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Otleri kama§bran Türk medeniyetinin de2er I 
· \'esika ve hazinelerini meydana ~1kar1yorlar 
, ~ ..ac>•• -
~tetn1en ba)1an Äfet'in gög·üslerin1izi lovan~la kahartan \'e Türk 
tdeniyetinin nekadar ~ün1ullü ve bütiin <liinya n1edeniyetlerinc esas 
~ ve ana o]dugunu i~bat eden derin ve degerli söylevi 

' ~e bölgesindeki taribsel : ögretmen Afet'in ba~kanh · lerini görmü~ ve Bozdaga 
er Qzerir de tetkikler gmdaki heyet; dün sab c. h Gölcük'e \:1km1~lard1r. 

.~ak i~in 11ehrimize gel- motokarla Ödemi~e gitmi~tir. Ödemillten dönen heyet ~eh-
olln Türk brihi ara1tir- Heyel üyelerinden bir k1s- rimizin Antikite müzesmt 
kurulu ikinci ba§kan1 m1 izmirde kalarak eski gezmi§ler ve müze direktö-
-- lzmir ile §ehrin muhtelif yer- rü Bay Saläheddin Kantar'm 

, llnan Cumur lerindeki öntükleri, Kadife izahatim dinlemi~lerdir. 
kalesini, mimari müzeyi zi- Bundan sonra ilbayhg1, 

1-

Reisi yaret etmi~ ve tetkikler yap- Parti merkezini, $arbayhg1 
~ m1~br. ziyaret eden heyet ak,am 
aman <;ekiJecek ? Ögretmen Afet'in ba~kan- 1ereflerine $arbayhg1m1z ta-

hgnnda Ödemife gelenler; rafmdan §ebir gazinosunda 
oradan otomobiUerle Birgi verilen bir §ölende bulun-
nahiyesine giderek nahiye mu~lard1r. 
merkezindeki Türk öntükle· (Sonu 4 üncüde) 

f:•i"i 11'!"11 fs;'.11 111"111 11~11 "+'II p;q ~ 
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Be1ler komitesi 

Insan kuvveti ile hareket eden u~aklarda büyük bir tekemmül 
ad1m1 atan Alman mühendisi hükumet erkim ile Alman 

lngiltere donanmasr 

Cebellütank, 17 (A.A) -
Hud Renoun Orion Neptum 
Arsil kruvazörleri ile Visriy 
Veka, Venetia ue Valorus 
torpido muhripleri fngiltere
deu buraya gelmi,lerdir. 
Ja§ka gemiler beklenmek
tedir. 

Atina, 17 (A.A) - Her 
sene oldugu gibi bu sene de 
lngiliz Akdeniz donanmasm
dan 26 z1rhh kruvazörle ü~ 
torpido muhribi 26 EylUl ile 
15 llkte~rin arasmda Argos
toli, Korfu ve Navarin liman-

~ 11.„11f 

raporu 

nu bildirmek i~in 
boyunlarmda as1h bir 
aleti hemen ag1zla
rma alarak dönerler-
ki bu bir nevi rapor 
hizmetini görür. 

Y ap1lan tecrübe-
lerde köpeklerin gös
terdikleri muvaffak1-

larmda demirliyeceklerdir. 
Londra 17 (A.A) - Bu 

sabahki gazetelerden birinin 
italyanm Habe~istana hare
ketlerde bulunmas1 i~in bu 
y1lm ba~mda lngiltere ile 
ltalyan arasmda konu§malar 
yap1lm1~ oldugu hakkmdaki 
yaz1smdan bahseden resmi 

lngiliz 'revenlerinde ltalyao1n 
Habe§istana dogru geni~letil
mesi hakkmda B. Mussolini 
terafmdan lngiltereye konuf
malar teklif edildigi f akat 
bu i§in süel tarafmm hi~ bir 
vak1ti bahsedilmedigi söylen
mektedir. 

[ Sonu 4 üncüde ] 
,..~ 

~d 

Eski Yunan kralr 
----------------0000----------------

N eden birden bire Yunanis-
tana dönmek istemiyor? 

11 Elefteros Antropos„ ga- düJer ortada iken kral Yor-
zetesi bu ba§hkla yazd1gi kinin hemen ellerini salhya

KRAL YORGi 
bir ba§ makalede diyorki: 
11 yunanistandaki firka pa· 
brdilan, cumuriyet~ilerle kra-
liyet~ilerin birbirine savur
duklar1 küfürler, reyiam me
seltsinde gösterilen tered-

rak Yunanistana dönmesini 
beklemek garibtir. 

<;ünkü ona babas1 Kral 
Kostantin gene Yunanista
kayna§bg1 bir zamanda Yu
nanistandan firar etmeie 
mecbur oldugu zaman fU 
sözleri söylemi~ti : 

- Sonu 4 üncüde -

~~mdilik 
(Mevzuubahs) 
Degil! 

B. VOZAKIS 
Atina (Özel) - Bay Zay

misin <;aldaris ile olan son 
müläkatmdan sonra vuku 
bulan beyanetini ne,reden 
baz1 Atina gazeteleri parle
mento ba1ka01 bay Vozaki
sin cumur ba~kan1mn yerine 
ge~mesinin bu günler i~in 
(mevzuubahis) olm1yacag1n1 
ileri sürmektedir. 
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No. 

3882 



( Walkaa Seil ) 

Türkün adrnr Türk sularrnda 
1eiliz z1rhbsm~nasd habrd1m? Dünyaya yaym1§ Türk pehli-1 

vanlar1n1n menkabelerinden Bunu denizaltJ gen1isinin kahrarnan kun1an 
dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 
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Ancak tekneyi priskop de-1 

alijinde muhafaza edebile
w kadar yoluna koymaga 
avaffak olabildik ve yolu
uzda bir tek dü§man gemi
ae r~lmemegi can ve 
linilden temenni ederek 
ir an evvel <;anakkaleye 
ta,m1ya karar verdik. En 
fak dü1man gemisi bile bizi 
edegine tak1b • götürebilirdi. 

SALIMEN ALMANY A Y A 
AVDET ETTIK 

<;ok §ükür ki deniz ve 
ave ~ok müsaitti, taliimiz 
• ~ok yaver' gitti, Jki dane 
naazzam lngiJiz gemisini ba
rm11 oldugumuz bu swar
an -11rf tesadüftin f bir Jütfu „ 
lmak üa:ere- hi~ bir aütman 
-emi.sine tesadif etmeden • 
„~tik. I 

1917 Marb zamnda 22-U 
alimen Almanyaya avdet 
tmi1ti. $imdi Almanyamn 
lfiliz ticaret aleyhine a~m11 
11clugu„müdbi1 cidal hadd1 
ruvas1na vas1I olmu~ bulu 
1uyordu. Ve Almanyanm en 
dak harb sefinelerine bile 
•k bllyük vezifeler tertib 
:tliyordu. 

aleyhine dönmü§dü. 
ALMAN DONANMASININ 

EN NE~ELI GEMISI 
21-U Bütün Almanya do

nanmasmda ne§e ve §etare
tile tanmm1§ bir gemi idi. 
T esadüf bu gemide en se
vimli, en güler yüz)ü ve en 
cesur Alman bahriyelilerini 
topJam1~b. Denizalh gemisi
nin süvarisi bulunan kuman
dan (~uvayef) de donanma
mamn en mükümmel bir za
biti idi. Me§hur Amiral (Fon 
Tupi~) in fikir tam§bg1 k1y
metli ümera arasmda bulu
nuyordu. 

ABLUKA TE.;iDIT 
ED1LIYORDU 

30 Nisan 1915 tarihindc 
20-U denizalbs1 a~1k denize 
~1kb. lngilterenin Almanya 
al4tyhina ilän etmi§ oldugu 
ablokamn te§tidi i~in cenubi 
garbi lrlanda sularm1 taras
sut etmek emrini alma_,h. 
Abloka hududu dabilinde 
teeadüf edecegi her hangi 
bir gemiyi torpilleyecekti. 

S May1sta denizalb, bir 
lngiliz yelkenlisini irtesi sa
bah da bir ingiliz vapurunu 
batard1. Ayni gün ögleyin 

• • • (Vait ~tarlayin) kumpanya-
LÜZlTANY A)·NIN GARKI yasma mensup bir yolcu ge-

AMERIKA YI HARBE misi göründü ise de torpil 
SÜRÜKLEDI menzilinin haricinde bulunu-

( Lüzitany~ ) dünyanm cn yordu. Ögleden sonra bir 
>lytik trans atlantiklerindan lngiliz vapurunu batard1. 
>irisi idi ve Am~rikya aid Y ALNIZ iKI TORPIL 
>Gluauyordu. Harbi umumi- KALMl~TI 
ain birinci senesi nihayetle- iki gün daha 21-U:Irlanda 
riae dogru Amerika bitaraf- cenubi garbi sular1nda tere-
ljln1 henüz muhafaza eder- südahna devam etti, sis her 
i1en tamamile gayri asker türlü faaliyet imkim adim 
>lan bir yolcu gemisinin bir ktlacak bir kesaf ette idi. 
a • t b Jb b Tahtilbahirde yaä azalmakta ""Uman a te a iri tarafm- 0 

iu babralmasi ve bu yüz- idi, torpilde a11cak iki dane 
iea yUzlerce kiiinin bogul- kalmtfb. Sis ayni kesafeti 
•u1 . Amerikaya Almanya muhafaza ediyordu. 
aleyh1ne harbe ~ittirake sevk DÖRT „ BACALI BIR GEMi 

~~---~------~------~ oo~-_,....,,....,,...,......_, __ ......., ___ _ 
Herkesin c;ok cyi tan1d1g1 ve pek <;ok sevdigi 
güler yüzlü Kurdderelinin 1\ vrupa seyahat1 
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( Dünkü Say1dan Devam ) 
Toma sapsar1, ne diyece- : onuo onun daha evvel y1k-

gini §B~trmi§b. Ve ne söyle· bg1 pehlivanlardan ak1beti 
dise, ne yalvardise bo§. sezmi~ti. Güre~ yapbg1 vak1t 
" Ben bu herife yenilmem„ „ yüz binlerce halkm bir tek 
Cevabmdan~ba§ka bir cevab nefesi bi)e duyulmuyordu. 
alam1yordu. Alelicele ~ag1- Bütün gözler meydana dikil-
r1lan organizatör ricalarmm mi§, heyecanla hali seyredi-
tesir,etmedigini görünce kon yordu. Tarn bir saat süren 
turattan, imzasmdan bahsa müsaraada Kurtdereli sinirli 
ba~lad1. hamlelerile Polponsu uynatb, 

Kurtdereli bu: sözleri de : durdu. 0 koca cihan pepli-
" Y1rbyorun be ... Ben: öyle van1 kedinin elinde ~uraya 

kabpelik bilmem 1 „ Sözlerile buraya atalan kü~ük bir fare 
kar§ilad1. Ayhgmm yüz: lira kadar bile mevcudiyet gös-
daha teyidi teklifi de para terem~di. Düdük i;ahnap mü-
etmedi. sabaka hitam buldugu zaman, 

"Ne sizin paramz1 isterim, hakem Polponsun hastahgm-
ne : 1af1mz1„„ diye redetti. Ne dan pahisle neticenin bir 
oldugunu l l anlam1yan halk hafta sonraya birak1ld1g1m 
merak i~inde lf.alm1~, orta- söyle. Fakat kakikah gözle-
hk altüst oJmu§tu. rite göriip anhyau halktan 

Nihayet Toma tilkiligini takdir edecek bir kelimc 
takmd1. Konsolosa gidib ri- degil manidar bir cevap tc-
calar, istirhamlar yap1ld1. bessüm ald1. 
0 güya tesir edecekti. Kon- Ertesi gün bittabi kunturat 
solos "oglum bu evvelden y1rblb. Kurtdereli Ko~ Ali 
gerekti..„ diye iknaa ~ahfb. ile birlikte Fransanm diger 
Fakat ne yap1ld1 ise fayde- !jehirlerine gitti. Bir ~ok ba-
s1zd1. Ona bir §ey tesir et- bayigitlere haddini bildirdi. 
miyordu. Gittik~e k1z1yor, Bunlar arsmda en mühimi 
bilhassa kenisini bu vartaya yine Polpons oldu. Liyon 
sokan Tomay1 adeta dar~a- vakasmdan ü~ ay sonra biJ-
hyacak gibi vazizetler tak1- hassa Liyon ve Paris gazete-
myordu. En sonra konsolosun lerinin imali hücumlarma ar-
bin türlü niyazlara, ricalan tik mukavemet edemez bir 
üzerine berabere kalmaga hale geien „ Polpol„ Pariste 
muvufakat etdi. Arbk güre§ ter.ti edilen büyük müsaba-
be~hyacakb. kay1 kabule mecbur oldu. 

Birka~ dakika evvel loca- Meydana ~1kar ~1kmaz ken-
smda, bir~ok kibar adamla- nini Kurtderelinin altmda 
rm te§vikat ve tergibat~ ara- buln 11 Polpons „ dört da-
smda soyunurken pek be§U§, kika sonra s1rtm1 yerde bal-
pek emin görünen Pol Ponis du. 
bu haberi ald1ktan sonra al- Türkün yenilmez kuvveti-
ki§larla meydana ~1karken nin en büyük ve en güzel 
adeta ölü gibi solgundu. timsali olan Kurtdereli aslan 

Türkün kuvvetini görmti§, Mehmede binlerce ~ükran„„„ 
II~ 1'!:...'11 ,_„ 11'!!'11 ,PI~ II'!'"' II'"''' 11'""1 
11i~11 ~ 111.!cd 1~11 ~11 ~ i 11-:!'i11 n;!.11 atmifti. Saat 2.20 r„ddelerinde idi 

B. tih' f k ki tam yol ald1g· 1m1z istika- L l fi d •za 1 ev aläde merak t t mette dört bacah ve iki di-
IYer olan bu gark bidisesi a ya ara ln an 
wbi umuminin sureti .... cere- rBeklbi büyük bir gemi gördük. 

u ir yolcu •kemisi idi. 
J•D ve neticesi üzerine olan Saat 2,25 lrlandaya dogru 00,- - ---------
~edici tesiri itibarile de tstikamet degi,tirir umidiJe Misirda büyük mikyasta pro-
~" . t,üyük bir ehbemiyeti gemiye dogru ileriledik. 
11yas1ye ve tarihiyeyi haiz- Saat 2,35, gemi dümen pagv anda yap1ld1gv 1 sÖy}eniyor 
lmr. ktrarak (Koyinstavn) a dog 

Amerikamn on iki miJyon ru istikamet ahyor ve bu Morning Post ile Manc- bütüd büyiik Britanya gaze-
lttifusu i~inde &§ag1 yukar1 suretle kcndisini torpillemek hster Guardian gazeteleri teleri italyan propagandas1-
otuz milyöna balig olan AJ- i~in yakla§mam1z1 imkän da- ingilterenin embaryalizm mn tehlikesinden bahsetmek-
man ve irlandahlar • daha hiline sokuyor. asiglari aleyhinde ltaJyanm tedirler. Halbuki Mussolini 
laarb1 . umumia_iin bidayetinde (Arkasi var) M1s1rde büyük bir propagan-
Amerikamn lngiltcre:aleyhi- ~c:rr=~!!!!'"!'!!'!!"'!'!!'~!!!'!!""'~~~!!!!'!'.......- da yapbgm1 iddia etmekte-
•• harba iftiraki i~in „ Ame- J)i~ ))ok toru dirler. 
rikada f deh~etli propaganda T ingiliz kamoyunda bir ital-
rapiyorlard1. Devlet te§kilä H. ahsin Tan yan tehlikesi hissini uyand1r-
tmda, Maarifte, iktisadiyat 2 inci Beyler S. Hamam mak ve ltalyanm muaheäe-
•e sanayide ~ok mühim mev kar§tsmda 37 numaraya ge~- lere kar§1 bir tecaviz dev)et 
~lere sahib olan bir ~ok ta- mi§tir. Telefon 3774 oldugunu göstermck niyetile 
,_fdarlar ... temin etmi§ olan II'"' •:t:•++ ,.. .......... „u lngiliz dü~manler1 Ame- ~.A-.EAL_,_,_H_.*A-1c~:lcA..*:i:~~*~*lt**:lci1 
rika efkiri umumiyesini be- '.H M R J. 1 

i ~~pn ~n; a 5 1 „ 
•en hemen tamamile ingil- '" )+ 
t•rere a)eyhine,~evirmi~ idi- S o n G ü n a h >f. 
Jer ki, bir lAJman ·tahteJba- )tt 

me~ru ingiliz as1glarma hi~ 
bir suretle dokunm1yecagm1 

Bolzan diyavinde älenen ve 
net bir §ekilde beyan etmi§
tir. Fakat bu siyasanm kar-

§lhkh olmasm1 halyan•n iste
meke hakk1 oldugunu da 
unutmamak läz1md1r. 

]Curnale Ditalya) -·-
Kredi darl1i1 

kalmad1 
L• ·'Al 

1 
Büyük muvaffak1yetle devam etmektedir. Gece )lt ••n„ man arm da izah ede u.. Birka~ gündenberi Milli 

d
'kl 9,15 seans1nda bütün mevkilerde tenzilät IT 

me 1 eri bir sebeble Ame- )+ bamcalarm krediyi kesmeleri 
,;ka bayrag1n1 ta,1yan ( Lu- Bi ri n ci 2:J · Balkon ;)5' H usu~I :; 0 >+ yüzünden piynsada baz1 uf ak 

italya ile 
Aln1anya aras1nda 

bir anla~ma m1? 
Paris, [Radyo] - Burada 

i;1kan (Över) gazetesi, ltal
yanm Almanyaya, Polonya 
ile Almanya arasmda mev
cud anla§maya benzeyen bir 
anla§ma teklif ettigi haber 
verilmektedir. 

1zmir birinci icra memur
lugundan: 

Seyyit Ali zade Hüseyin 
Avninin ibrahimtlen a)acag1 
olan paranm temini istifas1 
i~in bor~lunun haciz altma 
ahnan ~eyh mahallesinin Til
killk caddesi eski 308 yeni 
322 say1h . yukar1smda bir 
oday1 muhtevi ve tamam1 bin 
1ira k1ymeti muhammeneli 
dükkänm sülüsen hissesi 
19/10/935 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 11 de 
apk arthrma surctile satih
ia ~1kanlm1§hr. 

Bu artarmada n sab~· bedeli 
muhammenin k1ymetin o/o 
75 ini buldugu takdirde en 
~ok arthran istek1inin iize
rine ihale olunacag1 ve aksi 
takdirde en ~ok arthramn 
taahhüdü baki kalma ~artile 
sah~ on be~ gün daha uza
hlacag1 arthrma 4/11/935 
tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 11 de yapalacak
hr. Bu arthrmada dahi gay
ri menkulün k1ymeti muham
menesinin o/ o 75 ni bulma
d1g1 takdirde en ~ok artb
ran isteklisinin üzerine ihale 
olunacakbr. 

i§bu gayrimenkul _üzerinde 
herhangi bir:,~ekilde hak ta
Jebinde bulunanlar ilän tari
hinden itibaren}yedif gün zar 
fmda vesaiklerile birlikte 
dairemize müracaat etmeleri 
läz1md1r. Aksi halde haklan 
tapu sicillince sabit olm1yan
lar paralarm payla§mumdan 
d1§r1 birakdacaklardir. Yüzde 
iki bu~uk delläJiye mü~teriye 
aittir.. $artname 9-10-935 ta 
rihinäen itibaren herkese 
a~1k bulundurulacakhr. Art
brmaya i§tirak etmek istiyen 
ler yüzde yedi bu~uk pey 
ak-esini hamilen icra daire-
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1 
~en 

~ F1kralardan 
~ßmllll~~~ 9 E•• ~~;am

GevezeJi k ... 
N esim Bohora~i, ge~en gl• 

arkada11 Salamon Mi1ona~i_. 
ye rasgelince, kas1klano1 
tutarak gülmege ba1lad1. 

Salamon Mi1ona~1, s1y1rt
maktan agz1 bir kartf a~1k1 
arkada§ma baluyordu, fakat 
Bohora~inin kahkaha 1aga• 
nag1 ge~mek bilmiyordu. Sr 
lamon taaccüble sordu: 

- Delimi uldun? Ne yOlü· 
yorsun be, ugursuz oglu ugur· 
suz„. Benin suratmde may
mun mu uynuyor? 
Bohora~i, kahkablarm1 kes· 

di, gözlarini o{ru1turuyordu: 
- Nasin yülmeyeyim be? 

Senin suratinde maymun uy
namayor amma, seni yorun
cez, mamunlari habrlayorum, 
adadin mi? 

Neye, beni yoruncez, 
maymunlari habr!Pyorsun? 

- Maymundan soyin mi 
var? Senin büfün vücudi, 
ba~tan ayaga kadar kil i§in-

' deymi~„. 
Salamon Mi§ona~inin kat· 

Jan ~atalm1~ · 1. Zehirli bir ok 
gibi agzmdan 'u sözleri ~1-
kard1: 

- Senin kari Robeka cla, 
doirusu, ~ok yeveze ,eymit1 
Her yokduiu ~eyi anlatmak 
ister ! .. ---001---
~ok degerli 
Bir De~ge 

C. H. P. lzmir ltci·Esnaf 
birligi bürosu tarafmdan ~ok 
nefis ve ~lk yararh yaztlarla 
dolu olarak ~1kanlan pek 
degerli dergenin birinci sayt• 
sm1 sevin~le gördük, i~iode
kileri de k1van~la okuduk. 
ilk say1da bu kadar büyUk 
fevkalidelik gösteren bu 
yeni arkadafl 6z yürektell 
kutlular1z. 
-~-..."V'VV'-...r.r-1' 
sinin 35/2829 dosyas1na v• 
icra masas1na müracaat et· 
meleri ilin olunur. ,,,,,,,,, 

Amele i~in yüzde 70tenzilit 
Devlet demiryollarmdan : 
15 Eylul 1935 tarihinden itibaren be1 ki1iden mürekkeP 

olmak. veya.be§ ki§i ücreti vermek ,artile Aydmhatb dabil 
ve Erzo.1rum-Sarakam1§, Bursa-Mudanya, Samsun-Sahil batlaf1 
hari~ olmak üzere biti§ik §ebekedeki istasyonlarmnherhangi 
birindcn digerine i§ bulmak veya i~ten döotnek üzere seya• 

hat ede~ek amele i~in yüzde 70 tenzilit yap1hr. 
Bu tenzilattan istifade etmek istiyen amelenin bulunduk• 

Jn1 yerin en büyük mülkiye memurundan ve bu memurul1 
bulun 11 ad1g1 yerlerde köy ihtiyar meclislerinden birer vesi• 
ka ahp istasyonlara göstermeleri läz1md1r. 

Fazla tafsilat i~in istasyonlara müracaat etmelidir. 
13 - 16 - 18 
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~ T A Y Y A R E Sinemas1 T3\eJ1n 1 Bugün iki büyük lilimle E iLK PRO GRAM 

Sokaklarda Alt1n 
Albert Prejean - Daniel Darie11ss - Baron Filsin 

büyük §ark1h komedileri 

ASK CICEKLERI 
Ba,tanba§a dans - muzik - güzellik ve a,k filmi 

yüzlerce giizel k1z ve mini minilerin revlileri 

J>IKKA'T: lzitanya ) Y11 tärpilledir. Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vard1r. ~ tefek darhklar halledHdigi 
Luzitanyanan torpillenmesi • l'I' malgmdur. Türkofis ba~kan- Fiatlarda tenzilät yapdm11br. 
vadisi 'rütubetten"'nem ka, Gelecek program : >+ hgmm te§ebbüsii üzerine Ban Birinci :)0, balkon 40, hususi oiO kuru~tur 

;pan Amerika efkir1 umumi- VIYANA Bu·· LBu·· Lu·· ~ kalar dünden itibaren eski 
„a(üzerinde: birnbomba te- IT · 'b' a 1 b l ~ --( Seans SRatlar1 )--·'J A R rl„ A E„ G E R ~)" >+ s1 g 1 1 mu me ye a~ am1~- ~~ 
liwyapb. LBir gün „r zarfand. .1l - - » lar ve darltk bertaraf olun- ~ Hergün 15 te Cumartesi, Paur günleri 13 te .ltltl .... •.Am„ .... ~b_.A•l•m•an•y•• ... _.~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-„~~~~~~·~~~·~·~·~~.:.__:_~~~~~~·=--m~ut_rn_r.~~~~~~~BllEEE= BBllmlUmllGlll 



Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
Jätif ve sabittirler 

Bahar 
Altin damlas1 
Yasen1in 
Unutma beni 
s~nin ivin 
Ful 

Dalva .., 
i\1anulva 

isimlerile yap1hr. 
Taklitlerini almamak i~in 

. Feri·d i~im ve ~tike-
tane d1k1cat 

edioiz. 

M. DEPO 

sf at1n1n k1ymetini bilenler 
1 

hat.nin esas1 olan midelerini bozmamak i~in 
midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di1 macunu 
'• kendilerini her tiirlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
••lerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! ... „„„„„ ..... „„„„~~~S.~1)1 

Stn.dc 400 den fazla terzi yetii;;tirmekle B 

( Haßua Se„ ) 

Yorganc1larda ~3 No. i\1 -t kine irnalcithanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka '>et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
F1rmlar is:in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

ve koJayhkb olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak giinü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamirah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. iftihar eden B 

l'ata1 Bi~ki Yurdu Ruhsar 1.----
'i. Hüsnü Müessesesi B 1 D R A R T A H L i L i 
~· •enede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- n K1·myager Abdu··sselaA m Ak
~~r lllÜessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi U 

t göre kary•la tak1mJar11ta varmcaya kadar hem : •• 1 •• L b t 
o) tln1 ha:nrhyacak ve hem de terzilik san'ahm ögren- n gun u a ora uvar1 
~ •caktir. U Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

llaya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at bileziiini n Beyler ha~anu yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
,_,, '&a takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rede Tedkikab 
t aJebe kaydina ba~lanmi~tir. i kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan „ tahlilleri KÜRI enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze-=--„„„ •• „..-..„„~~k.t-~JJ!.I 

G 
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-

U
H zel LJ.l•sar si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum CJ ~ ~zerine hususi ara,brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 

._ l\lefrupt · magazas1 
1••E;HMET KA VUKCU 

.'--.... lzmir Yolbedesteni No l !l 
lilt, ' ketcn, file perdelerio enva1, perdelik file, tü) 

• t, ,.:• k~ryola tülleri, krem ye§il, estor ve hasar per
~, rdebk ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
' t~lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 
'~11 k •r1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
~a~al •nape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce· 
ttlif i,;r vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 

, Ylari. Sezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
ti_ .:: ~ ltlefru1ata müteallik e,ya rekabet ka bul etmez 

l•zannzda sahlmaktadir. 

~~~~btl~~:bt~~~-*~~ 

DOKTOR ~ 

~ A. KEMAL TONAY 
akteriyolog ve bula~1k ile salg1n 

.a ~~.lb hasta hkla r 111iitehass1~1 
'II~ ~" •han · )t> -~.:"' ,, 

1 
c 1stasyonu kar§1smda Dibek sokak ba~m- )t> 

~ ,:~~ ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t> 
\ lätae. 6 Ya kadar hastalarm1 kabul eder. „ 
t li~t ~ llt ~den hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair i 
~ ~-p,t b\tkroskopik muayeneleri ile veremli hasta-

t ._
11
:•aina ccvaz görülen Pnomotoraks muayene-

azainan yap1hr. Telefon: 4115 lt 

gece ona kadar a~1kbr 
Telefon: 2205 

HUSE·YIN KAYIN 
tMobilye Evi 

--pr::::" -:.---
Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, liiks 

ev c~yas1n1 burada hula bilirsiniz. 

Bir def a zivaret 
ediniz w 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

Yüksel Bill ur Kabaday1 
i!lte bütün izmir ve mülhakabnm seve seve i~ip doya

mad1g1 rak1lar bunlard1r. 

l~en bilir, bilen icer. 

18 EYLOL 

lzmirlilere 
• 

Ve lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne§esini bir kat daha 
arhrmak ic;in büyük bir fedakärhgi daha göze alm1~br : 

Me11hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 
Sübeylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm1§ yüksek saz heyetini getirmi§tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

Okuyucu hayanlar 
Fabire, Bedriye Sühey]ä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralan Gardinar artistlerinin 

Me§hur Mi1eller 
ve ne§e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan küc;ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
' 

En lüks ve en saglam, en 
cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlanm izmir pana
y•rmda 128-129 nu"llarada 
ve ismet pa,a bulvarmda 41 
numarah mobilya me~herin1e 
sablmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevabn görmeleri käfidir. 

===================i 
Sanh sancag1m1z1 ~ere-
file mütenasib aln1ak 
ve takmak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa-
rah dükkända 

BAYRAK~I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko
layhk gösterilir. 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 

H E 
K 

1 
M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükumet 

Kar~1smda 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

istanbuldan geien müte
hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni ~ekline ge
tirmek i~in bütün dü11ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i~te eski
ciligin yenicilikten fark1n1 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
~apka, yün, ipek, iplik ku
ma,Iarm ablmas1 dü§ünülür
ken yeni hale getiren, siyali1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul istim bo· 
yahanesinde bulunmas1 ikb
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

GAl~ANl~i 
A 

L 
T 

1 
A 

V 
L 
1 
K 

0 
N 
D 
0 

L 
A 

s 
V 

0 
N 

V 
E 
M 

A 

~ 
A 
1 

L 
E 

Osman Nuri 
EMIRLER <;AR$1SI No 22 

Turkuvaz bar1 
Bütün konf orlarin1 
ikmäl ederek bu 
ak~amdan itibaren 

at;1ln11~tir 
Mubterem halk1m1z1n sa

b1rs1zhkla beklemekte: olduk 
lar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klar1: gece eg
lencelerine bu akfamdan iti
baren kavu~mu§lardir. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakärhklar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini ge.irme-
ge muvaffak olmu1tur. 

Muazzam varyetemiz görül
mege 4ayestedir. ~~~t4~„~~~~~~~~:y=~~~~ 

t 'I 2ftKI- 1 •1 ff kk 1 i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAiL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
LN1z Sm81 8 1 g&ZOZ Brl ve s1hhat bak1m1ndan birinciligi kazanm1~br. tzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhaua 9 EYLUL 
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ingiltere-
Saltlfe 4 

• ~ 
iEkmek nark1 
20 para art

t1r1ld1 
~ 1 Belediyc daimi encfrmeni 
1 !düo ögleden sonra toplana-

rak fmnc1larm nark talebini 
11 tetkik etmi§tir. 

r Yap1lan tetkikat Düz k1r
l ma unda yirmi be§ kuru§ 
i kadrr bir yükseklik oldu
f junu gösterdigi i~in encü-
1 men ikinci nevi ekmegin 
'eski fiatte b1rak1Jmasma ve 
~ hirinci nevi ekmegin fiati
ne de yirmi para zammet
•eie karar vermi,tir. 

~Bay Hikmet 
r 1Tetkiklerde 

1 

. Bulundu •• 
l Orta ve ilk mektepler 

~ durumunu tetkik etmek üzere 
,ehrimize gelmi§ olan Kültür 
bakanlag1 terbiye kurulü üye 

~ ' sinden eski Maarif direktörü 
bay Hikmet Türk dün de 

1 Maarif direkörlügünde tetki
kat ile me§gul olmu§t&Jr. 

1 Hi~bir ~ocugun mektepsiz 
1 ve apkta kalmamas1 i~in 

1 1 icabeden tetbirler almm1$hr. 

r Hava gaz1 
r 'Reledive ad1na i~lerne
1 J ge ha~Jadi 

Belediye ile Hava gaz1 
sosyetesi arasmda imza edi
ien mukavele mucibince dün-

J tlen itibaren Hava gaz1 sos-
r l yetesi tesisah belediye adma 

l it)emiye ba1lam1§hr. Bu su
J ntle i1letme UJukavelenin 
' Nkanlar kurulunca tasdikine 

lladar devam edecektir. 
' l9letme itlerini mürakabe 
: itin belediyece ü~ kifilik bir 

1 
' •örakabe heyeti atanmi§hr. 

FE Ci 
bir kaza 

~ebitlerde Kavalah Hasa
nan t•la ve kiremit fabri
kasanda amele Mehmed oglu 
A i silindir makinas1 altmda 

J birikeu ~amurlar1 kaz1rken 
J elini difli i;arka kapbrmt~br. 
! Alinin sag elinin üi; parmag1 

1 
kesihni~tir. 

~ Tecim Odas1 
\Üfislc birJiktc <;ah~acak 

Ekonomi Baknhg1 tecim 
, ve endüstri odas1„ba§kanh
I ima verdigi bir emirde üzüm 

fiatlan meselesi ile üzüm 

1 sah~t i~ile tecim odasmm 

1 
da Türkofisle birlikte ~h§

C masm1 bildirmi§tir. 

' Hurda incir 
Hurda incir mübayeas1 i~in 

Aydm inhisarlar ba!l direk
törlügüne :„ bakanliktan emi r 
verildigi ve mübayeaya ba~-
land1g1 haber 1almm1~br. 

Ehli hayvan 
• • serg1s1 

Ebli hayvan sergisi bu y1I 
1 bet ve alb Te~rinevvelde a~1-
• lacakbr. Onun i~in aläkadar

lar timdiden haz1rhklara baf
lam1,br. 

Sergi i~in Ziraat Bakanhg1 
2700 lira göndermi,tir. A~1k 
muameleaine timdiden ba1-
lanm1fbr. 

Mrsrr srnrrlarnda1 

.... 
italyanlar tahkimata ba§lad1 
Süvey§ s1k1 bir göz alt1ndad1r 

Kabre 17 (A.A) - M1sir gazeteleri hab ~ölleri yollan 
·meselesile ~ok ugra~maktad1r. <;ünkü bu taraftaki smirlarm 
ötesinde ltalyanlarm istikämlar yapbklart ve tel örhüleri 
koyduklar1 görülmektedir. 

iskenderiyede bulunan lngiliz donanmasmdan bir ka~ 
par~a Portsayide ve ~ap deni1ine dogru gitmi~lerdir. Birka~ 
gemi de Süve§ kanahnda durmaktad1r. Kanal s1k1 bir göret 

altmdad1r. 
ingiliz ~ap denizinin Hicaz taraflanmn da gözetilmesi 

i~in ibnissuud yamnda giri§ilerde bulunmu§lardir. 
Vafd ulusal partisinin fikri §Udur: 
M1s1r bir müedafaa harbine haz1r bulunlmahd1r. italya 

M1s1ra saldirmazsa M1sn da bitaraf durmahdir. 
• 
Isve~ · hükiimeti üzümlerimiz 
den gümrük resmini kald1rd1 

Ankara, 17 (A.A) - lstokholmden bugün telgrafla Tür
kofise bildirildigine göre isve~e ithal olunan yaz üzümlerin 
100 kilosundan almmakta olan 35 kurou gümrük resmi kal
d1nlm1§hr. Bugün isve~ · piyasalarmda orta mal ya§ üzüm 
100 kilosu 75 kurondur. 

Leon Trocki 
' ----~~----------0000-------------------

Tekrar Türkiyeye dönmek 
üzere hükiimetimize 

müracaat etmi§ 
Viyana [ Ö. D. ] - Burada ~1kan gazeteler, uzun bir 

zaman Türkiyede kald1ktan sonra Avrupaya gitmi§ bulunan 
Sovyet Rusyamn eski sü bakam Leon Tro~kinin Türkiyeye 
avdet etmek üzere Ankara hükumetinden müsaade istedi
gini yazmaktad1r. 

Bu gazeteler Tro~ki tarafmdan istenilen müsaadenin Tür
kiye bükumeti tarafmdan verilecegini tahmin ettiklerini 
iläv„ ediyorlar. 

Bir Alman balonu Sovyet 
arazisinde 

Var§OVa 17 [ A.A ] - Alman balonlarmdan biri Sovyet 
ler birligindeki Kri~ef yakmmda ve Usniy Amerikan balo
nu da Sovyetler birligindeki Bzef yakmmda karaya inmi§
tir. Tafsilät ahnmam1§br. 

~ ~ ~ ~ 

Yunan zabitleri 
------------------~-00--------------~---

Ba y f;aldarisin sü bakanl1-
g1n1 de.ruhde etmesini 

istiyeceltle dir 
Atina [ Özel l - Atinada cereyan eden hädiselerden 

sonra ordu zabitam arasmda sü bakam General Kondilise 
ker§I infial uyunmt§br. 

9 Eylül tarihinde cereyan eden ve General Papa Y ona
kosun yaralanmasiJe neticelenen hädiseden „onra toplanan 
yüksek rütbeli zabitler aralarmda fikir teatisinden sonra 
Ba§bakana müracaat etmege karar vermililerdir. 

Verdikleri karara göre bu gibi hädiselerin tek1 rürü ordu
da disiplinin bozulmasma sebep olacagmdan Ba~bakan <;al 
darise müracaatle sü bakanhgmm da kendisi tarafmdan 
deruhde edilmesini talep edeceklerdir. 

fl'~~~'f:'"~······„„ ········~~":!![~-::!!(]1!::'"+:3'~ 

1 20. i!~~*E~;f~ s:p;zar i 
: Eskiden devJetler ulus i~in degil, uluslar devlet 1~m : 
i kaidesi hakim iken, devletler say1ma önem vermezlerdi. : 
~ Kaziye tersine döndügü zamandan beri devletler say1m ~ 
~ gibi ulusa iyi hizmet yollanm gösteren i~lere ba§vurmaga ~ 

~· ba§lamt§lard1r. . 1J 

L BA~VEKÄLET ~ 
istatistik Umum Müdürlüiü ~ 

~a::tll:a....,_ •• „ .••••• „ .•• „ •. „ .• ~a;,~~&.-

Eski Yunan 
Kral1 

-Ba§tarafi birincide-
" Dikkat et, bi~ bir firka 

veya bir politikanm Krah 
olma, Yunanistanm Krah 
olmaga bak. Aksi takdirde 
hem memlekti ve hem tac101 
par~alamis olursun ! „ 

Bunun i~in kral, Yunan 
ahvalinin düzelmesini, bütün 
Yunan milletinin büyük bir 
ekseriyet ile onu ~ag1rmasm1 
bekliyorlar ki, bunda yerden 
göge kadar hakhdirlar. 

'1.· 111 ... ~ 

Be,Ier komi 
tesi raporu 

....- lfll!ir---

(Ba§taraf1 1 incide) 

sini, polisin tensikini ve eko 

nomi dam§malarinm tayinini 
tavs1ye edecektir. 

imparatorun häkimiyetine 

riayet edilecegi ve italyamn 
uluslar sosyetesi idaresinde 
1slahatma memur edilecegi 
bildirilmektedir. 

Cenevre 17 (A.A) - Be§-

ler komitesi bu sabah B. La-

val ve Eder.in i§tirakile top
lanmi§br. 

Cebelüttarik 17 (A.A] -

Limamn cenub medhali bu 

ak§am sabih bir estekad ile 
ka pad1lmt§br. 
[+] [•] [•] 

T arihcilerimiz 
' ----- - „oo••--------

- Ba~taraf1 l inci yüzde 
Büyük bir samimiyet ve izmirliler namma daha canh 

enteresan görü§meler ve bir lisanla te§ekkür etmek 
konu§malarla get;en §Ölenin üzere k1ymetli ~arbay1m1zm 
sonunda Yar§arbay Suad burada bulunmasm1 ~ok is-
ayaga kalkarak ~ok ilgi terdim. 
uyandiran ve 'rOk alk1~la- istanbula dönü§ünüzde ulu 
nan §U söylevi söyledi: ~efimize ilmi incelemelerinizi 

Saym konuklanm1z Bayan- anlabrken, izmirlilerin ya§a-
lar, Baylar: yan ve her zaman ya§ayacak 

Hez§eydeu evvel bu ak- büyük sevgi ve sayg1lar101 da 

i 

donanmas1 ----'MI ___ _ 
- Ba§taraf 1 1 incide -

Londra 17 [ A.A j - S. 
Baldvin bugün bakanlar kr 
mitesinin toplanbs1na bat" 
kanhk etmi§tir. Toplantad• 
i~ bakanile sü, deniz, ba.a 
tecim ve sömürgeler bakaD"' 
lar1 haz1r bulunmu1lard1r. 

Londra 17 (A.A) - Adir 
ababadan bildirildigine gare 
Dissiye, Gondar, Magalo „ 
Deromar'da bulunan ptalyaO 

konsoloslan bentiz yerlerio" 
den aynlmu; degildirler. Bull" 
larm bükumet merkeiio• 

gelmelerine ancak ü~ baft•" 
da gelebileceklerine göret 
§ayet Habe1istan ile ltalyt 

arasmdaki diplomatik müo•" 
sebatlar kesilecek olurs8t 

bunun da ü~ haftadan ev•el 
olm1yacag1 anla§tlmaktad1r. 

Londra, 17 (A.A) - B•" 
kanlar konf erans1 bugünkO 
toplanbsmda Frans1zlarm or

ta Avrupada bir sald1r11ll 

olursa lngilterenin if e k rat" 
masma dair sorusunu tetki~ 
etmemi§tir. <;ünkü bütün 111" 
giliz Bakanlarile bu meselt 
hakkmda görüi;ülmemittir· 
T oplanbda Sü, Sümürge v• 

§amki söylenimize onur ver- ula§hrmamz1 bilhassa r1ca 
digimizden dolay1 siT.e te~ek- ederim. 
kür etmek isterim. Bundan sonra ögretmen 

D1~ Bakanlartnm bulunut11 

dt§ durumunun ve mubteoiel 

l 
ekonomik zecri tedbirleriO 
görü§ülmü' oldugunu göaterit 

Birha~ gündenberi böige- Äfet dinleyicileri hakk1le se-
l ,.,...,,wv "' . .... . ---

i d1g1m1z yer Anafartalard~· 

1 
Anafartalar yirrni y1lhk bat mizin ayr1 ayr1 yerlerinde bir vin~ ve k1vanca bogan ve 

~ok zahmet alarak incelme- daha be§ on IJene evveline 
ler yapan yüksek yebetiniz kada: Türkün ne oldugunu 
izmirimize bir bayram yüzü bilmiyen ve ögrenmek iste-
verdi ve bizi de bu incelme- minen bütün bir acuna Türk 
lerin zevkinc ortak etti. medeniyetinin dogtlugu Ana-

imparatorluk tarih~isi, ulu- dolunun her medeniyete be-
sal tarihimizi bir kabile ha- §ik oldugunu isbat eden §U 

yatmdan ba§hyor ve Türk önemli söylevi söyliyerek öz 
ulusunu sadece 400 ~ad1rhk yi".rekten dogan heyecen duy-
bir a§iretten üretiyordu. gulan ile alk1§land1. 1 
Gen~Jik, birka~ muhareben Hayan A fetin süyJcvi l 
toplanml§ mahdud bilgilerle Bize bu ak§am burada iz-
yeti§tiriliyor ve ulusa ..... hi~bir mirilerle bir arada bulunmak 
ögürme pay1 b1rakilm1ordu. f 1rsatm1 f veren as §arbaya 

Siz, Atatürk devrinin ta- ve §arbayhga bütün kuru-
rih~ileri, ulusal va hg1m1zm )umuz namma ta~ekkürleri-
dayand1g1 gögsümüzü kabar- mi sunanm. izmir bizi ~ok 
tan eski eserlerimizi meyda- candan kar§iladi. Bütün iz-
na ~1karhyorsunuz, Kokmu~ mirlilerden, bihassa gezdigi-
saltanat zibniyetinin ve o miz yerlerde bütbn köylü-
devrin mel'un bir vasf1 olan lerden gördügümüz candan 
muhtelif laassuplarm sakla- sevki bizi ~ok heyecanlan-
maga t;ah§hg1 kendi varhg1- diJdi. 
m1zm en lüzumlu ve ögren- Bize her suretle gösterilen 

kolayhklan unutamay1z. Bu
rada iläve ederek diyecegim 
ki genel espektör general 
Käz1m Dirikin Ege bölgesin
deki gezimizde bize delälet 
etmesi; kendileri bu muhiti 
~ok yakmdan tammas1 ve 
tarihsel eserler üzerinde 
etüdler yapmak f1rsatm1 bul
mu§ olmas1 itibarile bize ~ok 
büyük istifadeler bah§etmi§
tir. 

mege deger par'ralarm1 birer 
birer önümüse seriyorsunuz. 

Bunlan gördük~e Türk 
ulusu tarihsel hakiki benligini 
kavrayor ve heyecandan, k1-
van~tan kab1m1za s1gam1yo-
ruz. 

Ege bölgesinde yaphgm1z 
bu son incelemeler, Atatiirk 
tarihinin yürüdügü ulusal 
hedefe dogru daha önemli 
a<l1mlara ba§lang1<; olacagma 
inan1yo1 uz. 

izmirde ve Egenin gögsün
de gömiilü atalartm1zm elile 
vücud buJmu~ ta1 ihsel büyük 
medeniyetJeri baha bii;ilmez 
hazineleri bulup ~1karmamz 
ve bunlar iizerinde geni~ bir 
ihata i!e yapbg1mz inceleme
Türk ulusunun §Cre~ ni yük
selttigi kadar her bak1mdan 
izmirimizin krymetini de art-
tmyor. · 

Yüksek heyetinize bu bü
yük ödevi verin e~siz Önde
rimiz Atatürkc ve ba~ta as 
ba§kan Bayan Af et olmak 
üzerc bütün heyet azasma 

Kendileri i'rin mmtakala
rmda yapacaklan i§lerin en 
önenli bir zarnanda, önemli 
birka~ gününü bize hasret
melerini te§ekkürle kar§1la
nm. Kurulumuzun (heyetimi
zin) ~ok büyiik ödevleri var
d1r. Ödevimiz bilhassa tarih 
üzerinde olmas1 itibarile 
önemlidir. Biliyorsunuz ki, 
tarih her ~ey demektir, her 
§ey onun i~indedir. 

Ouun i~indir ki, biz tarih 
üzeride yaphg1m1z tetkiklerle 
gene bu günün ta ihini de f 
tetkik ediyoruz. 

T edkik gezimize ilk batla-

tarihtir, aras1 belki ~ok y• 
kmd1r, fakat o kadar es• 
bir tarih ve varhg1m11.111 
kadar u)usal bir damgadtr· 

Degerli ceneral tarafUld• 
verilen izabat bizi ~ok bey 
canland1rd1. Yirmi y1lbk t• 
rihi bütün heyecanlarile y• 
~ad1k. Binlerce y11bk tari 
safbalarla do)u olan Truva, 
indik. 

Sonra Ege bölgesiode ya 
bg1m1z tedkiklcr bize dab 
büyük medeniyet eserleri 
gkstermit oldu. Buolar1 16 
rürken akhmdan ~unlar ge 
~iyordn: 

Bütün bunlan yapanlar b 
gün gün üzealerinde yat•Y 
biz Türklerin cedlerimi1 
yani bununla §Unu deoi' 
istiyorum ki : 

Anadolu o kadar ta 
bölgelerle ve bu bölgelef 
kadar tarihi eser)erle d 
dur ki dünyanm bi~ bir 
rinde bu kadar tarib b61i' 
Jerile ve eserlerile dolu "/ 
yoktur denebilir ve biz 
gün bu kadar büyük t• 
ve onun say1s1z eserleri II 
rinde bulunuyoruz. MemJek . 
timiz bu kadar yüksek t 
sei eserlerile doludur. 

Dünyanm bütün eski rJJ' 
deniyet eserleri bu bö}gel 
üzerindedir. Ve

0

bunlar1 birl 
meydana ~1kar1yoruz. 

Bugün ba§kalar1 da 
eserleri meydana ~1kar111• . 
~ah§1yor, fakat bizlerd~ 
taraftan ~1karmaga ve on 
meydana ~1karmaga mec 
ruz. Elenistik ve Rooia 
virlerinin ne denirse dell 
eserlerini hep bural 
ya~am1~ olan Türklerin 
deniyetleri tarafmdan ,1J 
nlmifttr. l§im degitikliti ~ 
bilir. Bu devir siyasal bir ., 
miyetin ge~ici bir de\'t1 J 

( Sonu Y~ 


