
süren esaretten kurtulduğum· 
da, hiçbir yerden teşvik gör· 
meden Anadoluya geçtim. Mil· 
li vazifemi, kumandanlarımızın 

takdirlerini celbedccek derecede 
ifa ettim. iz mirde teşekkül et· 
miş olan (Türk Kültür birli· 
ği) nde ikinci reis olarak, di· 
ğcr arkadaşlarımla bir safta 
çalışıyorusn. Kendimden bah· 
setmiyeyim. Fakat, bütün ar· 
kadaşlarımın pyesi, kendi di· 
limiz .olan Türkeçeyi tamim 
etmektir. 

~sici devirin, pyri müs· 
lim unsurlar için takip ettiği 
munr siyaset neticesi olarak 
Yahudiler, memleketimizin her 
tarahnda miitekisif bir halde 
yaşamışlardır. Bunun ıçın, 
Yahudiler içinde Tü~yi hiç 
bilmiyenler pek çoktur. Bun· 
lara telkinatta bulunmak ve 
.meram anlatmak. hakikaten 
çok güçtür. Buna ratmen, 
mütemadiyen çalışıyor, Türk 
dilini tamime pyret ediyoruz. 
Bazı kimaeler. kültir birlitirun 
cezri hareket etmediğinden 
bahsediyorlar. Bunu söyliyen· 
ler, bizim baıladığımız işin 
zorlutunu takdir etmiyenlerdir. 
Senelerdenberi bir kelime 
Türkçe konuımamış, ana dili 
olarak lspauyolcayı kabul et· 
miş olan bir kimseye diğer 
bir dil ötretmek ve bunu 
birkaç ay içinde başarmak, 
kolay değildir, zannederim. 

Ben, Yahudi mehafilinde 
çok defa acı söylemişimdir. Ve 
anlattım ki, Türk vatanında 
yaşamak istiyen bir adam için 
Türk dilini konuımaktan başka 
çare yoktur. 

Vazifemiz zordur, mühimdir. 
Fakat, ne oluna olsun bunu 
başaracağız. 

Benim, Türk münevverlerin· 
den arbdqlarım çoktur ve 
bunları tanımak şerefile müba
hiyim. Onlar da bizim başar· 
mak istediğimiz işin çok zor 
olduğunu takdir ediyorlar. 

noktasına da ehemmiyet ver
mek lhımd1r. Bunun tesiri 
fevkaladedir. Ben bunu bil
diğim içindir ki, şimdiye ka· 
dar Yahudi gençlerini çok t~ 

vik ettim. Şimdi mahallemizde, 
Türk gençleri ile Yahudi genç• 
leri arasında beraberlik hasıl 
olmuştur, Halbuki on sene 
evci bu yoktu. Demek ki, gün 
geçtikçe bugünkü mesaimizin 
semeresi görülüyor. 

Hükumetimizin, Türk dilini 
tamim için aldığı tedbirler, 
takdirlere sezadır. Bu iş, an· 
cak kültürel hareketlerle bqa• 
rılacak ve daha esaslı surette 
halledilecektir. Bakınız, mek· 
teplerimiz her gün çotalıyor 
ve daha da çoğalacaktır. Kili 
derecede mekteb olduktan 
sonra, Yahudi mekteblerine 
tabii lüzum kalmaz. 

Hulisa olarak, ıuna arzede· 
yim: Biz Türküz ve Türkiyede 
yaıayacağız. Bu topraklardan 
başka yerimiz y~ Bunu 
ben, her fırsat diiftükçe bi· 
tün Y abudil~re söylüyonpa. 
Binaenaleyh, Tiirlriyede yqa· 
yan bir kimsenin, Türk~ bil
mesi ve bilmezse ötrenmui 
elzemdir. Batka çare yoktur 
ve olamaz •• 

Kaza mı, cinayet mi? 
Torbalı, ( Hususi ) - Bu 

hafta kazamızın Karakuyu kö
yü avcılan tarafından yapılan 
sürek avında gene ayni kÖf 
halkından Osman oğlu Ab· 
med atılan bir kurşunla vurul
muş ve derhal ölmüıtür. 

Zabıta Ahmedin kulen öl· 
dürülmüf olmua ihtimali • 
altı kiıiyi tevkif ve Adliyeye 
teslim etmiştir. Bu tevkif edi· 
lenler arasında maktulün ak· 
rabasından Zeybek oğlu Meh• 
med de vardır. Adliyece de 
tahkikat devam etmektedir. 
KırkaGaç'ta pamukçuluk 

Kırkağaç, (Hususi) - Şeh
rimizde pamuk zeriyatına bü· 
yük ehemmiyet verilmektedir. 
Bu sebebledir ki, Manisa iç
timaında, Başbakanımızın il· 
tifatlarına mazhar olmuıuzdur. 
Şimdi yeni yıl için en müsaid 
şartlarla ıslah edilmiş pamuk 
tohumu alınmaktadır. Çiftçi· 
miz, hükOmete karşı deria 
bir şükran ve millnet duy
maktadır. Kasaba ziraat me
muru da halka büyük kolay• 
lıklar göstermektedir. 

Beraber yatarken 
Beyler sokağında 4 sa,.&ı 

aile evinde oturan Osmlb 
oğlu Besim, üç aydanberi be: 
raber yaşadıtı lbrahim lalt 
Duduyu döğüp bıçak çektili 
iddia edildiğinden yakalan-
mıştır. 

TAKViM 

Geçenlerde bu mevzu etra· 
hnda hasbıhal ederken, bu 
zevattan biri bunu açıkça söy· 
lüyordu: Esas itibarile biz de 
takdir ediyoruz. Likin ne ya· 
palım ki bu, bizim için en 
mühim ve en kutsal bir vazi· Rumi • 1353 ı Arabi· 1356 
fedir. Mart 10 Muharrem 10-

Gazetelerin neşriyahnı ebem· 
miyet ve dikkatle takip edi· 
yonız. Bu davayı başarmak 
için bizi teşvik lizımdır. 

1 
9 
3 
7 

MART 

23 
Salı 

Şimdiye kadar bu mevzu 
etrafında fikirlerini söyliyen· 
ler, zamanın bu meseledeki 
rolünden bahsettiler. Ben de Hl~-~ .... ~-----..ı ET kat Ezan V asal Evkat Eua 
ayni kanaatteyim. Bununla Günq 11.37 6,00 akfaml2,00 ıa, 
beraber, Bay Naumun, çok ögle 5,57 12,21 yata 1,31 1' 
iyi söylediti veçbile, kaynaşma ikinci 9.24 15,4 7 imuk 9,56 ' 
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Herikitatafzaferden 
23/3 931. 

it ah etinin izahı 
Müslemleke sahibi devletlerin bir 

blok teşkil etmeleri isleniyor 
setmekte devam ediyor. Tehflid 

Para lstemişler 

----------------------
Roma, 21 (A.A' - Gior- bir şey istemem~ktedir, Ak· 

nale D'ftalyada Virginio Gay- denizde çok büyük ve muaz· 

Güzelyalıda oturan balıkçı 
lbrahim oğlu lbrabim; kara· 
kola müracaat ederek Arap· 
deresinde Said oğlu Saim ve 
Ahmed oğlu Hasan kalfa ta
raflarından tabanca ile tehdid 
edilmek suretile kendisinden 
para istendğini şikayet etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata b-aşlan· 

Milisler, 7i ltalyan esir almışlar, ihtilalciler 
da, ltalyanın harici siyasetinin zam menfaatleri bulunan ln· 
ana hatları hakkında izahat gilterenin neden dolayı İtalyan 

de Madridi şiddetle bombardıman etmişler. 
vermekteair: siyasetı ile teŞfıki mesai ecte-

1 - Avrupanm dört büyük medifıni Öır türlü anlamıyoruz. 

devletinin Lokarno itı1affarına /sta~bulda 
rücuu, 

mıştır. 2 - Müstemleke sahibi 8ev- Festlva1 komitesinin 
!etlerin müşterek l:>ir cephe faaliyeti. Yaralamak 
teşkil ctmehri, lstanbul, 21 (A.A) - fstan· Yapıcıoğlunda Hacıali cad-

3 - ispanya mesı'lesinde bul Festival komitesi belediye desinde Eşref adında biri, ko-
de f ngitere~in de iştirake da- reis muavini Bay Elfrem Se- nuşmak istedi~i Rifat kızı Ay· 
vet edileceği bir anlaşma. vencanın ba~kanhğt altında şeyi jiletle yüzünden yaralıya-

Makale sahibi bundan sonra haftalık toplantısını yapmıştır. rak kaçmıştır. 
İtalyanın hiçbir istila ve ilhak Bu içtimada festival esnasın- Hakaret 

da yapılacak sergiler etrafınôa 
emeli beslememekte olduğu Tan sinemasında Galib oğ· 

görüşülmüş, güzel san'atlara, 
V:! B. Mussolininin bu hususu lu Orhan sinema sahibi Hıfzı ince elişlerine ve mizahrJ aid 
son beyanatında teyid eylemiş yeniden bazı sergiler tertibi Şakire hakaret etffğinden ya-
bulunduğunu yazmaktadır. kararlaştırılmıştır. kalanmıştır. Dün yeniden bombardıman edilen Madrid 

Muharrir, halyanın bütün Festival komitesi gelecek Eve taarruz Madrid, 22 (A.A) - Mad- bulunuyordu. Taarruz Ascteu-
Avrupa milletleri ve bilhassa hafta spor programım bütün Keçecilerde Dellalbaşı :,o· rid müdafaa komitesi saat 22 reicesc mıntakası şefi Blarmino 
lngiltere ve Fransa ile teşriki f · k b k 1 te erruatıle hazırlıyaca , u nğınöa zmirli Mustafa oğlu de Guadalı:ıjara cephesinde Tomas tarafından idare edil· 
mesai arzusunda olduğunu ve hususta alalCaCiar feaerasyon· Cahid, fsak kızı Co}lanın evine harekatın muvaffakıyetle de- miştir. Bu kuvvetten geri ka-
Roma-Berlin mihverinin ne 1 f" " · Y ara ma umat vereceK.tır. a- kama ile taarruz ettiğinden vam etmiş olduğunu bildirmiş- lan kısım Oviedo önünde bir 
ltalyayı ve ne de Almanyayı ı ı ! v ı ı · pı acaK spor eg P-nce erı ara- l<atnası ile birlikte yakalan- tir. Bu sabah hükı1metçiler kaç karakol bırakarak dahile 
bu devletlerden uzaklaştırma· d 1 a d ... sın a evve ce e yaz ıgımız mı~tır. Valelemoso ile Tajunayi işgal çeki lmiştir. 
mal<ta bulunduğunu ilave ey- gibi Boğaziçini yüzerek geç- Hırslz' l.nk V ( ı etmişlerdir. e 71 lalyan esir Dündenberi faaliyet topçu 
lemektedir. mek müsaba1'ası en mühim 

Çorakkapı Kemer caClde- almışlardır. düellosuna inhisar etmektedir. 
Demokrasilerle faşizmler ara· mevkii tutacaktır. Bunun için 

sındaki ihtilaflardan bahseaen beynelmilel deniz federasyon· sinde AnmeC:l oğlu Anmea, Madrid, 22 (A.A) - Cunı- Şehrin etrafında bolkhavuzlar 
Virginie Gayda diyor ki: farına müracaat edilecek ve Halil oğlu Osmanın 675 ku· huriyetçiler dün üğletleıı sonra vücude getirilmiş, siper şebe-

ruş parasını yankesicilik su· bilhassa Brihegqyi Cifuentcs- keleri ve yeraltı melceleri bu-" Biz pek o kadar fazla si- kazannn ekibe belediye tara· 
f b retile çaldığı şikayet eaildi· den ayıran yaylanın şimal kı- lunan gizli yollar yapılmıştır. 

yasi tethiş yapılmamasını Av· ından çok değerli ir hediye 
Ver.ılece' ~ti'r. ğinden, Osman yakalanmıştır. sımlarında faaliyet göstermiş- Eg"" er hükumetçiler bir kere ..-upa devletlerinin hiç olmazsa ~ 

Ma •t 1 k lerdir. Asilerden Y elamasegoso daha taarruza kalkacak olur-asgari mütekabil bir hürmette Festivalin ilk günlerinde bü- m acı 1 

- G · b 1 d b k I l 11 ve Cogollar kasabalarını al· !arsa hakiki bir demir çembere mütekabildir. Anlaşmada ve tün şehir tenvir eöileceği gibi azı u varın a sa ı a ı ar·t. 
d t 1 T h · H mışlardır. Taarruz tanklar sa- çarpacaklardır. 

mütekabil bir musamahakar· lstanbulun muhtelif semtlerin- an zzet oğ u a sın üseyin 
1 k b 1 ... I H I A • • 132 1. yesinde muka·ıemet edilmez MadriJ , 22 (A.A) _ Neş· 

ı ta u unmalarını istiyoruz. de de eğlenceler tertip oluna- og u u usının ıra para· 
Lokarno mı.sakı hakkındakı" 't 1 k t·ı ld "' " bir şekil almıştır. Bu üç kasa· reclilen resmi bir teblig"' a göre cak bu suretle butün lstanbul sını manı acı ı sure ı e ça ıgıe b h · t ·1 · l' d" 

ftalyan muhtırasından bahse· iddia edildilYindeıı suçlu para a cum urıye çı crın e ınc uş· Guadalajara cephesinde cum· 
halkının festivale geni"'" bir a .. C 11(6 d h · d 

den makale muharrirı· dı'yor k0ı·. 'i ile birlikte yakalanmıştır. muş ve ogo ar a epsı e huriyetçiler birkaç gün evel 
surette iştiraki temin edile- it ı t b" t' d 1 k ·· 

tutuşmuş ve şiddetle yakan 
yağın ura rcğmen yangın sön· 
memiştir. Karargahta yanmıştır. 

3000 kişinin öldüğü tahmin 
edilmektedir. Tayyareler firar 
edenleri de bombalamışlardır. 
iltica yerleri Öc tamamen mah· 
volmuştur. 

Barakos tayyare Aero Dru
mu da hava torpilleri ile tah· 
rip edilmiş ve 3 tayyare ya· 
kılmıştır. 

~~----~---------~""-'-
Atatürk ile Şehinşah 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 2?. (A. A) - lran 

Şahı Riza Ş h r:ıehlevinin do· 
ğum yıldönümü münasebetile 
Reisicumhur Atatürk tarafın
dan çekilen tebrik telgrafı ile 

buna gelen cevab aşağtdadır: 
Arahazreti hümayun Rıza Şah 

Pehlevi Şehinşahı İran 
Tahran 

Zatı şahanelerinin doğum 

günlerinin yıldönümünü en 

samımı kardeşlik duygularile 
kutlular ve şahsi saadetlerile 
kudretlı idareleri altında her 

gün daha ziyade inkişaf et· 
mekte olan dost lranın refahı 
hakkında halisane temennile· 
rimi arzederim. 

K. Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru Ka
mal Atatürk "ltalya muhtarası halen de cektir. Sarhoşluk 8 yan a ııyc m c 0 ına uze- başladıkları parlak taarruza de· 

A d re 74 esir getirilmiştir. Ora· vam etmektedı'rler. Hu-ku"n1et Ankara urupa a sulhun ve istikrarın p d · · b t ı K it d E t. t f 
en a .. cı·ı z'ıma" nı olan do··rt dev· ropagan a ıçın as ırı a. emera ın a a-e ıya ro- gon yolunda 60 talyan silah· 

d tayyareleri Siganza istikame· Doğum günümün yıldönümü 
cak el programlarının kapak sun a Hamza oğlu Ali sarhoş ]ar· ı'le beraber tcslin1 olmuş· l t~ b •tt'h d ·d tinde ilerliyen birkaç yüz münascbctilc zatı dev!ctleri 

e ın u ı 1 a mı yenı en resimleri için san'atkarlarımız olduğu halde tıyafrocla bağırıp )ardır . . Bugün yapılınış olan 
vücude getirmeğe maildir da· d b k r.. -:ı .x. d k 1 t kamyondan mürekkep i)ir ko- tarafından izhar Buyurulan 

arasın a bir müsa a a açıla- ça~ıruı~ın an ya a anmış ır. ileri hareketi altı ila yedi kilo 
ha ne kadar te'=rar edelı'm · lu mitralyöz ateşi altına almış- muhabbetli tebrikler ziyade-

K ' caktır. Müsabaka şartları önu· Hal(aretP d l d d' 
mu .. stemleka'"t sahı'b~ı devletler -• metre erin iğin e ır. lar, bundan sonra da Siganza ·ı t t kk · l · 

müzdeki hafta zarfında tesbit Çukurçeşme mmtakasmda V ·ı 2. (A A) H sı e meserre ve eşe ur erı-
Afrikada mevzul:iahs mesele- avı a, 'l · - avas istasyonunu bombardıman et- mi mucip olmuştur. Ben de 

edilecektir. Abdullah oğl1J Bilal sarhoş · h b. l · d M d ·d leri adalet ve liberalizm zih- aıansı mu a ır erın en a rı mişlerdir. Bombardıman neti· kendi tarafımdan zatı devlet· 
Festival heyeti ayrıca bir olaral< Refike ., hakarct ettiğin- h · d ld ... ·b· O · d d b niyetile halletmek için müş- cep esın e 0 ugu gı 1 vıe 0 cesin e ir benzin deposu !erinin selametlerini ve yiiltsek 

fotog"' raf müsabaleası da yapa- den yakalanmıştır. t f d d h b b t f ı terek bir cephe vucude getir· e ra ın a 8 mu &re e e aet in ilak etmiştir. Hükiimec tay· idareleri ve önderlikleri altında 
caktır. lstanbulun tarihi abi- DöXU k d getirmedikleri takdirde mus· !:I şme pey 8 etmiştir. Fena havalar yare filoları üç düşman tay· dost ve komşu Türkiyenin sa-
deleri ve tabii manzaraları ba· Birinci kordonda Hasanın h"k"' t k ti · · · d'k' d 1 d takar hiçbir şey vücude ge· u ume uvve crının şım 1 ı yaresi üşürmüş er ir. adet ve bayındırlığını samimi 

tlrmek imkanı yoktur. kınımdan en güzel iki fotoğ- lokantasında Afyonlu Hasan ataletlerini izaha kafi değildir. Cumhutiyet piyadr kıtaları kalbimle dilerim. 
fspanyol meselesi bir nizam rafı alma2'a muvaffak olan :oğlu İsmail, Hakkı oğlu Mus· Şimdi hükumet kuvvetleri- Utanda ve Myzueks kasaba-

sulh ve mülki tamamiyet me· amatörlere çok güzd bir he- tafa, Mustafa oğlu Necdet sar· nin şehri almak için hepsi de larını iŞgal etmişler ve düş· Rıza Şah Pehlevi 
selesidir. ispanyada komünizm diye verilecek ve müsabakaya hoş olarak lokantacı Hasanı mükemmel silahlarla müceh- manın ricatı esnasında 24 top Klişi kurbanları 
Akdeniz ve Hatta Britanya iştirak edenlerin resimleri ay· ve yekdiğerlerini dôğdüklerin- hez 35,000 bin kişiyi hattı ele geçirmişlerdir. Dün gömüldü 
imparatorluğunu büyük yolu· rıca teşhir olunacaktır. Öen yakalanmışlardır, harbe sevketmiş oldukları an· Cebelüttarık, 22 (Radyo)- Paris, 22 (Radyo) - Kf işi 
nun kapısına konmuş bir ha· Bay Mehmed Ali Eten Sulhceza hAkimi !aşılmıştır. Asilerin hava kuvvetleri, To- kurbanlarının cenaze merasimi 
rut fıçısı olacaktır. ltalyan si· P\nkafaöa üzüm kongresine Şehrimiz Sulhceza hakimli· Bu kuvvetlere 40 tank, her rihodaki beynelmilel askerler dün hadisesiz olarak yapıl-
yaseti Avrupanın hayır ve iştirak eden İzmir Ticaretodası ğine tayin edilmiş olan Muğla kalipleden 200 parça top, karargahını bombardıman et- mıştır. 
menfaati namına bu tehdidi genel sekreteri Bay Mehmed müddeiumumi muavinlerinden havantopları binlerce mitral· mişlerdir. Müteaddid nutuklar iradedil· 
bertaraf etmek istemektedir. Ali Eten evelki gün İzmir va· Bay Ferruh fzmire gelmiş ve yöz muzaheret ediyordu. Aynı 60 tayyare bu k·arargaha miştir. 
ltalya kendisi ıçın ne arazi purile lstanouldan şehrimize dünden itibaren vazifesine baş- zamanda efradın ellerinde mü- yüzlerce bomba atmıştır. Bu Cenaze merasimine 60,000 
itibari!~ ne de siyaseten hiç· gelmiştir. lamıştır. him miktarda el bombaları sebeple orman baştanbaşa kişi iştirak etmiştir. 

IİIİIİiiiietSaiiııııılliiiliılılılilliılılı!: .. _.!!!!ı .. lllİl:!lıEJlll!lllİlllllİlıilıiıı .. İlllllİlliiıı .. Iİlliıillill .... ıııiııi·iııııll .. İlll .... İllll .. •••--•rrlllİl:~ıımı1ammmiıii'İİlllİlli•'f~rı•,•''iliiı1 .m. .. 2111 ................... r:1mı111111Ema•;11m ................ .. 
ve Arsan bir arada kahvealtı veçhile emrine her daim hazır madan beni takip ve taharri 
yaptılar. bulundurduğumuz motosiklet imkanını hazırlıyacağım. Bel-

Kahveler ve sigaralar içil· ile gitti; iki gün geçti, çar- çika zabıtasının asırlar süren 
dikten sonra bir müddet şun· şamba ve perşembe geçtikten bir muhtariyet ve masuniyeti· 

Tarihe mUstenid zabıta r.omam dan bundan bahsedildi ve sonra ancak saat ondokuzda ne el uzatacağını sanmıyorum. 

37 
ayni denecek kadar benzi· 
yorlardı. 

Babalarından kalan fabri
kayı bizzat idare ediyorlar, 
kendi ha\lcrinde bir hayat 
sürüyorlardı. • 

Madam Obertcn Paris'ten 
rönderdiği mektupla Blanden 
ile Arman'ın hareketini bil
dirmiş olduğu için bu ikizler, 
mutaddaıı yarım saat evvel 
fabrikadan gelmişler ve misa
firlerini beklemekte idiler. 

]ki ikiz kardeş çok bekle
mediler. Muayyen vakitte, 
Blandın ilı arkadaşı a-eldiler. 

sonunda asıl mesele üzerinde Nakle'i:len: F. Ş. Benlioğlu 
durdular. 

ikizler: · 
- Blanden, hoş geldin. 

Siz de mösyö d 'Ojiye .. Banyo 
ihtiyacınız var değil mi? Pek· 
ala... Blanden siz oöaiıızın 
yOlunu biliyorsunuz. Size ge
lince, aziz môsyö lütfen bizi 
takip buyurun! 

Deailer. 
Kardeşlerden birisi Arman'ı 

aldı, diğeri de Paris' e madam 
Oberten'e telefon etmek üiere 
ayrıldı. 

• 
"' * Biraz istirahat ve Jjany9 

aldıktan sonra, ikizler, Blande111 

Blanden ilk suali sordu: 
- Mark, Pol, bizim Lük

ten bir haberiniz yok mu? 
Çünkü bu defa hareketinden 
beri, tam beş gündür kendi
sinden hiçbir haber alamadık. 
Bundan beş gün evvel "lierşey 
yolunda,, diye bir telgraf al· 
dık, ondan sonra derin ve 
ıcat'i bir sükntl 

Pof c vap verdi: 
- Lük, 24 mayıs salı gü

nü öğle zamanı buraya geldi; 
otomobilinde Piyer de vardı. 
Otomobili ile Piyer'i burada 
bırakarak, sizin de bildiiiniz 

döndü. Vaziyetten çok mem- Sonra, hükumetler, gizli ajan· 
nun olduğu anlaşılıyordu. Bi· kırının hudud haricindeki f e-
ze: "Ayakla Buyon ormanının laketlerile alakadar olmazlar; 
birkaç yerini mahud nöbetçi· bu beynelmilel bir usuldür. 
lere tesadüf etmeden gezmeğe Bunun ıçin beni ailemin kur-
muvaffak oldum. Şatoyu gör· tarabileceğine emin bulunu-
düm; yarın oraya Piyer'le yorum; ormanın planını hazır-
birlikte tekrar gideceğim. !adım. işte planı da size veri-
Yalnız Piyer'in buraları tam- yorum,, dedi. Ben de bu pla-
dığimı bilmemesi lazımdır. nı size veriyorum. 
Zaten ne maksaa ve vazife Pol sustu ve ceketinin iç 
ile hareket ettiğimden de ha- cebinden cüzdanını çıkardı ve 
beri yoktur. Muvaffak ol ,,ca- Lük'ün hazırlamı ş olduğu or-
ğıma ümidim çoktur. Maama· man Jtlanını misafirlerine ver-
fih aksi takdirde, 'Otomobili şa· <li ve: 
toya yakın bir yeı de çamura - işte sevgili Blandcn ... 
saplıyacağım. Bu suretle Bel- Biraderinizin sözlen bundan 
çika zabıtasının yardımı ol- ibaret ve bıraktıiı iz de an-

- .... 

cak bu plandır. Ertesi gün 
27 mayıs cuma günü de onun 
emrile size "herşey yolunda,, 
telefonunu verdim. Fakat bun
dan sonra mahud şatoya doğ· 
ru hareket etmiş olan Lüle 
ve Piyer' den biz de hiçbir 
haber almadık. 

Genç kıı, kuzeninin kendi
sine verd iğı haritayı dikkatle 
tedkike başladı. Haritada dört 
nokta, yollar, çalılıklar, çitler 
ve şato bariz bir şekilde gös· 
terilmişti. Bir tarafta da şu 
cümle yazılı idi: "Dikkat, bü· 
tün yollar, hatta çalılıklar bile 
sıkı bir nezaret altındadır. 
Yalnız aralık yollar biraz ser· 
besttir; fakat h~r yüz adnnda 
bir devrilmiş bir ağaç gövde· 
sile kapalıdır. En müsaid geç· 
mek saatleri, sabah saatleridir. 

- Sunu fHlr -



Mııniaa ve Kemalpt;f'd4a birer 
aatıı A0t1peratif i kanıLıcalr 

Sabt kooperatifleri ~ititi 
c1Mi111 bWfhya6'almr. Maıiisa 
q Kedildp~ biter iizl1n 
8itif t6op~~ te•kil ~lf.e. 
celıMr. Bu k<>öpwatmet, tilim 
lcüt.rMumm tftf ufli tet'kili• 
bftd• ·MMe ~el1ir. 
~ lıooperatifferinln btı 

lene mühim işler srörP.ceji 
kuvvetle tafımin edilif or. T et-

k~ Kaal~ ve Mahile 
Y.6indMi tiıtim m61twlı

ıılfa.-'ıi\dan lcredi lfodpentfif; 
le)llne daliil ofarilarla bu koo· 

peratitlere dlnil olmıyanlar· 
dan arzu edenleri içine ala-

caktır. incir satış kooperatif· 
)erinin ı-elecek yıl faeliyere 
geçt11Hi muhtemeldir. 

._Toprak ve köylti- ba:yıamı 
ço1t giiiel ge~tt 

Cumartesi aqantt teftt'imt:dn 
deten; -.ıatkarlar11uı.. viyo· 
lonht Cıwid piyeedlf Rmill· 
tinin refakaıile Halkevinder bir 
kollHP .erdi. Ço1C teiül ve 
müzik .even bir halle kütleli 
önünde verilen bu konaer ae· 
nenin en iyi maaiki miiaame• 
re~rinden birini teşkil etti veı 
bize senelerdeAheri be sahada 
dinliyemediğimiz Cavidi dinle· 
mek fıf58nt W!rıdi-. Deıtebi
lir ki Cavid JJC1'ain pıop· 

mıodaki büt.Wı eserleri yüksek 
bir teknik kudreti ve anlay'şla: 
çaldı. Ronanee Andalauze 
Cbaconne ne güzeldi. Bu ls
panyol dansitiın, kadananslan, 
bütiin iacelikleri duyuluyorda. 
Kreafze ıBeethoven'in sonakıft· 
dan qer ilci saeatkirı da, gös· 
terdiklert büyük icra kudretin· 
den ve beraberliği ırüç olan bu 
mühim eserin çalınmasıodalci 
muvafialctyetten dolayı. tebrik 
etmek lhımdır. {Pogaoini) nin 
14 iincü kaprisini Cavid o
kaclar güzel ve heyecartlı çal· 
dı ki dinleyiıeiler bu güzel 
eseri bir defa daha tekrar et· 
tirmekten kendilerini alama· 
dalar. Hepimizin hayali gayri 
ihtiyari 19 ucu asrm çtlgın 
keman dibisioe, (Poganini) ye 
d<>tru dindi. l.iein ikinci rall" 
podisi, Souvenir ve Faust, 

Zinüil Nbilll 'tlilf4li!ril lliılhilii '6/}IWÜlı fanteziyi teşkil eden diğer par-
-.. '6,,,ı ; inci SiJTıi/etle ~ ç.,.wm ,.... IMftıW• M~ çalar da liyık oldukları tak· 
lllaelffdı nffiitrtfr Btf Jlllıiı'f aH ratı .... it. diri bihakkın topl11•ak, par
altiak H1 tiif6niiW .,.; 1filf B)lfllm, .mm, m~Wer lak nağmeler, temiz sanatla 
U,ıil• • tap* ........ - oyall)ltlar ve tok psel baruetli çalındı ve dinleyiciler müsiki 
htOf r aı _..._., elk ... mWr. bir ~D rçiftJdi. ihtiy&Çlarınl tamamen temin 

•6ani··~•a Z . etmiş olarak Halleevinden Bff· 
ırıı .mıc eJlfınJl"jı. .rıldılar. 

Parti Bafkam ıve Halk Konser; heyeti umumiyeti 
Maaİ18', (Hususi ) - Vili- F ranBızlar t ürki,e- itibarile ok muvaff•k oldu ve 

r.eti?z C. H. l>, IJyönlruru· J~ti almak itti ""'rlöt dinlenildi. Belki bazı andıinte 
unda ·verilen çok isabetli bir cıı J" kısımlarda, Caprice Vienuis de 
karar üxrine her baltanın Cu- Türkofis P•ris şube•hıden daha fazla bir santimantal çalq 
lllarteıi glinİeri ·öileden sonra telıtinifi şdbejl~ bttdiiiltli· belcimebilir.di. Fllku CMrleıin 
layın Parti Safir.anı hbey tlr. ğifte gött, lijıaıtf*•dft4 ltatp icrM1Ddaki temizlik ve beıa· 
Bty tiitfi Kanların da iştiraki sebebile ıtytfriyafi iit~ctm bertik bu kiiçük noktaları hiç 
ile eU:n m ... utevazı· aalonun-'a ondan temin edeiiiiyen Fran· d 

•••· u ~..a b Lt.ö.d 1 göstermiyecek vaziyette i i. 
top,.n-• parti idare liey.~tin- llllt.r, şimui :u i .. ~;,ıç arım 

.. .., b 1.. 1 it &.t d bil Memleketin bu değerli san· dea bı"r grup h-"·ın umum"ı ataca metb e ~ner eıa, ... 
~ h Tü ı...:..-..ı- • t atkirı bu konserile cidden clı1etderini inoeliyer~k ıikiyet· assa r .. , .. txn ttmın e • 

le mele iatemektedtrler. pulak bir müzik gecesi yarat-
rini dinlemekte ve ical>eden- R.,_. Türkofis .-heeinden mağa muvaffak olmuştur. 

ler halkındı notlar alınmak bildirilditiae JıÖre, Brendizide· Bütün eserlere çok güzel bir 
IUretile reretini takip etmek- ki itbalit evleri fasulye, no· beraberlikle refakat edttn Ro
tedft.ler. 

Hil:tai~n hııt11tçı!& Jjt-~· hut, bakle ve kuşyemi, Boe· Eatiyi ve Cavidi esasen layık 
•itslefii\e ve lialk idefh\hıfüiı'l noı Ayresten zeytinyağı, k•ru oldukları bu muvaffakıyetten 
!»k __ Qlaüd olaa, deiııolrtüinftı meywı, Bajdattan da muhtelif dolayı tebrik ederiz. 
hitciit manasını içinde yaşatan eşykat ved. gıda maddeleri isten· ...... 01111ral 
.. d - . . me e ır. ıh ui... 
•t a,nı zaman a numuaeı 1m· l . . . l'ftttljlOTRttı 
tiaal ~uhmaıtltu karar Maniaa Türk- ngtlt• kl.rıne 1:.. j_ I..'.! .L- _J 

llluhitinde " çok membutıiyet... anf tı.JtiÖİI R0TIHffl9 wr QT..,_ao 

"Yaiaına r. Ankara Tiirkofis merkezin- Nevyork, 22 (A.A) - Aeo-
ciatet Press yazıyor: 

!!~vi}ı./,J!1Bi 
İ 1 

- d•n )'ll ôldutu gibi 
ilk tahitlifltt>ltithıfyltı vatandaş· 
"'8 ilkokulu bütünleme bırs
lut ataeiıltır. t Nftiıft fJ.37 
P~he ih'& derilere' P.Şref
fali\ Tutiii., Te~ilte Şe-; 
hif: P'*"ltve Atapftntri da~ 
... 011111...,fbti ilk\:>\:ah
,.. bqlan-*'r. 

.. Kaydedil_. iltiy9lılerin Pa

'••••...,.. her gün ~ 
p~--- 88'fltntmenliti· 
ne mMcmltları. Telefon Na. 
lilra. 

1 - lıialkwi ,.. yıl ôl
d.rwftji .bu 'llllle de Ptan
llzc:a, lngilizce ve AIM.ıaca 
lcurtlan açacalcttr. Derslere 
1 ,._: 937 Perfemlte lifıli 
bsıhaaaılmr. ~ekjs
tiJe•nn 911iatdan. W..U Mir 
ıGa Dumlupınar mektlbi Batöi· 
•et•eaffti• müracaatları. 

3 - 23 Nilan 937 Salı ci· 
....... t 17 -de Mme w Serti 

Meai komite toplıa\111 ..... 

tleh şehrimiz şubesine Bildi· Nasyonalistlerle muhalifler 
riltyor: arasında Pince Portoricoda 

• lngilttre Ti~ıtrt!t Netı-
retinden alman bir notada vukua gelen arbedelerde 7 kişi 
2·'9·9~6 tarihli Türk • lngiliz ölmüt ve 125 kititftn yat'llld 
ticaret v~Jdering ahlaştnasının mrş olfJut- h•bıfr ~rihmıkte· 
B fl\crıun nıtrciblhce k~t~h ve dir. Atht~let Msyanalillter 
kene\rir töl\umtı, het- n~vl ke- tanfırtilan ~ip •e ...,.._ 
p~k ve buğday unu ha.ttst na~nediı.tf olan bir geçid 
talika ın~vzt.ı tet~ll etöıelerin-e r~i dalıJısite .aba ~ldtif
lng'ittert bllkBm'etint~ itr6süde miştir. NümayifÇWetden birili 
edit~t4i bitdttihfı .. tir. bir polis merine ateş etmif, 

Bu madd~ierirl y\tbkda ya- bunun ü&erine pliı de kllrabi· 
zıtı ah ... tıi11ya iliştk 4 d\im8; ne._ lndlan üittine atet aç-
ra1ı hbsbit tikas lis~lihe id- mlftır. 
bal içlh liınn gtlen t~şeM:ttr. Ayin ttNl2mlnNİl't 
salta bultnftllttttıştUr. " Cuma"'911 IMhiyestnilt Bel-

~Mı_e,v"" aı•f zııer gura çitfliğiaıde tarik•t iyini 
a.30R ., c • ı- yaptMlcla mazhun Bay Hah1 

Alıdemzdeki dalyanlar ve ve arkadaşlarının mabkemele
balakçıbk faaliyetini tetkik -et· tine dün şehrimiz ilinei Asli· 
melde olan lktısat Vekaleti yeceza mahkemesiadf' de\ıalll 
ıu mabsuHeri müdürü B. Maz· edilecekti. Maznunlardan Ay· 
lum ile balılcsdak mütehaulsı dın' a gitmiş olan Bay Hamza
B. lamail Halda, dün Silceye hm ifadesinin henüz Aydın· 
gitmiflerdir. Orada iç gün tlan plmcditi nlqaimıı ve 
kalacaklar, Bafa dalyanlanna bu yüııden dava rüy~t edile
ve or.adaki babkçahk faaliye- miyerek 3 Nisana talik olun· 
tiai tözden ~lerdir. inufblr. 

Ar• .i-

~ e. ~-- •rAMlıda limiz Ant•lFadtı 
•"'-"' te•d\far" t«kilıat ~apıJlOr •• 

Ankara, 22 ( A.A ) - Ro· ._ , • • • 
m•J• aMidye natiül' Fl:tNin. AAllllJl'l, ff (AA) -.. !irGlt" IJiı:.-.M•ki•M•• 
B. AIMotteBko Ti• toptılilda· Vekili a., Muhlis &kmıen 18 latanblll rfldJOSJlı 
rındao ayrılırken Hariçiye Ve- Mart gilbl- Metriiw~ Mta~ -Giindik: Swaa't 1'130 - Mı 
JtiU: t •d Raitd6 Ar8a gön· yaya zeloPatu.. Bay EıYlft~n ffalk türkiilerıi, bava4~ -
d~rdiji teJırafla TcwfikR1iıdü li~ ~ili: dtdlint pMiı fff:1ftaaifm 
Araa taruadM Yerilen cevab ve öğretmenler için ~ti- S... 11 • lnkılipı denl.t 
aşajıdae!lu; böcekçilik kuısunun ilk -.., '('Bar ~hmud ~ Boakart: 

E1caelins B. Rüşdü Aras sini ·vermi1\4~. Veiilliui:..1pek- tara1ından}. 
Ankara çihk enstiUlstinde sıcak- ikfiD'i· ~lc:şam: Sut f~l<r Dau. 

Mi1efirperver Türkiye sahil· ler ~ti iet~l1,11'tdti pc;r- musilCisi, 19,jö B.,an $&.Qf~ 
)erinden ayrılırken güzel mem· tait~ ve muz l>~~tt~ in• Mhal tara1nfc:1an konrt"taol,. 
leketinizde geçen çok kısa ve cetıemıele11 yapbita. SOlln1'4Jİft· 20 !ayan ğetöi.f ve arlCad., ... 
fa~at çok g.üzc!I saatleri düşü· çMer hiıliji aD'tliiie: ...., mıltll- larJ tarafından Şark musikisi,. 
PÜyor ve orada bana göster· d-el görö§flliştür. 20,30 Arapça söylev, 20,4'$ 
diliniz pek har&retli ve pek Ai<'8• yemeğini- ~~~le Bay Cemal Kamil ve Mkad.,-. 
dostane kabulden dofayı min- beraber yemiş, onlarla mesleki- ları taralındaa Sar"k musilisi., 
nettarlığımı tekrar etmeği bil- hasbıbaUerde bulunmupr. B. 2f.1S Şetir tiyatrosu o~rct 
bassa arzu ediyortlm. Erkmen Serile ve Maaavpt ka· grupu tarafıncf-.ıı bir opetet 

Büyük milletiniz için tam zalarına eiderek Ulan-ovaSHlea parçası 22, 11 Ajans • B01'Sa 
hayranlıkla ve bizi bağlayan tetkikatta bulunmuş ve kiiylü- haberleri, 27,30 Plltte so1-rof. 
ittifakın istikbali iÇia tam iti- lerle gö~üşrnüştbr. 
madla dönüyorum. Aziz Bakan Antalya-, 22 {A.A) - Ziraat 
dostum en dostane merbutiyet V-ifüaiz dün öi[ddeo ~il 
v4f lftİl'8ı6lliidtlc llissif-..i ArlaJ,_,. eitııu1ıWatf çl'•l:lıdri 
kabulünü rica ederim. #ZdiHen sdlhlr• ilkbahar at 

Vikb IWM.... li>şulllYılllnd• -.ıe iayvan sergi-
Ekselans 8. Antoneske siıtlde ıhalunmuştur. Belediyede 

Romanya Dışöakw şenfi\lıe .,.._ ny•l ~rfıh: Vv 
Büttfet kil, gecel~ift ~~ 

EIR1elan•mz terafmdaa ir.al tet'ftp ettikl'eri a• topldalllMl 
b.,..._ tıetgrab akhm. ,.,._ işlftlırlt etıftlı'"'tŞfir. 

leltetim llakktnd• izı...r ~- d _ -rı_ _ i.. l..!-t-1 
rut.r 9Cfk dolMne- hitliyattaw DCUIHln ocuıa .u.t1 "• 

deı.lyı f*k minıMt&r•. Ekte- tfnitr bir lıarart 
lin.,.nm Tüıll~e göııdlk· Anlaral 2 f (A.A' - Bıt. 
Ieti u111itni btnı1ün ..,. yük· kan blsıtt birfiti Tirle miffr 
sele tBhliyetiae medyan oldu· konntesi t.JhB ptete'sinde B. 
taMuı tazim eteri oklupna Falifı Rıtlı Mayın rei~de 
ve memleketiwri IB'elJlleketinize topfatunı~r. 1oplaıdmut m't!v· 
bııt'ıyan derin dostWt -hilliya· zuu Mina6e iÇthWa etmiş elıte 
tam abettinn~ ı,utuadapno Batfcan a'l'ibffltı bfln1 l;ittifl'
kendilttiH temin edebilirim. nin verdlif katıtr"*rdln T&r· 

Bu cıo.tluton en lkliğ ıremzi ktyenil'l hissesin~ dfiş~nleriri
iki memlekt!fi bağlly.11 itt~ tatbikı için gereken karathmn 
fskttr. Aiiz Bilkan dolknn ea alınması idi'. 
dO.fane merbutiyet hi~ı· Yurürlfifttne to~uhft'fsıiiit 
mtft kebuNiriü rica ederim. teşetmüs edff-en f,ftfti br~ 

_""""""T"""._-R. Aru larntdaıt başhôasr ~hrrdrr: 
.ltOlilanJIO &.alı -&lkd aw&Mi ~ekeı .. 

Sa Ma ·este Karolun lerhfi~ el:otıôltil, sö1'if1'tjatt 

___..........,........., .......... .._ ..... s ,, =. . ''S', 'W 

T srıutl""'1ı 
Fardr yllfttu1al'IW"Mmay89t 

Targatla, (>madofu) .... ~ 
rir\Mcfe tfört ilknrei~ •oıttf: 
Büttlan demrı eden fltit 90 .. 
côktar iti yiite yat:mdU'. 

ffıillmtwti'l'n' ıttaannet ve tta..
miyeti ~findle i>u ynt~..
her gl'n aıattraza~an kMdrf 
t~• etM:el: -.1: yemetdt!i' 
venfmeltedir. V..,,.hlrth ,.... 
bati gtm geç~e dü~fin~. 
tedir. 

R:aımiaı\ Myratn'mdat f»h' 
kımnna, rG!tbin ~m"ttıcftt 

da ıe~ lta!an ftft4>~1eti 
natft elMse 79p!ır'Jfmı'ŞtrY. 

!sirg.eme K-urumu, yavrula· 
ra senei derıl1e bl<fayetii\de 
yetmiş nratı"t 1ı:itap, on.&eı ti· 
ralık 1catem ve kağıd, l:sllyraıiP
latda on\;eş kilo şelt:ffenıe, 

her mektebe müd••alı i~trd'a· 
iyede bulunacak ~'' d&f 
mektebe b~şer lira kaymet"'mcfe 
bı«tlt'a ~bnıttır. lfaltın;ızib 
bu civamuert1ii ve .şe~ti'ni 
talc:&itle rşılarız. 

~- t edebıyat folldoro'l'lu ve k:~-
wpa ı k b · Temmu,..!S•IS&fr. 

Biikreş. 21 (A.A) _ Baş· ınmatan'nı' aldatan ir .. mee: flMMt 
vekil Tatarealto aıebusan ve mua çıkarı1acattrr. Detfi ikr lstanbul, 22 (Hususi) .. 

1 .. d ,•.:.-e•tn.. aySa ne'Şt~ilecek ve her niti" ayan mec ısın e pa 14111 " ~· • Milli tak~, bb 8e'nlJ tem-
nuo &telide içti.na <lıevr~ainin b~~ arttan~ meırtlek~~erin'd~ mtH! il;\Wlta ~ ild*ek 
hitamı 111inueb6tile kMhn bırArtı~ tahSts• edilec~d tir:.... ·k.ı.. ~e IM..t..w mıntf tlak.-ıa.~.,_ 
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~ AN~OLU .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~3~n~ 

1 Carihten Yapraklar 1 Kublay abidesi dibinde ~g!~:::ı':!=;, .. 
Izmirde meyh~.neler .. kapandı, Vali B. Fazh Güleç- dedi ki; "icabında m•~·~~-~~n-;,; <~.~~~r-0~-ak-ımta~: 

bozaya g_un dogdu(İ) mukaddesatımız ı·çı•n o··ıecegv ı·zı Stotgardşehrindekarşılaştılar . 
• ,, Almanya milli takımı 4-0 golle 

1068 tarihinde İslam, ecnebi Ve f ahudi _ Başı 1 inci sahifede - namına ilbay Bay Fazlı Güleç, burada giriştiler. Çok şükür galip geldi. 
Viyanada, Avusturya milli mahalleleri sayısı mene götürmüştür. Manisadan hararetle alkışlanan çok veciz ki gene ayni toprakta öldüler 

Evliya Çelebinin seyahatna· 
mesi üzerinde duruşum, lzmir 
şehrinin aslceri tarihinden zi· 
yade iktısadi, içtimai, efsa· 
nevi hayatı üzerinde, imkan 
nisbetinde, velevki tam bile 
olmasa bir malumat vermek 
isteyişindendir. 

Yalnız Evliya Çelebi değil, 
her tarih bize anlatıyor ki, iz· 
mir, Osmanlı hükumetinin eli· 
ne geçtiği tarihten, istirdada 
kadar, tamamile gayri Türkün 
iktısadi tazyikı ve hakimiyeti 
altında kalmıştır. Hatta ecne· 
biler, bu arada bir takım İm· 
tiyazlara, kapitülasyonlara bile 
Kavuşmuşlardır. istirdada ka· 
dar, şehrin alt kısmında ecne· 
bilerle Rumlar, Ermeniler ve 
Museviler tekasüf etmiştj, Frenk 
çarşısı da onların iktısadi ha· 
kimiye:tlerinin uzun tıllardan· 
beri devam ettiğinin en büyük 
misali idi. Bu çarşı ve Birinci 
kordonun yanmış ve yanma· 
mış klsımları, İzmir limanının 
dolmasından sonra kurulmuş· 
tur, bu cihet malumdur. Fa
kat, lzmir kalesinin Fatih Sul· 
tan Mehmed tarafından Hisar 
camii civarında inşasından son· 
rA da ·yani, denizin şimdiki 
çarşı ortasına kadar dayan· 
dığı tarihlerde de· sahilde gene 
ecnebiler, Rumlar, Ermeniler 
hakimdi ve ~ehrin medeniyeti, 
güzelliği, onların servetlerinin 
mahsulü idi. 

Evliya Çelebiye göre, 1068 
senesinde (Hicri tarih) fsmail 
paşa, lzmirde bir tahrir yap· 
mış ve şu neticeyi almıştır: 

10 Müslüman mahallesi, 
10 Kefere sınırı, 
10 Frenk ve Yahudi mahal· 

lesi, 
2 Ermeni mahallesi, 
1 Kıpti (Çingene) mahalle· 

si... Umumi heyeti itibarile, 
"10300" mükellef, mamur. kar· 
gir bina.. Evliya Çelebi, bina· 
ları o kadar beğenmiş ki, ki· 
remitlerini bir lalezarara ben· 
zetiyor .. 

310 tane mihraplı ve Cu· 
ma namazı kılınan camii var
mış.. En meşhuru da Kurşunlu 
han önünde Yıkılı cami .. Bu
na mukabil, kilise adedi "7,, 
tane imiş.. Frenk mahallesi, 
lzmirin yanmasından evel ol· 
duğu gibi, o tarihlerde de 
gayet mükellef ve süslü imiş .. 

Diğer Türk carşılarından 
en mamuru Mısır çarşısı imiş. 
Bu çarşı, şüphesiz şimdiki Mı· 
sırlı caddesi ile alakadardır .. 
300 metin bezirgan mahzeni, 
40 kahvehanesi, 70 sabunha· 
nesi, 200 meyhanesi, 20 bo· 
zahanesi varmış ... 

lzmir'in ötedenberi 
fahat ve eğlence yeri 
şu ikiyüz meyhane 
aşikardır .. 

bir Se· 
olduğu, 

ile de 

Rakıya "arslan sütü,, ismi 
verilmesi, Evliya Çelebi' den 
çok evvele aiddir. Evliya Çe
lebi, muhakkak gizlice olsun 
rakı içerek onun tesiri altında 
kalmış ki, rakıyı tarif ederken, 
hem lzmir güzelinin ölüye 
can, ihtiyara da gençlik ver
diğini gördüğünü söylüyor, 
hem de "arslan sütü dedikleri 
şarabı bihicap,, diyerek rakıyı 
anlatıyor .. Bilahare meyhane· 

takımı; ltalya milli takımile 
ler kapatılmış, içki yasak 
edilmiş ve ikiyüz meyha· 

nenin müdavimleri, bozahane· 
lere hücum ederek kendileri· 

gelen tren de, Manisalılar, bir söylev verdi ve bugünü11 ve bu hareket gene Menemen· 
d 1 karşılaştı. Avusturya takımı Turgutlular ve o civar halkını ehemmiyetini tebarüz ettirerek e boğuldu. Burada can arını l l 

2-0 galip vaziyette iken ta · Menemene getirmişti. Kam· aziz şehidlerimizin hatıralarını feda eden Kublay ve arka· 
b .. b"ll l d daşlarını minnetle anmak için yanlar kavga çıkardılar. Bita· 

yon, oto us ve otomo ı er e an ı. raf hakem, sahayı terketti. Po· 

ni, rakı yerine boza ile avut· 
mağa çalışmışlar. Daha doğ· 

de binlerce kişi gelmişti. Valimizin nutku toplandık. f 
)isler, halkı güçlükle tevki lzmir valisi Bay Fazlı Güleç, "-Aziz yurddaşlarım; Arkadaşlar; 

t edebildi. Manisa valısi Bay Lütfi Kır· Birkaç sene evvel burada, nkılabın müdafii yalnız Ku· 
rusu, boza namı altında bir dar, Belediye reisi Dr. Bay Menemende cereyan etmiş bir blay ve arkadaşları değildir. 
içki kaçakçıhğı başlamış. Çün· Behçet Uz, kumandanlar, parti faciayı tel'in ve o facianın 18 milyon Türk, inkılabın ve 
kü, boza ile rakı arasında bir ve belediye azaları merasimde kurbanlarının ruhlarını taziz inkılap eserlerinin muhafızıdır. 
benzerlik aramak imkansızdır hazır bulunuyorlardı. için toplanmış bulunuyoruz. Bu mubarek şehitlerin ruh· 
ve buna akıl zor erer. ihtifal merasımıne saat Bu facianın, her fac;ada ları önünde ve Büyük Şefimi-

Evliya Çelebi hulaseten di· 14,50 de, lzmir askeri bando· olduiu gibi bazı cepheleri iti· zın huzurunda hepimiz söz 
yor ki: sunun çaldığı istiklal marşı ile barilt, memleket için hayırlı verıyoruz: 

- Devam edecek - başlandı, lzmir C. H. Partisi tarafları olduğunu itiraf etme· "Türk inkılabı, Türk varlığı, 
------.....::=====~=~====------- liyiz. Bu facia bizi inkılap Türk istiklali, Türk Cumhuri· 

Milli küme maçları pazar 
günü başladı 

- Başı 1 inci sahifede -
isabetle hazırlanmıştı . 

Muhacim hattı, müteaddid 
fırsatlan hüsnü istimal etmiş 
oJsaydı. Üçok takımı daha 
fena bir vaziyete düşebilirdi. 
Kaldı ki, ikinci haftayımda 

rüzgar da kuvvetini kaybtmişti. 
Üçokta aşağı yukarı, kaleci 
Nejad, Enver, Adil, llyas 
müstesna olmak üzere hiçbiri 
iyi oynamadı. Bilhassa Şükrü, 
Basri, Said, Hakkı gibi tanın· 
mış oyuncuların bu kadar da 
fena oynamaları hayrete şa· 
yandı. Takımın tertip tarzı da 
bozuktu. 

Oyun, şiddetli rüzgarı aley· 
hine alan Üçokun akınile baş· 
ladı. 3 dakika kadar süren 
bir hakimiyet görüldü. Bu 
müddet zarfında Said ve llyas 
iki muhakkak gol fırsatı ka· 
çırdılar. Bundan sonra Doğan· 
spor mukabil hücuma geçti 
ve 4 üncü dakikada 18 çizgisi 
haricinde müdafi Fuadın ha· 
tası ile bir firikik kazandı. 

Fuad isabetle bir şütle bunu 
gole tahvil etti. Bu golü 6 
ncı dakikada Fuadın ofsayd 
vaziyetinden çektiği bir şütle 
ikinci gol takip etti. 

Hakem, Yaman1arspordan 
Esad, her nasılsa bu ofsaydı 
görmemişti. Sinirlenen bazı 
seyirciler " hakem, hakem,, 
diye bağırmağa başlamışlardı. 
Doğanspor takımı iki go· 

lün verdiği neşe ile oynuyor 
ve Üçok takımının kalesini 
durmadan tazyik ediyordu. 
Üçok takımı biribiri üzerine 
yidiği iki golden sonra kısmen 
toplanır gibi bir vaziyet aldı . 
Fakat güzel bir tabye ile ka· 
lelerini muhafaza eden Do
ğanspor müdafiJeri Üçoklulara 
fırsat vermiyor; muntazam 
paslarla muhacimlerini bes· 
]emekte devam ediyorlardı. 

Doğansporlular, 43 üncü da· 
kikada bir de penaltı kazan· 
dılar. Hakkı çekti ve gol.. 
45 dakikalık oyun bu suretle 
3-0 Doğanspor lehine bitti. 

Oyunun ikinci kısmında 

Üçok takımında bazı değişik· 
likler oldu. Sağ haf mevki
inde oynıyan Adil orta mu· 
hacim mevkiine, llyas sağaçığa, 
Küçük Kemal de sağ haf mev
kiine konuldu. Bu değişiklik 
biran için Doğanspor müda
faasını karıştırır gibi oldu. 
7 inci dakikada Üçoklular 
penaltıdan ve Saidin ayağın· 
dan bir sayı kazandılar. 

Fakat 3 golün avantajile_ 
oynıyan Doğansporlular Üç· 
okluların hücumlat ını gene 
semeresiz bıraktıkları, mukabil 
akınlarında Adilin müdafaa· 
dan fora geçmesinden ve Şük· 
rünün çok fena oynamasından 
istifade ile rakiplerine tehli
keli dakikalar geçirtmeğe baş· 
ladılar. 28 inci dakikada gene 
Fuadın ayağından, 4 üncü sa· 
yılarını da çıkarınca artık Üç· 
ok takımının mağlübiyeti ta· 
hakkuk etmiş oluyordu. Üçok 
artık nispeten müdafaaya çe· 
kilmişti. 40 ıncı dakikada Said 
iyi vaziyette kaptığı topu hüs
nü istimal ederek Doğanspor 
ağlarına taktı ve oyunu 4-2 
vaziyete geçirdi. Bu dakika· 
dan sonra her iki takımın 

gayreti bir netice vermedi. 
Takımlarımızın kadroları 

şöyle idi: 
Doğanspor: Mahmud, Ad· 

nan, İrfan, lsmail, Hakkı, Nu
rullah, Şeref, Ömer, Fuad, 
Halid, Mehmed. 

Üçok: Nejad, Fuad, Nec· 
det, Şükrü, Enver, Adil, Hak· 
kı, Basri, llyas, Said, Kemal. 

Hakem Esad çoktanberi 
oyun idare etmediğinden an· 
trenmansızdı. Bazı oyun hata· 
larını göremedi ve yanlış ka· 
rarlar verdi. 

Bu müsabakadan evvel ya· 
pılan 5000 metre mukavemet 
koşusuna beş atlet iştirak etti. 
Neticede Türkiyt- şampiyonu 
ve Balkan ikincisi Üçoktan 
Riza Maksud birinci, Yaman· 
lardan lbrahim ikinci, Üçoktan 
Ali üçüncü geldiler. 

* * * lstanbulda milli küme te-
maslarının ilk haftasında F e· 
nerbahçeyi 2-1 yenen Beşik· 
taş takımı, cuma günü akşamı 
şehrimizde bulunacaktır. Er
tesi gün, saat 16,30 da Üçok. 
spor, pazar günü ayni saatte 
de DoğansporJa karşılaşacak· 
tır. Fenerbahçeyi bile yenen 
Beşiktaş takımının hiç şüphe· 
siz tam kuvvetıe olduğunu 
anlamak zor değildir. Bu ili· 
barla her iki lzmir takımının 
nasıl bir kadro ile çıkacakları 
düşünülmeğe muhtaçtır. Üçok, 
her halde bütün hatlarında 
tadilat yapmağa, bekleri mu· 
hakkak değiştirmeğe, keza 
muhacim hattını tanzime mec· 
burdur. 

Jstanbalda: 
lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Bugün yapılan Milli küme 

üzerinde daha hassas olmağa yeti gayri kabili taarruz ve 
davet etmiş ve hiç şüphesiz gayri kabili inkısamdır. icap 
çok hayırlı neticler vermiştir. ederse, hepimiz bu yolda, mu· 
Hepimiz için unutulmuş gün· kaddesatımız uğrunda can ver· 
ler değildir! Vaktile buraları meğe hazırız." 
düşman isgali altında idi ve Manisanın sesi: 
mukaddesatımız tamamen çiğ· Valimizi nıüteakıp Manisa 
nenmiş bulunuyordu. Buna C. H. Partisi İlamına söyle· 
gene milletin içinden, bu var· yen doktor N ecdct Otaman; 
lığı kurtaracak bir şef lazım Atatürkün yarattığı cumhuri· 
oldu. Bu şef, bugün hepimizin yete şeriat maskesine bürüne· 
takdis ve tebcil ettiği Atatürk rek el uzatan yobazları telin 
olmuştur. etmiş; inkılab uğruna canla-

0 bizi etrafına toplıyarak, rını feda eden Kublay \'e ar· 
bir tek kalb, bir tek vücud kadaşlarmın kalblerimizde da· 
gibi memleketin tahlisine ve ima yaşıyacağını söylüyerek, 
zafere götürmüştür. O, hepi- bu uğurda hiçbirimizin haya· 
miz uzatılan vazifeyi yaparak tımızı feda etmekten çekin· 
yurdun kurtarılmasını temin miyeceğimizi beyan ile demiş· 
etti\c ve düşmanları denize tir ki: 
döktük. "- Kublay, budanan bir 

Fakat istiklalimizi, milli ülkü, biı bu ülkünün fışkıran 
varlığımızı kurtarmak için bu filizleriyiz. Budağı kuvvetli 
kafi değildi. Onu teyid ve olan bir ağacın filizi cılız 
tarsin için inkılablar ve yeni· olur mu? 
liklere lüzum vardı. Hep Kublayın öldüğü ül-

Bunlar da tamamen yapıldı küden güç alıyoruz; bu ülkü, 
ve kısa bir zamanda temin gövdesi çelik kadar sağlam 
edildi. olan bir ağacın yemişidir. Bu 

Sayın yurddaşlarım; ülkü Atatürktür. Hep ondan 
Milli varlığın, mukadderatın, çıkıyoruz. Budak ta, dal da, 

manevi şerefin hepsinin gar an· filiz de onun parçasıdır." 
tisi ve kefili damarlarımızdaki Hatip, hadisenin mahiyetini 
kandır. teşrih ve yobazların mel'unane 

Namus ve şerefimizi, istik- gayelerini izah eyledikten sonra 
lalimizi kurtarmak isterken, nutkunu şöyle bitirmiştir: 
bu yolda canımızı fedaya ha· - "Atatürk ülkümüz, Kub· 
zırız. lay bayrağımızdır. Nerede, ne 

Büyük şefimizin işaretile halde, nasıl olursak olalım; 
temin ettiğimiz yenilikler, bü- onlar için çarpışacağız. Ülkü
tün inkılablar mukaddesatımız müz başımızda, bayrağımız eli· 
arasına girmekle, onu canı. mizde can vereceğiz.,, 
mızla, kanımızla tahtı tekeffüle Manisalı doktorun nutkunu, 
almış oluyoruz. lzmir Erkek lisesinden Muam-

Nedense bazı serseriler, bir 
kaç sene evel onu yıkmak 
vehmine kapıldılar. Ve bu işe 
-~~~------------~ 
maçlarında büyük bir kalaba· 
lık hazır bulunuyordu. Aşağı 
yukarı ayni kuvvette bulunan 
Galatasarayla Güneş 2· 2 be· 
rabere kaldılar. Oyun, çok 
zevkli ve heyecanlı geçti. Ha
kem Ankaralıydı. 

Bunu, Besiktaş·Fener maçı 
takip etti. Fenerin muhakkak 
galibiyetini bekliyenler vardı. 
Halbuki Beşiktaşlılar zaman 
zaman hakimiyeti alarak Fener 
müdafaasını hırpaladılar. Oyu· 
nu 2-1 kazandılar. Beşiktaş, 
çok kuvvetli olarak lzmire 
gidecektir. 

Ankarada: 
Ankara, 22 ( Hususi ) -

Milli kümenin buradaki ilk 
temasında da bir nevi sürpriz 
olmuş ve Gençlerbirliği, An· 
karagücünü 4-2 yenmiştir. Hal
buki Ankaragücü, Kırıkkale 
ile birleşmişti ve Gençlerbir
liğine galebesi bekleniyordu. 

mer'in bir manzumesi takip 
eylemiş; ordu namına en genç 
zabit asteğmen Arif Yılmaz 
bir söylev vermiştir. 

Genç zabit, bundan yedi 
yıl evel kötü emeller besliye· 
rek memleketi uçuruma sü· 
rüklemek istiyenlere karşı dur· 
makta bir an bile tereddüd 
etmiyen Kublay ve arkadaş· 
larının daima yaşıyacaklarını 
ve Türk ordusunun, Türk ulu· 
sunun inkılabın bekçisi ol· 
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"- Bugün ölen Kublayın 
yerine yüz binlerce Kublay 
yaşıyoruz. Eğer bir gün ödev 
bizi de inkılab için, cumhuri· 
yet için hayatımızı fedaya da· 
vet ederse, Kublayın kahra· 
manlığı hepimizin amacı ola· 
caktır.,, 

B. Arif Yılmaz nutkunu şu 
sözlerle bitirmiştir: 

- Kublay, ölmü ile genç· 
liğe şu ödevini bir kere daha 
hatırlatmış olmaktadır: 

"Hayat bahasına da olsa in· 
lcılaba ve Cumhuriyete sada· 

Deniz kazası 
- Başı 1 inci sagf ada -

da bakkaliye eşyası yükliyerek 
Saip iskelesine hareket et
miştir. 

Motörde kendisinden başka 
babası Bay lsmail vardı. Baş· 
ka kimse yoktu. Karanlık bas· 
tığı sıralarda motör Uzunada 
ile Saip iskelesi arasında bu· 
lunuyordu. O sırada Mordo
ğanlı İsmail oğlu Bay Amedin 
gene (Derviş) adındaki motö· 
rü de lzmire gelmekte idi. Na· 
sılsa bu motör, lzmirden Saip 
iskelesine gitmekte olan ıno· 
töre çarpmış ve hasara uğrat· 
mıştır. Hasara uğrıyan motör 
derhal batmıştır. Motörde bu· 
lunan kaptan Bay Salıh, ka· 
ranlıkta yüzerek Uzunadaya 
çıkmış, kurtulmuştur. 

Fakat babası Bay lsmail, 
kaybolmuştur. Ahmed kaptan, 
kazadan sonra motörünü dur· 
durup kazazedeleri motörüne 
alacak yerde son sür'atle kaza 
yerinden kaçmıştır. 

Hadise, f zmir' den haber 
alınınca derhal polis motörile 
bir yelkenli gönderilmiş ve 
kazede Bay lsmailin araştırıl· 
masma başlanmıştır. Dün ak· 
şama kadar Bay lsmail bulu· 
namamıştı. 

Dün lstanbuldan limanımıza 
gelen Yelkenci zadelere aid 
Galata şilebi, yarısı suya gö· 
mülmüş halde bulunan Derviş 
motörünü yüzdürere lzmir'e 
getirmiştir. 15 Çuval un ve 
bir yuval çimentoyu da getir· 
miştir. 

Hadise yerinden kaçan Ah· 
med kaptanın yakalanması için 
tedbir alınmıştır. Bay f smailin 
boğulduğu tahmin ediliyor. -

kat." 
Muallimler adına bir nutuk 

irad eyliyen muallim B. Nev· 
zad Ataç; Şarkta şapka için 
ölen muallim B. Zeki Dunda· 
rın ve Garbta da medeniyet 
düşmanlarını boğmak için ha· 
yatını feda eden Kublayın da· 
ima kalblerimizde yaşıyacağını 
söylemiştir. 

Menemenliler adına söyli· 
yen muallim B. Kemalin söy· 
!evinden sonra merasime son 
verilmiş ve abideye çıkılarak 
çelenkler konmuştur. lzmir, 
Manisa, Menemen, Turgutlu 
ve diğer yerlerden getiriien 
yü7.lerce çelenk abideyi süs· 
!emiştir. Bundan sonra mera· 
sime son verilmiş ve Mene· 
men Halkevinde istirahat edil· 
dikten sonra .akşam gene hu· 
susi trenle İzmire ve Manisa· 
ya dönülmüştür. 

* .... 
Oğlunun mezarı başında 

ağlıyan Kublayın anası, ora· 
daki gençlere şöyle diyordu: 

" - Benim için hepiniz 
Kublaysımz. Ben Kublayımı 
kaybettim, fakat sizleri ka· 
zandim. Şimdi, hepiniz benim 
çocuklanmsımz. ,, 
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..... /zmir /(omutanlığı ilanları 
1 ? 

zmir mustabkem mevki satın alma komisyonundan; 
1 - idareleri fstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler 

için (25) ton zeytinyağı 25 mart 937 perşembe günü 
saat 15 te İstanbul tgphaqe satın alma ~omisyonunda 
kapalı ıarfla eksiltmesi yapalacalchr. 

2 - Tahmin bedeli (175{)()) lirn olup ilk teminatı (1312) 
lira (50) kuruştur. · . 

3 - Şartnamesi tophane sahn afma komisyonunda görüle
bilir. 

.4 ~ isteklilerin ticaret odaıında kayıth olmaları ıart ol· 
ı makJa beraber 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad• 
•delerinde ve ıartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
reminat ve teklif mektublarını ihale saatinden bir 

""'---- saat evvellkomisyona vermeleri 9 14 19 23 659 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için (12200) metre bez açık ek· 

siltme ile satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (4178) lira (50) kuruş 

olup ilk teminatı (313) lira (39) kuruştur. 

3 - ihalesi 30 Mart 937 Salı günü saat 11 de Mst. Mv. 
sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. ~Sert. ·AL Ko. da gö· 
rülebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanum,ıh 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıtı vesi
kalarla birlikte teminat makbuzhmnı ihale saatındaan 

.........._ bir saat evel komisyona vermeleri. 14 18 23 28 7 57 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 16000 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 3 Nisan 937 cumartesi günü saat 11 de An· 

kara M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 lık teminatı 2550 liradır. 
4 - Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satm alma komis· 

11ıııı,,, yonuna vermeleri. 18 23 27 31 788 

,lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı 

Kilo 
Vakum 400 
Traktör yağı 400 
Gazyağı 400 
Gıres 64 
Benzin 4200 

1 - Gaziemirdeki ( kıtanın ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarı yazılı beş kalem işletme malzemesi pazarlık 
suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25/3/937 perşembe günü saat 11 de yapıla· 
eakbr. 

3 - Umum tahmin tutarı 1801 lira olup muvakkat temi
natı 136 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 -- f steklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa· 

"-,, tın alma komisyonuna gelmeleri. 826 

fzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
694 Karantina Yıldız tepe nazmiye sokak 29 kapu 

ve nazmiye sokağından 1 No. alan 153,75 met· 
re rasa. 
Karataş Halil Rifat paşa c. No/293 kapu 70 
metre arsa. 

Lira K. 
61 50 

35 00 

'97 Karantina mısırlı c. 313 eski 193 tajlı 132,75 arsa 53::10 . 
699 Burnava kıvrak ve çiçek sakaktan cebhe alan 229 00 

18/2,18/3 gül sokaktan 13/1,13/2 tajlı 916,30 
metre arsa. 

'<>o Burnava eski İstanbullu yeni İzmirli s. No.4es · 52 25 
ki 8 taj 173,50 metre arsa. 

701 Burnava eski İstanbullu yeni lzmirli 4 eski 4-6 54 68 
taj No.lu 182,25 metre arsa. 

ıo2 Burnava eski dede yeni kıvrak sokağı No. 18 125 31 
taj 501,22 M. arsa. 

,.. 703 Bumava han ardı sokağı 33 eski 31 yeni 28/1 22 50 
tajlı 55 metre arsa. 

704 Burnava eski dede yeni kıvrak s. 1811 taj 165_,.._73 
808,40 M. arsa. 

7os Birinci tepecik bahçe s. 18 eski 20 taj No.lu '100 00,:ı 
dülckan. Nakıtla. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetler hizalarında nakit ile ya· 
, ~ılı olanlardan gayrisinin bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası 

jlt ödenmek üzere 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
i•lesi 8/4/937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 
~ilk Müdürlüğüne müracaatları. 856 

lzmir Baytar direktörlüğün
den: 

Yüksele yarış ve islih eneümenının l.unir ilkbahar atkoşu · 
lırı 4 Nisan~937 tarihinde başlıyaeak ve dört hafta devam 
tdecelctir. Yarışların kayt muamelesine Baytar müdürlüğünde 
... arbft yirmi dokuzuncu günü başlıyacak ve çarşamba günü 
... t OR ilcide SCft verilecektir. 838 

t\laşehir icra dairesinden; 
937/351 

Alacaklı: Deliler köyünden 
yetim Süleyman oğlu Mehmed 
Rasih. 

Borçlu: Alaşehirde Ahmed 
oğlu berber Hüseyin. 

Borç ve müstenidatı 17 /1 l/ 
934 tarih ve 471/118 No. lı 
noter senedile 169 lira ve icra 
masrafı ve harçları. 

Satılacak gayri menkul: Ala· 
şehirin Zeytindere mevkiinde 
2 inci Teşrin 929 tarih ve 24 
No. lı tapuya merbut beş dö· 
nüm bağın hududları: 

Şarkan Sarıoğlan oğlu Hacı 
Mustafa, garben Hacı Hamza 
oğlu külhancı Ahmed, şima
malen tarikiam, cenuben Sart 
oğlan oğlu Hüseyin bağlarile 
mahdud bağın tamamı. 

Vazı yed evsafı: Tapu kay· 
dıııa uygundur. Mesahas : 4 
dekar 666 metro 50 santim 
olup bağın içinde üç zeytin 
ve 6 incir ağacı vardır. 

Üzeri açık bir oda ve gene 
üzeri kapalı bir odayı havi 
tahtani bir evi mevcuddur. 

Muhammen kıymeti: Maa 
teferruat bağa 250 lira kıymet 
biçılmistir. 

Birinci artırma, giin, mahal 
saatı: Alaşehir icra dairesi 
önünde 27 /4/ 937 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14ten 
16 ya kadar müddet içinde 
açık artırma suretile yapıla
caktır. 

Artırma şartnamesi: Yuka· 
rıda yazılı gayri menkul 30 gün 
müddetle 20 /3/ 937 tarihin
den itibaren satışa çıkarılmıştır. 
Şartname herkesin görebile· 
ceği icra divanhanesine ve ka· 
labalık yerlere yapıştırılmıştır. 
Artırmaya iştirak için muham
men kıymetinin yüzde 7 bu
çuğu nisbetinde depo akçesi 
veya milli muteber bir banka 
mektubu tevdi edilmesi şarttır. 

Gayri menkl yukarda yazılı 
mahal, gün ve saatte satılığa 

çıkarılır ve belediye tellalı ta· 
rafından üç defa yüksek sesle 
nida ettirildikten sonra gayri 
menkul en fazla isteklisi üze· 
rinde bırakılır, sürülen bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ini bulduğu takdirde üze· 
rinde bırakılma kararı · verilir. 
Bulmadığı takdirde üzerinde 
bırakılma yapılmaz ve 15 gün 
müddetle ikinci artırmaya bı
rakılır. 

ikinci artırma gün, saat ve 
mahalli: Alaşehir icra dairesi 
önünde 13/5/937 tarihine rast
lıyan Perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde açık artırma suretile 
yapılır. Ve belediye tellalı ta
rafından yüksek sesle üç defa 
nida ettirildikten sonra en 
fazla artıran üzerine bırakılır. 

1 - İşbu gayri menkul üze
rinde irtifak hakları ve faiz 
istiyen ve sair haklar iddia· 
sında bulunanlar varsa tarihi 
ilan dan itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
icra dairesine müracaat etme· 
leri lazımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicilinde sabit olma· 
dıkça artırma tutarının pay
laştırılmasından mahrmn hıra· 
kılırlar. 

2 - T ellaliye ve tapu harç
ları alıcıya, ve vergi borçları 
borçluya aittir. Alıcı satış tu· 
tarını istenildiği anda vermeğe 
mecburdur. Vermediği takdir· 
de önce koyduğu bedel üze
rinden birinci müşteriye teklif 
olunur. Kabul ettiği veya bu 
mikdar bedelle her hangi is-

Iteklisi çıktığı takdirde anın 
üzerinde bırakılır. Böyle bir 

alıcı çıkmaz ve müşteri cvvel
d~ almağa rıza göstermezse 
üzerinde bırakılma karprı bo
zulur. Ve gayri menkul tekrar 
15 gün müddetle artırmağa 

çıkarılır. Gayri menkul muay
yen günde açık artırma ile 
yapılan satışta isteklisi üze· 
rinde takarrur eden bedel mu
kabilinde bırakılır. iki artırma 
arasındaki farkı fiat ve masraf 
ve oO 5 faiz ihalenin bozul· 
masına ıebebiyet veren müş· 
teri ye ödetilir. 

Birinci artırma ile ikinci ar· 
tırma arasındaki farkı fiat tu
tarı hükme hacet kalmaksızın 

birinci müşteriden aynı şekilde 
tahsil olunur. 

işbu gayri menkul yukarıda 
yazılı şartlar dairesinde Ala· 
şehir icra dairesinde satılaca· 
ğından isteklilerin ve fazla 
malumat almak istiycnleriıı 
937 /351 No. ile Alaşehir icra 
dairesine müracaatları ilan 
olunur. 849 

fzmir 1 inci fcra memurlu· 
ğundan: 

Safiyenin Emlak ve Eytam 
bankasından taksitle satın al-

dığı gayri menkuldr.n müte
vellit borç için bankaya ipo· 

tek eylediği fzmirde Güzelyurt 
mahallesinin Hacı Süleyman 

sokağında 4 6 No.lı 117 metre 
murabbaında, bir göz odadan 

ibaret ve kulübe halinde bu· 
lunan ev ve arsa 150 lira kıy
metinde olup mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 numa· 
ralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
4-5· 1937 Salı günü saat 14 de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 50 gün müddetle satı· 
lığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hükum
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde ikibuçuk del· 
Jaliye masrafı alınır. 

1 pot ek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı. sahiplerinin gayri m( n· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddiaların işbu ilan~tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı mü5bitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay-

laşmadan hariç kalırlar. 22·4· 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 

36/2579 dosya numarasile iz. 
mir icra memurluğuna müra· 
caatları ilan olunur. 842 

• 
Kiralık Ev 

Gayet havadar bahçeli gü· 
zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

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

lzmir Vakıflar direktörlüğqn!!I 
den: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Lir4 
Mülhak kırım mescidi 2161222 Arsa Kara kapı caddc§i ~50 

,, Aziziye camii 29 Ev Kırım .sokakı :200 
,, ,, 11 28/32 Ev Güliıar sokağı }SQ 
n ,, ,, SS Ars11 Kının sok.aB-ı 50 
il ,, ,, 33 Ev ,, ,. ıso 

Mazbut Bezimalem 4 Ev Sürmeli sakak BOO 
" " 41 Kahve " " 300 
,, Kılcı mescit 84/86 Ev dükkan Damlacık yokuşu 1400 
" ,, " 13 Ev Samancı S. 400 
" " " 15 Ev Samancı S. 500 

Yukarda yazılı akaratın mülkiyeti peşin para ile açık artır· 
maya çıkarılmıştır. ihalesi 8/4/937 perşembe günü saat 15 
dedir. fsteklilerin Vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 18 23 28 8 805 

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

depo 2 Nisan 937 cuma günü saat 15 de İzmir Alsancakta 
8 inci işletme komisyonunda açık artırma suretile bir sene için 
kiraya verilecektir, Deponun muhammen bir senelik kira be· 
deli 180 liradır. isteklilerin % 7,5 nisbetinde muvakkat temi· 
nat vermeleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadı· 
ğma dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyana müracaat 
etmeleri Jazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

fzmir 1 inci icra memurlu
ğunan: 

Ali oğlu Mehmet ustanın 
Emlak ve Eytam Bankasından 
taksitle satın aldığı gayri men· 
kulden mütevellit borç için 
Bankaya ipotek eylediği lzmir· 
de Karşıyakada Alaybey ma
hallesinin Meydan sokağında 
eski 4/1 yeni 4 No. ve ada 
7, parsel 2 No. lı ve 136 
metre murabbaında 136.-lira 
kıymetinde olan bu arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu muci· 
hince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması 29/4/1937 
Perşembe (güuü ; saat 14 de 
icra dairemiz içinde!yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satı· 
lığa konuldu. 

Bu artırma:neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi t.arihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hüküm· 
ferine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. ' 

ipotek sahibi 'alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 

lQ 23 813 

siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işhu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme· 
İcab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 17 /4/ 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 

olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya milli bir 

banka itibAr mektubu ve 
361'2571 dosya numarasile İz· 
mir icra memurluğuna müra· 
caatları ilan olunur. 

Zayi makbuz 
17.mir Esnaf ve Ahali ban

kasına ait devren aldığım üç 

hisseden 3541 No.lı bir liralık 
2221 ve 2293 No.lı beşer lira· 

lık kıymetli makbuzlarını zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 838 

Menemende Muhiddin 
Akdeniz ................ _ .. ,_ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt va TanasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
.. iDi ................ . 
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Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Istanbullu 
Limited 

Vapur Acentası 

THEELLE:~1A~4trNESLTD. _ Hamdö Nü~lfi1®t Çançaır 

Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 
Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 

lstanbul'tu örücü Kamil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku
maşlardan mamul ~rkek ·ve kadın elbiseleri, mantoları ye· 

:-;fsinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bise uzun zamanlar daha kullamlacax hale getirilir. 

"LESBIAN,, vapuru 19 -
martta LONDRA, HULL ve -
ANVERS'ten gelip yük çıka· _ 
racak ve ayni z~manda LON- _ 
DRA ve HUl.:.L için yük ala· -

hat Eczahanesi= Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenil
miyen Ürgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdu-;:-;; 
müşteriler her hususta memnun e.dilmektedir. caktır. = nde bulunuı-. -
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s anda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip] yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DR~, HULL için yük ala· 
caktır. 

"O PORTO.. vapuru !ima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
ŞVANSEA'dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA' dan gelip ·yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni~ 

~n nihayetinde• gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlnrdaki de· 
ği~ikliklerdcn accnta mes'u· 
livet kabul etmez. 
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perco 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"BACCHUS" vapuru cl
yevm limanımızda olup ROT-
7ERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 
martta BURGAS, V ARNA 
ve KôSTENCE limanları için 
yük alacakhr. ---

SVENSKA ORIENT 
LİNİEN 

"AASNE,, motörü 29 mart· 
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve SKAN 
DINAVIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN 

"SUÇEA VA,. vapuru 23 
martta gelecek PiRE, MALTA, 
ve MARSlL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisan~a 
gelip PiRE MAL TA ve MAR 
SILYA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolçu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ei kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi ı 
SPERCO vapur accntalığma 
müracaat edilmesi ricn olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rıhlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221 /2663 

FO 
o 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
N h i Ley caddesi No. 20 

. . . ~· .i. .. . 1o ~ .... ~,., ~. 
. . 

1<uruA 

. F. H. VAN
er ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. 
HAMBURG 

"ANGORA" vapuru 30 
martta bekleniliyor. ROTTER 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları içm yük kabul 
edecektir. 

AMERICAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11 E..\ IRIA " vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEY 
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,, vapuru 9 
nisanda PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi: 

PiRE • BOSTON 16 gündür. 
PiRE · NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

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

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lıtı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"GRIGORIOS11 vapuru 24 

25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANI A,, vapuru· 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük · ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETAGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYBENSEN11 vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENT A· 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. LIVERPOOL 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta bekleniliyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
GALATZ ve SOULINA, li
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL· 

Akhisar Ur
bayhğından 

Akhisar belediye itfaiyesi 
için gereken 300 metre hor
tum kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 
29/3/937 tarihinde yapılacak· 
tır. isteklilerin 2490 sayılı ka· 
nundaki tarife göre kapalı 
zarf usulü ile müraceatları ilan 
olunur. 17 20 23 26 

Acele satılık 
değirmen 

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

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

LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

As erı abr·ka ar umum 
dürlüğ G• nden: 

•• mu-

100 Ton Ferro Mangan 
Tahmin edilen bedeli 13000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fobrikalar . umum müdürlüğü satırı 
alma komisyonunca 3/5/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı J zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan veı ilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 975 lirayı hav(teklif mek· 
1tuplarını mezktır günde saat 14 de kadar komisyona verme· 
!eri ve kendilerin ôe 2490 sayılı kanunun 2 v.e 3 üncü mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyoııa müra: 
caatları. 17 19 2-1 23 765 

•ıııııııııııııııııııııııı nıııı. . Doktor -~1111111111111mnnı111111111! 

~ A. Kemal Tonay 1 
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgı,YJ has/alıkları ~ - :::::: 

Birinci Sınıf Mutahass,sı ~ 
_ (Verem ve saire) ~ 
- Basmahane istasyonu kar~mudaki Dibek soknk başında 30 sayılı ~ :::::: 
- ev ve muayenchnncsinde ı;ııhah ı;aat B den nt:~:ım Ea:ıt 6 ya ~ = kat1nc ho talanın kabul e<lt'..r ::=:; 
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Askeri Eabrikala~ umum mü· 
dürlüğünden: 

100 Ton mutahhar Avrupa 
\J pamugu 

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. 

Taliple .. in 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 

lzmir Eşrefpaşa Hastanesi baş 
tabipliğ.nden: 

Eşrefpaşa hastanesine alınacak Q)an 617 lira 70 kuruş mu· 
hammen kıymetli onbeş kalem alat ve edevatı tıbbiye 19/3/937 
günlcmecinden itibaren on beş gün müddetle aleni e~siltmeye 
konulmuştur. Taliplerin cins ve miktarlarmı görmek ve şeraiti 

anlamak üzete hergün Hastane baştabaoetine ve elcsiltine gü· 
nü oları 5/41937 pazartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar 
Vılayct encümenine müracaatları ilan olunur. 19-23-27-Sf 819 -

Kınık belediyesinden 
1 - Eksiltmeğe~ konulan iş: Kınık belediyesi şehir haritası 

2 - Şehir haritasının ihtiva ettiği mesaha: (65) hektar olup 
32/50 hektarı meskun 32/50 hektarı gayrı meskun 
arazidir. 

3 - Muhammen bedeli: Meskun kısmı (25) lira gayri meıı· 
kun kısmı (10) liradır· 

4 - ihale müddeti onbeş gündür. 
5 - Yapılacak haritanın fenni keşifnamesi ve krokisi dai

rede . mahfuzdur. Talipler belediyemize başvurarak 
öğrenebilirler. 

6 - ihale kapalı zarf usulü iledir. 
HAVSLINJE OSLO 7 - ihale 3 nisan 937 cumartesi günü saat 15 te belediye 

11SARDINIA
11 

motörü 20 encümeni huzurunda icra edilecektir. 
martta bekleniliyor. PiRE, rs. 8 - İştirak edecek talipler % 7,5 teminatı muvakkatayı 
KENDERİYE, DIEPPE ve belediye sandığına teslim edecektir. 
NORVEÇ limanlarına yük ala- 9 - Teklif mektublarının yedinci maddede yazılı saatten 
caktır. bir saat evveline kadar Kınık belediye encümenine 

Vapurların isimleri gelme verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 
tarihleri ve navlun tarifeleri 1 O - İştirak edeceıe taliplerin Nafıa Bakanlığından bu se· 
balanda bir taahhüde girişi· neki yaptığı işler hakkında musaddak chliyetnamesini 
lemez. Telefon No. 2007 2008 ibraz etmesi şartbr. 20 23 26 30 823 
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tlrjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanla1!a bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


