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Pazar günkü bügük tezahürat int!balarından 

Bütün yurd, Hatay zaferinin büyük heye
canı içinde tarihi ve milli bir gün :_yaşadı. 

Hatay bayramı, lstanbul-
da tezahüratla kutlu landı 
Atatürk, Dolmabahce sarayının ---- ' 
balkonundan halkı selamladılar. 

( 

lzmir, Atatürk' e, lnönü'ne, arkadaŞ.. 
larına ve Hatay' a sevgilerini sundu 

Dolmabahçe sarayından bir görünüş 
lstanbul, 1 (Hususi) - Ha- tay zaferi münasebetile Beya· 

tay zaferi münasebetile Dol- zıt'te yapılan mitingten sonra 
mabahçe sarayı önünde vapur- halk Akay'ın Burgaz, Şirketi 
lar dolusu halk tezahürat yap- Hayriyenin 68 numaralı vapur-
mış ve Büyük Şef'i selamla· larile Dolmabahçe sarayı önü· 
mıştır. ne gelmiş ve Büyük Önderi 

r e·· .. k -'- 1 - d . . . . b·ıd· d.k H ·ııA ' Atatürk, sarayın balkonuna selamlamıştır. uyu uOSt arımıza a mınnetımızl I lr 1 • atay MI I çıkarak halka iltifatta bulun- Saat 12 de iki gemi donan· 

f • } ..., •h •• •• d k• f k d t• • muşlardır. mış bir halde Dolmabahçe'nin za eri, Var ıgımlZID CI an ODUn e l şere Ve U re IDID lstanbul, 1 (A.A) - Ha· - Sonu 4 ncü sahifede_ 

~~t_a_r_i_~_e~g~e_ç_e_c_e_~~o_l_a~n~ç_o_~~-~-ıy_~~e_t_l_i_b_i_r __ v_e_s_i~~a_s_ıd_ı_r_.~~J ~on ~elbos'un s~levi 
'Akvam cemiyetinin tesi

ri, bu sefer Sancak me
selesinde sabit oldu 

İzmir, pazar günü tarihi ve 
nıilli günlerinden en parlak, en 
heyecanlı Lir gün daha yaşadı ve 
Atatürk.'ün he) kelinin etrafıuda 
toı;l:ınan onbinlerce İzmir'li tek 
bir ) ·rek: l.alinde, En Bü)ük Tür· 
kü, onun değerli ve büyük arka· 
daşı İsmet İnönü ile ıi15b, k.afa, 
ia ve dan1 arkadaşlarını sevgi ile 
ındı, yaşattı. Kore.leş Ilatay'ı ee· 
llhnladı. 

l\fanzara \"C tezahürat, Türk'üu 
nıilli şuur ve gururunu tam bir 
Vuzuhla aydınlatacak şekilde göz 
ve ruh doldurucu idi. Bu karni.:· 
teri tik teznbürııt içinde, lıir dava· 
ya inanışın büyük ifadesi \'e Ata· 
türk'le onun arkadaşlarına karşı 
duyulan ebedi ve sonsuz sevgi ve 
nıinnetiu en temiz manası vardı .. 

Tarih boyunca hür p~amağa 
Aşık olarak her feılakarlıga rıza 

gösteren Te bu uğurcla hiçbir şey 
esirgemiyen Türk nesli, şimdi kar· 
deş ve Türk Hatay'ın eriştiği ı;aa· 
detin heyecanı ile coşuyor \'C 

onun knra bahtını çelerek yüzünü, 
gözünü ve ruhunu aydınlı~a çevi· 
ren Atatürk"ü, arknc.la,larını şid· 
deıle alkışlıyordu. 

• • • 
Tezahürat alayı, Tilkilik"te Ila· 

tuniye camii onünde toplanmıştı. 
Başta \•alimiz Fazlı Güleç \'C bele· 
diye reisi doktor Behçet Uz giizii· 
kiiyordu. Türk \'C parti hayrakları 
bir uçtan öbür uca kadar ortalığı 
clolıluruyor, içe feralı veriyordu. 
Ş;ılırin her tarafından, civar köy· 
lerden kafileler halinde gelen Lir 
insan dalgası, bu büyük alayı git· 
tikçe dalgalamlırı) or ve L:.nbar· 
hyordu. 

1'aw saat ikiclc, önde Tilkilik 
parti muzikası oldu~u halde hare· 
ket edildi. Alay caddelerden ge· 
Çerken, ynya kaldınmını dolduran 
halk· 

' 
- Yaıa Atatürk, yaşa İnönü, 

Yaşa }'e,zi Çııkmak, yaşa Arae, 
Ya§a Ilatay! 

L Diye bağrışıyor ve alaya katı· 
/ordu.. Şehirlilerin bir kısmı, 
~ğrudan doğruya meydana gel· 

lnııltrd.i. İntizamı muhafaza için 
ltdbirler alınmıftı. 

Ala ... l ~abcttı, he7kel di· 

Belediye reisi lzmirliler nlımma söylevini verirken 
bine gelmi~ ve orada toplanan bin· ı nıağa haşlanmıştı. 
lcrcc vatandaş rnrafından alkıelan· - Sonu 3üncü sahifede -

Manisa' da köycülük ve 
spor hareketleri 

-------------------~ 
Şehirli ve köylü elele ve başbaşa 

vermiş durmadan çalışıyor 

Manisa valisi Lütfü Kırdar 
l\lanisa, l ( l\laııisa'ya giden 

Hususi muhahirinıizdcn ) - Ma· 
nisu'Ja kö) ciiliik ve spor hareket• 
lcri, fc\'kalade canlı bir şekil al· 
mıştır. V:ıli Lütfü Kırdar, beş yıl· 

lık bir ( köy kalkınma programı ) 
hazırlamı~tır. Programda köylünün 
refaha ulaştınlması ve köylerin 

iman için mühim taeavvıırlar Tar• 

dır. Program te,Jkik ,.e tasdik edil· 
ınek üzere Dııhiliye Vt>kı1letine gön· 
derilmek üzeredir . 

Ilalkevi köycüler şubesi, g~· 
ı;en hafta Pazar günü 1\laoisa·nın 
Iloroz ve Muradiye köylerine bir 
gezinti tertib etmi9tir. )lanisa 'nın 
kühürlii gençleri, öğretmenler, dok· 
torlar hu gezintiye kalabalık bir 
şekilde i~tirak etmişlerdir. 

J\laoisa·da dağcılık sporuna bü· 
yük ehemmiyet verilmektedir. Bu 

- Sonu 7 inci sahi/ ede -
------------------------
Afgan 
başvekili 

Londra'ya gitti 
Londa 31 (A.A) - Afganistan 

ba§vckili Prens Serdar Mehmed 
Na11m Han refakatinde Afgan mil· 
li L:ınkası direktörü olduğu halde 
ılün Londra'ya gclıni~tir. 

Prens yann 1\1. Baldvin ve 
diğer na:mlarla ö~le ycme~ini yi· 
yecek ve ealı gilnü kral tarafından 

kabııl edilecek.tir. 

Atatürk 
Ulusa ve 
Hatay'lılara 

teşekkür ediyorlar 
lstanbul, 1 ( A.A) -

Cumhur Başkanlıiı genel 
sekreteri iğinden: 

Milli Hatay davasının 
lehimizde neticelenmesin
den dolayı Hatay'daki 
Türk' ferden, cemiyet ve 
yurdumuzdaki Hatay er
kinlik cemiyetlerinden 
Atatürk' egelen sayısı pek 
çok telgraf farda ırkdaş
larımızın yüksek heyecan 
ve asil duygularını ve 
bağlılıklarını ifade etmek
tedirler. 

Bu samimi tezahürattan 
mütehassis olan Atatürk 
Hatay'lılara teşekkürl~ri
nin bildirilmesine Anadolu 
Aiansını memur etmiş
lerdir. 

\.. ,) 

lzmir'lilerden 
Büyüklerine 
Pazar günkü mitingde, bü

yükler im ize çekilmesi alkışlarla 
karşılanan telgrafları aynen neş
rediyoruz: 

Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Anayurdun üzerinde kud
retli iradenden doğan istiklal 
güneşinin Hatay'ı da nurlan
dırdığını gören on binlerce 
lzmir'li bu dakikada heykeli· 
nın önünde toplanmış bulu
nuyoruz. Türk tarihine en 
parlak ve şerefli günleri ya-
- Sonıı 2 inci sahifede -

--·-Fransa Hariciye nazırı "M. Hitler'in 
nutku, heyeti umumiyesi itibarile 

1 tetkik olunmalıdır.,, · diyor 

M. /von Delbos 
Chatea Rouk, l (A.A) - lla· 

riciyc nazın Delbos buradaki ölü· 
ler ulıidesiniu küşadı münasebe· 
tile söyledi~i nutukta ezcümle de· 
miştir ki: 

- Fransa'mn 1spanya işlerine 
kanşmamak hattı hareketini ittihaz 
ederken takibettiği hedef ateşi dar 
bir saba inhi ar ettirmekti. Bugün 
diyebilirim ki bu gayretlerimiz ln· 
gilterc'nin bütün sulh dostlarının 

nıcsnisi bo~a çıkmamıştu-. Umumi 
olarak gerginlik hafiflemiştir. Kon· 
trol iei fili bir hakikat olabilecek 
ve lspanya'da kendi mukadderatın· 
da tamomile hakim bırakılacaktır. 

Maamaf ih eğer ademi müdahale 
prensibi ihmal olunur da İspanya· 
ya ~u veya bu rejim kabul ettiril· 
mek veya menolunmak istenirse 
büyük tehlike ortadan kalkmı~ ol· 

mı7acaktır. Rejim itinin halli mün· 

ha!'ıran ispanya ·nıo kendi bileceği 
bir iştir. Ayni zamanda İspanya 
barLının geni~lemeııine de mani 
olmak i tedik. 

Milletler cemiyetine kat'iyyen 
Lağh kalarak emniyet usullerini il· 
tiı.am ettik. Ve bunun takviyesini 
müdafaaya devam edeceğiz. Mü~· 

küliitı mucib bütün ihtiliflann 
Milletler cemiyetinde hallini tnsi· 
ye ettik. 

~Fransa ve Türkiye Cenevre'd~ 
topl:ınau devlet adamlannın mfiza· 
barctile Milletler cemiyetinin mü· 
es.,ir oldu~unu isbat etmiılcrdir. 

Franea ile diğer sulbü eeven 
devletler arasındaki bağları sıklaı· 

tırmak suretile umumi ıulhü ve 
ayni zamanda Franea'nın emniye· 
tini takviye etmiı oldu~umuza 

la iliz. 

_- Sonu 5 nci sahifede -
~~--~-----------------

Londra, 1 (Radyo) 
Moskova'dan bildirildiiine 
göre, idama mahkum olan 
onüç kişi, evelki sabah kur
şuna dizilmişler tJe Ziyo
nef le Kamenef ve arka
daşlarmc.n yanına defnedil
mişlerdir. 

• Evoelki gün ter1kif edil
miş olan (Lenin) in zev
cesi Madam (Kroşkaya) da 
Nisanda muhakeme ellile
cektir. 



~Sayfa 2 ......................................... ._ .. ANADOLU ............................... ._Dll .... .. 

:tlili-~ 
Şahıs yok, fikir var! 

için bilmem; biz<le, batta müneVl·er geçint•n birçok inıanlar, hi· 
diseleri, eserleri, kıymetleri daima kendi şahsi ve huıust zaviyelerinden, 
ayni zamanda gene hadiselerin, eserlerin, kıymetlerin kendi asıl bünye. 
lerine hakmayıb onlan yaratan ve onlarla mil,nasebettar in1anlar {lzerin· 
lfe tatkilı;; etmeği pek se.,·erler. Hu bal, maalesef, fikri hayatımızın bir 
JlOkQBru, muhit telakkilerinin bizdeki fena bir tezahürüdür. 

Şahsımdan tecrnbe ettim: ' 
Beni çok merak ediyorlarmış. Tefahür ve gurnrla h\çbir alikam 

yoktur, bilakis tava:ımu eeverim. Bu merakın tekasüf ettiği nokta da bi· 
lir misiniz 

0

ne imi~?. 
Ben kim imişim?. Kim olabilir mişim! Şu bayan, hayır!. Filan ba· 

yan, hayır!.. Filaıı kişi, hayır!. Ya ki.nı imişim bco? .. 
Sanki benim meı;huliyetim ·!ırtılıb perdem açılınca onlarda murada 

erecekler .. Fakat oudan ııonra seni de ben biliyorum: 
Dedi.kodu! .. :Y azılann tevilleri, samimiyetin katli ve kahv~baoelerde 

mekik dolcuyanlann yağlı hir ne ne bulmu,çasına mırıltılan! .. 
Şahı larJa olan lıu alaka, hissi \'C dar hir rüyet .,.ı.ı tefekkür ufku 

içinde yaşadığımızın en büyük delilidir. Dedi-kodu, böyle bir ıeviyenio 
ilk ve en tabii gıdasıdır. Çünkü o, başka hir fikir zenginliğine, bir 
fikri ve ruhi teneHüe, b:ı~ka bir süse başka bir oiire ve mate\yale 
aahiptir. Konuşacak şey bulamamak gibi bir yoksulluktan, bundan tabii 
bir tezahürde de beklen •ınez. 

Bittabi bunlan yazarken, hakikaten ve tam bir aamimiyetle beni 
sevib fikirlerime iQtirak edenleri, mevzuum haricinde tutuvorum. Onlar Y, , 

gene benim dostumdur, ben de onların dostu .• 
Fakat, her ne yayıp yapıp bu phsi zaviye ile ıahaı karııtırmak 

iptil4sı üzerinde kendi kendimizi tedavi etmeliyiz. Hüsnilniyet, çok gü· 
zel şeydir, insan ruhu saadet verir. Fikir dediğimiz şey, ıahıs ve hayat 
tabakasında kaldığı müddetçe, daim.ı kirlenmi,tir. Büyüklerini yaratan 
cemiyetler, onlann eserlerine omuz ve dimağ vt.Jrmi~ olanlardır. 

Meşhur düelloları 
Bugünlerde düellolar Avru· 

p&'da -İıem de en ziyade ka· 
dınlar arasında- çoğaldı. Fran· 
sa'da düello resmen yasaktır. 
Fakat, düello edenlerden 
ehemmiyetli bir mahkumiyete 
uğrıyanJar hemen yok gibidir. 

Eski zamanlardan vazgeçer· 
sek ondokuzuncu asırda dü· 
ello yüzünden ölenlerin çok 
olduğunu görürüz; bunlardan 
birkaç meşhurunu yazıyoruz: 

1835 senesi 22 temmuzunda 
Fransa'da Arman Karel is· 
minde birisi gazeteci ve mu
harrir Emil Jirarden, 1836 da 
Rusya' da meşhur şair Buşkin 
kain biraderi, Almanya' da 1855 
martında polis umum müdürü 
Hinkeldey, sinyorlar mecilsi 
azasından mülazim Roşov, in· 
giltere' de lord Şrevsluri dük 
dö Bukingam ve 1822 de bir 
makalesinden dolayı Alekx· 
andır Bosvel, Ceys Şovart 
tarafından düelloda öldürül· 
müştür. 

Eyfel kulesi 
Eyfel kulesi 1937 Paris 

umumi sergisinde birçok bari· 
kalara sahne olacakmış! 

Saime Sidi 

ancak 150 milyon nüfusu var 
dır. Halbuki asrı hazır say 
usullerine göre iki milyar nü· 
fusu besliyebilir. 

Afrika'nın şimdiki nüfusu· 
nun ancak 97 yekOnu siyah 
renklidir. Mütebaki 53 yekii· 
nu şu suretle taksim edilme· 
lidir: 

15,000,000 Arap, 3,800,000 
Avrupa'lı, 14,500,000 Mısırlı 

10,000,000 Habeş. 
Karadeniz'in suları 

Karadeniz, 2200 metre de· 
rinliğe kadar inen bir deniz
dir. Bu denizin üst suları hay· 
van yaşamasına müsaittir. Alt 
kısımlardaki sular kükürtlu· 
dür. Buralarda hiçbir mahluk 
ve nebat yaşamaz. 

Genç bir Rus mühendisi 
V. Gorşekof, Karadeniz'in 
dibindeki kükürtlü müvellidül· 
ma elde etmeğe muvaffak· ol· 
muştur. 
~~~~~-~~~~~~-

MUs~a kbel şehir haritaları 
Dahiliye Vekaletinden vila· 

yete gelen bir tamimde müs
takbel şehir haritaları tanzim 
edilerek kanuni merasimi ik-
mal olunmuş ise bu haritaların 
musaddak birer örneğinin gön· 
derilmesi bildirilmiştir. Henüz 
harita tanzimine başlanmamış 
veya başlandığı halde ikmal 
edilmemişse ne zaman başla
nacağı veya ikmal edileceği 

sorulmuştur. 

Şehir Meclisi 
dün toplandı 

••• 1 .. 

Encümenlerde geç 
vakite kadar ça-

. lıştılar •• 
Şehir meclisi Şubat devre· 

si toplantılarına dün başla-

mıştır. Dünkü toplantıda ge· 
çen celsenin zaptı okunmuş 
ve aynen kabul edildikten 
sonra riyasetten verilen teıe· . 
lifler ve muhtelif evrak mü· 
tehassıs encümenlere havale 
olunmuştur. 

Meclis, Peynir krikosuna 
konacak Peynirlere ıaid tari· 
feyi de müzakere ve kabul 
etmiş ve başka müzakere edi· 
lecek bir iş olmadığından, 
Perşembe günü 16,30 da top
lanmak üzere dağtlmışbr. 

Doğu illeri 
Bu yıl fuara geniş 

mikyasta iştirak 
edecekler. 

Evelki gün şehrimize gelmiş 
olan üçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Uzer, dün sabah be· 
lediye reisini ziyaret etmiştir. 

Tahsin Uzer, 937 enternas· 
yonal fuarına Doğu illerinin 
geniş mikyasta iştirak edecek
lerini söylemiş ve fuarda bü
yük bir (Doğu illeri pavyonu) 
inşa ettireceğini Behçet Uz'a 
vaid buyurmuştur. 

Üçüncü umumi müfettiş, 
dün öğle ekspresi ile ve Ban
dırma tarikile lstanbul'a ha
reket etmiş ve istasyonda be
lediye reisi Behçet Uz ile dost
ları tarafından teşyi olun· 
muştur. 

Şeker f iatleri 
Muhtekirler hakkın.1 da takibat yapılacakı 

Son zamanlarda piyasada 
şeker buhranı başgöstermiş ve 
fiatlerde cüz'i bir tereffü gö· 
rülmüştür. 

lktısad Vekaleti bu hususta 
ofise göndcrJ iğ"i bir tamimde 
şeker ihtikarının, şeker fiat· 
rinin indirileceği hakkında çı· 

karılan şayialardan ileri gel· 
diği ve bu sebeple tüccarın 
fazla mal sipariş etmekten 
korktuğu, stokların azalarak 
fiatlerin yükselmesine sebebi
yet verildiği bildirilmektedir. 

Tamimde, şeker fiatlerinin 
indir"!miycceği, bu hususta çı· 
karıları şayialann ihtikar mak
sadile yapıldığı ve istendiği 
kadar şeker verilmesi ıçın 
fabrikalara emir verildiği ya· 
zılmakta ve bu kabil şayialara 

Bu kule, bugün 50 yaşın· 
dadır. Maruf mühendis ve mi· 
mar M. Eyfel kulenin ilk pot· 
rel temelini 1887 senesi kanu· 
nusanin 28 inci günü atmış· 
tır. Ve verdiği söze sadık ka
larak 300 metre yükseklikteki 
kuleyi 1898 de teslim etmiştir. 

Kule hakkında bazı rakam· 
lar, dikkate layiktir. Kulenin 
merdivenin 1792 basamaktır, 
birinci katın basamakları 350, 
ikinci katın 380 ve uçuncü 
katın da 1062 dir. Birinci kat 
48, ikinci kat 116 ve üçüncü 
kat 276 metre yüksekliktedir. 

{ -
Bugün doğacak 

çocuklar .. 

'"\ uyarak ihtikara sebebiyet ve· 
renler hakkında kanuni taki· 
bat yapılması; gıda maddele
rının en mühimi olan şeker 
üzerinde ihtikar yapılmasına Bugün, bir hissi kablelvuku· 

un hükmü altında her türlü hare· 
ket ve te§ebbilıılerde korku ve 

tereddüt ile hareket edeceğiz. 

Maamaf ih sabahleyin mea'ud an· 
lar hiıısedilecek, öğleden sonra 
tehlike ihtimalleri artacaktır. öı
leden ııonra ani ölümler çok ola
bilecektir. Aktam bu fena haller· 
den Her kalmıyaeaktır. 

Küşad tarihinden bugüne 
kadar kuleyi 16,777,913 kişi 
ziyaret etmiştir. 

Afrika ve nüfusu 
Afrika, günün siyasi mes

elelerinin mihveri oldu. Müs· 
temlcke istiyen aç gözler bu 

.avaib ülke üzerinde!. 

Bugün dolacak ç~cuk.lar ki· 
birli ve ia:ıdçı olacaklardır. Bu 
ııebeble büyük ticari ve 11nai le· 
§f!bbüslerde muvaHak olat'aklardır. 

Kıalara gelin«; iyi koca bulmak· 
ta müşkülat çekecekler, fakat çok 
kıakanç olacakları i~ kendileri· 

meydan verilmemesi emrolun· 
maktadır. 

Yangın 
Evelki gece saat 10,30 da 

peştemalcılarda Gökçen soka· 
ğında marangoz Muhmud'un 
6 numaralı dükkanında istif 
edilen tahta parçalarının tu· 
tuşması yüzünden yangın çık· 
mış ve tavanı sarmıştır. Yeti· 
şen itfaiye yangını derhal 
söndürmüştiir. Ayni çatı altın

da bulunan diğer dükkanlar 
l tır. Zar 2 -30 lir 

Kız lisesinden 
yetişenler 

Yılhk kongre toplandı. 
lzmir K•z lisesinden yetişen· 

lcr cemiyetinin yıllık kongresi 
pazar günü Kültür li.:ıeıi sa· 
lonunda toplanmıştır. Yıllık iş 
raporu okunmuş, lstanbul ve 
İzmir'de açılan kız )isesi yurd· 
larının günden güne tekamül 
eden vaziyetleri alkışlanmıştır. 

Nizamnamede bazı değişik· 
likler yapıldıktan sonra lstan
bul Ege kız yurdunu idare 
eden grubun doğrudan doğ· 
ruya lzmir kız 1isesinden ye· 
tişenler cemiyeti merkezi ta· 
rafından seçilmesine karar ve· 
rilmiştir. Yeni idare heyetine 
kız lisesi müdürü Necmeddin 
Halil, Kültür lisesi müdürü 
Haydar Candanlar, Almanca 
öğretmeni Tahsin Abdi, kim
yager Melahat, riyaziye öğret· 
meni Asaf seçilmişlerdir. Yeni 
idare heyetine muvaffakıyetler 
dileriz. 

• 
lskenderiye 

Ataşe kommersiyalimiz 
geldi 

lskenderiye ataşe kommer· 
siyalliğımize tayin edilen Sıdkı 
Nemli, dün Ege vapuru ile İs
tanbul' dan şehrimize gelmiştir. 

Sıdkı Nemli, şehrimizde üç 
gün kalacak ve bu müddet 
zarfında Türkofiste, Mısır, SJ· 
dan, Hicaı ve Necid'le ticari 
muameleleri olanlarla, burala· 
rile iş yapmak istiyen tacirle· 
rimizle temas edecektir. 

Encümenin çahşması 
Şehir meclisinin toplantısı· 

nı müteakib, belediye reısı 
Behçet Uz'un ricası üzerine 
mütehassıs encümenler de top· 
lanmışlar ve havale olunan 
işleri tedkike başlamışlardır. 
Encümenlerin toplantısı geç 
vakite kadar devam etmiştir. 

Muzik severler sosyete-
sinin konseri 

Karşıyaka muzik !leverler 
sosyetesi, Şubatın 7 inci Pazar 
günü Karşıyaka kulübü salon· 
larında bir konser verecektir. 
Konsere, sosyetenin bütün aza· 
ları iştirak edeceklerdir. 

lzmir çocuk esirgeme 
kurumunda 

lzmir çocuk esirgeme kuru· 
mu tarafından ikinci kanun 

ayında dispansere (230) hasta 
çocuk müraccaat etmiş, mua· 

yene ve tedavi edilerek ilaç
ları da parasız verilmiştir. 25. 
fakir çocuğa iç çamaşırı ve· 
rilmiş, beş fakir aileye yardım) 

edilmiştir. 230 anne, çocuk 
bakım müzesini ziyaret et· 
miştir. 

180 talebe okuma odasına 
devam ederek istifade etmiştir. 

Buca'da balo 
C. H. P. Buca kamunu sos

yal ışler komitesi tarafından 

6.2.937 Cumartesi günü akşa· 
mı saat 20 de Buca belediye 

salonlarında bir balo verile
cektir. Balo fakir çocuklar 
menfaatine tertib edilmiştir. 

Eve taarruz etmişler 
Çivici hamamı sokağında 

Emin oğlu Baki, Emin oğlu 
Zeyi<l ve Ali oğlu Ulvi, " ~ır
hoş oldukları halde Hüseyin 
kızı Cemila, Ali karısı Hasna 
ve Hasan karısı Hüsniyc'nin 
odasına taarruz ettiklerinden 

lzmir'lilerden 
Büyükierine ---····· - Başı 1 inci sahifede -

şatan ve Türk'ü medeniyet 
aleminde layık olduğu mevkie 
yükselten kurtarıcı büyük adın 
dillerimizde coşkun bir se· 
vinçle kutladığımız bu bayram 
gününde de sana ebedi bağ· 
lılığımızı sonsuz minnetleri
mizi ulaştırıyoruz Atatürk. 

* * * ismet lnönü 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekili 

Ankara 
Büyük Atatürk'ün yüksek 

ilhamlarile bütün bir cihan 
karşısında kazandığımız yenı 
milli zaferi kutlamak için aziz 
kurtarıcının ~eykeli önünde 
toplandık. 

Coşkun bir sevinç içinde 
bulunduğumuz şu dakikada 
Türk'ün makus talihini lnönün· 
de yenen ve Türk ulusuna sa
yısız büyük hizmetler eden siz 
sevgili Başbakanımıza ve de· 
ğerli hükumetimize bu milli 
zaferin tahakkuku uğrunda da 
gösterilen yorulmaz fedakar 
mesaiden dolayı şükran duy· 
gularımızı ve ebedi minnetle· 
rimizi arzetmekle saadetimiz 
artıyor Yüce lnönü. 

Dr. Tevfik Rüşdü Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

Par Consul de Turquie 
MilAno 
ltalie 

Büyük Atatürk'iin yüksek 
görüş ve iradelerile Hatay'lı 

kardeşlerimizin de istiklallerine 
kavuşmaları, istiklalin mana· 
sını çok iyi kavrıyan biz lzmir· 
lilere coşkun bir sevinç içinde 
bayram yaptırıyor. Bu milli 
davayı da bütün bir cihan mu· 
vacehesinde zaferle neticelen
dirmek dirayetini gösteren za
tıdevletinizle Türkiye Cumhu
riyeti hariciyesine derin teşek· 
kürlerimizi içten sevgi ve say· 
gılarımızla arzederiz. 

* 
* * Şükrü Kaya 

Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri 

Büyük kurtarıcımız Atatürk'ün 
yılmaz görüşüle ve Türkiye 
Cumhuriyeti hükumetinin şu· 

urlu ve verimli mesaisile ka
zandığımız Hatay zaferi Büyük 
Atatürk'ün heykeli önünde de
rin bir sevinç içinde kutlulu
yoruz. 

Bu sevinçli günümüzde de 
milli birliğimizin ve ileri ham· 
lelerimizin kaynağı partimize 
gönülden bağlılığımızı ltekrar· 
lamakla bahtiyarlık duyuyoruz. 

* * * Hatay Egemenlik Kurumu 
Başkanlığına 

Ankara 
Egemenliğin manasını ve ta· 

dını çok iyi bilen biz lzmir· 
liler, Hatay'lı kardeşlerimizin 

de Kurtarıcı Atatürk'ün yılmaz 
görüş ve iradesilc bu saadete 
kavuşmalarından coşkun bir 
sevinç içinde bayram yapı· 
yoruz. 

Hatay'a büyük Atatürk'ün 
elile doğan egemenlik güneşi 
orada da çok az zamanda her 
bakımdan feyizli bir gelişme 

uyandıracağına eminiz. 
Sizi candan yürekten kutlu

larız aziz kardeşlerimiz . . 
lzmir'liJer adına 
Dr. Be/at;« Uz 

fngiltere hariciye nazın ile 
Fransız baıvekilioio nutuklanndao 
sonra nasyonal sosyalizmin bepnci 
yıldönilmü münasebetile Hitler'in 
bunlara vereceği cevah hakiki bir 
merak ve hatti endite ile bekle· 
niyordu. 

Alman devlet reisi evvelki giin 
cevabını verdi. 

Fikrimizi bir kelime ile bülA· 
sa etmek için diyelim ki Hitler'in 
nutku maalesef müsbct olmaktan 
uzaktır. 

İngiliz hariciye nazın olsun, 
}"cansız başvekili olsun outullann· 
da bilhassa tahdidi teslihat lüzumu 
üzerinde durmuşlar, sözlerinin bü
tün maJzemesini bu ana fikir iize• 

rioe teksif etmişlerdi. Herikisinin de 
ileri sürdüğü kanaate göre Alman· 
ya eğer teslihatın tahdidine eaaa 
itibarile muvafakat ederse kendisile 
diğer bütiln mes'eleler üzerinde 
uyufanak, hatti onu tatmin etmek 
mümkün olacaktı. Onlar 1914 H• 

ziyetini misal olarak alıyorlar, bu 
günkü teslihat yarışını dünya sul· 
bil için ve medeniyet dünya11 için 
bir ölüm tehlikesi telıikk.i ediyo~ 

lar ve her~t') in halledilmesini eve• 
lemirde Lu korkunç tehlik.eniu 
önüne gı·çmiye razı olmak.la meo
rut .L.ı lıyorlardı. 

Gene bu ik devlet adamının 

fikrine göre her memleketi kendi 
dahili idaresini bildiği gibi kurup 
bildiği gibi tanzim etmekte serbest 
bırakmak lazımdır. 

Alman başvekili hu iki ana 
f ik.rin ikisini de inkar ctmek.tedir. 
Hit'ler'e göre teslihatıo tahdidi 
arzuları bam bir hayalden bqka 
hiçbir şey değildir. Her devlet ken· 
di emniyeti için elzem tel4kki et· 
tiği teslibat derecesini anc.ak ken· 
di~i tayin edebilir. 

Bugünkü teslihat yanşını do
guran preosilı, kaçamak. tabirlerden, 
üstü örtülü kelimelerden hoşlanan 
diplomasi lieanile ancak bu şekilde 
ifade edilebilirdi. Filhakika her 
devlet kendi emniyeti için kendi· 
sine lazım olan esliha miktannı 

kendisi tayin eder. Ancak bu pren· 
sib Almanya için doğru olduğu gi· 
bi Fransa için de, Çekoslovakya 
için de, Almaoya'nın bütiin kom· 
~ulan için de ve nihayet bütün 
dünya devletleri için de doğrudur. 

Böyle olunca da komşuıundan 
geri kalmamayı veyahud daha dog. 
rusu komşusundan üstün bulunma· 
yı bir emniyet mes'eleei olarak te
lakki eden her tlevlet ve onu ta· 
kiben bütün devletler de alabildi· 
ğine silahlanmakta devam edecek 
demektir ki işte bugün önflne ge• 
çilmesi mevzuubahıolan tehlike de 
budur. 

Her memleketi kendi bildiği 

gibi bir idare tarzı kurmakta .er• 
best bırakmak esası hakkında Al· 
man başvekilinin ileri sürdüğü mü· 
lihazıtlar ıla sak.atlık iıibarile diğe· 

rinden geri kalmıyor. M. Hitler'e 
göre her memleket kendi kendiaini 
dilt•diği gibi idare etmekte &erheat· 
tir, ever, ancak komüoiııt olmama.it 
şartile! •.. 

Bu ufacık ~art Milletler ara11 
hayatın yegane \8sfı olan müsaa· 
dekarlık rulıu6un bir inkinndan 
başka birşey değildir. Bilfarz de· 
mok.rasi ile idare ;'..edilen <levletler· 
le komftni7.mi tatbik etmekte olan 
Rusya yanı. Alman başvekilinin bu 
prensibini tersine çevirerek c her 
memleket kendi kendisini bildiii ; 
gibi idare etmekte serbesttir, evet, 
ancak nasyooal sosyaliııt olmamak 
eartile!. Derlerse ne olacak?, 

Görülüyor ki Alman baovekili 
Lu gijneş altında her insanın bir] 
hayat hakkı vardır esasını kabul 
eden Millcılcr ara~ı mua§eret fikriJ 
için heniiz olgunlaşmamıştır. 

Fih·aki llitler de sulh istiyor, 
hem de bu sulbü aagari olarak ı 
yirmi sene için kendisine ve mil· 
Jetine vermesini taundan iıtiyor. 

Ancak onun iE-tediği sulh herke' 
"C müsavi Lir hak, müııavi bir hay•' 
hakkı veren bütün milletleriıı müt• 
ıerek ıulhü değil, Almanya'nın 1,. 
tünlüğünü tanıyan, bütün dGnyay• 
Almanya'nın meramım sorla kabul 
ettirea bir .üaian mlhldOr. 
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~~~!JifJ11:.l":J · ~ lzmir, Atatürke, lnönüne, 
Yunan gazeteleri, Milano arkadaşla· rınaveHataylıla~ 
rnülikatından son dere- Zaferimiz! . 
ce memnun görünüyor .. ağ~·~~:m.~u::ıı~;~;:~7!7 m~'. ra sevgı·ıerı·nı· sundu 

------------- nevi ölçülerde ve neticenin 
B b k G [ 1111 k d tertemiz atmosferinde de 
aş a an enera ırıeta sas a ararsak hiç yanılmış olmayız. 

Y k d it [ ' •-' k K Gurur ve izzeti nefsine çok a ın a J j a ya ya gıaere ont bağlı olan her millet, hadise· 

Civan o ile konuşacaktır. lerin maddi neticeleri kadar 
'J manevi tezahürleri üstünde 

fstanbul, 1 {Hususi) - Yunan gazeteleri, Milar.o mülakatın· 
dan bahisle uzun makaleler yazmaktadırlar. Bu gazeteler, Tür
kiye • ltalya münasebatının yeni ve müsait bir safhaya girdi· 
ğinden son derece memnuniyet göstermekte ve Yunan Baş· 
bakanı General Metaksas'ın da yakında ftalya'ya giderek Kont 
Ciyano ile konuşacağını yazmaktadırlar. 

. 

M. Antonesko ___ .. __ _ 
8 Şubatta Ankara. 

ya geliyor .. 
Bükreş. 31 (A.A) - Rador 

Ajansı bildiriyor: 
Hariciye nazın Antonesko 

Türk hükumetini resmen ziya· 
ret etmek üzere 8 Şubatta 
An~ara'ya gidecektir. 

Bu ziyaretten sonra Anto
nesko Atina' da toplanacak 
olan Balkan antantı konseyi
nin içtimaında hazır buluna
caktır. 

Bu toplantı 15 Şubatta ya
pı]acaktır. 

Menemencioğlu 
Cenevre'den döndü 

İstanbul, 1 (A.A) - Hatay 
tneselesinin Milletler cemiyeti 
konseyinde müzakeresine me-
mur murahhas heyetimiz erka
nından hariciye Vekaleti genel 
sekreteri Cenevre' den şehri
nıize gelmiştir. 

B. Numan Menemencioğlu 
bu akşamki trenle Ankaraya 
hareket edecektir. 

lstanbu] 1 (Hususi) - Ha· 
riciye Vekaleti genel sekreteri 
büyük e1çi Numan Menemenci 
oğlu, bu akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Nevyork 
Serbest limanı 

a_çıldı .. 
Nevyork, 1 (A.A) - Nev

York serbest limanı açılmıştır. 

l' angusen, yeni me
talibatta bulunacak 

Nankin, 31 (A.A) - Şimali 
~•rki ordusunun eski rüesası 
Ve general Y angusen kendi 
kuvvetlerinin geri çekilmesini, 
di~er bir takım yeni metalibin .. 
ıs afına mütevakkıf tutmakta-
dırlar. 

Hükumet kuvvetleri vaziye
tin muhtemel inkişaflarını dik
katte takip etmektedirler. 

ANADOLU __ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
llınuınf ne§riyat ve yazı ioleri 

bııldilıil: Hamdi Nüzhet Çançar 
fd -arebaneai: 

lınıir İkinci Beyler aoka~ı 
C, Halk Partisi bina&ı içinde 

'l' Telgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

l' ABONE ŞERAiTi 
1llıtı l 200, altı aylığı 700, üç 

\' aylıtı 500 kuruotur. 
lhaııe1 memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır e.. yerde 5 kuruıtur 

tl g~mio aü':b.tar 25 kuruıtur. 

~4MADoLU MATBAASINDA 
BjSll.MJ 1R 

Tiran seciminde 
' ---··---

Hükumet namzet-
leri kazandı. 

Tiran, 1 (A.A) - İntiha
bat sükun içinde cereyan et
miş ve hükumet namzetleri 
kazanmışlardır. 

Orman 
Kanunanun birinci 
müzakeresi bitti .. 
Ankara 1 (Hususi) - Or

man kanununun birinci muza
keresi bitmiştir. 

Naki 
Ziraat müsteşarı 

tayin edildi .. 
Ankara. 1 (Hususi) - Zira

at Vekaleti miistP.şarlığına. tef
tiş heyeti reısi Naki tayin edil
mistir. 

İlk okullarda 
/ktısadi dersler 

okunacak 
Ankara, 2 ( Hususi) - ilk 

mektepler müfredat progra
mına iktısadi ders konacaktır. 

Eskişehir'de 
Şiddetli yağmur

lar yağdı. 
İstanbul, 1 (Hususi) - Es

kişehir' de yağan yağmurlar

dan tren hattı salar altında 

kalmıştır. Bu yüzden Ankara 
treni, bugün 15 saat geç gel
miştir. 

Zirai kombinalar 
Ankara 1 (Hususi) - Zirai 

kombinalartn tatbikine önü· 
müzdeki mart ayında başla· 
nacaktır. 

Memurin kanunu 
Projesi kamutaya 

verildi 
.\nkara, 1 (Hususi) - Me

murin kanunu için hazırlanan 

preje bugün kamutaya veril
miştir. Projenin müzakeresine 
yakında başlanacaktır. 

Japon 
Kabinesi 
teşekkül etti .. 

Tokyo, 1 (A.A) - Japon 
buhranı bugün nihayet bulmuş 
ve yeni kabine M. Hayaski 
tarafından teşkil edilmiştir. 

Japonya'nın Vaşington se· 
firi M. Hiro Hsiaito hariciye 
nazırlığına ve general Kotarono 
Kumaro harbiye nazırlığına 
tayin edilmişlerdir. 

Son sözü ordu ve donanma 
söylemiş ve muvaffakıyetini 

durur. 
Cihan muvacehesinde ka

zandığımız bu yeni zaferin 
saadet ve inşirahı içinde her 
şeyden önce düşündüğümüz 
fikir ve duyduğumuz his, hiç 
şüphesiz Türk doğmanın Türk 
olmanın gururudur. Şerefimi
zin bir daha galib çıktığını. 
haysiyetimizin dünya milletleri 
önünde bir daha sapa-sağlam 
ve dip-diri durduğunu gör
dük .. 

Manevi kıymet diyoruz. Bu 
güngü neticeyi; bir de aksine 
tasavvur etmek gerektir. Sila
ha sanlacak ve işi onunla 
halledecektik. O gene başka .. 
Fakat o dakika içinde. içi
mizde manevi bir acı, sözü. 
kıymeti. nüfuzu olmıyanların 
ve bunu idrak ederek buhran 
geçirenlerin ıstırabını duymı
yacak mıydık? 

Bilmeliyiz ki. böy]e dava
ların kazanılması, Türk mil
letinin insanlık içindeki şöh
ret, şeref ve mevkiinin birkat 
daha sağlamlaşmış olması ne
ticesini veriyor. 

- Türk'ler bu davayı da 
kazandılar. 

- Türk bu imtihanı da al
nının akı ile bitirdi. 

- Türk. yavaş yavaş, en 
iyi yoldan, hakkını almasını 

bilen bir millettir. 

Diye kulaklarımıza kadar 
yayılan takdir ve gıpta dolu 
yabancı sesler, ferden ferda, 
hepimizi mes'ud ediyor. Milli 

gururun yüksek atmosferi için· 
de, damarlarımızın kaynadı
ğını, kalbimizin çarptğını 

duyuyoruz. · işte manevi haz 
ve netice .. 

Tarihdeki mücadelelerinin 
birçoğunda, sık sık manevi 
amillere, manevi neticelere kıy· 
met vermiş bulunan Türk mil-

leti, şimdi. hakikat halde, hem 
maddi, hem de manevi olarak 
üzerinde ısrarla durduğu bir 
davayı başarmıştır. 

Dün. Atatürk heykeli di
binde Hatay'lı doktor ibra
him'i dinlerken, ben sadece 
manevi zevk 'e lezzetle iktifa 
edecek kadar heyecanlıydım. 
Halbuki o dakikada Hatay da 
bayram yapıyord. Binaenaleyh, 
zaferin müspet eseri, Hatay
dan ilk sesini vermiş demekti. 
Göğsümüz ne kadar kabarsa 

yeridir: 

Atatürk'ün milletiyiz. diye. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Ruzvelt 
için yapılan yıl dö. 
nümü parlak oldu 

Londra, 1 (A.A) - Reisi
cumhur Ruzvelt'in beşinci yıl 
dönümü bütün Amerika'nın 
büyük şehirlerinde parlak bir 
tarzda tes'id edilmiştir. Bu 
münasebetle birçok balolar 
yapılmıştır. Bunların hasılatı! 
çocuk felcine karşı mücadele 

-Başı ı inci sahi/ede .. 
Tam bir millet heyecanı, 

içten ve şuurdan gelen tam 
bir coşkunluk. büyük meyda
nın üstünden bir dalga halin· 
de etrafa yayılıyordu. 

Merasim, istiklal marşı ile 
başladı. Gözler, Atatürk'ün 
heykeline çevrilmişti. 

Sıra nutuklara gelmişti. 

Evela belediye reisi doktor 
Behçet Uz'u dinledik.. Dok
tor, fzmir'lilerin yüksek heye· 
canlarına hakikaten çok güzel 
tercüman oldu. Nutuk, defa
larca ve şiddetle alkışlandı. 

Bunda, fzmir'in 1 Atatürk'e, 
İsmet lnönü'ne ve onun hü
kumetine, kahram~n ordu ve 
kumandanlarımıza karşı duy
duğu derin itimad ve sevginin 
bir kat daha yüreğimizde kuv· 
vet bulduğu anlatılıyor ve 
Ege sahillerinden, Hatay' a se
lam gönderiliyordu. 

Doktorun nutkunu Halkevi 
namına muallim lhsan'ın gü
zel bir nutku takibetti. En son 
söz alan, Hatay'lılar namına. 

doktor İbrahim oldu. Doktor, 
kardeş Hatay'ın milli irade 
ve haysiyet davasındaki feda· 
karlıklarını en ateşli, en cana 
yakın bir ifade ile anlattı. Ha
tay' ın Atatürk'e, Kamalizme 
olan bağlılıklarını söyledi. 
.Şiddetle alkışlandı. 

(Nutuklar 6 ıncı sahifemiz
dedir.) 

Bu meyanda dikkate çarpan, 
Türk milletinin kadirşinaslığı 
ve dostluklarına karşı olan 
alakası idi. Hatipler; Hatay 
davamızın başarılmasında 

bize yardım eden İngiliz hari
ciye Nazırı M. Eden'le Sovyet 
murahhası M. Litvinof'a, Yu
goslavya, Romanya ve Yunan 
müttefiklerimizin murahhasları
na, milletler cemiyetine ve 
kıymetli tavassutu ile bu hu
susta çok alaka gösteren ra
portör M. Setndler'e olan sevgi 
ve minnetimizi tebarüz ettir· 
diler. F rarısa ile dostluğa da
ima kıymet verdiğimizi ve Su
riye' nin taalisi çok samimi dü
şünceler taşıdığımızı anlattılar. 

Nutuklardan sonra, büyük
lerimize tazimat. Hatay'lılara 
selam telgrafları çekilmesi hak
kında Belediye reis muavini 
Suad Yurdkoru tarafından ya· 
pılan bir teklif. şiddetle alkış
landı ve derhal hazırlanan 
telgraflar çekildi. 

Alay, meydandan, Atatürk'ün 
heykelini alkışlıyarak ayrılır
ken; ortalık; 

- Varol, yaşa, sağol, sen. 
ey büyük kurtarıcı!. Evvela bizi, 
sonra kardeş Hatay'ı kurtardın! 

Avazeleri ile çınlıyordu. Alay, 
buradan kordonu takiben Kül
türpark' a kadar gitti ve orada
da tezahürat yaparak dağıldı. 
Şehrin geçi!'diği bu büyük gün 
hala ve hala lzmir'de akisle
rini yaşatmaktadır. 

Yurdun her tarafmda; 
Ankara, 31 (A.A) - Yur

dun her köşesinden alınan ha
berlere nazaran bütün nahiye, 
kaza vilayet merkezlerinde 
Hatay için milli mitingler ya
pılmıştır. 

Şimdiye kadar alınan bil-
... • t 

~~~----------~~ bugünkii mitinglere iştirak 
eden kadınlı erkekli halk iki 
milyon tahmin edilmektedir. 

Bu mitinglerde Hatay davası 
ve Hatay Türk'leri hakkında 
halk hatipleri söz alarak Ce
miyeti akvamca Hatay'ın ayrı 
bir varlık ve Türkçe'nin esas 
res'Tli dil olarak kabul edil
mesi heryrrde hüsnü telakki 
edildiği kaydedildikten sonra 
Cemiyeti akvam ve orada 
Türk davasına müzahir olan 
müttefik \e dost devletler hak
kında ccmilekar sözler söylen· 
miş, Suriye ve Arap istiklali 
için de dostane temennilerde 
bulunulmuş ve hatiplerin söy
levleri halk tarafından alkış· 
lanmıştır. 

Mitinglerin kaffesinde Ata· 
türk'e, Baş'.-ekil ismet lnönü'ne 
ve hükumete. Mareşal Çak
mak' a. Hariciyeye ve C. H. P. 
genel s~kreterliğine teşekkür 
ve tebrik telleri çekilme ka
rarlan heyecanlı alkışlarla ka
bul edilmiş ve bu teller çekil
miştir. 

Menemen' de 
Menemen 1 "(Hususi) Mene

men pazar gününü büyük ve 
milli bir bayram günü olarak 
geçirmiştir. Saat on dörtte 
parti binası önünde toplanan 
binlerce Menemenli, önlerinde 
bayraklar, davullar, zurnalar 
olduğu halde cumhuriyet mey· 
danına gelmişler ve burada 
belediye namına maarif me
muru Kemal. parti namına 
eczacı Kenan, muallimler bir-
liği namına muallim Hadiye, 
Gençler Birliği namına çiftçi 
Muhiddin tarafındrn canlı, ha
raretli söylevler vermiş ve 
halk, Atatürk'ü ismet lnönü
nü, arkadaşlarını şiddetle al
kışlamış, Hatay'lı kardeşlerini 
alkışlamıştır. Tezahürat geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Tugutlu'da 
Turgdlu, 1 ( Hususi ) -

Hatay zaferi Turgudlu'da şe· 
birli ve köylü binlerce vatan
daşın iştirakile parlak şekilde 
kutlulanmış, şehir ve parti na
mına şehir meclisi azasından 
Nuri Gürelli, Halkevi namına 
başkan doktor Seyfi Poyraz. 
çok kıymetli ve heyecanlı bi
rer söylev verdiler. Nuri Gür
elli nutkunda, hadisatın An
kara itilafnamesindenberi akın
tısını anlatarak; 

Arkadaşlar, oranın hali ala· 
kamızdan nasıl kaçabilirdi ki, 
Antakya ve isken derun' un 
o hali, bir baba'nın oğlunu" 

başkalarının elinde görmesile 
müsavi idi. 

Dedi. Doktor Seyfi de, ta
rih, ırk. dil bakımından Türk 
olan, taşı ve toprağı ile Trk'üm 

Halkevi başkanı Dr. Ziy• 
Gülüm. veridiği heyecanla söy .. 
levinde; Hatay davasının mu .. 
vaffakıyelle başarılmasının ve 
öz kardeşlerimiz Hatay'lıların 
istiklallerine kavuşmalarının 
büyük ehemmiyetini anlatmıştır. 

Nümayişçiler Ulu Kurtarıcı· 
ya olan bağlılıklarını ve şük. 
ranlannı coşkun bir halde 
göstermişlerdir. 

Germencik'te 
Germencik, (Hususi) - Ha

tay zaferi büyük tezahüratla 
kutlulanmıştır. Halk, ellerinde 
bayraklarla sokakları dolaşmış. 
yaşasın Büyük Önder diye 
haykırmıştır. Büyüklerimize 
saygı ve minnet telgrafları çe· 
ki imiştir. 

Ödemiş'te 
Ödemiş, 1 (Hususi}- Ha

tay istiklalini Ödemiş'liler coş
kun tezahüratla kutluladılar. 

Şarbay Salih, halkın sevinç 
duygularını ve bağlılıklarını 
büyüklerimize bildirdi. 

Mu§la'da 
Muğla, 1 (Hususi) - Ha

tay bayramı burada çok par· 
lak kutluk.ndı. Hatibler heye· 
canlı söylevler verdiler. Miting 
heyeti tarafından büyüklerimi
ze saygı telgrafları çekildi. 

Alaşehir' de 
Alaşehir, 1 ( Hususi ) -

dün Halkevi meydanında top
lanan binlerce halk, Hatay 
istiklalini coşkun tezahüratla 
kutluladı. Alaşehir'liler, Türk 
ulusuna yeni ve büyük bir 
zafer kazandıran ulu önder 
ile lnönü hükumetine candan 
bağlılıklarını bildirdiler. 

* * * Hatay tezahüratı münasebe-
tile C. H. P. esnaf ve işçi 
birliğinin çektiği tazimat tel
graflarına aşağıdaki cevablar 
gelmiştir: 

Hatay davamızın lehimizde 
halledilmesi münasebetile içten 
gelen sevincinize iştirak eder. 
saygılarımı sunarım. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Renda 

• * • 
C - Gösterdiğiniz duyguya 

teşekkür ederim. Varolunuz. 
Dahiliye Vek~li ve Parti 

genel sekreteri 
Şükrü Kaga 

Kağıd fabrikamızın 

ihtiyacı .. 
Ankara, 1 (A.A) - Sümer· 

bank İzmit kağıd fabrikası 
iç.in lüzumu olan Slloluzi A
vusturya' dan mübayaa etmiş-

. tir. Bedelleri klering yolu ile 
yem Türk karası olarak öde· 
necektir. 

diye haykıran Hatay'ın istik- TAK V j M 
laline kavuşmasındaki safahatı, l--!!--~~~---------1 

Rumi - 1353 ı Arabi- 1355 
Atatürk'ün ve büyüklerin al- 2ci kanun 20 Zilkaıle 20 
dıkları bu şerefli neticeyi te
barüz ettirdi, halk coştu: 

- Yaşasın Atatürk!.. 
Avazeleri ortalığı çınlattı ve 

miting esnasında büyüklerimize 
telgraflar çekildi. 

Akhisar' da 
Akhisar, l (Hususi) - Bu 

gün köy ve nahiyelerden ge
len binlerce köylünün İştira

kile Hatay için büyük nüma· 

1 
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3 
7 

ŞUBAT 

2 
SALI 

l 
9 
3 
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Hitler'in u bütün Av
rupada alaka ile dinlendi 

---------------
Nutuk, Roma ve Viyana mahafi
linde iyi karşılanmış, diğer mem

leketlerde tefsirlere uğramıştır 

DövdU 
_Ka ... rş-ıy_a_k_a 'd;- K;hramanla; 

sokağında Mustafa oğlu · Ali, 
Halil kızı Nazire'yi dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

Dövdü. 
Şehitler' de kahveci Mehmet 

oğlu İsmail, bir alacak mes' e
Jesinden Etem oğlu Enver'i 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Cam kırmışlar 
ikinci Beyler sokağında Mus· 

tafa oğlu Ahmed, Süleyman 
oğlu Tahsin, Hulusi oğlu Ata, 
Salim oğlu Ahmed ve lslam 
oğlu Gaffar, sarhoş oldukları 
halde birbirlerile kavga ede
rek cam kırdıklarından hepsi 
yakalanmışlardır. 

Eşyası çahnmış 

Tepecik'te Yeni mahallede 
oturan Seyfiddin oğlu İlyas'm 
evine giren hırsızlar tarafın

dan bazı eşya çalındığından 
tahkikata başlanmıştır. 

Hayvan mes'elesinden 
M. Hitler arkadaşları ile beraber çıkan kavga 

Paris 1 (Radyo)'- Hitler'in Bükreş gazeteleri, mütalea· Çorakkapı'da Gaziler cad-
cumartesi günkü Rayiştag ilave etmeksizin Hitler'in nut- desinde Şaban oğlu Kazım 
meclisinde verdiği söylev; Va· kunu aynen iktibas~ ediyorlar. ile Ali oğlu Nuri arasında bir 
şington, Viyana, Paris, Londra, Yalnız, Demokratların organı hayvan mes'elesinden kavga 
Roma, Varşova, Bükreş, Prag olan Dimineata gazetesi şun· çıkmış, Kazım, Nuri'ye haka-
ve Valansiya ile Avrupa'nın ları yazmaktadır: ret ettiğinden yakalanmıştır. 

• 
ispanya 
fasistleri , 

•• 
Hitler'erbir telgraf 

- , çekmişlU __ _ 
Avil, 31 (A.A) - Havas 

Ajansı· bildiriyor: 
lspanyol faşistleri reisi He

dilla 30 kanunusani bayramı 
dolayısile Hitler'e bir telgraf 
g-öndererek garbın düşmanına 
karşı iki memleketi ileride 
birleştirecek olan istikbal hak
kında Almanya " ve nasyonal 
sosyalistliğe hararetli temen
nilerde bulunmuştur. 

Karaltında 
Kalan İtalyan 

müfrezesi 
Troino, 1 ( A.A ) - Bir 

mülazim ve iki küçük zabitin 
kumandasında yirmi kişilik 
bir İtalyan avcı müfrezesinin 
kar yığmları altında kalarak 
kayboldukları bildirilmektedir. 
Hepsinin ölmüş oldukları zan· 
nedilmektedir. 

Filistin 
Tahkik heyeti Lon

dra'ya döndü. 
Londra, 31 (A.A) - Filis

tin' e gönderilmiş olan tahkik 
komisyonu Londra'ya dön
müştür. diğer merkezlerinde muhtelif Führer'in nutku herşeye rağ· 180 Lirasım çalmış 

tesirler uyandırmıştır. men kıtamızın karşı surette Balcılar caddesinde Ali oğ· umu ----• 

Hitler'in emniyet verici bir sulha kavuşturulmasına doğru Ju Mustafa, diğer Ali oğlu ortasında yattığından yakalan-
lisanla konuşmamasından do· atılmış mühim bir adımdır. Mustafa'nın paltosu cebinde mış ve adliye verilmiştir. 
layı Amerika sıyasal mahafili M. Hitler Almanya'nın Avru- bulunan 180 lira parasını çal- Cam kırmış 
nin sukutu hayale uğradığını paya aid mes'elelerinin halli <lığından şikayet edilmiş ve Keçeciler'de Bayram oğlu 
gazeteler yaZtyor. için halisane mesai birliği yap- maznun yakalanmıştır. Mehmed, sarhoş olduğu halde 

Londra mahafiline gelince mak niyetinde bulunduğunu Eve girmiş Cafer oğlu münir'in kahvesine 
İngilizler; Hitler'in, ısrarla söylemiştir. Bundan böyle AI- Karantina' da Asansör mev· gidc.rek cam kırdığından yaka-

.. t l k t l b" d b 1 f kı"ı"nde Nebahat sokag" ında otu· lanmıştır. mus eme e a e ın e u un- man1a'nın ngiltere ve Fransa 
masından, itilaf ihtimallerinin ile birlikte çalışacağt ve M. ran Hüseyin oğlu Ali, hırsızlık Fatma sarhoş oldu 

·· h d" t ""ğ"" ·· ·1 · ·· ·· maksadı"le Hu'"seyı"n og" lu Muh- Kemer' de Sürmeli sokağında şup eye uş u unu ı erı suru· Hitler'in beyanatının sözden 
1 sin'in evine girdiği iddia edil- Mehmed kızı Fatma, sarhoş 

yor ar. ibaret kalmıyacağını belki bu ld .. h ld H 
l b H. l •· miş ve suçlu yakalanmıştır. o ugu a e asan oğlu Sa-
spanya mat uat, ıt er ın sözleri takibedecek icraatın 
k h ·· k'k k" Bir lirasım çalmış bitin camlarını kırdığından nut unu en uz tet ı e va ıt Avrupa' da hakiki bir sulh te· 

b 1 Y 1 Al Keçecilerde Fevzipaşa bul- yakalanmıştır. 
u amamıştır. a nız, man sisine medar olacağını ümid 1 

dk V 1 varında lbrahim kızı Cenan laç zannile tentirtiyot i tatörünün; a ansiya hükii- ediyoruz. 
· · k 1 b b" Mehmed kızı Emine'nin bir içmiş 

metının ıta e se e ıye:t ver· Londra, 1 (A. A)- Royter K 
ı lirasını çaldığından yakalan· emer' de Kahramanlar cad-

diğini kaydetmesi, spanya hü· aı·ansının bı'r haberı·ne go .. re d l mıştır. esinde akın sokağında dris 
kumetinin dikkat nazarını çek- Hitler'in nutkunun f ngiliz res· Kumar oymyorlardı karısı Şahsine, ilaç zannile bir 
miştir. mi mahafilinde yaptığı bir te-

p 1 • l h f 1 İkiçeşmelik caddesinde si- miktar tentirtiyot içmiş ve der-
o onya sıyasa ma a i i, sir bu nutkun bazı kısımları-

BI ' d" .. · .. l · ·· lahçı Kazım og" lu Refik' in hal hastaneye kaldırılarak te-
um un ver ıgı soy evı gor- nın lngiliz düşüncelerile kabili 

· b H l • ı kahvesinde menfaat mukabi- davisine başlanmıştır. 
memış gi j it er in, ya nız telif olmadığı merkezindedir. s·ı~h 
lngiltere'ye hitap etmesini ma· linde kumar oynattığı görül· 1 a araşllrmaları 

. d b l k d 1 S Nutuk, şekil itibarile çok müş ve sabıkalılardan Koko İkiçeşmelik merkezinde ya· 
nı ar u ma ta ır ar. iyasi nazikane ise de Eden'in son Ramazan, lsmail oğlu sabı- pılan silah araştırmaları neti· 
müşahitler, Hitler'in, bu su-
retle lngiltere'yi Fransa' dan beyanatına verilen cevaplar kalı Hasan ve Ali oğlu Selim cesinde sabıkalılardan yanke-
ayırmak istediğini iddia edi- oldukça müphem telakki olun· yakalanmıştır. sici Mehmed oğlu Tevfik'in 
yorlar. maktadır. Bilhassa bolşeviklik Yangm üzerinde bir tabanca ve' Veysi 

ile her türlü teşriki mesainin İk" l'k't K lpaş d oğlu Aziz'de b. b k b l Viyana mahafilleri ise, Hit- ıçeşme ı e ema a ca . ır ıça u u-
reddedilmesi İngiliz noktai na- d · d 6 l a narak mu··sade d"I · t' ler'in nutkundaki sükunet ve esın e sayı ı mar ngoz re e ı mış ır. 

itidali memnuniyetle karşıla· zarına hiç te uygun değildir. Mehmed'in dükkanında yangın Zavalh yavru kuyuya 
maktadırlar. Londra 1 (A.A) - M. Hit- çıkmış ise de etrafa sirayet düşerek öldü 

Paris salahiyettar mahafili; lerin nutkunu daha derin bir etmesine meydan bırakılma· Halkapmarda askeri tüfek· 
nutkun, daha ziyade bitaraf tahlili salahiyettar mahafiii:.1 dan söndürülmüştür. Zarar, çisi Mehmed oğlu Nurinin 
bir irad ile söylenmiş olduğu duymuş olduğu inkisara hayali otuz liradır. üç yaşındaki Ayten ismindelıci 
ve umumi mütalea ve netice- teyid eder mahiyettedir. Be· Sokak ortasında yatmış çocuğu, ağzı açık bir kuyuya 
)eri ihtiva eylediğini ileri sür- yanatın heyeti umum iyesi iti- Çorakkapı' da Gaziler cad- düşmüş, derhal çıkarılmışsa da 
mekte ve nutkun tam metnini barile daha mutedil bir lisan desinde Hüseyin oğlu Hasan, hastaneye götürüldükten az 
görmediklerinden fazla müta- taşımakta olduğu kabul edil- sarhoş olduğu halde sokak sonra ölmüştür. 
1 d k k. mekle beraber Avrupa mes-
ea ermeyan etme ten çe ın· ile öteki devletler arasında lar. Muhafazakarlann organı 

kt d" ı elelerinin halli hususunda gös· 
me e ır er. mevcud olan müşkülatın halli olan Sovsuska Dagbladed M. 

Ç k l k h f·1· d termiş olduğu yardım bu hu-
e os ova ya ma a 1 ı e, için yegane esas teşkil edebi- Hitler'in kararnamesini Al-

H .ll " tk ld k b" dudu aşmıyor görünmektedir. 1 er ın nu unu 0 u ça ı- lecek olan siyasi ve ekonomik manya'yı iktısadi otarşiden 
tarafane go··rmekted' Nutuk Fransa, Belçika ve ır. mcs'elelerin birbirlerine bağ- daha ziyade infirade se·ıkede-

( Çekoslovo ) gazetesi, bu Hollanda'ya karşı umumi te· lanmış tezini daha mantıki cek fikri bir otarşi olduğunu 
tk h h ld b l ·1 l minat vermektedir. Fakat müs-nu un, er a e eyne mı e şekilde tebarüz ettirmektedir. yazmaktadır. 

vaziyette bir vehamet doğur- bet bir değeri olmıyacak olan Halbuki M. Hitler silahlar Londra, 1 ( A.A ) M. 
.. kt d bu teminat bundan evelki be-mıyacagını yazma a ır. mes'elesini Alman devletinin Hitler'in nutkunda M. Blum'a 

ltalya matbuatı, Hitler'in, yanatın yeniden teyidinden d f h 1 k d mü a aa i tiyaç arı a rosu cevap vermemiş olması bu-
nutkundan memnun görünüyor. başka birşey değildir. · · s kmatad ıçıne o ır. rada inkisarı hayali mucip 

(Mesacero) gazetesi bu hu· Dig" er mt!s'elelere gelince, D"ğ ta afta M H"tl " ı er r n · 1 er ın olmuştur. Rayiştağ'da da söy· 
susta diyor ki: nutukta sürprizlere aid olan b yanatı Almanya'n ·1Ah e ın sı a sız· lenilen nutuk müsbet hır ma· 

"Bu nutukla, gerek şekil cümleye rastgelinmekte fakat lanmıya herhangi bir iştiraki 
itibarile gerek muhteviyatı hiçbir sarih ve açık ifadeye hakkında hiçbir vadı ihtiva hiyeti arzetmekle beraber müs-
dolayısile tamamen mutedildir hiçbir pratik mülahazaya te· etmemektedir. temleke talepleri ihtiva etmesi 
ve hiçbir şeyi imkan haricin· sadüf edilmemektedir. Bu ci- Stokholm, 1 (A.A) - Bü- de vaziyeti müşkülleştirmiyor. 
de bırakmıyor, diğer taraftan het salahiyettar mahafil tara- tün gazeteler M. Hitler'in Al· işte M. Hitler'in nutku mat-
hakikatın bir tefs'rine müste· fından tesadüfle karşılanmıştır. man'ları Nobel mükafatını ka· buata bu mülahazaları telkin 
nid bütün anlaşmalara da ka- Bu mahafilin kanaatına göre bulden menetmesini hayret etmiştir. 

_ _ _ ı_ı_a_ı_k_t_u_tu_o_r. ______ M_. _E_d_en_'_in __ n_ut_k_u_ A_ lm_a_n......_a __ v .... e._a...._in...,fi....,· a .... l .... i.....,le_.k_.a .... r ..,ı.....,la-m_a-k-ta_d-ır._·....ı...-.::.B..:..e...!:?l~!ad~~) A.A) - Vremc 

Polonya dışba
kanı M. Bek --· ..... ···---Bir Alman gazete

sine mühim beya. 
natta bulundu .. 
Varşova, 1 (A.A) - Hari

ciye nazırı M. Bek Alman 
Volkischer Beobahter gazete
sine verdiği beyanatta Alman
Polonya ademi tecavüz mua
hedesinin bundan üç sene ev· 
vel olduğu gibi bugün dahi 
Avrupa istikrazının en mühim 
unsurlarından biri olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

Her iki taraf da bu anlaş
mayı Fransız-Polonya ittifakı
nın mevcudiyetini tamamile 
müdrik olarak akdetmişlerdir. 
Binaenaleyh •Avrupa sulhunun 
bu iki mühim unsu.runun bir
birile tezad halinde bulunma
ması kadar tabii birşey ola
maz. 

Danzing'in ekonomik inki
şafı bu memleket için olduğu 
gibi Polonya için de mühim
dir. Öyle zannediyorum ki 
serbest §ehrin istikbalini bu 
sahada aramak lazımdır. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyata: Saat 12, 
30-14 Türk musikisi, havadis
ler, hatif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18, 

30 hafif musiki, 19,30 varyete 
musikisi, 20 Belma ve arka
daşları tarafından Türk musi· 
kisi; 20,30 Hasan Rıza tara
fından Arabça havadisler, 
20,45 Rıza ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi. 21, 15 
Şehir tiyatrosu operet kısmı, 
22 Ajans ve borsa haberleri, 
plaklarla seçilmiş sololar. 

Hatay bayramı 
İstanbul' da teza
hüratla kut/ulandı 

-Başı 1 inci sag/ada
önüne gelmişlerdi. Muzika is
tiklal marşını çalıyor ve halk 
büyük sevinç tezahüratı içinde 
Atatürk'ü selamlıyordu. 

Bu sırada Büyük Önder 
sarayın balkonunda göründü-
ler ve halkın gittikçe şiddet
lenen tezahüratına el sallamak 
suretile mukabele ettiler. 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük 
Eşya Piyangosu Planı 

l Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim
sesiz talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk 
Maarif Cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bir (Eşya piyangosu) yapılmıştır. 

2 Piyango 7 Şubat 1937 gününde Noter ve istiyeı l rin 
önünde Ankara' da çekilecektir. 
Bir bilet bir liradır. 3 

4 Çıkan ikramiyeler, taşınma ücreti bilet sahibine ait 
olmak üzere, istenilen yere gönderilir. lstiyenler çıkan 
ikramiyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanı 
ile Cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankara' da tevzi edilir. Taşrada bulunan 
ikramiye sahipleri biletlerini taahhütlü olarak Cemiyet 

6 
merkezine göndermek suretile ikramiyelerini alabilirler. 
ikramiyeler, listelerin basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

7 Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişinden en 
aşağı 24 saat evvel Cemiyet merkezini haberdar et-
meleri lazımdır. Aksi taktirde hiçbir hak iddia ede
mezler. 

8 Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul 
edilmez. 

9 7 Mayıs 1937 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler Ce
miyete bırakılmış sayılır. 

10 Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Adet Liralık Yekun lira 

1 3000 3000 Otomobil veya istenilen yerli eşya 
2 1000 2000 istenilen yerli malı eşya 
3 500 1500 " " " " 3 200 600 " " it " 

15 100 1500 ,, " ,, " 
25 50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
40 25 1000 Bir kadın veya bir erkek ,, ,, 

150 10 1500 Bir kadm ropluk ipekli 
250 5 1250 Çorap kıravat 

1800 1 1800 
2289 15400 

Çorap 

Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 
bollaştırmak ve bilgi yollarında yürüyen gençlerimizin rastlıya-
cakları güçlükleri kaldırmak amacı ile kurulan (Türk Maarif 
Cemiyeti) nin işini kolaylaştırmış olacakları gibi talihlerini de 
denemiş bulunacaklardır. 

Umum piyango bayii Hüseyin Bahri ve bilumum bayilerde. 

gazetesi, Führer'in nutku hak
kında ezcümle şunları yazıyor: 

- Bizim nazarı dikkate ala
cağımız cihet bu nutkun Av
rupa' da asabiyet ve endişeleri 
izale eden sulhcuyane tonuyla 
Yuoslavya' dan dostane bir 
lisanla bahsetmesidir. 

Politka gazctes;" M. Hitler'in 
Almanya'nın bazı menafi elde 
etmek için siyasi imtiyazlara 
mvafakat edeceği hakkındaki 
hayalleri kabili izah bir şe-
kilde izale ettiğini knydediyor. 

Varşova, 1 ( A.A ) - M. 
Hitler'in nutku Polonya mat
buatının sureti mahsusada na
zarı dikkatini celbediyor. Kur· 
jer Polki gazetesi, nutkun bil
hassa devletle milli iktısad 

ar~~ınd'!ki. J!kÜ,l)!!ŞC~\Lv)~şh 

eden kısnıile alakadar olmak
tadır. 

Polonya gazeteleri Führer'in 
hakikatı ve iktısad kRidelerini 

anlamak hususunda gösterdiği 
dirayeti bir kere daha teslim 
etmektedirler. 

Gazeteler harici siyaset hak
kında kullanılan sulhcuyane 
lisandan ehemmiyetle bahset
mektedirdirler. 

Ezas gazetesi bu nutkun 
beynelmilel münasebette gö
rülen gerginliğin izalesi için 
sarfedilen gayretleri takviye 
ettiğini yazmaktadır. 

Paris, 1 (Radyo) - Hit
ler'in söylevi, Fransız askeri 
mahafilinde endişe uyandır

IJJJStır 
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z f · v Manisa.: 
lıla ın tezahüratı 

Spilos dağının önünde büyük bir 
miting aktedilmiştir 

Manisa, 31 ( Hususi muha
birimizden) - Hatay milli za· 
feri, Manisa'da fevkalade par
lak tezahürat içinde tes'it edil
miştir. Saat 15,30da, Cumhu
riyet meydanında bir miting 
yapılmış, on bine yakın halk 
mitinge iştirak etmiştir. Uzak 
yakın köyleren yüzlerce atlı 
mitinge iştirak için gelmişti. 
Civar köylerdeki mektepliler 
bayraklarla, halk ve köylüler 
parti bayraklarile, büyük bir 
kalabalık teşkil ediyorlardı. 
Havanın soğuk olmasına rağ
men çok kalabalıktı. 

Vali Dr. Lütfü Kırdar, ko· 
mutan Korgeneral Rıza Artun
kal, Belediye reisi Avni Ge
micioğlu, Kültür direktörü Ah
med Naili Özeren, mektupçu 
Şevki Birsel, daire müdürleri, 
Ticaretodası ve Bor sa reisi ve 
azaları, dağcılık ve atlıspor 
kulüpleri mensupları hazır bu
lunmuşlardır. 

Evvela Moris Şinasi hasta· 
nesi başhekimi doktor Necdet 
çok veciz bir nuluk irad et· 
miş, Hatay'ın tarihini anlatmış, 
Hatay'lıların esaretten kurtul
duklarını bildirmiş ve dava
mızın Cenevre müdafaasında 
İngiltere, Sovyet Rusya, Bal· 
kan antantı devletleri mümes
sillerinin gösterdıkleri müza
haretten dolayı memleketimi
zin şükran duygularını kazan
dıklarını söylemiştir. Çok al
kışlanan bu söylevden sonra 
ilk tedrisat müfettişi Celal 

Alman sulhü .. . ···-- Başı 2 inci sahi/ede -
Anla~ılıyor ki hoöünkü silah 

yanşının önüne geçmek zamanı 
henüz hul\ıl etmemiş, ı;ok silAlıın 
hir lıaıb ılo~urncoğı .,..e hnrbın da 

r;alib ol un ma~lıib ol un bütün 
tnilletlerin harobisiııden başka Lir 
netice vermiyeccği fikri henüz 
llnıumi bir kanaat haline gelme· 
nıiştir. 

Buna acımak, fokat bu acı ha· 
kikaıi de kubul etmek lıizımıhr. 

Teferruata aid diğer noktalar· 
ıla Alman başnkili oldukça mü· 
s:ıid düşünceler ileri siirmekte Ye 

hatta Belı;ila ile Hollonda"nın hi· 
taraf lıklarına rİa) et temiontıuı dn 
lazclcrnektedir. Ancak iki ana f İ· 
kir hakkındaki mcnf i kanaatleri 
lııcyılanda dururken lıu ııı e 'clelc
tin bugünün dı:rdinc ne derer.eye 
kadar cevab w~rcccği muhtacı mii· 
lahazııdır. Bunlarla olsa olsa harb 
tehlikesi bir müddet için tehir 

Cdilıııiş olur; fakat ortadan kaldı· 
tılnııız. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Gürsoy tarafından da biiyük 
zaferin ehemmiyetini bildiren 
veciz bir nuıuk irad edilmiş 
ve alkışlanmıştır. 

Orta mektep talebesinden 
bir gencin manzumesini Üni
versite talebesinden Cevad'ın 

nutku takib etmiştir. Halkın 
coşkun tezahüratı devam et-
miş, mitinge iştirak eden halk, 
Vali Lütfi Kırdar'ın ve komu-
tan. korgeneral Rıza Artun
kal' ın önünden geçit resmi 
yapmış ve dağılmıştır. 

Atatürk' e, ismet İnöriü'ne 
ve Genel kurmay başkanı Ma· 
reşal Fevzi Çakmak' a, halkın 
şükran duygularını bildiren 
telgraflar çekilmiştir. 

Tezahüratın bundan sonraki 
kısmı Halkevinde geç vakte 
kadar yüksek bir samimiyet 
havası içinde devam etmiştir. 

Rus şairinin 
---···------

Öldüğü günün 100-
üncü yıldönümü 11 

Şubat'tadır 
Moskova, 1 ( A.A ) - 11 

Şubat 1937 tarihinde Türkiye 
saatile saat 22den 23 e kadar 
1744 metred R W İ 50 met
rede R N E 4 metrede R w 
G 31,23 metrede R A N is
tasyonları büyük Rus şairi 
Aleksandr Puşkin ölümünün 
yüzüncü yıldönümü münasebeti 
le verilecek bir radyo konseri 
neşrede ceklerdir. 

Program Puşkinin şiirleri 
üzerine muhtelif kompozitör
lerin besteledikleri eserlerden 
terekküp eyliyecek olan bu 
konser esnasınea izahat Türkçe 
olarak verilecektir. 
.. &t!:!U .. "Brll!!llMWIEl'WMllK!!lm ......... 

OORSA 
Ozum sataşları 

Çu. Alıcı K. S. 
351 İnhisar idare. 6 
161 Esnaf banka. 11 75 
118 A. T. üzüm. 13 25 
79 Alyoti bira. 13 25 
58 Ş. Riza ha. 14 75 
13 S. Emin 16 50 
13 Müftü z. Ah. 11 75 
3 Kaptan Nuri 18 

796 
400151 
400947 

Zahire satışları 

K. S. 
925 

20 25 
16 50 
13 75 
15 
17 50 
11 75 
18 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
120 Buğday 6 50 6 50 
100 Ken. pala. 350 350 

1 Va. çavdar 5 75 5 75 

Uçmağa dair 
Pazar günü biz sahaya gir

di 1<. Maçın ilk devresi bitmiş
ti. K. S. K 3, Göztepe O Göz
tepe'nin reisi olan bizim lbra
him, istifi bozmamıya çalıştı 

amma, ben arkadaşımın vazi
yetinin farkındaydım. Çarça · 
buk, Göztepe'liler de geldiler. 
Baktım: 

Hepsinde şafak atmış. K.S.K 
ve Altınordulular ise feryat ve 
tezahüratta berdevam! ( 3·0 ) 
demek, aşağı yukarı cepte 
keklik demekti. Hatta K.S.K. 
lıların ceplerinde Keklik gaga
ları ve bacakları gözüküyordu. 
ikinci devrede Göztepe ilk 
golünü attıktan sonra sahadan 
ayrıldım. Bir saat sonra Al
sancak iskelesi önünde idim: 

Bir de ne bakayım; K.S.K. 
lılar geliyor. Fakat ceplerin
de, ne Keklik sragası, ne de 
bacağı görünüyor. Şu Kekliğin 
muzipliğine bakın: 

Hepsi de birer-birer, K.S K 
lıların cebinden uçarak Göz
tepe'lilerin cebine girivermiş

ler.. Hani bazı avcılar vardır. 
Beraberce ava çıkarlar. Bazı
ları ç 1ntayı doldurur, bazıları 
hava, cıva alırlar ya, K.S.K la 
beraber, ava çıkan diğer spor
cula~ da aynı vaziyette kal
mışlardı. 

MaamaFih, bizim K.S.K'lı 

çocuklar, çok centilmen şey

lermiş doğrusu: 
Vapur Karşıyaka iskelesine 

yaklaşırken onlar, şarkı söy
lüyor; 

- Kaf kaf, sin sin sin, kaf 
sin kafi. 

Diye bağrışıyarlardı. Sahilde 
biriken halk ve gençler de 
bunu bir zafer teranesi sana-
rak iskele etrafına toplanmış
lardı. Neticeyi anlayınca hep 
beraber gülüştüler. 

Galibiyet, mağlubiyet, her 
ne olursa olsun, bence, genç
liğin şu n,~ş' esi kafi dır. Ço· 
çuklar ne yorgundular, ne me· 
yüs, ne birşeyl 

Bu da ayrı bir bahtiyarlık
tır. Size itiraf ederim ki; ben 
vaktile mağlub çıktığımız bir 
oyundan, suratı dizi yırtılmış, 
gözü, burnu patlamış bir va
ziyette eve girince, hıııcımı 

annemden, kardeşlerimden, 
hatta ağabeğimden alırdım .. 
Mahallede o gün herhangi bir 
yanlışlıkla spordan bahseden 
çocuğa sokakları dar getirir
dim. Bereket ki, şimdi bun
lar yok! 

Yenmekte, yenilmekte spor
cunun nasibidir! 

Çimdik 

İvon Delbos'un söylevi 

Akvam Cemiy 
bu sefer S 

lesi d·e sa 
- Başı 1 irıci sahi/ ede -
İngiltere ile olan büyük sa

mimiyetimiz, küçük antant, 
Polonya ve Sovyet'ler birliği 
ile olan anlaşmalarımızın sağ
lamlığı bizim için hep birer 
garantidir. 

Harbe karşı olan mücade· 
Jemizde diğer devletlerin ve 
bilhassa büyük Amerika de
mokrasisinin de manevi mü
zaheretini görüyoruz. Hiçbir 
kimseye karşı durmak veya 
dostluklarım1Z1 onlara karş1 
çıkarmak fikrinde değiliz. Bi
lakis bizim istediğimiz birbi
rine zıt fikir ve menafi blok
larının teşekkülüne mani ol
maktır. 

Delbos Hitler'in nutkuna 

-----------da temas ederek demiştir ki : 
Hitler'in nutkunda Fransa'ya 

karşı hiçbir hü:ı.ım bulunma
masını memnuniyetle kayde
derim. Hitler, Alman'lar ile 
bizim aramızda insaniyetçe 
mümkün hiçbir kavga mevzuu 
olamıyacağım söylemişti r. Bi
zim de fi l.ıi miz ve arzumuz 
budur. Fakat dünyada bizler 
yalnız değiliz. Harbın muha· 
fazası bizim elimizde olmiyan 
bir 1 akım umumi kaidelere 
tabidir. Bu kaidelerin meya
nında muahedelere riayet et
mek vardır. 

Delbos, Almanya' nın bir ta
raflı olarak muahede ahkam
larına karşı yaptığı ihlal ha
reketlerini hatırlatarak şöyle 

lzmir Yün Mens catı 
Türk A. Sirketinin 

~ 

Halkapınar kumaş brikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

atış yerler•• Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRİ KANDEMIROGLU 

• • 
tesır n 

' mese-
o du. 
demiştir; 

Hitler böyle hareket et 
mekle imzaların kıymetine is 
tinad eden itimadı her hald 
tarsin etmemiştir. Ancak Hit
ler'in nutkunda hatta silahsız

lanma hakkında bile müsbet 
kısımlar bulunduğunu teslim 
ederim. Bu nutuk heyeti umu
miyesi itibarile tetkik olunma
lıdır. Biz gerginliğin izalesi 
ve mukarenetin tesisi yolunda 
her türlü gayreti sarfetmeğe 
amade bulunuyoruz. Ancak 
bu başka birisinin aleyhine 

• 
müteveccih olmamalıdır. Bunu 
söylerken Sovyetler birliğini 
herkes gibi sulha muhtaç olan 
ve onu istiyen 200 milyonluk 
bir milleti beynelmilel camia
dan çıkarmak istemekteki isa
betsizliği ve tehlikeyi düşü

nüyorum. 
Nıhayet M. Delbos Fransa

nın iptidai maddelerin daha 
munsifane bir şekilde tevzii 
işin de teşriki mesaiye amade 
bulunduğunu, fakat bunun 
harbı beslememesi lazım gel· 
diğini söylemiş ve Fransa'nın 
kat'iyyen sulh azminde oldu
ğunu ilave ederek demiştir ki: 

Bu azmin yegana hududu 
eğer taarruza uğrarsak kendi
mizi müdafaa etmek ve giriş
tiğimiz taahhüdlere sadık kal
maktır. 

Amerika 
Yeni bir 
enflasyonu kar-
şılamağa çalışıyor 

Vaşington, 1 (A.A) -
Kredilerde yeni bir enflasyo
nu önlemek için Eü tedera 
Reserve Board 1 Mayıs 1937 
tarihinden itibaren ihtiyat fe
deral sistemine meesub olan 
bankaların kasalarında mev
duat üzerinden kanunun aza
mi olarak müsaade ettiği mik
tarı ihtiyat olarak ayırmala
rını kararlaştırmıştır. 

Federal Reserve kanatine 
göre, bu tedbir kanunu ban
ka ihtiyatlarını bir milyar 500 
milyon miktarında arttıracak 

kredilerin açılması 

için 500 milyon bir fazlalık 
bırakacaktır. Bu miktar pi· 
yasa ihtiyaçlarına kafi görün
mektedir. 
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1 - Onu, biz öyle düşünü- Osman reis kaşlarını çattı: Her üçü de güldüler.. elime düşerse onu kazığa ge-
r BU Uk K R ~ rüz agv al. Sonra bu kız çok Ne dedin, ne dedin? - Bilmem orasını reisi. çı"ririm vallahi!. Kaltak, bunu '----·-· y orsan omam ·---~~, 

cesur, gözü kara, düşmanına - İşte öyle!.. - Haraç mezad satacak hamamda çocuk doğurmak sa-
• 70 - Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin karşı merhametsiz, esire karşı - Anlat, anlat!. Masal da galiba! nıyor galiba!.. Ah ona bir ha-

- İnşaallah ben de bulu- yor, hem de düşünüyordu : zalimmiş. Yani domuzun hası olsa dinlemek doğrudur.. - Yok, yok .. Dedi-koduya ber yollamak imkanını bul-
nurum ağa! Bu bahis nereden tazelen- senin anlıyacağın.. - Nasıl anlatayım: Bir sürü kalırsa, kızı gemide hapsede-

t 
sam .. 

- nşaallah. . mişti?. Osman reis bir kahkaha şey .. Mariya, hepinizden top- cek, hergün işkenceler yaptı-
E Osman reis yumruklarını sık-

vet, Petro'nun keyfi yerin- Petro, tam zamanında gene attı: yekun intikam almağa yemin racak ve onu... b 1 d 
deyd· V l k lakırdının kutusunu açtı: - Ogw u1, sen de kulaktan etmiş.. Ölünceye kadar bu· - Söylesene be? mış, e ini oğrultmuştu. Şim-
k· 1

•• ~ziyet çok para ş~- k di ihtiyar Türk denizcisi, genç 

bılde ınkışaf ediyordu. Denız - Ah ağam ah, senin gü- duyduklarınla hemen kendini yoldan ayrılmıyaca · mış.. - Ne söyliyeyim ağa, çok 
ab O b k h · d d salıvermişsin. Biz onların ne- - Çok ı"yı· yapar! çirkin. Ben dinlerken ne oldu- bir kahraman gibi canlı ve 

h 
a, sınan reise ir çay vcy, o ·a peyı e saçın an 1 b l d 

azırlamıştı .. Çayı verirken; tutup kafasını koparsaydı.. lerini, ne çeşitlerini, ne kah- - Elinden gelirse adaya ğumu bilemedim. Ağzımı aç- ıey eti görünüyor u .. 

G - Neden? ramanlarını gördük .. Aldırma!. saldıracakmış . . mıyayım diye dilimi ısırdım Petro kendi kendine: ·b -. eçtiğin iyi oldu ·ağa 
b ed1- bende bu iş için kasa- - Bu kız, şeytanın ard ba- - Öyle değil Osman reis, - El. vallahi.. - Hn Türk böyle ise vay 
aya kadar gelecektim. cağını andırıyormuş. Oradaki benim duyduklarımı sen de - Evvela sizi öldürecekmiş. - Söyle sen, çekinme! halimize! 

M - Evet, iyi oldu.. Bu yıl, korsan, balıkçı kahvehanele- duyaydın .. Adam içerliyor val- - Canımı muska ile boğa- - Kızını korsanların kuca- Diye mırıldandı. 
aşaallah, zeytinler çok iyil rinde bu kızın methini yapa ]ahi .. Dinledim, dinledim, yut- zıma asmadım amma, adaya ğına atacakmış .. Hem de has- Sonrası var ağa!. 

s· - Allah versın, Allah ver- yapa bitiremiyorlar.. kundum, yuttum.. Öyle alaylı saldırması epiyce alaylı bir talıklı, sarhoş , sefil, kudurmuş Ne gibi? 
·~ağa! - Cevher mi yumurtlayor- konuşuyor, öyle palavralar st- iş .. Sonra.. korsan 
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Büyük Hatay zaferimizin lzmir' deki coşkun akisleri .. 
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; Hatay'h Doktor Dedi ki: Yüce Kurtarıcı, Biz Hatay'hlar, Kam81izm'in il 
; Ebedi Yolcuları Olduğumuza Bir Kerre Daha And içeriz! :l 
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Hataylı kardeşlerimiz namı
na Hataylı doktor söylüyor: 

Kuracağımız otoriter devletle 
Hatay hepimizin dilediği şekle 
yakın zamanda vasıl olacaktır 

Tezahürattan bir intiba 
Hatay'lı doktor lbrahim'in, 

Hatay'lılar namına irat eyle· 
diği nutuk: 

Sayın yurddaşlarım; 
Hatay'lılar bugün en büyük 

bayramını kutluluyor. Artık 
istiklaline kavuşmuş, idaresini 
eline alr.ıış ve benliğine sahip 
olmuştur. Geçmiş zamanlarda 
yaşadığı sıkıntılı günlerini unu
tar.aktır. 

On yedi yıl önce Fransız
lara emanet edilen aziz Hatay 
ülkesi, son günlerde kendisine 
teveccüh etmiş bulunan bir 
haksızlık ve yanlışlık karşı· 

smda tarihi anana ve şerefine 
tamamen uygun olarak büyük 
bir hassasiyet göstermiş, gerek 
Hatay Türk'lerinde, gerek ana 
vatandaki ağabeylerinde çok 
haklı olarak büyük bir aksüla
mel doğmu~tur. 

Hatay'lılar, Suriye intihabatı
na iştirak etmemekle, Suriye 
camiasına idhal için yapılan 
her türlü gayri meşru teşeb
büsat ve hareketlere, taşıdık

ları büyük imanla mukavemet 
gösterdiler. Bu hürriyet ve 
şeref mücadelesinde Hatay' dan 
yükselen feryatlar, anavatan 
nkdaşlarının da vicdanlarını 

rencide etti. 

Ve heyecana getirdi. Ta
rihte hiçbir milletin yetiştire· 
mediği yüce dahimiz, en az 
kırk asırlık bir Türk yurdu 
olan Hatay'ın esir kalamıya

cağmı cihana bildirdiler. Bu 
emre karşı bütün millet hep 
bir ağızdan evet kalamaz ce
vabım verdi. Bu kat'i açık, 

haklı ve çok kuvvetli karar 
karşısında bütün milletler sus
tular; durdular ve dinlediler. 
Yükselen bu vakur ve beliğ 
seste, dünya sulhunu bozmak 
istemiyen ve her milletin müs
takbel yaşamasını muvafık bu· 
lan Atatürk'ün sesi var. Bu 
sesi duymamak olmaz, diyip 
harekete geçtiler. 

işte bugün, ulu önderin ver· 
diği kararın tasdik edildiği 

gündür. işte bugün, kırk asır
danbcri Türk olan Hatay'ın 

istiklaline kavuştuğu gündür. 
işte bugün, Türk milletinin 
cihan emniyeti için açık kalple 
çalıştığını gösterdiği ve millet
leri de buna inandırdığı gün
dür. 

Aziz vatandaşlarım; 

bir zamanda Türk ulusu çok 
haklı olduğu milli davasını 

dünya sulhunun devamı için 
kuvvetlenmesini arzu ettiği 

Milletler Cemiyetinin yüksek 
kararına bırakarak bu işi de 
halletmi~tir. 

Bu muzafferiyetin kazanıl· 
masanda büyük dostlarımız 
İngiltere ve Sovyet Rusya 
mümessilleri M. Eden, M. 
Litvinof ile müttefiklerimiz 
Yugoslavya, Romanya ve Elen 
devletleri mümessillerinin gös
terdikleri samimi ve ciddi 
alakayı milletimiz tarihine 
büyük bir sevgi ile kaydeder. 
Şunu da tebarüz ettirmek İs· 
teriz ki, Türk milletinin yaban· 
cı ve bilhassa Arap milleti 
ile halledilmemiş hiçbir top· 
rak davası kalmamıştır. 

Suriye de dahil olduğu 

halde bütün Arap camiasının 

tam bir istiklal ve hürriyet 
içinde yaşamalarını ve bu 
hususta icap eden hertürlü 
yardım ve müzaharette bulun· 
mağı da kardeşlik borcu te
lakki ederiz. 

Fransa, bu milli davamızın 
hallinde aramızdaki samimi 
dostluğa uygun bir tarzı ha
reket ittihaz ettiğinden dost
luğumuz temadi edecektir. 

ilk günlerdenberi kurtulma· 
mız için çok yakın bir alaka 
ve hassasiyet gösteren anava
tan ırkdaşlarımıza ve hepimi
zin ulusal duygularını tebarüz 
ettirerek dünya efkarına du
yuran Ulu Önderimiz Ata
türk' e ve diğer devlet ricali· 
mize, Türk matbuatına son
suz minnet ve şükranlarımızı 
bütün Hatay'lılar namına su
narken, gene bu kutlu günü~ 
müzde şu muazzam ve içten 
gelen coşkun toplantınızdan 

kuvvet ve ilham alarak di
yorum ki: 

-Kuracağımız otoriter dev· 
let teşkiJatile Hatay, hepimi
zin dilediği şekle yakın bir 
zamanda vasıl olacaktır. 

Cihan şunu çok iyi bilme
lidir ki, Tüı k ulusu, dostları 

ile çok dost, ve düşmanlık 
yapmak istiyenleri de kendine 
dost yapmıya çalışan ve fakat 
şeref ve vekarını korumasını 
da çok iyi bilen ve bu hususta 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmı
yan bir ulustur. 

Halkevi namına muallim Ihsan söylüyor 

lı-mir Halkevi namına 
muallinı Ihsan söylüyor: 

I' 

.h ' tarı e 
! 

Yeni H<ı.tay varlığının 
şeref vermesini dileriz! \. ____________________ J 

Muallim lhsan'n pazar 
günkU tezahüratta Halk· 

evi namma söylemiş 
olduOu nutuk 

Aziz kardeşler, 
Gene gönüllerimiz sevinçle 

dolu, gene gözlerimiz neş' e 
ile parlamış, bu tarihi mey· 
dana gene toplandık. Elbet 
bugün de konuşacağımız, 

övüneceğimiz birçok şeyler 
var. 

Biz fzmirlileri, daima yaşa
mağa yükselten, daima ileriye 
hamle yapmağı öğreten bu 
tunç heykele baktıkça, içimiz 
tazelenir. Ondan hergün yeni 
ilhamlar alır, yeni fikirlerle 
besleniriz. Bu tunç heykel; 
nasıl rüzgar ve fırtınalara fü
tur etmeden dimdik duruyor 
ve bütün hırçınlıkları kolayca 
yeniyorsa işte Atatürk Türki
yesi de bütün fırtınaları sulh 
yolile ve milletler cemiyetine, 
onun sulhperver varlığına ina
narak ·ve ona hizmet ederek, 
dünyaya, sulhsever bir millet 
olarak her zaman örnek olu· 
yor. 

Biz kendi yurdumuzda sulh 
içinde, büyük fabrikalar aça· 
rak ilerleme yolunda hızla 
bütün dünya ve Suriyeli kom· 
şularımız biliyoriar ki bizim 
hiçbir yabancı toprakta gözü
müz yoktur. 

Biz, kara günler görmüş 

ve şimdi nura kavuşmuş in· 
sanlar olduğumuzdan, kardeş 

Türklerin karagün geçirmesine 
gönlümüz razı gelmez. 

Onun için CenevredP. Türk 
doğmuş, Türk olarak yaşamak 
hakkı verilmemiş Hataylı Türk 
kardeşlerimizin de kendi işle
rini kendileri görmeleri ıçın 
istiklali rini istedik. 

Bu fikrimiz, Hatay'da bulu· 
nan sayıları az Çerkes ve Er
meniler tarafından da doğru 
görülmüş, onlar da Türk Ha
tay davamıza katılmışlardır. 
Türkiye'nin dürüst hareketi 
bazı unsurlarda saltanat dev
rinden kalmış suitefehhümleri 
bile izaleye kafi gelmiştir. 

Türk'ün herkese dost olduğu 
anlaşılmıştır. Davamız, Ce· 
nevre'de konuşulurken, dost
larımız olan Rusya, lngiltere 

---------·tutm ıyan ve tutmıyacak olan 
biz Hatay'lılar, kurduğun Ke
malizm rejiminin ebedi VI! yo
rulmaz yolcu!arı olduğumuza 

bir kere daha burada and 

ve Balkan aıılanhna d~hil Yu
nanistan, Yugoslavya, Roman· 
ya, yeni Türkiyc'nin dürüst ve 
metin siyasetine güvenerek 
bize yardım ettiler. Davamızda 
raportörlük yapan M. Sandler 
bu haklı dava için çok çalıştı. 
Biz Türk'ler, dedelerimizden 
kalan en büyük meziyetleri· 
mizden birisi de, hakkı gü· 
denleri sevmektir. Bu dostla· 
rımııa içt<:n gelen bağlılıkla
rırnızla onların yardımlarının 

hatıralarını daima saklıyacağız. 
Bugün Fransız'larla da ara· 

mızda anlaşamadık bir şey 
kalmamıştır. Biz Fransız'larla 
olan dostluğumuzu bugün daha 
kuvvetli olarak hissediyoruz. 
Her iki tarafın . iyi niyetin en 
güzel hal neticesi alan Hatay 
işi, bundan sonra iki milletin 
esaslı dostluk bağı olacaktır. 

Suriye'li komşularımızla 
uzun yıllar beraberce yaşamış 
olduğumuzdan onları eski bir 
dost olarak severiz ve her· 
kesten evel miistakil olmala
rını istediğimiz Arab'ların sa-
adet ve inkişafını özcandan 
dileriz. 

Ey yeni Türkiye'nin ateşli 
varlığı! 

Büyük Atatürk, yurdumu
zun dışında Hatay' da bulunan 
Türk kardeşlerimizi istiklal ve 
hürriyete kavuşturduğu biz; 
lzmir'liler, bugün burada Bü
yük Atatürk'ün önünde Ha· 
tay'lı kardeşlerimizi tebrik 
eder, yeni kuracakları varlık· 
larının uzun olmasını, tarihe 
şeref vermesini, en doğru ve 
en iyi yoldan şaşmamalarını 

dileriz. 
Yaşasın Hatay! 
Yaşasın Cenevre'de sulh 

yolu ile bütün müşkülleri ye
nen f s:net lnönü hükumeti! 

Yaşasın Büyük Atatürk! 
~--~---~----------~ 

Göçmen evleri 
Komisyon çahşmalarma 

devam ediyor 
Vilayetimiz dahilinde inşa 

edilecek göçmen evleri için, 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Cevdet Saraçoğlu ile 
Ziraat Müdürü Nadır, Nafıa 

inşaat mühendisi Nüzhet'ten 
müteşekkil komisyon tetkika
tına devam etmektedir. 

Şimdilik Torbalı'da yapıla

cak evler ve mahaller tesbit 
olunmuştur. Komisyon azaları, 
Çarşamba günü kıııık ve Ç·ın
'darlı'ya Perşembe güniı'dc 

Çeşme ve Alaçatı'ya giderek 
tetkikatına devam edecek 

/zmir'liler namına doktor 
Behçet Salih Uz söylüyor: 

Akdeniz'in neş' e ve sevinçle 
kabaran Ege sahille

rinden kardeş Hatay'a selam! 

Te7ahüratlan diğer bir intiba 
Sayın hcmşeriler, Ak<leııi- milletinin vahdetindeki kudret, 

z'in uyanık ve imanlı Türk canlılık gözleri kamaştıran bir 
çocukları; parlaklıkla bir defa daha mey· 

Birkaç gündür, bütün Türk dana çıktı. 
ulusu gibi biz de zevkli bir Genç ve inkılapçı Türk mil-
sevinç dalgası içinde yüzüyo· leti heran yeni hamlelerle 
ruz; 3600 senelik Türk Ha- yükseliyor, karada, denizde 
tay istiklale kavuştu. Bu çok ve havada güvenilir bir kuvvet 
sevinçli bayram hepimize kut- olduğunu gösteriyorsa, hariçte 
lu olsun.. her gün biraz daha seviliyor 

Kanı bizim, tarihi bizim, ve takdir ediliyorsa bunun 
Türk olan ve Türk yaşıyacak sırrı, şeflerin halka, halkın 

olan Hatay ve oradaki kar- şeflere olan derin ve içten 
deşler, bu zafer sizlere de sevgilerindedir. 
kutlu olsun.. Bütün dünya artık, asil 

Akdeniz'in neş'e ve sevinçle Türk milletinin yeni;yükselişleri 
kabarıp coştuğu Ege sahille- için ve umumi sulh ve huzur 
rinden size yüz binlerce se· uğrundaki samimi isteğini ve 
lam ve taşkın sevgilerimizi sarfettiği mesaiyi tamamen an-
göndcriyoruz. lamış bulunuyor. 

istiklalin ne demek oldu· Akvam Cemiyetinin Çanak-
ğunu çok iyi bilen İzmir'liler, kaleden sonra Hatay için de 
Egc'nin arslan ve yılmaz ço- Türk'ler hakkında aldığı ye· 
cukları; rinde ve haklı karar bunun 

Dün bizi esaretlen kurtaran en güzel bir delili ve müka-
Büyük Atatürk, bugün de fatıdır. Bunlarla Cemiyeti Ak-
Hatay'ı ve oradaki kardeşleri· vam kalplerdeki emniyet ve 
mizi istiklale kavuşturdu. sevgiyi derinleştirmiştir. 

Türk ulusu, Atatürk'ün ön- Cemiyeti Akvam milli Ha· 
derliğile 15 senelik zaman için- tay davasını, Türk milletinin 

de ne yaman bir tarih yaşadı, bu haklı ve hassas davasını 
birbiri arkasına ne yüce milli dürüst bir şekilde halletmekle, 
davalar kazandı. ciddi ve çok tehlikeli olan 

Bütün bunlar; Türk mille- mevzuların, davaların bile in-
tini daima iyiye, daima gü- sani ve medeni yollarla hallo-
zele ve büyiiklüğe götüren lunabileceğini bütün dünyaya 
baha biçilemez bu eserler bize göstermiş oldu. Cemiyeti Ak-
ayni zamanda yarını da ferah- vamın hak güder yüksek var· 
lık ve emniyetle bağışlamak- lığını sevgi ve saygı ile se· 
tadır. Biz, Büyük kurtarıcımı· lamlarız. 
zın Önderliği ve onun vefa- Bu davada, taraflardan biri 
kar arkadaşı aziz Başvekilimi- olarak karşımızda bulunan 
zin candan çalışması ile, hiç- Fransa hükumeti ile Fransız 

bir millete nasip olmayan bu milletinin temkinli ve hak mef-
terakki yolunda daha çok bumuna riayetkar tarzı hare-
yükselmeğe azmetmiş toplu keti, bu millet ile olan dost-
ve mütesanid bir milletiz. tuğumuzu da kuvvetlendirmiş 

Vakur, hassas, vefalı ve ça- bulunuyor. 
lışkan milletimiz, bütün milli Bu zaferden ettiğimiz istifa· 
davalarda olduğu gibi Hatay delerin biri de Sovyet Rusya 
davasında da Büyük Sef'in ve 1ngiltere gibi büyük dost· 
etrafında bir tek vücud gibi !arımızla ve müttefiklerimiz 
toplandı. Yugoslavya, Romanya ve Yu· 

Yüksek, vı::rimli ve tatmin· nanistan'la, beynelmilel sulhun 
kar mesaisini birçok defalar emniyetini takviye edecek daha 
denediği Cumhuriyet hükii- çok bir sevişme ve anlaşmıya 
metinin daima;hayırlı netice- varmış bulunmamızdır. Bu milli 
ler veren tedbirlerine başını davayı ·da derin bir alaka ile 
bağladı ve yanılmadığını bir takibeden Türk milleti yakın 
kere daha anladı ve böylece dostlarının ve müttefiklerinin 
lnönü hükumeti, Hatay zaferi kıymetli yardımlarını daima 
ile Türk halkının kalbinde yı- şükranla anacaktır. 
kılmaz bir fıbidc daha kur-.lu. Cemiyeti akvam konseyinde 

Sevgili lıemşcrilcr, Hatay davamızı samimi bir 
Hatay zaferi milli var lığı- isteklekle tedvir eden raportör 

mıza yeniden birçok kıymetler İsveç hariciye sayır 
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Karşıyaka Vapurları 
lzmir Liman işletme müdür~ 
Iüğünden K 5 K I• •k -Baıı 1 incisag/ada- ., ['' • . . ga ıp 1 en malzıımelcrile gezintiye katılmıt· soy üyar .. 

magv lu.A. p oldu }ardı, ı;por şuber.inde çalışan genı; bayan 

------- ve baylar da ıpor elbiseleri ve 

• Başı 6 ıncı sahi/ede 
mizi sunmakla hakiki bir saa· 
det hissediyoruz. 

Karşıyaka yolcularının soğuklardan istirahatlrrini düşünme~ 
kaygısı ile sefer programında ufak bir değişiklik yapılmıştır~ 
Sabahları 6,20 de kalkan vrpur önümüzdeki 3·2· 1937 çarşam· 
hadan itibaren 6, 15 de ve 7 ,30 da kalkacak vapur 7, 20 de Ô " " -1 k • h r. Af G Manisa atlıspor kulübü üye· numuzae ı a,-ta tay ve öz- leri ciheti askeriyenin kulüb Kendi hudutlarımız içinde 

kimseye bir garaz hissetme· 
ve saat 8 de bir vapur yalnız Alsancağa ve 8,05 te bir vapur 
Pasaport ve Konak iskelelerine gitmek üzere Karşıyaka i~ke· 
lesinden harekot~ edecektir. 

tepe takımları karşılaşacak için tahsis ettiğ'i atlara binmiş 
oldukları halde gezintide ha· den mütemadiyen çalışan biz 

Türk'ler, şahsi ve milli saade· 

Milli kümeye namzed GöztepeJltakımı 
Pazar günü Halk sahasında Hakem K. S. K. ın orta 

Şampiyona maçlarının en he- müdafini de sahadan çıkardı 
Yecanlı haftalanndan birisi da· ve K. S. K. takımı dokuı 
ba geçti. Göztepe - K.S.K. kişi ile oynamağa mecbur 
takımları karşılaştı, ve K.S.K. kaldı ve bu suretle Göztepe· 
takımı birinci devreyi 3-0 nin birbiri arkasına yaptığı 
ralib olarak bitirdiği halde 3 üncü ve 4 üncü gollerine 
0Yunu 4-3 kaybetti. Maçtan mani olamadı ve oyun 4- 3 
tvvel takımlar karşı·karşıya Göztepe'nin lehine bıtti. 

dizildikleri zaman birbirinin Göztepe'nin galibiyetini te· 
dengi görünüyorlardı. Fakat min eden en büyük amil oyu· 
fırsattan istifade etmesini bilen nun devamınca şuurlu oyna-
kazandı. Oyunun cereyan tar· malarıdır. Bu maçtan evel ya-
lını incelersek manevi ve ru· pılan Altay - Burnava maçını da 
hi kuvvetin en büyük rolü Altay takımı yidiği bir gole 
0}nadığını bu futbol oyunun· mukabil 11 gol atmak suretile 
da birçok şaşılacak taraflar kazandı. Bu oyunun da ha-
bulunduğunu görürüz. Mese- kemi maalesef maçı güzel 
la birinci devrede birbiri ar· idare edemedi. 
kası üç gol atarak seyircilerin Altınordu. Egespor'la kar-
talcdirini kazanan K.S.K. ta· şılaştı, maç baştan nihayete 
trnı ikinci devrede sanki baş- kadar Altınordu'nun hakimi-

takımmış gibi göründü. Bu yeti altında geçti; Altınordu 
devrede hakemin bazı haksız takımı 1-0 galip geldi. 
~tarlarından oyuncular asa- İkinci takımlardan yalnız 
ileştiler. En iyi oyuncuların-

d K. S. K. -Göztepe maçı ya-
an ikisinin hakem tarafından G 
~hadan çıkanlması bir hak· pıldı. Bu müsabakaya da öz· 
Stzlıktı. Bu yüzden, mağlub tepe'liler gelmediğinden K.S.K. 
Goztepe takımı; K.S.K. vazi· küçükleri seremoni yapmak 
Yttine geçti, ve bu mühim suretile maçı kazandılar. 
llıaçı kazandı. Oyun, Gözte- İkinci takımların diğer mii· 
Pe'nin akınile başladı. sabakaları sahasızlık yüzünden 
. le. S. K. lılar devrenin 12 yapılmadı. 
ill~i dakikasında kornerden Yirmi dört saattenberi ya-
kstıfade ettiler, Mehmed bir ğan şiddetli yağmur dolayısile 
•
1
afa darbesile K. S. K. fın yeni tamir edilmiş olan Al· 
l~ golünü kaydetti. Urla'lı sancak stadyumu çamur derya-

tahim'in ayağından 20 inci sına dönmüş olduğundan bi-
~~ 27 inci dakikalarda daha 1 
lı( rinci takım maçlarından zmir 
d 

1 gol oldu. 35 inci dakika- k 
an sonra Göztepe'liler oyunu spor-Demir5por, ikinci ta ım-

•ı;ınağa ve topu K.S.K. nısıf lardan da Altınordu-Egespor, 
saha · "k l Altay-Burnava ve lzmirspor-sına ıntı a ettirmeğe mu· 
;affak oldular. Fakat gol ya- Demirspor maçları tehir edil-
b~~adılar, devre bu suretle miştir. 

ı. Önümüzdeki Pazar günü 
tıı~k~~ci devrede Göztepe'liler şampiyonanın en mühim kar· 
b rıı ve azimle oynamağa şılaşmalarından Altay·Göztepe 
}' lşladılar. Penaltıdan bir gol maçı yapılacaktır. 
kaptılar. Bu gol Göztepe ta-
i~~ını harekete getirdi ve 15 Kır koşuları 
il cı dakikaya kadar K. S. K. Pazar sabahı Atletizm ajanı 
ısıf h d d l & sa asın an ayrılmadılar. Ferid'in sevki i aresi e mu· 

"Undan sonra K.S.K. solaçığı karrer kır koşularının ikinci 
t lsıtasile mukabil hücuma serisi yapıldı, davet edilen 
Çitc;.ti. Topu süren solaçık 18 atletler gelmemişti. Ancak Al· 

lgisi d h·ı· d d"" .. ··ıd·· &ey· a ı ın e uşuru u, tınordu takım halinde, ve K. 
ta ırciler Göztepe aleyhine ce· S. K. tan İbrahim olmak üze· 
kc V~rileceğini beklerken ha· re dört atlet iştirak etmişti. 

5000 metreden ibaret olan 
bu koşu Güzelyalı ile Balçova 

zır bulunmuşlardır. 

timizin verdiği samimi bir ha· 
yırhahlıkla komşumuz Suriye'Ji. 
lerin mütekabil dostluklarını 

Manisa valisi Lütfü Kırdar, 
komutan korgeneral Riza Ar
tunkal, Tuğkomutan lsmail 
Hakkı Alpan, kültür direktörü 
Ahmed Naili Özaran, mek· ve terakki yolundaki muvaffa-
tubcu Şevki Birsel ve öğret· kıyetlerini görmekle sevinece-
menler köy gezintisine kala· ğiz .. 
balık bir şekilde iştirak et- Türkiye cumhuriyeti hüku-
mişlerdir. metinin komşularii.e iyi geçın· 

Erkenden civar köyler halkı mek ve umumi barış yolunda 
da Horoz ve Muradiye köy- çalışmak siyaseti milletimizin 
lerinc toplanmışlardı. Köy ge· takdir ettiği ve tamamen benim· 
zisine iştirak edenler, köy ci· sediği bir siyasettir. Biz bu 
varında sıra olarak önde Ma siyasetin neticelerinden bizim 
nisa gençlerinden müteşekkil kadar diğer ulusların da isti-
muzika olduğu halde köye fade edeceklerinden eminiz. 
hareket etmişlerdir. Köylüler, 
vali ve komutan ile. Manisa 
münevverlerini heyecanlı te· 
zahürat içinde karşılamışlardır. 

Doktorlar, köyde hasta olup 
olmadığını sormuşlar ve has
taları muayene ve tedaviye 
koşmuşlardır. 

Köylülere spor, sağlık ve 
bağcılık hakkında konferanslar 
verildikten sonra Muradiye 
köyüne hareket edilmiştir. Köy· 
cüler, orada da parlak bir şe· 
kilde karşılanmışlardır. Kısa 
bir zamanda köylünün ve hal· 
kın yüksek sevgisini kazanan 
Lütfü Kırdar, alkışlarla ve: 

- Sağol, yaşa!. 

Sadalarile karşılanmıştır. 
Köy mektebinin geniş avlu· 

sunda toplandıktan sonra Tuğ
komutan Alpan, sporun vücud 
ve zeka üzerindeki iyi tesirle

Aziz hemşerilerim; 
Her büyük milli işimizde 

olduğu gibi Hatay davamızda 

da bize zafer ve saadet bah
şeden büyük varlığımız Ata
türk' e, 

Feyizli cumhuriyet tari· 
hinde Türk yurdunu ve ulu· 
sunu muvaffakıyetten muvaf · 
fakıyete kavuşturan aziz ve 
kudretli Başvekilimiz ismet 
lnönü ve hükumetine, 

Bu milli davamızı da Ce· 
miyeti Akvamda büyük bir 
dirayetle idare ve intaç eden 
Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüşdü Aras ve kıymetli mu· 
rahhas arkadaşlarına, kahra
man Türk ordusuna hisleri-
mizi ve isteklerimizi parlak 
bir şekilde aksettiren sayın 

rinden ve ehemmiyetinden hah· Kamutay'a ve matbuatımıza ve 
seden b~ nutuk irad etmiş, aramızdaki sevgiyi ve bağla· 
neslin, kuvvetli ve iri olması nışı kuvvetlendiren ve toplu 
için spora ehemmiyet veril- iş görmemiz terbiyesini veren 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde 17000 lira bedeli 

keşifli yaptırılacak cephanelikler kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 16 da iz. 
mir'de kışlada satın alma komisyommda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminatı 1275 liradır. 
4 Şartname ve projesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan ve şartnamesinde yazılı fenni ehliyetname ve dip
lomayı haiz bulunmaları şart olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ilncü maddelerinde istenilen 
belgelerile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

23 28 2 6 204 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 231 
1 - Ankara garnizon birliklerinin ihtiyacı için 40000 kilo 

sadeyağının kapalı zarfla eksiltmesi 10/2/937 çarşam-
ba günü saat 15 te levazım amirliği satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 
liradır. 

3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd ~
lerindeki vesikalarile birlikte teminat makbuz ve tek·1 

lif mektuplarım ihale gün ve saatından en geç bir 
saat e~veline kadar komisyona v~rmeleri. 24 29 2 6 , ' 

IZM/R 1 
Pamuk mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

Tele/on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak lzmir 

- Ucuz Satılık Fidanlar -
mesini, sporun her şubesinde partimize minnet ve şükran· 
çalışılmasını tavsiye etmiştir. larımızı sunalım. En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanlan (15-10) 

Manisa mektupçusu Şevki çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
Yaşasın cumhuriyet, yaşasın ı kt d T t ··b 1 d v t kt" d Birsel de köy kanununun köy· satıma a ır. op an mu ayaa o un ugu a ır e ayrıca 

Atatürk, yaşasın Hatay ıs- 0 1 10 t ·1At l kt 1 t" 1 · 1 · 'd B d lüye tt:min ettiği büyük fay· ı o enzı a yapı aca ır. s ıyen erın zmır e aş u-
dalardan bahseden bir nutuk tiklali... rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

iradetıniş, sözü Hatay ?:aferi· Birinci Sınıf Mutahassıs fine müracaatları. 

ne intikal ettirerek bu zaferin Dr. Demı·r Alı• Kemalpaşa icra memurlu· perşembe günü saat 11-12 de 
büyüklüğünü anlatmış, alkış· ğundan: yapılaeak birinci artırmasında 
lanmıştır. Şevki Birsel, iyi Kamçı oilu lzmir'de Tokatlı oğlu Faik'a teklif edilecek bedeli muham-
tatbik edildiği takdirde köy Cilt ve Tenasül hastahk· 750 liraya borçlu Armutlu'dan men kıymetin yüzde yetmiş 
kanununun ko··ye ve ko""ylu··ye · · Hacı Ahmed karısı Ayşe'nin beşini bulduğu takdirde ihale 

ları ve elektrik tedavısı b d 
tem.ın edeceg" ·ı yu""ksek varlık- Tepekli mev~iinde vaki şarkan edilecektir. Noksan bir e el 

lzmir · Birinci beyler sokağı t kl"f" h l" d .. t · · ··1 
ları anlatmış, Cumhuriyet hü- Elhamra Sineması arkasında Hacı Halil oğlu Ömer, garben e 

1 ı a ın e muş erının mu -
k k 1 k Ç

ay, şimalen kahveci Osman zemiyeti bakı kalmak şartile 
umetinin, öy üyü topra sa- Telefon : 3479 artırma müddeti on beş gün 

bibi yapmak için giriştiği son oğlu Mehmed Ali, cenuben uzatılır. 
hareketin büyük manasını izah İzmir Belediyesin- Hacı Süleyman bağlarile mah- 19 131 931 tarihine müsadif 
etmiştir. dud Şubat /323 tarih 85/86 

Daha sonra bakteriyolog den: numaralı tapu senedile muta· 

doktor Şevket, hastalıkların Fidanlığımızda bol sarrf olduğu 100 lira muham· 
sebepleri ve hastalıklardan men kıymetli bir dönüm iki 
korunma çareleri hakkındaki miktarda bulunan evlek, ve inlik mevkiinde vaki 
faydalı bir konferans vermiştir. her türlü SÜS ağacı şarkan Hacı Ahmed oğlu 

Mektep salonunda köycü· Mustafa, garben tarikıam, şi-
fidanları maliyet 1 k lb h" ğl lerin beraberlerinde getirmiş ma en oca ra ım o u 

oldukları soğuk yemekler bü- bedeli üzerinden sa- Hacı Mustafa, cenuben çakır 
yük bir neş'e içinde yendikten tılmaktadır. Beledi. oğlu Mustafa bağlarile mah-
.sonra avluda milli oyunlar dud ayni tarih ve 87 /88 ntı-

cuma güny ayni saatte yapı

lacak ikinci artırmasında en 
son ve en fazla teklif edilecek 
bedel mukabilinde ihale edi· 
lecektir. Yalnız dellaliye rü· 
sumu ile ihale pul parası müş· 
teriye aittir. Almak istiyen· 
lerin ihale vakıtlarında mu
hamme kıymetin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat ak· 
çası veya muteber milli bir 
banka mektubu ile icra daire
sinde hazır bulunmaları ve 

oynanmış, çok neş'eli vakit yeye müracaat edi- maralı tapu senedile mutasar
geçirilmiş ve bir a\.alık, bir lebilir. 2 5 322 rıf olduğu 150 lira muhammen 
bağ mütahassısı ıyı uzum kıymetli 2 dönüm ve Bozyö· fazla izahat istiyenlerin bugün· 
elde etmek için bağların nasıl Satılık Ev rük mevkiinde vaki şarkan den itibaren açık bulunan•şart 
budanması lazım geldiği hak· eskici Hasan, garben çakır nameyi görüp tetkik eyleme· 
kında verilen konferans din· Karantina' da Eski kapı so· oğlu Hüseyin. şimalen Hacı leri ve bu mülkler üzerinde bir 
lenmiştir. Köycülerin köyden kağında 7 numaralı ev satı· Ahmed oğlu Mustafa, cenuben guna hak ve alacak iddiasın· 

~ıl ltıın acaib bir kararile kar
~hŞtılar. Düşürülen oyuncu 
r11ş •dan çıkarıldı ve ceza vu· 
tıt;nu K.S.K. aleyhine yap· 
'-'e ı. 1<.S.K. lılar asabileştiler 
>'lp r>Öztepe'nin ikinci golü 

ayrılışları da samimi tezahürat lıktır. Üç kat üzerine on odası Hacı Hasan bağlarile mahdud da bulunanların 20 gün içinde 
arasında kısmen arızalı arazi içinde olmuştur. vardır. Her katın teçhizatı ayni tarih 89/90 numaralı daireye müracaatla hak ve 
üzerinde yapıldı. Neticede A. Her onbeş günde bir köy· eyrı olup icabında ayrı ayrı tapu senedile mutasarrıf ol· alacaklarını bildirmeleri, aksi 

ltıut1 dı. Bu golden sonra top 
~'8 trnadiyen K.S.K. nısıf sa· 

'"ela dolaşırken birdenbire 

O. dan Rıza Maksud 17 ,25,5 lere tertip edilen bu seyahat- kiraya verilebilir. Ev otuz lira;. duğu 250 lira muhammen kıy· halde tapu sicilinde kayıtlı 
dakikada birinci K. S. K. tan lerden çok verimli neticeler kira getirmeK.tedır. Su ve elek· metli iki dönüm iki evlek bağ- olmıyan bu gibi hak ve ala· 
lbrahim ikinci, A. O. dan Be- alınmakta, münevver ve köylü tirik tesisatı mevcuttur. Almak lan satılmak üzere müzayedeye cak sahiplerinin paylaşmadan 
sım ve Şevki üçüncü ve dör· başbaşa memleket işlerini ko· istiyenler ihracat gümrüğü tah· verilmiştir. hariç tutulacağı ilin· ilunur. 

iiililm .. ._ .... _...nuilimakiİlllii llild~ı~r· .. ...ı~r~~t~ki~A~ti~b~i~Sı~za~i~'~e~b~a~vu~ra~u•~·~.._:4~/3~/~9~3~7~t~a~ri~hm~e~m~üaa~d~u~~D~o~s~a~M~o.~3S~/~SS~4~w~·r~. ----~ 
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Olivire VE Şürekası ava rumu lzmir şubesin-
Limited Q/Q 40 

Vapur Acentası den; 
Birinci kordon Rees binası Kurban bayramında İzmir ve İzmir'e bağlı kamun ve köy· 

Tel. 2443 fktısad etmek istiyen· ler halkının kurumumuza bağışlıyacağı kurban derilerile bar· 
LONDRA HATTI lre, ışığı bol, ömrü sakları 25111937 den ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Kat'i iha· 

11THURSO,, vapuru 7 şu· uzun lve sarfiyatı !az leleri 15121937 pazartesi günü saat 16 da yapılacağından is· 
batta gelip LONDRA ve~ olan: , teklilerin şeraiti görmek ve fiat vermek için hergün karşılıklı 
HULL için yük alacaktır. M t l J artırma için de ihale günü saat 15 te şubemize uğramalan ve 

"POLO,, vapuru şubatın e 8 
1
Um lzmir'e bağlı ilçe şubelerile lzmir civarındaki il ve ilçe şube· 

sonunda LONDRA, HOLL '' D !erinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmiş bulundu· 
ve ,ANVERS'ten gelip yük '' ğundan isteklilerin bu şubeler şeraitini de şubemizden göre· 
çıkaracaktır. Lambala-;{n~heryerde bilecekleri ilan olunur. 26 2 9 251 

LIVERPOOL HATTI aramalıdırlar. SIHHAT BALIKYAGI "DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan g\!lip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINIE 

11GALILEA., vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

----m!!lllml--IR!l!!S-F r ate l l i Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NERLANDA,S 
KUMPANYASI 

SiS " HERMES ,, 7/2137 
de beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA oRlENT LİNİEN 
KUMPANYASINA 

SiS "GUNBORG,, 8 şu· 
buata doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, GD· 
YNIA ve~: ISKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA,, 18 şu· 
batta beklenmekte olup yü· 
künü 'tahliyeden [sonra ROT
TERDAM, HAMBURG NOR· 
VEÇ ve ISKANAVY A liman· 
lanna yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIME -
ROUMAIN: KUMPANY ASI J 

SiS "PELEŞ,, 12 şubatta 
beklenmekte olup PiRE, MAL
TA ve MARSlL YA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "LABA JULİA,, 28/'J. 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARS İL· 
YA limanları için yük ala· 
caktır. 

ikinci kordonda FRATEL
Lİ SPERKO vapuru acenta· 
lığma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

.:.ım----·-·-" UM DAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic I.ines 

Limited 

ıu ıı-
t 

1 &irca02l 
• • • \ ' 1 1 • ' • • • .. ·-· · f ~ . • "ı • ' • 

W. F. H. VAN- ~Uşak belediye reisliğinden; 
Der ZEE & CO Belediyemizin açık olan fen memurluğuna istekli olanların 

• müracaatı ilan olunur. Taliplerin diplomasını hamil ve musad· 
V. N. dak şehir planını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine 

DEUTSCHE LEVAN- elektrik ve su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Müracaata 
TE LINİE. HAMBURG evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. 26 28 30 1 253 

ba~~~~~~~;~i;. v:~~b~t; ~~~ ~lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ~ıllllllllllllllllllUllllllllll 

Non·eçya bıılıkyağlnnnın en halis:idir. Şerbet gihi içilir, 2 defa süzülmüşıiit' 

. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

T.N. K 
a''v''11 U Un. 

dar ROTTERDAM, HAM· - ;;; 

BURGve BREMEN için yük= A. Kemal Tonay =---------·---"" 
kabul edecektir. - T•• k ff k fl d 

AMERiKAN EXPORT LİNES = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları Ur 8V8 UrUmU .'~Y in ŞıJ 
THE EXPORT STEAMSHiP = Birinci Sınıf Mütahassısı = besi başkanlıgv ından 

CORPORATİON = = "EKSMİNSTER,, va_;"uru 30 - (Verem vesaire) - Aydın merkez kazasile Çine, Bozdoğan, Söke, Nazilli vt 

ikinci kanunda bekleniyor. _ Dasmalıane istasyonu karfısrndaki Dibek sokak ha:ında 30 sayılı = Karacasu kazalarına ait kurban deri ve barsc.kları 25/1/93 
NEV-YORK için yük kabul - ev ve muayenehanesinde sahalı eaııt 8 den akşıım saat 6 ya =: tarihinden 15121937 tarihine kadar müzayedeye konmuştur. 
eder. - kaJar hıısıalarını kabul eder - Buna ait şartnameler İzmir, Aydın, Denizli, lstanbul, Manisi 

"EKSLINA,, vapuru 3 şu- mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4775 llllllllii Turgutlu, Muğla, Milas, Uşak Hava kurumları şubelerinde go 
batta beklenilmektedir. NEY- Mu·· cel ı ı·ı A ı ı· Rıza rebilirler. 
YORK içın yük kabul eder. Taliplerin ihale günü Aydında bulunmaları veya o gün tel 

PIRE'<len AKTARMALI graf muhaberatı ile müzayede iştirak etmeleri ilan olunur'· 
SERi SEFFRLER Yeni Kavaf far çarşısı No. 34 2 9 31Ll 

AMERİCAN EXPORT . O O ü""O "HELLAS,, vapuru 27 ikinci LİNES NES Ltd. LIVERPOOL "TROYBURG,, vapuru 30 ISTANBUL NAFIA M D RL u NDEN: 
kanunda beklenilmekte ROT- The Expoıt Steamship "JESMORE,, vapuru 7 şu· ikinci kanunda beklenilmek- 26121937 cuma günü saat 15 te İstanbul' da Nafıa müdürl~ 
TERDAM, HAMBURG ve Corpc.ation batta beklenilmektedir. Lİ· tedir. ROTTERDAM, HAM- ğünde 19112 lira keşif bedelli yüksek Deniz ticaret mekteb 
ANVERS limanlan için yük "EXCHORDA,, vapuru 29 VERPOOL ve ANVERS'ten BURG ve BREMEN için yük kalorifer işleri kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. , 
alacaktır. i yu··k getı.recek ve BURGAS alacaktır. Mnkavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, umumi ve fenli 

ikinci kanunda PıRE'den ha-PHELPS LİNE VARNA, KôSTENE lı·man· "GLUECKSBURG,, vapu- şartnameleri proje keşif hulasası ile buna müteferri diğer e' 
PHELPS BROS & CO INC reket edecektir. BüSTON ve 

NEV· YORK · NEV-YORK limanları ıçın ları için yük alacaktır. ru 8 şubatta beklenilmekte- rak 96 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 
Gie ROYALE HONGROlSE dir. ROTTERDAM, HAM- Muvakkat teminat 1434 liradır. 

"IDEFJORD., vapuru 18 yük kabul eder. DANUBE "MARlTİME,, BURG ve BREMEN için yük İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 10,000 liralık b 
şubbatta beklenilmekte NEV· "EXCALİBUR,, vapuru 12 BUDAPEŞTE kabul eder. işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış oldtıt6 YORK limanı için yük ala· şubatta PİRE' den hareket ede- "MARİTZA 28 f " caktır. cektir. BOSTON ve NEV- "DUNA,, vapuru şubat or· " vapuru müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarı /-

şubata doğru beklenilmekte- 2·937 cuma günü saat 14 e kadar Nafıa müdürliig" üne "' 
Vapurların isimleri, gelme YORK limanları için yük ka- tasında beklenilmektedir. BEL· dir. ROTTERDAM, HAM· 1305 ~ 

tarihleri ve navlun tarifeleri bul eder. GRAD, NOVfSAD, BUDA· BVRG ve BREMEN için yük meleri. 2 7 12 17 554 ~ 
hakkında bir taahhüde girişi· Seyahat müddeti PiRE . BOS- PEŞTE, BRATISLAV A, Vl- alacaktır. lzmir Vilayetinden: 
lemez. TON 16 gün. YANA ve LlNZiçin yük ala- Vapurların isimleri gelme ı~ 

Birinci kordonda "UMDAL,, Seyahat müddeti PiRE · NEV· caktır. tarihleri ve navlun tarifeleri Umumi Meclis Şubatın 15 inci pazatesi günü fevkalade~~ 
UMUMİ DENiZ ACENT A· YORK 18 gün. ARMEMENT H. SCHULDT bakında bir taahhüde girişi· rak toplanacağından üyelerin mezkur günde saat 14 te f-ltı0 LiGi LTD. vapuru acentalı·ıır. JOHNSTON WARREN LI- HAMBURG lemez. Telefon No. 2007 2008 met konağında Meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 32 
ğma müracaat edilmesi rica ________________ ml ____ mıı.:ı:m•a-ı.ıı .. ______ m?:~ .. -----IBR'.l~--m;ı&ıı.11&--ırmıa::::.-ıml~ 

olunur. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bO 
Riz binasında No. 166 

Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


