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SALI 

1 
EylOI 1936 ~erglln saba~lar_!_ çıkar:_,~iyasa..!_ga~etedir. Telefon: 2776 

Başbakanımız ismet lnönü bugün saat 14 de gele
cek, 17,30. da fuarımızı uğurlu eliyle . açacaktır. 

Panayırımızdan görünüşler. 

~:·ı~~~-~~~~ 

bir nutuk verecek! -------------
Yanında iktısat, maliye ve sıhhiye vekili de bulunu 

Yor. Fuarımızın hazırlıkları dün gece tamamlandı. 
~--~--------~--
Fuarımızı 
Başbakanımızın 
Uğurlu eli açacak! 

B.ı'ıh:ıknıı.mız 1 met İnönii. hu
gun 'rkil nrka:lnşlıırile l:ımir"e ge
lecek, kı a 'e doyulmaz bir miı.a
f •rli ten onrn a) nlıp ~idcr<'l.:tir. 

İnönii'nün lwr fznıir 1.i) nrf'ti, 
•nuhnkknk l..i. bir ınemll'kl'I mes\·-
1 inin halli vc bn~arılınn ı .iJc La,. 
lııyıp bitmi.,ıir. Onun her ı;cli~inıle 
lıir n[;ur, lıir i\, hir .-• er görmeğe 
nlı~tık. Hayatı mütemadi faaliyetle 
\'e insan enerjisinin fı•,·kinde bir 
~lıınln geçen fnönfi, hu tlc,·amlı 
kafa müc:ıılcle~ııiıı, l1u ) ilksek mi'· 
Stıliyl't n~ır1ığının kııt\ısıııtla, suclCl'e 
'.'alı~ıuıı ının getirdiği raııclımnn ve 
>ıeı İce ile lıaz dm uvor. 

ili\· ~üphe.-.iz.' k:1lkınınn~o. dik 
durnı:ı~n: ) ukluk i\indc lıiı \'arlık, 
11"'111 ti~ nıii lıct \"<.' lıakib.i bir \ar· 
lık. Ç1knrıua11-u ııwl'l)lır hir l'Cıniyet 
j,· 1 (" 
:•ııt c nıe .. \ıliHI kaimi l'lıııck çok 

:ı:orJur. • 

Hiinkıi p:ıtil..nnııı Hrinclr hir 
~ıı a. • 

Diiııkü ecnehi crımırc inin 'e· 
tiııd . • . , 

e nııllı hanknlnr , .,. crınn' eler, 

.. Diirıkü tın izli deıuiryoluuun 
11 

Hinde hir Türk ~iınendifı•ri, 
) . Dünkü açık pnznrın ) erinde 
ıır fabrika. 

Hiinkil tan~ up ,.e cchnlt>Iİn me-
Z.ır)ı11- d • 

ı:ıııı a Lır mekteo 
D ·' 

, e .. Unkü açık. 'c mira yedi alış 
tı~uıin yerindi' bir ticari ınii· 

V:ı-tt"ne, 

it'b Dünkü lJorcun \erinde hir mali 
ı :ır, • 

~:ılı Düıı~ü iptidai. dağınık, fer<li 
n ~ıııa 6Jsteminin il!tiinde teknik, 
•odc~ . . 

'e toplu hır te\kılaılannu:ı, 
Düıık ·· h cinde . u astalık katliaınıuın )C· 

lıiı hır ağlık müradelesi kura· 
tı" 11

1
•ek, hele hele, bir milleti ye· 

ııı e d 
t" Bı•) ıran hütün fikri ve ic;· 
•ıı1:ıj ·1· 

h' gerı ılderi ) ılcnrak )Cp·veni 
ır ınill t ._ • 

tal .1 e .. afa 'C e\'i)e i )arata· 
ıı nıek lb :ı:or ' c. ette ki, aolnşılmn ı 

,,,,,,'.yollan sarp \'t> çelin dnillarla 
~ubue p·~- c 

1 
ı:ı0ou e gelmek demektir. 

hıııdd~er mm affakıyet, cf'mi\'ctiıı 
1 , . J 

daki e manevi eihazlan ara.ın· 
alaka ,. . "L ahe . e ırıı atın ııağlnmlı~ı, 

t~11 n~ı 'e d Ü7.eni ile melı uıan mü· 
8 pf 

old ır. Tıpkı. ferdi biim·eıle 
U~u gibi. • 

1ktı ad ·1ı. 
ku)nh ' 1 tısad, ıliyonız. Du, 

bllllı:ı:clan · . 
da dökiilen ~ınp ağ1.ım1zın ucun-
çıkrnı 

1 
hır kelime olmaktan 

faını:ı:~n ır.. . Onu lıiz yenileşmiş ka· 
_ S ıçınde haşlı başına bir 

onu Sinci sayfada-

:\.rsmhı!':al 6 
ıncı lznıir fuurı. 
lmğiin a:ıt J 7.30 
ılu ı nı,uhıiz tt>· 

zalıüratla açılacak 

tır. Törene fun· 
rın onur ral ha~· 

L.:nnı. ı-e\ i ıu 1 i D:ıi'· 
L. kummız i mel 

İnliııü Zİ) arcı ede 
l"('k \I' mutlu (•lil<' 
fuarı açacnlr..ıır. 

Ba~bakauııııız, 

ılün denizyolları 
işletme idare irıiıı 

lzmiı· vapuru ile 
sanı 15 de lstan

Lul\lıuı şehrimize 

hart'keı c•tnıiflcr
dir. Vapur, bu6ün 
saat 14 ıe limanı· 
mıın gelecek ,.e 
Dıışbukammız lıu· 

güu fe, kaliidr le· 
zulıüraıla knr~ıla· 

mıcaktır. 

Urı~l.ıakanınıı· 

:r.ın refakatleriode 

Jkıı at Vekili Ce· 
llil .Bayar, Trakya Başvekilimiz ismet lnörıÜ 
umumi müfettişi general Kiizım Fıııınn açılma merasimi ~11 
Dirik ,.c daha birçok zevat bulun· şekilde olacaktır: 
maktadır. İzmirliler, sayın Başlıa· Davetli olan :ı:el·at, foıınn uoıu-
kanımızı kar~ılama.k: için büyük mi kapısı önünde tanzim e<lilıuiş 
hazırlıklar yapıııı~lar<lır. -Sonu 6 ıncı sayfada-

lngiliz krah geliyor 
Yatı küçük bir kaza geçirdi. 

Atina, 31 (Hndyo) - Sekizinci Edvnrd Atina'dan aynlırken gö tı•ri
lcn tezahürat haı.ebilc JıiikCııııctc ve lıulku tr..şekkür ctmi~tir. 

Aıinn, 31 (Hndyo) - Sekizinci Edvnril·ın ~alı Ilıtllddu l>oğnıındaıı 
geçerken hafif bir knuı geçirmiştir. 

Londra, 30 (A.A) - Jlnva.- ajııneı hilcliri) or: ~lııjestc Eekiziııci J~l
vard·ın Türkive de\let reisine ıııüliiki olmak iizcre Yun:misıaıı'd:ın Tür· 
kiyl''yc gicleı·~ği ynrı resmi olarak lıulıer vcrilınc•ktcıliı-. 

Du ziyaret hir lngiliz kralının lıir Tilrk devlet rei ini ilk 1.iyareti 
olaraktır. 

lsıanbul, 31 (Hu u i) - fngilterc kralı sekizinci Eılrnnl. llüıı akşam 
Nalılin yatı ile Pire'clcn hareket etmiştir. Sa Mnjc te, cuma giinii f stan
lıul'da buluııacııktır. lnı;iltere'nin .Ankara sefnrethunc~i atn~cınilitcri mi· 
ralay Vuds da, kralı karşılamak üz-:re he) etimizle hirlikte Çnnakk:ıle· 
) e giılceektir. 

Yeni Romanya kabinesi, sağ ve sol cenah 
teşkilatına karşı şiddetli davranacak! 

Romen dış siyasa
sı değişmiyecek! 
Bükreş 30 (A.A) - • Demir 

muhafızların tahrikatı karşıeında 

göıterdikleri zaaftan dola ·ı mat- 1 

hııat tarafından bilhassa tenkide 
maruz kıllan duhili)e Lakanı İn· 
-Sonu 6 ıncı sayfada-

Resmi geçitten intibalar, general Kerameddin, general Rasim C. meydanına gelirlerken 

30Ağustos bayramı büyük 
tezahüratla kutlulandı. 

--·--Günün birinde ;bizden bir vazife isterlerse, Türk 
ordusu her zaman, her yerde bir Dumlupınar, bir 
başkomutanlık muharebesi yaratmağa muktedirdir 

------- :~o Ağu~tos zafer La) rnnıı, şclı· 
""\ rimizdc gt•f·cli gündüzlii emsalsiz 

tezahüratla kutlul;ınd1. Şehir lıa§tan 
başıı donnnnııflı. 

r 
Büyük Şef 'in 
Teşekkürleri 

~ant 8,30 da başta vali Fa7.lı 

Güleç olduğu halde şehrjnıizdeki 

mcb'u lar, mülkiye ve adliye erkü· 

-Sonu 3üncü sayfada-

iı>tanlıul, 31 (A.A) - Hi)aseti· 
cıınıur küıihi uınuruili~iıulcn: 

Kıılıraınan Tiirk ordmunun za· 

f c.riııi ıı ~ ı ldiinümfı ınünaseLetile 

) urdun her tnrafırnlnn g<•lf'n ve 
h:ılkınıızm ) üksek <luygıı \'t> hıı-

ye<·amnı bildiren ya:r.ılardnıı, Ata· 
türk mütehassis olmuşlar \'C te· 
şckkürlerinin ulnştınlnıasına Ana
dolu ajansını nır.mur eınıişlcrılir. 

\.. .) 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Gireson 'da mera
simle karşılandı 
Gfresoıı, 31 (A.A)- Genel kur· 

may La§kıını nıarc~al Fe,·tl Çak-
mak bugün snnt 14 te şehrimizi 

teşrif etınioler ı; e parlak merasimle 
karşılanmışlardır. -------
Adliye Vekilimiz 
dün Ödemişten geldi 

Bir aydaııberi Ödcmiete Göl· 
cükıeki Köşklerinde i tir:ıhnt et· 

~ıekte olan Adliye Vekili Şükrü 
~ar:ıçoğlu, dün hususi motokarlıı 
şehrimize gclmi~tir. Adli)e Vekili 
&aat 11,:rn d:ı Ôdemi~ten Tireye 
hareket etmiş ,.e ornılıı birkaç saat 

kaldıktan sonra sanı 16,30 dn şeh
rhnize hareket eylemiıtir. 

Adli) e Vekili. Alsancnk i•tns· 
yonnntln voli Fnzlı Güleç ile bele· 
ıli)c reisi doktoı Behçet fh, ıııüd· 
dt•iuınuıııi Asını Tuncay ve ılalıa 

birçok ze,·at taraflnnııdan kurwı· 

lanmışlar<lır. 

Buglln Başbakanımııuı iıtikbal 
ve fuorın açılma törenlerinde hazır 
bulunacaklardır. 

Alman haberlerine bakılırsa 

Rusya'da askerle halk 
arasında hAdiseler oldu. 
Bir partide 50, ikincisinde 20 kişi ölmüş. 

Huduttan geçenlere de ateş açılmış! 

Hepsi de yalan! 
:Uerlin 3] (Radyo) - Hu )tl• 

dan alınan muhtelif haberlere göre 
Rusyada dıılıili ,·aziyet billınee:ı re
koltelerin bozulması üzerine çok 
fenadır. Bir ri\'a)ele güre hük(ımet 
köylü elindeki gıda maddelerini 
müsadere edecektir. 

J>oltavııda çıkan bir hadisede 
asker ile halk arı\Slndn Lir müsa
deme olmn~tur. 30 dan fazla mak
tul ve lıirçok tcvkifııt vanlır. Şi

mali Kafkncıyada da bazı lıfiıli eler 
olmuştur. 

Don eyaletinde de rekoltelerin 
miisailereainc silahla mukavemet 
etmiş \'e bu sebeble 20 kadar müs· 
tahsil kurşuna dizilmİ§Iİ r. 

Din)e&lerde, Roınanyaya iltir.a
ya kalkıfan kadın \'e çocuklara 
hudut muhafızları ate~ açmışlardır. 
Bü sebehle Lirçok kimseler ölmüş 
,·e birçok kimşelerde nehirde bo
ğulmuştur. 

.ı\loskovn 31 (A. A) l kran· 
yada açlık \'C karışıklıklar olduğu· 

ııu, KızılorJu ile halk arasında 

milsademelcr vukuunn, kiiyliıler ve 

işçiler arasında da kitle halimle 

tcvkifat yapıldığına vesaire dair 
Berlindcn ve I..igadan ~ıkarılnn bir 

So.nu 2 inci sahifede -

Yanık Bekir 
B MJLIJ ,.c EDEBİ BÜYÜK 
HOMANI YARINKİ ( A 'A
DOLl ' ) DA BCLACAKSl"'IZ. -Yazan: ORHAN 

RAHMİGÔKÇE 

Urla sahillerinde l~r kö) •.. 
Genç bir muallime... Kemanda 
SÖ) lenen şarkı ... Kaytan lnyıkh 
jandarma onbaşısı ... Yanık De· 
kir ... Jzıuir'de bir ııkşam ... Ti· 
re, Ödemi~ dağlanndn hir ı,nüf
reze... Bir akıncı zabit... <)de· 
mi, 'c, Bnyındır'a kan ağlatıın 
fahişe... l zaktnn Liı: kadın ı·ei 

geliyor: 
- Zııhil Bey, knpnt gözl~rini! 
Gece... Bir ateş buse... Ye ... -BU RO~IA~ tzl 11 EYECA • 

LA SÜR" KLİYECEK BiR G{. 
ZELLIK ,.e DEH1~LİK'l'ED1H. 

Yarın, (ANADO .. 
LU) sütunlarında. 



~ 1191936 --------------------ANADOLU -------------------- Sayfa2 

M. Mussolininin'ı'-G~u.-· -n-u·-· -n-~T~ml!!lı----~f~!!!llH~lm!!b~:- 1 • 'ı Bulgar'lar ve 
yeni sö>:f edikleri 

1 e g r a a ~er er 1 Türk orfusu 
-Başı 1 inci sahifede- M r·t l k k · ğ h t d ı r - "-\ Bu böyledir ve . ı u es o ço a ır as a ır. ID .

1 
k [ 

Birkaç saatte • • • ı uru tayı Böyle kalacaktır .. 
8 milyon a~ker Tıtulesko, bu bır suıkasddır, 'dün işini bitirdi. İstanbul. 31 ( Raddyo) -
Çıkarabiliriz, dedi. . Vereme gazetesi, or umuzun 

d • b v f Trakya'daki son manevrala· 
Avellino 

30 
(A.A) - Askeri ıye ag 1 rm ış. Maarif vekili bir rına dair uzun bir makale manevralar sonunda l\I. 1usbolioi 

Mareşallar, yül.:sek dedet memur- nutuk verdi yazmıştır. Gazete, motörleşmiş 
)arı, yabancı askeri heyetler, hal· d [ Türk ordusunun ehemmiyetli 
yan askerleri ve halk huzurunda Romanya'nın Almanya'ya bir sempati gösterdiği zanne i iyor. İstanbul, 31 (Hususi) mevkiinden bahseylemektedir. 
büyük bir nutuk ııöyliye.rek İtalya· Fakat Titulesko sahneden c, ekilmiş değildir. Üçüncü dil kurultayı bugün 
nın askeri kudretini tebarüz enir- Dolmabahçe sarayında son 
mit 'e bu kudretin Jıalyan ''c Varşova, 31 ( Radyo ) - tariptir. Dün gece ateşi yük- 1 miştir. Sıhhi \·aziyeti tehlike- toplantısını yapmış ve me· 
dünya sulhuna '·esa)el eylemekte Kiyer Poranny gazetesi, M. selmiş ve bir buhran geçir- lidir. saisini bitirmiştir. 
olduğunu bildirmiştir. 

i\I. l\Iuesolini ltalyanlardan Titülesko'nun çekilmesi hak- T • h.A t ki • • • d Kurultayda, evvela komis-
•}&ğıdaki sözlere harfi harfine kandaki makalesinde diyor ki: arı 1 opra ar uzerın e i yonların raporları okunmuş 
inanmalarım istemiştir: _ O daima şahsi ve hod- ve kabul edilmiştir. Bundan 

Afrika harbına rağmeıı tleğil, b' b' . t tt B d k. mazı•ye bı•r bakış. il sonra intihabat yapılmış ve fakat Afrika barbı neticesi olarak ın ır sıyaset u u, un a ı 
İtalyanın askeri km·\·eti bu harpten vaziyet te, karşılıklı garanti- yeni idare heyeti seçilmiştir. 
evelkindcn daha müeuirJir. Biz lerle karma karışık bir düğüm Kamutay heyeti, Mehmed Çavuş abide- En son olarak maarif vel<ili 
bila birkaç saat içinde eckiz mil- gibi anlaşılmıyordu. • • • 

1
. b [' . Saffet Arıkan bir nutuk ira-

yon asker ilah altına alabiliriz. sını zıyaretten sonra stan u a geçtı. dederek kurultayı selamlamış 
1\1. Iussolini ayncıt şunlara da Kuryer Poski gazetesi de, Çanakkale, 31 (A.A) - Kamutay reis vekilleri Nuri Cön-

l ve üçüncü dil kurultayının ıöy emittir: - Avrupa' da küçük antan- ker ve Fı"kret Silay başkanlıg" ında Mehmed Çavuş abidesine D. h k l n k- ld ~ kapandığını bildirmiştir. ız er es c m ın un ° ubu tın şefi sayılan Titülesko, harb A k 'I T' 1 
kadar uzun müddet sulh ümit et· giden saylav heyetine vali Nizamettin ta or a ümgenera Kurultaya İştirak için ge-
mekte}iz. Ve milletler arasında sulh sonunun en meşhur, fakat Hüsnü Kılkış vilayet ve halk partisi erkanı, Ecaabat kazası len ecnebi alimlerden bir 
eserine hcrgün tam iş birliğimizi menfi surette görünen bir halkı ve civar köyler ahalisi iştirak etmiş ve abideye çelenk kısmı bugece gitmişlerdir. 
''ermeğe hazırız. şahsiyeti idi, koyduktan sonra Emekli general Kazım (İzmir) tarafından o D d 

iğerleri e memleketlerine 
Roma, 31 (Radyo)- Sinyor Dedi. sahada geçen şerefli harbın emsalsiz kahramanlıkları bütün döneceklerdir. 

Mussolini dün saat 17 de Et- ziyaretçilere canlı bir şekilde anlatılmış ve hazır bulunanların İstanbul, 31 (A.A) - Dil Avelino meydanında bir nutuk Paris,' 31 (Radyo) 
rans·1·0 n gazetesi· göğüslerini kabartan bu mühim nutku Emekli general Naci kurultayı bugün komisyonların irat etmiş ve radyo ile neşre· ı ' 

O · t.. llceniz'in beliğ bir söylevi takip etmiştir. raporlarını dinledikten sonra 
dilmiştir. M. Mussolini: - eşsız peres ııe ma- d 

l k d 1 Buradan Conk bayırına gidildiği ~aman orada cereyan e ip mesaisini bitirecektir. _ Hazır bulunduğum şu likti. Mem e etin e parti ere I 
1 ı Çanakkale'nin ve stanbul'un mukadderatını kurtaran mühim \.._, ________ .,, 

manevra, muazzam talyan or· karşı müstakil vaziyeti var ve harbın safahatı, bu harbe bilfiil iştirak eden ve yaralanan 
dusunun ufak bir kısmının bir siyasetten çekilmesi de mu- kamutay başkan vekillerinden Nuri Cönker tarafından büyük G. Metaksas 
gösterişidir; Son manevralar- vakkattır. Maamafih yeni dış heyeacnla izah edilmiş ve bilhassa bu şanlı zaferi idare eden 
dan bir sene geçmiştir; on iki bakan da Fransız dostudur. ve kazanan Atatürk'ün tatbik ettiği dahiyane hareketleri de-
aylık bir tarih te yazılmış bu- Pari Suvar gazetesi de: rin bir vukuf ile anlahlmtş ve oradakilere sevinçten gözyaşı 
lunmaktadır. Bu müddet ara· - Titulesko, kendisinin döktürmüştür~ 
sında çok hadiseler geçmiş, t b l' 

yokluğunda ve sorulmadan Törenden dönen heyet 17 de Konya vapurile stan u a 
fakat bu son sene faşist İm· ı 

böyle birşey yapılacag" mı um- uğur anmıştır. 
paratorluğunun birinci senesi --------=============-------
olmuştur. mıyordu. Nitekim; bunu du· H •tı M ı • • • • 

fialya hükumeti, imparator- yunca "Bu bir komplodur." 1 er, USSO ını mu-
luğunu, yeşil masa üzerinde Diye bağırmıştır. Romanya- ı .A k t ı ? 
değil, harp sahasında kendi dan bazı zevat, M. Titules- a a 1 ya an m 1 • 
kuvvetile tesis etmiştir. ko'ya maliimat vermeğe gel- , ' 

Bu imparatorluk, diyebili- mektedirler. Romanya ve Fransa Fransa'nın /ngiltere'ye bir nota verdiği 
rim ki bütiin cihanın muhale· k d / B f Al F 
fctine karşı durmak, tarihi- ile ittifa tan geçmiyorsa a ya anmış. ir tara tan man. ransız 
IJ\İzin en güç devresini yaşa- ~u~vetli bir se~pati ~areke· yakınlaşması meVZUUbabstır. 

tının Almanya ya tevcıh et· . .. 
yarak vücuda getirilmiştir. .... h kk k E Al . Roma, 31 (A.A) - Sela- birçoğule, malıye ve endus· 

Tahd'd' t l'h t k f tıgı mu 8 a tır. sasen • h' h f'ld M ı· · t · d l ·ı t k t ı ı es ı a on eran· k h. b' ıyettar ma a 1 e usso mı rı a am arı ı e e rar e-
sının ademi muvaffakıyet ve manya ço ma ırane ır şe· ile Hitler arasında bir müla· ması mazideki suitefehhhüm-
iflası üzerine, milletler de bü- ~ilde bunu tem~ne ve R~sya kat yapılması hakkında hiçbir leri izaleye ve iki memleket 
yük bir sür'atle felaket uçu- ıle anlaşma akdıne manı ol· teşebbüs veya müzakere vuku- arasındaki münesebatın düzel-
rumuna doğru koşmaktadırlar. mağa çalışmaktadır. bulmadığı beyan olunmakta- mesi için elzem olan şartları 
Bizim için, hadiseler karşısın· Temps gazetesi de; dır. Diğer taraftan matbuat ihdasa yarıyacaktır. 
da telaş ve endişeye mahal - Bu bir sahne oyunudur. bakanhğı da böyle bir proje· A / 
yoktur ve biz esasen sulh is- Titulesko boyun eğmeyen bir nin derpiş edilmemiş oldu· mira 
tiyoruz, fakat tam ve nıükem- adamdır. O, Ruslarla anlaş· ğuuu teyit eylemektedir. 
mel bir bir sulh istiyoruz. mağa hararetle taraf tardı. On- Londra, 31 (A.A) - Daily 
Bunun için de kuvvetli daha Telgrafın Paris'ten öğrendi· dan ku.rtulmak için bunu yap· 
kuvvetli, en kuvvetli olmak ğine göre, Almanya'nın iki 

tılar. Küçük itilaf siyasetinin 
mecburiyetini hissetmiş bulu- yıllık askerliği tatbike başla· 
nuyoruz. eskisi gibi kalması da tabiidir. ması üzerine Fransa'nın ln-

ftalya hükumeti birkaç gün Jurnal de Deba gazetesi giltere'ye bir nota göndere· 
içinde sekiz milyonluk bir or- ise, ceğine dair ortaya çıkan ha-
duyu seferber hale koyabilir. - Rus kabinesi buhranı, herler doğru değildir. 

Fakat, millete sorarım: Bü· sadece Titulesko'yu atmak Maamafih Fransa Almanya· 
tu"n esk·ı hesaplar temı'zlendı' mı'? · d' F k · h nın bu kararına karşı bazı içın ır. a at onun sıyaset a- 1 

M. Mussoıl.nı''nı·n bu suaıı·ne h · d k 1 k •· tedbirler alarak bunları ngil-yah arıcin e a acağı at ı 
halk: tere'ye bildirmesi kuvvetle 

Horti dönüyor 
Velden 'de Mik-
las'la görüşmüştür .. 

Viyana, 31 (Radyo) - Ami
ral Horti Graç'a gelmiştir. 
Yarın Buda· Peşte'ye gide
cektir. 

Viyana, 30 (A.A) - Ami
ral Horti Kafintida kain Vel-

---·1•---
Yeni kabine azasile 
birlikteKorfoya gitti 

Atina, 30 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Eski bakanlardan M. Niko
ludis yeni teşkil olunan mat· 

buat ve turizm işleri müste
şarlığına tayin olunmuştur. 

Halen Atina belediye reisi 
bulunan M. Kotzias bakan 

payesile Atina, Pire ve hava
lisi valii umumiliğine tayin 
edilmiştir. 

Elen endüstriyelleri birliği 
başkanı M. Hacıkiryakos ta 
milli ekonomi bakanlığına ge· 
tirilmiştir. M. Mavrudis ise 
d:şişleri bakanlığı daimi müs
teşarı tayin olunmuştur. 

Başbakan yanında yeni hü
kumet azaları olduğu halde 
bugün Korfo'ya hareket et
miştir. Yeni kabine azası kral 
huzurunda yemin edeceklerdir. 

M. Metaksas bu yeni tayin
ler hakkında beyanatta bulu
narak demiştir ki: 

Bu yeni tayinler bütçeye 
hiçbir yeni masraf tahmil et
miyecek, fakat hükumet işle· 

rinin azami surrtte iyi işlemesi 
zammında muhtelif bakanlık

ların mesaisini daha ziyade 
ahenktar bir hale koyacaktır. 

Tunus'da Ya
hudi aleyhtarlığı 
Mağazalar yağma 
edi idi, Yahudi' ler. · · 
taşa tutuldu .. 

Paris, 31 (A.A) - Susa'da· 
Tunus'lu işsiz amelenin niima-
yişleri sırasında Arab mahal· 
!esindeki mağazalar yağma 

edilmiştir, Ekseriyetle Yahu~i 
olan bu dükkanların sahipleri 
taşa tutulmuşlardlr. 

İstanbvl'da 
Bir spor bay
ramı yapıldı .. 

İstanbul, 31 (Hususi) - Dün 
Taksim stadyumunda bir spor 
bayramı yapılmış ve Yaşar'la 
olimpiyadlara iştirak eden bü
tün güreşçilerimize madaly:ı

lar verilmiştir. 

Bayezid meydanında da at
letler bir nümayiş yapmış
lardır. 

900 zabitimiz dip
loma aldı. 

lstanbul, 31 (Hususi) 
30 Ağustos Zafer bayramı 
münasebetile, Harbiye mekte· 
bini bitiren 900 genç zabiti
mize merasimle diplomalar 
tevzi edilmiştir. 

~----------------------Yeni Neşriyat: 

"Son Mektub,, 
Cumhuriyet gazetesi tahrir 

müdürlerinden Feri dun Os· 
man'ın "Son mektub., adını 
taşıyan hikaye kitabı piyasaya 
çıkmıştır. 

"Son mektub" Anadolu'uyu 
çok iyi bilen, An~dolu' da ya· 
şamış, halk piskolojisini tanı-
mış bir münevverin eseridir. 
Feridun Osman, memleket hi
kayelt:rinde en çok muvaffak 
olan muharrirlerimizin başında 
gelir. Bu küçük kitaba sıkış· 

tııdığı mutena hikayelerde, 
ayni zamanda onun fikir ince
liği, yüksek görüş ve duyuşu, 
mükemmel ifade kuvveti de 
kendini göstermektedir. 

Bu eseri, gençlere, mektep· 
lilere, münevverlere tavsiye 
ederiz. Orjinal Türk hikaye· 
siııin bütün varlığını "Son mek· 
tub .. ta bulacaklaT"d ır. _ Eveti. şekilde iddia edilemez. Böyle muhtemeldir. 

birşey teessüfe şayandır. Berlin, 31 (A.A) _ Voel· Cevabını vermiştır. 

den'e gitmiş ve Miklas'ın yaz
lık ikametgahına giderek mu- . . ~ . .::., ,.. ~ - -Roma, 31 (Radyo) - Ave

lino 'dan bildiriliyor: 

Bugün Kral Viktor Emanoel 
yanınd MlLSsolini, mareşal Ba-

dogliyo, general Boyyo vesaire 
bulunduğu halde Yol Torara 
ovasında orduya bir resmi
geçit yaptırmıştır. 

Kral, generalları takdir ve 
tebrik etmiştir. 

Londra, 31 (Radyo) - ln
giliz gazeteleri sinyor Musso-

lini'nin nutku üzerine neşret
tikleri yazılarda sulh temen· 

nisini hüsnü telakki etmek
tedirler. 

Taymis gazetesi: 
"Duçe ve ordusu, şimdi 

sulhun muhafazası vazifesini 
kabul etmiş bulunuyor,, de

ktedir. 

Diyorlar. kischer Beabahter gazetesi, 
Paris, 31 (Radyo) - Ro- Şaht'ın Paris seyahatı hakkın-

maileyhle üç çeyrek saat gö
rüşmüştür. 

manya kabinesinin M. Titü- da diyor ki: 
lesko'nun ademi iştirakile te· Beş yıllık bir in ki tadan sonra 

Sovyet Rus-
şekkülü Paris ve Londra'da Fransız hükumeti azasından . ya silahlanıyor 
menfi tesirler yapmıştır. 

Londra siyasi mahafili, bu 
hadiseyi Romanya'nın yeni 
bir siyaset takibedeceği sure-

tile tdsir etmektedir. Roman
ya Almanya'nın yeni siyasetini 
yakından tetkik etmektedir. 

Hitler, Fransa'nın Balkan'lar
daki nüfuzunu kırmağa azmet· 
miş görünmektedir. 

Montekarlo, 31 (Radyo) -
Montrö muahedesinin imzasın· 
dan beri burada bulunmakta 
olan sabık Romanya hariciye 
nazın M. Titulesko, birkaç 
gündenberi MaJarya'dan mus-

------------~------------

Rusya'da t: Mevcud 6 bin tay. 
Askerle halk arasın- yareden başka 5 bin 
da hadiseler oluyor tayyare yapılıyor .. 

-Baştarafı 1 inci sugfada- Berlin, 31 (Radyo) - Emin 
takım haberlerin ecnebi gazetele· menabiden tereşşüh eden ha
riıı~e iuti~ar ettiği görülmektedir. berlerc göre Rusya'nın bugün 

Dütiln Lu haberler tamawile 
U} durmadır. Ye hu haberlPrin bet· 
hane mahiyeti ~undan da anlaşılır 
ki bunlar Sovyet ıuatbuatrnıla inti· 
('ar etmİ§ ,·eya Odesadaki husu5i 

muhabirler tarafından verilmiş kay· 
dile ortaya atılmaktadır.· 

Halbuki • Sov)el matbuatında 

böyle hirşey çıkmamış ve Odesada 
da hiçbir ecnebi muhabir yoktur. 

birinci sınıf 4500 tayyare ile 

1400 de ikinci hat müdafaa 
tayyaresi vardır. Bunların çoğu 
bombardıman tayyaresidir. 

7 4 Fabrika 5000 tayyare 
daha hazırlamakla meşguldür. 
60,000 pilot da yetiştirilmek
tedir, 

ELHAMRA Telefon 2573 

Müjde... Müjde... },f üjde ... 

BUGÜN 
1 Biitüıı lzuıir halkının bü) iik . alursıı.lık \ e hep~l'anln lıeldcdiği 

Tiirk'fın şelıımıelini tarihe ııltıu lııırflı•rlc ynzdınlı~ı kalırnnıanlık diyarı 
:'lfoutrö zaferinden enci \'C ~onra ... 

Çanakkale 
Türkçe sözlü hadisat /ilmi - Çanakkale'de yapılan 

bütün merasim 

Bir gecenin skandalı 
Klark Gabi - Konstans Benett 

Fiatler 30, 40, 50, 60 kuruştur. 
eanslar ; 3. 5. 7. ak~nnıları 9,15 de. Cuınarte i teıızilfiılı talebt' 

matinesi ve pazar günü umuma l de haşlar -
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Tasdik dediğin 
böyle olur. 

Oğlumu yazdırmak için Kar
şıyaka ortamektebine müracaat 
ettim. Şu kadar pul, bu ka-
dar fotoğraf lazımdır dediler. 

- Peki dedim. 
- Bir beyanname yazdılar, 

ve şuraya imza et, dediler. 
- Peki dedim. 
Sonra ... 
- imzanızı tasdik ettirmek 

için belediyeye gidiniz, dediler. 
- Peki, dedim. 
Belediyeye gittim. Bir be

lediye zabıta memuru elimde-
ki kağıdları hemen aldı. Ne
imzama ve ne de yüzüme bak· 
tı. Hemen bir mühür bastı 
altına bir de imza koydu. 

Gene yüzüme bakmadan; 
- Oldu, dedi. 
Ona da peki, dedim. Be· 

yannameleri götürüp verdim. 
işim olmuş, çocuk mektebe 
yazılmıştı. Bu noktadan mem-
nunum. Allah devlete zeval 
vermesin. 

- Gerek mektep idaresi, 
gerek belediye memuru bana 
hiçbir güçlük göstermedi. Bu 
itibarla da onlara karşı diye-
ceğim yok. Her ikisinden allah 
razı olsun. 

Fakat.. 
Beni tanımadan, yuzume 

bakmadan, İmzamı bilmeden, 
basılan mühüre ve yapılan 
tasdika aklım ermedi. Bu ga
rip vaziyeti alakadarlardan 
birine anlatmak istedim. 

- Efendim usul, dedi. 

* * * Maamafih ilmühaber, hüsnü 
hal varakası, tasdik falan gibi 
ınuamelelerde eski muhtarlarla 
belediye arasında bir fark ol
duğunu inkar etmemek la
zımdır. 

Eski zamanlarda bu iş ıç:n 
muhtarı arayıp bulmak, eline 
de elli kuruş sıkıştırmak za
ruri idi. Muhtar parayı alın
cıya kadar insana güler yüzle 
muamele eder, bastığı mührun 
nç mühim mes'ele olduğunu 
anlatır, aldığı parayı hak etmi
Ye çalışır ve hatta birazda 
dalkavukluk yapardı. 

Belediye memuru bu vazi
Yette olmadığı için, işi uzat
madan yapıyır. insanın yüzüne 
bile bakmıyor. 

Zaten baksa ne çıkacak? 

* * * Bu muameleden sonra dü-
şündüm. 

Belediyelerde yapılan bu 
tasdik muamelesinin adı nedir? 

Haydi bunu da ben söyle
tniycyim. 

İnsanlar artık "Leh,. deme-
den leblebiyi anlıyorlar. 
~ Zakımoğlu 

4tış ve atİı.. 
8Por kulübünün 
4iişat resmi .. 
lü~~rnir atış ve ~atlı spor ku

u Vasıf Çınar bulvarındaki 
ll'ıerkcz· d . l . . b" ın e manej yer erının 
ınasının ve ahırlarının bütün 

nok 1 san arını tamamlamıştır. 
teff uar~ açmak için İzmir'i şe-
1 cndırecek olan Başvekil 
bınet İnönü kulübün fahri 
b~şkanı bulunduğundan kulü-

1 u~ açıhııa törenini de ken<li
eı·ı · 

le nın Yapması kuvvetle muh-
tneldir. 

Ç~f~e'de tetkikler 
led· alımiz Fazlı Güleç ile be
\ıe 1

Ye reisi doktor Behçet Uz 
A.ts~tnniyet müdürü Selahiddin 
<' an Kok d ·· ·· \-eş r u , pazar gunu 
eler ~e plfıj ılıca köyüne gi
i\ytı~ ~ctkikler yapmışlar ve 
lerd· &un şehrimize dönmüş-

ır, 

30 Ağustos bayramı Kutlulandı ı::U~.':::::!~:i 
-Başı 1 inci sahi/ede-

nı grup halinde kı~la)a gi<ler<'k ~~ J .t:JI bulunuyorlar 
mii~talıJ...r.nı mevki komutanı gene· k Fuar'ımızı ziyaret için Tra ·-
ral Diirhanı·d<lin "e :W AğuRto., zafer 
hayraınım kutlıılanıışlarılır. Bn zi. ti> ya' dan gelecek kafileden bir 
)an·t c,;rıa~ında J,ı \'hı önünılr. ıluraıı J ~ kısmı, Pazar günü Bandırma 
~iicl nıuzika ıarafıııılnıı selam mar· ekspresile gelmiştir. Diğer 
~ı ı;:.ılınnıış ve lıir a~kcri kıt"a ta· ziyaretçiler};! Edirne sporcu-
raliaılan selamhnnıı~larılır. lan, bugün lzmir vapurile 

Cumııriyct mPyd.ınınıla topla- h l rr k şe rlmize ge eceklerdir. u·a -
nan halk, . aal ılükuza doğru kc:-if , 
bir kalabalık teşkil ediyordu. Bu· ya'lı misafir sporcular, bugün 
radaki tiirenc tam ;.aat '>, :w ılu as· saat 14 de Pasaport'ta bulu-
teğıncn Falıri 'nin Atatilrk'ün he)· nacak İzmir'li sporcu1ar tara· 
keli föıünJe h:ızırlanmı~ oian kür· fından karşılanacaklardır.Trak-
sü.den ı;öyl,.diği bir nutukla beş· ya'lı sporcular, Pazar günü 
lanmıştır. f zmir sporcularla temaslar ya· 

Heykelin öniimle ,.ali Fıızlı Gü-
leç, müstahkem mevki komutam Geçitten intibalar pacaklardır. 
general Ilürhanecldin, g(;ncral Ra· müsamaha kabul etmez kıs- devriminin ilk hareket günü- onunla omuz omuza çalışan Dün gelen Trakya'lı kafile, 
sim 'e diğer komutanlar, suba)lar, kançlığında, ve bu kabiliyeti dür. Bugün Türk milletinin fedakar arkadaşlarına, değerli Emiralem istasyonunda köylü-
helcc!iyc reisi doktor Tielıçe: Uz. bizzat duyan büyük Atatürk'ün kurtuluş ve kuruluş iradesinin kumanda heyetine ve bu da- ler tarafından karşılanmış ve 
~chriJ.ızdcki saylavlar, mülkiye, ad· rehberliğinde ve başbuğluğun- tahakkuk günüdür. Sever' den vada kanını helal eden Meh- kendilerine incir ve üzümler 
lire ,.e rnli)e erkan• ile pekı;nk da aramalıdır. Lozan'a kadar karanlıktan ay- metçiklerimize saygılarımızı, ikram edilmiştir. Kırklareli 
halk } cı· alıııı;lardı. 

flk nı.tku ira<letlen aEte~ıneıı istiklal savaşı, Türk'ün dmlığa, eskiden yeniye bir minnetlerimizi sunarım. Ticaret odası reısı Ragıb 
Fahri. 30 Ağu!lto11 zaferini nasıl bir yaşamak hamlesidir. millet iradesile, biz bugün Yurdun aydın ve kutlu gün- ve meslektaşlarımızdan Kadri 
ba~ardığımızı ve ne kadar mü~kiil Türk, istiklali ve milli hu- ulaştık. 1918 galibleri, siyasi !erini görmeden yurd için ölen- Oğuz, birçok tüccar, öğret-
~erait içinde muvaffak oldıığumıı·w dutlar,nın korunması için içtiği formüllere, yeni bir ( Magna !erin ruhlarını saygı ile anarim. men ve doktorlar, dün gelen 
anluuı ve ezcümle decli ki: andı bu savaşla, bu sav"'şı Cha: tı ) vücuda getirecekle- Yaşasın Türk milletı, yaşa- kafile arasındadır. Misafirler, 

.Günün birinde hizdf'n Lir 'a· neticelendiren büyük zeıferle rini vadettikleri halde hakları sın onun fedakar ordusu!,, Mm taka San'at mektebine yer· 
zife iı.terlen•e büyüklerimizin hil· 
diği şu hakikati bütün acun da yerine getirmiş, andını yerine çiğnenen, yekdiğerini düşman Çok alkışlanan bu veciz leştirilmişlerdir. 
bilmelidir ki; Türk orclu~u her za· getirmekteki azim ve kudretini, yapan acaib bir Avrupa hari- söylevden sonra g ec i :l re ;mi Umumi müfettişlik s~nema, 
man, her )enle daima hir Dıınılu· · yaşamak için kabiliyet vezin- tası yapmakta tereddüt etme- başlamıştır. Kahraman asker- film ve fotograf şefi Vehbi 
pıuar, Lir ba~konıuıanlık :qıuhare· deliğini bütün bir dünya kar· diler, fakat, Türk milletinin lerimiz hararetli ve sürekli bir de şehrimize gelecektir. 
hesi yaratmağa rnukte<lir<lir. şı sında isbat etmiştir. şerefli ve tecrübeli mazisi istik- şekilde alkışlanmışlardır. En 

işte bugün kutluladığıınız lale. hakka., yaldızlı vaıdlerc büyük komutanı olan Müstah-
yıldönümünde burada toplan- değil, ancak milli kuvvet ve kem mevki komutanı General 
makla bu milli andımızı bir milli savaş ile kavuşabileceğini Bürhanf'ddin'i selam!amışlardır. 
ketı daha hatırlıyoruz. bildi ve is bat 1 etti. Geceki tören 

Türk'ün bu andından ve Onun için 30 Ağustos, yal- Şehir geceleyin baştan başa 
bu andı yerine getirmekteki nız Ti.irk tarihinde değil, cihan elektrik ışığı içinde idi. Şehrin 
azim ve kudretinden tegafül tarihinde de yaşamak kavga- muhtelif yerlerinde fener alay-
ederck bir gün varlığımıza, sının bir kere daha isbat edil- lan dolaşmış ve ha!k tarafın-
istiklaliınize, yurdumuza saldır- miş kanun örneğini verJi. dan alkışlanmıştır. 

, mak deliliğinde bulunacak bir Arkadaşlar; Denizde de liman işleri mü-
düşmnn varsa, Türk'ü gene Maziyi unutarak 14 yıl önce dlirlüğünün iki vapuru. ışık 

i 
Dr . .kamran Kenan söyliyor 

Alkı.şlanan bu söylevi müs- 1 

talıkem mevki kc.mutanı Gc- 1 

neral Burhaneddin'in şu veciz 
söylevi takibetmişt1r: 

Komutanımızın söylevi: 
Sayın yurddaşlarım, yiğit 

askerler; 
Büyük bir sevinç ve tatlı 

bir heyecanla kutluladığımız 

büyük bayramımızın cihana 
hayret veren safhalarını, men
kibelcrini genç silah arkada
şım Asteğmen Fahri mtitevazi ı 

bir lisanla ve topluca anlattı. ı 
Büyük ulusumun kalbinde ebedi 
bir heyecan, yüce ordumun 
ruhunda daimi bir kudret kay
nağı halinde yaşamakla ve 
ebediyen de yaşıyacak olan 
bu zafer hakikaten eşsiz ve 
büyükliiğü hudutsuzdur. 

Bu zafer, Türk'ün, esasen 
şüphe göti.irmiyen ve tar.hçe de 
müsbct ulan askeri kudretini 
bir kere daha tebarüz ettirmiş 
olmak itibarile; askeri bakım
dan sadeı:e bir zafer olmak 
itibari!<', harb san'atının nümu
ittihazına değer bir eseri ·ol
mak itibarile bir kıymet ifade 
eder. Fakat yalnız bundan iba
ret değil. 

Bu zafer, istiklal savaşının 
kat'! neticesini tayin etmiş olan 
bir zaferdir ve bu itibarladır 
ki kıymetinde hir özellik ve 
özel bir büyüklük vardır. 

istiklal savaşı, tarihte bir 
benzerine tesadüf olunamıyan 
ve alelade telakkilere göre, 
muvaffakıycttcn ünıid kestiren 
güçlükler ve mahrumiyetler 
içdıde cereyan etmiş, fakat 
buna rağmen muvaffak olmuş 
bir savaştır. 

Bu muvaffakıyetin sırrını, 
Türk'ün yaradılışında meknuz 
olan lıayat kabiliyetinde, is
tiklal ve hürriyetine zerrece 

başkumandanlık meydan mu- silahlı medeniyet, laboratuvar- içinde rnbaha kadar halkı gez-
harebcsindeki ayni azim ve lar.nın bütün tekniğile Tiitk dirmiştir. Ordu evinde bu Öii-
imanla ve o muharebede ol- yurduna ölüm sa!dııış ı halinde yük gün şerefine bir de balo 
duğu gibi diişmanını imha yürümüştü. Fakal tarihin hiç- verilmiştir. 
edici kuvvet ve kudretle kar- bir çağında köle olmıyan, za.- lstanbulda: 
şısıncla bulacağında şüphe et- fer ve şeref ıçın yaratılmış İstanbul, 30 (A.A) - Türk 
mcsın. olan Türk, tarihin seciyclen- ordusunun büyük başkuman-

lstiklal savaşı bizatihi bir dirdiği askerlik ve hürriyet danının eşsiz sevk ve idaresi 
devrim hamlesidir de. sevki tabiisile 30 Ağustosta altında yurdu ebediyen kur-

Onun sonuçlarını bugün kendisi için kurulan ihanetin, lardığı 30 Ağustos günü bü-
içeride muhtelif alanlarda ta- pusunun cezasını düşmanlarına tün istanbul halkı tarafından 
hakkuk etmiş es~ r:erile ve çektirdi. en candan tezahürler ve nü-
dışarıda kazandığı siyasal mu- Bugün, rE"jim müvazencsini, mayişlerle kutlulanmıştır. 
vaffakiyetlerle görüyoruz. istiklal perisini kayl>eden mil- Şehrin her tarafı donanmış, 

ic;tİ!11aİ alanda şimdiye ka- lctlerin ve bütün insanlık dün- taklar ve bayraklarla süslcn-
dar tahakkuk etmiş devrimle.-, yasının, Atatürk'ten alabileceği miştir. Bütün sokaklar orduyu 
kültür, iktısad ve sanayi alan- ulusal dersi bu an, yurdun candan alkışlıyan halkla do-
larda her gün yeni hir ileri her kö~esinde kutlulanan bay- ludur. 
adım, yeni L>ir eser, medeni ramın manasında ve bu bay- Saat 8 den itibaren İstan-
alemdcki mcvkiimizi her gün ramın ulaştırdığı Bayındırlık bul kumandanlığında kuman-
bir kat daha yiikseltmektcdir. ve dahili siyac;etin lezzetli ha- dan tarafından tebrikler ka-
y tıratıcı dcha!>ı, yüksek azim vasında aramalıdırlar. 30Ağus- bul edilmiş ve 10,45 de Ba· 
ve idaresile ve daima terakki tosun büyük yaradıcısı, Türk yazıd meydanında askeri kı-
vc muvaffakıyet yoluna götii- milletinin azim ve iradesini taların, mekteplt•rin ve sivil 
ren rehberliği ile bizi her gün temsil eden miltl ordumuz, teşekküllerin iştirakile büyük 
bir kat daha ileri götiiren günün ve arsıulusal siyasetin, bir geçid resmi yapılm·ş•ır. 
Büyük Atatürk' e sonsuz saygı sulh ınakanizması roli.inii yap- Geçid resminden eve! genç 
ve şükranlar. maktadırlar. Bu, zaten onun bir subayın istiklal harbi hak-

Yaşasın bliyiik ulusumuz, tarihi değil midir?. kındnki nutkuna kumandan 
yaşaşıd Atatürk'ümüz, ya~asın İçinde bulunduğumuz coğ·- bir nutukla mukabele etmiştir. 
yiğit ordumuz! rafı vaziyet dolayısile oıdu- Geçid resmine iştirak eden 
Çok alkışlanan bu söylevden muz, beynelmilel emniyetin kıta ve heyetler şehrin ana 
sonra şehir meclisi azasından be~çiliğini, beynelmilel siya- · [ caddelerinden geç.erek Taksi-
Muzaff er'in şehir namına ver· setın derin sempatisi, hayran- mc gitmişler ve Cumuriyet 
diği çok canlı nutuk takibelti. lığı içinde ifa etmektedir. Türk abidesıne çelenkler koymuş-
Muzaffer: ordusu çok kuvvetlidir. Ona !ardır. Tayyarelerimiz bu tc-

Bu, büyük zafer, muhak- saygımız ve güvenimiz çoktur, zahiirlere uçuşlarile iştirak ct-
kaktır ki . tarihi vasıfları kah- fakat biz ordumuzu bir istik- ~;ştir. 
ramanlık olan milletlerin tari- lal harbı için değil, ona do· Gece fener alayları ve şeh-
hinde çok ender tesadüf edi- kunulınası müthiş akibetlcr rin muhtelif yerlerinde tcza-
lcn, büvük, çok ulu, kıymet doğuracak olan tehlikeli bir 

J hlirat yapılmıştır. 
ve ehemmiyeti ölç.iileıniyecck, silah haline getirmi~izdir. Bize 

k. Yurdun lıer tarafında 
muazzam bir şeref ve şan ·ımse dokunamaz. 
aA bı.desı"dı·r. ı· l ll k Ankara, 31 (A. A) - Yur-

şga yı arının acı ve ara · 
Diyerek zaferin bir tahlilini hatıralarını, günün tarihi ka- dun her tarafından 30 Ağus-

yaptı, Atatiirk'iin nutkundan da dar yakın ve içten duyan ve tos zafer ve tayyare bayramı-
parçj\lar aldı ve çok alkışlandı. çok ıstırap çeken bugünkü nın oeşkun tezahuratla kutia:ı-

Bunu, C. H. P. Vilayet idare nesli11 vazifesi, bu milli ve ta- <lığını ve fener alayları tertib 
heyeti iiyesinden Doktor Kam- rihi şuurunu geleceklere ay- edilib nutuklar söylendiğini 
ran'ın aşağıdaki nutku taki- nen sunmak olacaktır. bildiren telgrafl_a_r g~!m~ktcdir. 
betmiştir. Ve şimdi burada, bu bü- Pro/ es ör Şevki Akçay 

Nutuk: yük bayramın tezahürleri için- Baytar fakültesi profesör-
Arkadaşlar; 

30 Ağustos, büyük 

de milli kurtu!uş ve kuruluşun }erinden Şevki Akç.ay, Anka-
Tiirk emekçisi Şefimiz Atatürk'e, ra' dan şehrimize gelmiştir. 

Maliyede 
50 Memuı· 
açıkta kaldı .. 

Şehrimizde yeni maliye teş
kilatı yakında tamamlanacak
tır. Maliye vekaletinden bazı 

nokta1ar hakkında telgrafla 
malUmat istenmiştir. Haber 
aldığımıza ve söylendiğine 
göre yeni maliye teşkilatında 
açığa çıkarılan m:ıliye me
murlarının sayısı 50 dir. 

Bu meınurhr; ilk açılacak 
diğer memuriyetlere alınacak
lardır. Evelce mevcucl 9 ma
liye tahsil şubesi, <lördc in
dirilmiştir. Tebliğ memurlarile 
tahsildarlar, maaştan ücrete 
tahvil edilmişler ve bir ~ tsmı 

tekaüde sevk olunmuşlardır. 

Açığa çıkarılan memurlar ara
sında tahakkuk memurlarından 
da vardır. ----
İlk ve orta mekteb-
lerde kayd ve kabul 

Bugünden itibaren ilk m'!k
tcblerde talebe kayd ve kabul 
muamelesine başlanacaktır. 
Kayd ve kabul muamelesi, 15 
cylule kadar devam edecektir. 
Dün şehrimizdeki ilk mekteb
ler ba~ öğretmenleri, kültür 
direktörlüğünde bir toplantı 
yapmışlardır. Yar direktör 
Rauf İnan'ın riyasetinde yapı· 
lan bu toplantıda bütün mü
racaatların geri çevrilmemesi 
için alınacak tedbirler görü
şülmüşliir. 

Orta mekteblerle liselerde 
kayd ve kabul muamelesine 
15 eylule kadar devam edi
lecektir. 

Almanya' da tetkik seyaha
tinde bulunan şehrimiz kültür 
direktörü Ali Riza, şehrimize 

dönmüş ve vazifesine devama 
ba?lamıştır. 

A'-s-ile-r 
Bir Franr;ız muhabirini 
Kurşuna dizdiler ... 

Paris, 31 (Radyo) - Entra
nisjan galetesinin muhabiri 
Maryoka'ya çıkan hükumet 
kıt'alarile birlikte esir tutulmuş 
ve bila muhakeme esirlerle 
birlikte kurşuna dizilmiştir. 

Bu hadise, Entranisjan ga
zetesinin ve sağ cenah gazete
lerinin asiler aleyhine şiddetli 
neşriyatına sebeb olmuştur. 
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1202,5 K. Kazım 8 16 

Edebi, Tarihi, macera romanı 840 F. Solari 8 50 15 75 
771 Şerif Riza 9 50 14 50 

Leh ordusu müfettişi general Smigli Paris'te 

Smigli, Fransız ordusunun 108 .. 737 Jiro ve şiire. 9 75 14 75 

-----S-iz--ci_d_d_e_n_d_e-li-si-n-iz-?-. ----S-iz-b-ur_a_d_a_k_a-la_ca_k_s_m_ı_z.- 482 P. Paji lO 50 12 50 

~.::::ı:uk~uv::1'~e::z•a;:~: ;~::ı ~:~;~k~=.~~m~;~~e:ö~~: !~ ~. ~ı~~~t" ~ 50 . ~~ ;~ manevralarında bulunacak. 
322 A. R. üzüm. 9 12 25 O 

hat devrince3iniz. nüz doğru çıkar ve biz dos- Z [ k / l 
- Fakat benim de hakka yayı tekrar elde edersek, bir 318 Vitel ve şiire. 8 25 13 50 af er abidesine birce en koydu. Leon B um a 2 

saata kadar buraya geleceğiz 251 M. J. Taran. 8 875 13 75 ' istinat eden bir kuvvet ve 
vaziyetim vardır. Beni hiçbir 
kuvvet korkutmaı., siz de dos· 
tum Goliffet polis müdürunü 
haberdar ediniz, araba ile bir 
miktar polis göndersin ve ca· 
ıusun evini muhasara altına 
aldırsın. Belki de ben bu eve 
girmeğe muvaffak olamam. 

Dük Lodovik'in yüzünde 
asilane bir cesaret parlıyordu. 
Bu vazıyet, sözlerini dınleyen· 
ler üzerinde derin bir tesir 
yaptı, fakat "Dük" ün tehli
keye koştuğunu anlayan Pi· 
bul et: 

- Monsiniyor, oraya git· 
meyiniz rica ederim!. 

Diye bağırdı. 
Pibulet, Dük'ü kolundan 

tuttu ve bırakmıyordu. 
Dük mülayemetle: 
- Fakat Pibulet, gitmeli

yim. Bu mutlaka lazımdır. Se
nin masum olduğunu isbat et
mek lazımdır. Ve bu hususta 
en fazla bir sür' ata ihtiyacı
mız vardır. Dedi. 

Genç kız: 
- Ben ilelebed namussuz 

kalmağı, sizin tehlikeye düş· 
menize tercih ederim. Çünkü 
bu hain adam sizi ya yaralı
yacak, yahud da katledecektir. 
Buna eminim. Dedi. 

Genç kızın bu sözleri dükü 
çok müteessir etti; hatta göz
lerinden ya~ geldi. Genç kızı 
alnından öperek: 

- Sen müsterih ol kızım! 
Dedi. Eğer hain casus bana 
en küçük bir taarruzda bulun· 
mağa kalkışırsa, lazımgelen 
muameleyi hemen görecektir. 

Dük sonra Prusya'lı kadına 
dönerek: 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip 'C lıaşyaz~anı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Unıuıui ll<'~ri~.ıt ,,. )azı işleri 

ıııüdiirii: H.ınıdi i'\iizlıct 

fdarı•harıı>~İ: -

İzıııi r lkiıwi Hı·~ ler :-okağı 
C. llalk partiı; i biııa~ı İ\indc 

Tf'lgrııf: lznıir A ADOLU 
Telefon: 27":6 ·· Po~ıa kutuım 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığ ı 1200, altı ~) lı~ 700, üı; 

8) lı~ı 500 kuruştur 
} ab.ını ı meııılckP.tlr.r iı;in !enclik 

alıone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kıırıı~tur • -~tinti gcı; nıi ş nii~halar 25 kuruştur. 

ve sizi serbest bırakacağJZ. 210 T. Debuş 6 75 14 75 dakika görüştükten sonra Remse hareket etti. 
Ak . t k . d h 1. . ı 184 Beşikçi z M 8 50 12 25 P . 31 (R d ) L h' " L k 'hlAl' d l t k . . l . .. l . l sı a tır e vay a ınıze.. l? l · 1 ' arıs, a yo - e ıs- o arnonun ı a ın en e me ıstıyen erın cum esıy e 

Dedi. 
153 

~ev~t A_ an. lO 13 5o tan ordusu umumi müfettişi sonra zaruret kesbeden Fnm- birlikte yürekten haykırıyoruz. 
-11- l · yotı 11 7 S 14 25 general Riç Smigli maiyeti sız • Leh askeri ittifakının ta- Yaşasın Lehistan. " 

109 zmirli Talat 10 10 125 .1 b' . B f , ' o h kk k l R d 5 · V 31 (AA) - L Bundan yarım saat sonra, G ı e ırhkte el or dan 14,4 ta a u u, genera y z mıg· arşova, · e· 
Makferlamnun cebinde son sis- 105 S. omel 9 25 13 50 Paris'e gelmiş ve istasyonda li'nin Genera-i Gamelin ile histan ordusu başkumandanı 
tem bir tabanca ve tabanca· 
nın kabzesinde de eli olduğu 
halde Dük Lodovik Stüber'in 
kapısını çaldı. 

Fakat cevap alamadı. 

Bir defa daha, fakat daha 
şiddetli bir şekilde kapıyı çaldı. 
Bunun üzerine içeriden ayak 
sesleri duyuldu. Buna rağmen 
kapı yıne açılmadı. içeriden 
biri~nin dışarıyı gözetlediği 
anlaşılıyordu. 

Dük, üçüneü olarak kapıyı 
ve evelkilerden daha fazla 
bir şiddetle çaldı. 

Gene ayni sükuneti 

Artık sinirlenen Dük kapıya 
bir iki şiddetli tekme vurdu. 
Bunun üzerine Stuber pençe· 
reden göründi.ı: 

- Ne istiyorsunuz? Diye 
sordu. 

- Sizi .. 

64 Y. E. Bencuya 7 lO SO general Gamelen ve Fransız görüşeceği yeğane mevzu de- gener.al Rydz Smiglin'in Paris 
62 J. Kohen 11 25 16 25 Al' k A A k" b ğ"ld" H h ld 1 l 'k' sehatındcn bahseden Gazete 
58 S E 

. 
7 75 13 

SO a ı as erı şurası er anı, a- ı ır. er a e nazır ar a ı ı b k mın Polska, u ziyaretin as eri 

30 K
·, ·ı . 

1
. kanlardan pekçoğu ve Lehis- memleketi alakadar eden eko- mahiyette ve Fransız-Lehistan 

amı Nış 1 9 25 10 t ' P · f' · t f d nomı'k ve ma\Aı mes'eleleri de 13 A P 8 10 an m arıs se ırı ara ın an münasebatı çerçevesi icinde 

8 J 
.T apa. h 10 10 50 karşılanmıştır. görüşecektir. oldugw unu yazarak diyor ki: 

· ar. ma · G l R' S · ı· L l. M . Th ( Y D enera ıç mıg ı, e us- aurıce orez aşasın - "Fransız-Lehistan ittifakı 
7E · ArÇditi l 1 25 l l 25 tan sefarethanesine gitmiştir. Lehistan ) başlıklı bir yazıda 

4 nver eral 14 14 S 
17 

d f" f h heriki memleketin kat'i istiklali 

2 Alb 
. 

6 8 5 
aat e şere ıne se aret a· ezcümle diyor ki: mes'elesine istinad etmektedir. 

1 ayrak tı. 8 25 62 d b' · f ·1 · k " B b h I R d B ı L h ' 107 B. Alaz;aki 9 75 14 50 ne e ır zıya et ve.rı mış, a - u sa a genera y z inaena eyh e istan ın siya-
7176 

5 
şam da M. Daladıye tarafın- Smigli'yi · selamlıyan çalışkan setinde bir değişiklik olduğuna 

4040
1 dan bir ziyafet verilmiştir. millet namına ve Fransa ko- dair dolaşan şayialar asıl-

1216 
5 

General Rydz Smigli bu münistleri namına harbi geri- sızdır.,, 
' hafta Fransız ordusunun bü-

Rusya Norveç'e nota ·verdi! lncir satışları: yük manevralarında hazır bu-
Ç. Alıcı K. S. K. S. lunacak, umumi harb sahasını 

1204 Tütsü ile 6 50 12 gezecektir. General Rydz 
457 Ş. Remzi 7 50 12 Simigli'ye manevradan sonra 
308 F. Pakers 8 12 Lejyon dönör'ün . büyük salib 
214 M. J. Taran. 9 9 rütbesi verilecektir. 
167 B. S. Alazraki 8 25 8 25 Paris, 31 (Radyo) - Ge-
160 Ş. Riza halef. 7 50 9 neral Riç Smigli saat 9 da 
196 A. Muhtar 8 75 8 75 zafer takma gitmiş ve şerefine 
70 A. Karaso 7 75 12 askeri merasim yapılmıştır. 
50 Y: l. Talat 8 375 8 375 General meçhul asker abidc-
47 O. Eğli 6 10 50 sine bir çelenk koymuştur. 

Troçki'nin Norveç'ten 
çıkardmasını istedi. 

Rusya'da tevkifat devamdadır. Radek ile 
Buharin de yakalandılar. Tedhişçi

lerin reisi Troçki'dir. 
Moskova, 31 (A.A) - Ha

- Ne için? 

- Mühim bir iş 
üzerinde 63 B. Franko 8 75 8 75 Bundan sonra erkanı harbi-

41 L. Alkaral 8 11 

vas Ajansı bildiriyor: 

yei umumiye reis muavinini Suikasd mahkemesindeki 

Stokholm, 30 (A.A) - Nor
veç dış bakanına göre, Rusya 
nota vermemiş, elçi şifahi bir 
müracaatta bulunmuştur. Bir sizinle göriişeceğim. 

- Siz kimsiniz? 

- Dük Lodovik Dö Gramon 
- Yarın geliniz! Bu saatte 

ciddi adamlar uyku uyurlar! 

- imkan yok. işim çok 
aceledir. 

Dük bu son sözüne cevab 
alamadı. Bunun üzerine kapı
nın zilini bütün kuvvetile çal
mıya başlıyarak: 

- Kapıyı açıncıya kadar, 
icabederse sabaha kadar zili 
çalacağım! Dedi. 

Casus, bu vaziyet üzerine 
biraz durdu; Dük'ü görmek 
istemiyordu, çünkü bir skan
daldan korkuyordu. Fakat kapı 
dışında bırakmak ta diğer bir 
rezalet demekti! Sonra, Dük'ün 
hasta bir adam olduğunu bu
nun için korkulacak kuvvette 
bir düşman olmadığını düşü
nerek maksadını anlamağı da
ha muvafık gördü. 

- Sonu var -

j'_Nı_ö_b_e_t_ç_i -eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Şifa, 

Karanina' da Eşref, Kemer' de 
Kemer, Alsancak'ta Ahmed 
Lütfü, Eşref paşa' da Eşref paşa 

41 S. Emin 7 25 11 
16 H. Şeşbeş 9 50 9 50 
10 Koope. itti. 7 25 8 50 
3044 

17220 
20264 

Zahire satıfları: 
Ç. Cinsi K. S. 

1159 Buğday 6 25 
85 Arpa 3 625 
32 Fasulya 7 75 

K.S. 
6 50 
3 625 
7 75 

kabul ve general Goro'yu zi- ifşaat üzerine polis tevkifata 
yaret etmiştir. 10,30 da har- devam etmektedir. İyi bir 
biye bakanlığına, 11 de bah- membadan bildirildiğine göre 
riye ve hava bakanlıklarına İzvestiya başmuharriri Radek 
gitmiştir. ile Buharin eski harbiye mek· 

Bundan sonra başvekalet tebi müdürü general Sapol-
dairesinde M. Blum'la 20 da- nikof ve generallerden Smit 
kikalık bir mülakat yapmış, Kurnetzof ve Pulijn tevkif 
öğleyin de M. Daladiye'nin olunmuşlardır.~ 
ziyafetinde hazır bulunmuştur. Oslo, 31 (A.A) - Troçki 
Bu akşam Reme's gidecek ve ile karısı başka bir memle· 
iki gün kalacaktır. ket buluncıya kadar bir evde 

Bergama Varşova, 30 (A.A) - Leh tecrid edilmişlerdir. Troçkinin 
ordusu şefi ve Lehistan dev- katipleri derhal hudut harici 

Orta mek- ıeti ikinci şahsiyeti general edileceklerdir. 
tebe kavuştu. Rydz Smiglin'in Paris'i ziya- Moskova, 30 (A.A) - Tas 

reti Leh efkarı umumiyesinde ajansı bildiriyor: 
Bergama, (Hususi) - Şim· d I Rusya'nın Norveç elçisinin 

diye kadar ikmal orta okulu şid et i bir alaka uyandır- Norveç hüumetine verd iği no-

olan Bergama ortası bu yıl- mıştır. taya göre; 1 ilk kanun 934 tc 
dan itibaren başından ikmal Siyasi mahfiller bunun bir öldürülen KirofJoh hadisesi 

k 1 nezaket ziyaretinden ibaret e imesini atarak yalnız orta tahkikatını, Kirof'un, diğer 
okul adını almıştır. olmadığını, belki beynelmilel zimamdarları öldürmek istiycn 

Bu yeni teşkilattan Berga- siyasi vaziyetteki endişe verici tedhişçi bir teşkilatın kurbanı 
malılar çok sevinç duymuş- yeni unsurların karşısında olduğunu göstermiştir. Bu, 

Fransız - Leh ittifakının kat'i suçlular tarafınd:ın muhakeme 
!ardır. Bu yıl talebe sayısının 

b 1 
surette takviyesinin temenni esnasında kabul edilmı' ş l"ır. Şu 

üçyüzü u acağı umulmaktadır. edildiğini tebarüz ettirmekte son muhakemede, ayni teşki-
Akropolik golu müttefiktirler. latın Troçki tarafından idare 

Bir antikite şehri olan Ber- M b l at uat genera Rydz Sınig- edildiği ' Stalin, Veroşilof, 
gama' da bu bakımdan da de- lin'in tıpkı Varşova'ya gelen Ganganoviç ve Orccnigidzc'nin 
ğerli eserler kurulmaktadır. 1 ı G ld ge en genera amelin gibi ö ürülmck istendiği aıılaşıl-
Bunlardan biri de akropolik Viyana' dan ve lsviçre' den ge- mıştır. 

gazete, bu beyanatla Tas aiansı 
haberi arasında tezad görüyor. 

Oslo, 31 (Radyo) - Nor
veç hükumeti Rusya sefirinin 
Troçki'nin Norveç'ten nefyi 
hakkındaki talebini kabul et-
memiştir. 

Norveç dışbakanı, siyasi 
bir mültecinin nefyine imkan 
olmadığını söylemiştir. 

A 

Arap Ali komi-
tesi toplandı 

Yahudi muhacereti 
durdurulmadan 
Greve nihayet 
Verilmiyecek .. 

Kudüs, 31 (Radyo) - Arap 
ali komitesi bugün toplanmış 
ve Arap yahudi ihtilafını tet
kik ederek şu kararları ver· 
miştir. 

1 - Irak Dış işleri Bakanı 
Nuri paşanın tavassut teklifi 
esaslarının kabulü; 

2 - Meclisin bu mes'cle 
üzerinde Nuri paşaya itimadı; 

3 - Yahudi muhaceretinc 
nihayet verilinciye ve tavassut 
müzakeresinin hitamına kadar 
greve devam edilmesi. J\.'."ADOLl .MATBAASINDA 

BASl.LM J ŞTIR 
• eczaneleri açıktır. tepesine kadar otomobillerin çen yolu · t'h t · d k. A~ ı· 1 d T k ' ın ı ap e mesın e ı ı ce sc e roç i nin or- Kudüs, 30 (A.A) - Tabe· 

riye' de bir bomba patlamış 
ve burada da dört çocuk öl· 

çıkması için yapılmakta olan mananın ehemmiyetini tebarüz tak ve ajanları bunu itiraf et· 
yoldur. Bu yolun mühim bir ettiriyor. mişlerdir. Yani şimdi Nor-
kısmı yapılmış olup daha dört Paris, 30 (A.A) -Matbuat, veç'te bulunan Troçki, bu tct-

, .. ' 
Yusuf Rıza Okulu müştür. 

beşyüz metrelik bir yeri kal- Bilhassa Matin Le Journal ve hişci teşkilatın organizatörü-
E S K 1 mıştır. Bu işin bitirilmesi için Humanite gazeteleri general dür. Ona, sığınmak hakkı ver-

Paris'te komü
nist tezahürü • .. D AR Ü L 'j R FAN ilbayımız Fazlı Güleç kat'i Rydz Smigli'nin Paris'i ziya- mek istikbalde Rus - Norveç 

emirler vermiş ve işe başlan- retindeki ehemmiyeti tebarüz münasebatını bozabilir. Bu, 
Memleketimizin en eski hir hususi okuldur. ANA ve iLK mak üzere bulunmuştur. Bu ettiriyorlar. beynelmilel kaidelere de mu-

kısımları ha\'idir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları yolun da yeni müze ile bera- Matin gazetesi diyor ki: haliftir. Esasen Milletler c 1--
kabul eder. b C · b d f er umurıyet ayranım a " ki milleti birbirine bağlı- miyetinin, Yugoslavya kralı ve 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA açılma töreni yapılacaktır. yan ve muzir siyasetlerle asla eski Fransız dış bakanı M. 
okul tahsiline hazırlar. Bergama ve fuar çözöhniyen rabıtalardan başka Bartu suikastından sonra ver-

F ransızca dili 1 L K kısmın ikinci sıaıfından başlar. Bergama tecim ve endüs- Fransa ile Lehistan'ın birlikte diği kararla sosyete azaları 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihinden tri odası lı.mir fuarında bir tahakkuk ettirmek mevkiinde bu gibi teşkilatla mücadele 

itibaren başlanacaktır. sergi hazırlamıştır. Bu sergide bulundukları eseri sulhu te- mecburiyetindedirler. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. dağıtılmak üzere Bergama'nm keffül eden en iyi temayüller- Notanın sonunda, Troçki'nin 
Keıtelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 genel işlerini gösterir bir de den biridir. hudud haricine çıkarılması 'is-

~~-----------------------...;..;;.....ı1LJırıwi.t.Jlwttıı:mıırttır....... ____ j__J~eL][Qo,yumrnııalll ~dQıii}:Qor..r Jkrri:;_ __ J tenmektedir. 

Paris, 31 (A.A) - Ajacci· 
o'da yapılan bir komünist tc· 
zahürü esnasında kavga çıkmış 
ve iki ağır olmak üzere beŞ 
kişi yaralanmıştır. 

Yunanis
tan'da Ekmek. 

lstanbul 31 ( Husus! ) -:: 
Atina' dan gelen haberlere go· 
re, hükumet, Yunanistan'ds 
beyaz ekmek çıkarılmasını ya
sak etmiştir. 
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Fuarımızı 
Başbakanımızın 

uğurlu eli açacak K. S. K. Burnava takımına 2 - 1 mağlup oldu. 
Çeviren: F. Şemseddin }Jenlioğlu 

Müthiş bir veba salgını Fransa'da büyük 
tahribat yapıyordu .. 

P"" 

./ 
/. Kral bu geceyi çok rahat 

ieçirdi. Ömründe bu kadar 
tahat ve güzel uyku uyuyama· 
lrııştı. 

Sabahleyin orman kralı ara
Yanlarla doldu; dün geceki 
misafirinin kral Fransova'nın 
la kendisi olduğunu anlıyan 
~duncu bir köşede korkudan 
lıtriyordu. 

Kral ~giderken oduncumın 
omuzunu okşadı ve: 

- Sana arazim dahilinde 
tvlamak ve odun kesmek hak
kını verdim! 

Dedi. 

* * * Kral, kraliçe hususi odala-
rında oturmuşlar maruf musiki 
Şinasm çaldığı parçayı dinli
~orlarken nedimelerden birisi 
~Çeri girdi, adet iizere üst üste 
lıç defa reveranstan sonra, 
R~andr' dan gelen sainin getir
dıği bir mektubu verdi. 
~ Mektub Margarit d'Otriş'in 
olümünü bildiriyordu. Eleonor 
şimdi iki rakib kayınbirader 
arasında yalnız kalmış demekti 
Şimdi belki daha kolaylıkla 
~rdeşile kral Fransova'yı ba
tıştırabilirdi. 

Kraliçe, mahzundu. Bugün 
Sak rayın yemek salonuna geçer-
en, Fransovaz'ı gördü. Fran-

Sovaz pek berbad bir halde 
İdi. Ve kraliçe kendisıne: 

1 
.- Ne haber? Diye sordu. 

Yı misiniz? 

Fransovaz ağlamaktan şiş
llliş gözlerini gösterdi ve: 

- Halimi görmüyor musu· 
tıuz?. Kral beni Britanya'ya 
Rönderiyor, daha doğrusu nef· 
Yediyor! Çok yalvarırım, benim 
'çin kraldan rica ed:niz, beni 
affetsin. Dedi. . 

b Kraliçe, rakibesine şöyle bir 
aktı ve daha büyük hır 

~lemle: 

- Susunuz, rica ederim 
~edi. Çok iyi bilirsiniz ki kt~
ın nrzdinde bu hususta kulla· 
~acak bir itibarım ve ccsare· 
r 'tn yoktur! 

-27-
Validei kralinin ölümii! 

F'antanblö'ye iki fersah me-

saf ede iki sa iden biri, vebaya 
tutularak atından düştü; yerlere 
sürünerek yolun kenarına ka
dar gidebildi ve orada kaldı. 

Tahtırevanına binmiş olan 
validei krali: 

- Ne var?. Ne oluyor? 
Diye :sordu. 

İkinci sai. bu suale cevab 
vermedi; atları kır!:.açladı ve 
bomboş olan köyden büyi\k 
bir s~ır'atle geçtiler. 

Ab .ıma doğru More köyü· 
nün 3'Örüııdüğü sırada ikinci 
sai de atından düştü; kıvrana
rak olduğu yerde kaldı. Ve, 
tahtırevan, vebadan ıssız kal
mış olan köyden, rehbersiz 
olarak geçti. Fakat ormanda 
yollarını keybettiler. Hasta bu
lunan valide krali tahtırevan 

içinde yatağına uzanmış, bitab 
bir halde idi. Köpeği, may
munu ve cücesi baş ucunda 
ağlıyorlardı. 

Madam gözlerini açarak 
sordu: 

Cuan, hiçbir kimse yok 
mu? 

Evet, Madam burada 
bizden başka hiçbir kimse 
yok! 

- Deli.. Atlardan birinin 
üstüne atla; bizi ileriye götür. 
Allah elbet bizi bir yere var
dıracaktır. 

- Ah .. Ah.. Ben cennete 
doğrudan doğruya gitmek isti-
yerıım .. -

Maamafih deli ve cüce 
adam atlardan birinin üzerine 
tırmandı; ve yine harekete 
başladılar. Fakat gece vakti 
daha fazla ilerliyemediler ve 
bataklık bir yerde durmağa 

mecbur kaldılar. 
Bereket versin ki güzel ve 

aydınlık bir yaz gecesi idi. 
Köyliilcr de birer, ikişer top· 
landılar. Valdei krali ı öylü
lcre: 

- J:\eni burada rahat bıra
kınız, dedi. 

Fakat köylüler dinlemediler, 
Mad3mı köye götürdüler. 

-Sonu var-

~ 
Şimdiye kadar lzmirde görülmemiş müthiş bir 

Si 1( 
lzmir arsıulusal altmcı fuarz miliıasabetile kü'· 

tUrparkta bütün dünyaca tanınmış büyük 

KLUKEFSi SiRKi 
Fuarın resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKi 
h Hıısususi trenle Köstcnccyc ve oradan 6000 

Ususi bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
tonluk 

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 
"'ah · h ı 1şı ayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap-
~~ ar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 
l.ırekkeptir. 

Sağda K. S. K. solda Burnava kalelerine gol olurken 
Pazar gunu havanın serin dakikalarında iyi bir mevcu- ğa muvaffak oldular. Ve oyu-

olmasına rağmen bölge deniı diyet gösteren genç Burnava nu da bu suretle 2-1 lehleri-
birinciliklerine devam edildi. takımı, K. S. K. ın hu"cumla- b't' d'l ı· · · ne ı ır ı er. zmır şampıyon-

Karşıyaka bar,yoları seyirciler rını soğukkanlılıkla uzaklaştı- luk namzetligini taşımakta 

Maçlardan diğer iki infiba 
ve yüzücülerle dolu idi. Gerek rıyor ve bazen de mukabil 
Eromplen ve gercksn Fleden hücumlarda bulunuyordu. Fa- . 
yapılan atlamalarda muhtelif kat K. S. K. mÜtt.!madiyen ağır 
kulüblere mensub 22 yüzücü basıyordu ve bir aralık pe· 
iştirak etti. Neticede bütün naltıdan bir sayı kazanarak 
atlama numaralarını kazanan devreyi O _ ı lehine bitirdi. 
Altaydan Sabri birinci, Demir Ikinci devrede daha ;ızimli 
spordan Selahiddin ikinci, Al- bir oyun oynıyan Burn'lvalılar 
taydan f brahim üçüncii geldiler. K.S.K kalesini sık sık ziyaret 

Şild maçları ettiler ve devre ortalarına 

olan K.S.K takımının likin do
kuzuncusuna mağlup olmasını 
supriz olarak kabul e~mck la
zımdır. Maamafih mağlubiye
tin en büyük amili Melih"in 
K.S.K. tan istifa etmesi ve 
oyuna iştirak etmemı·si idi. 

Çal tütünleri 
Çal, (Hususi} - Çal ilçe

sinde tütün ziraati 1935 sene-
sinde başlamıştır. 927, 28, 29 
senelerinde 1,800,000 kilo tü-
tün alınrnıştir. Fakat o sene
lerde zürra tütünlerini hakiki 
bir fiatlc satamadığından son 
üç sene zarfında bu ziraate 
layik olduğu önem verilme
miştir. 

Tüccarların Çal tütünlerini 
tanımamaları ve kısmen de 
vesaitin yoksuzluğu yüziinden 
tütünler, yok bahasına bir iki 
komusyoncuya satılmıştır. 

Çal muhiti kurak, fakat tü
tün mahsulüne birinci derecede 
elverişli toprağn maliktir. 

Şimdiye kadar yapılmamış doğru onlar da penaltıdan 
1 934 935 ld Tütün işçilerinin on senedir 

o an - senesi şi maç- müsavatı temin ettiler. Bu gol geçirdiği tecrübe ile işler bir 
!arına da Pazar günü başlandı. Burnava'nm maneviyatını yük- kat daha ıoluna girmiştir. Bu-

l Ve evvela K. S. K. • Burnava scltmeğe kafi idi. Noksan gün Çal zürraının elinde ha-
l takımları karşılaştılar. Ve K. S.. kadro ile ve en iyi oyuncula- vaların yağmurlu gitmesi <lo-

K. takımı oyuna çok fena bir rınc.lan mahrum olarak oyuna l layısile güze yetiştirilmiş ve 
ekaclro ile iştirak ederek 2 - 1 iştirak eden K.S.K.lılar ise ga- hastalıksız 70-80 bin kilo 
ınağlub oldu. Sahada çok az lip gelmek azrr.iie açık oyun tütün vardır. Bu tütünlere tüc-
scyirci var idi. Oyunu Altay- sistemini takibe başla - carlarımız bilhassa busene 
dan Fehmi idare etti. Yan ha- dılar. Fakat bu, aleyhlerine büyük alaka göstermelidirier. 
kemlt•r ınevkiinde Altınordu- oldu. Nitekim oyunun bitme- Bu alaka hem kendilerinin 
dan hakem Mustafa, İzmirspor- sine üç dakika kala Burnava- karını ve hem de zürra mah-
dan Sabri vardı. Oyunun ilk lılar galibiyet sayılarını atma- sulünün değerile satılmasını 

ı 1 1 .. db • h ı ·f f temin edeceği gibi Çal gibi i Japonya_zecrı te ıre mu a ı . nefis tiitüıı çıkaran bir muhiti 

Japon, Rus, lngiliz murah ::;~::ş ve kazanmış 01
•cak· 

h 1 b t Barbaros'ta 
as arın~~.- eya a 1. Tütünler bağlı değil! 

Milletler hayatında adam öldürmek yasa
ğı olsaydı ne güzel birşey olurdu? 

Y oscmite, ( Kalifornia ) 30 
(A. A) - Havas Ajansı bil
diriyor: 

Pasifik ı~ongresinin kapanış 
"""'~"sinde Japon delegesi bu
luııan, j .. ;"lon'yaııın eski Çin 
elçisi Kenkisi Y osizava dokuz 
devlet muahedesi yerine ko
nulmas ı melhuz yeni muahe
deye zecri tedbirlerin idhali 

1 teklifine itiraz etmiş ve: 

- Yeni muahede zecri ted-
birler esasına istinad etme
melidir. Milletler cemiyetinin 
zecri tedbirlerden dolayı ma
ruz kaldığı güçlüklere nazarı 

dikkatinizi celbederim. Japon
yanın bu zecri tedbirler me
selesini az çok endise ile kar
şılıyacağı zannındayım, 

Demiştir. 

Britanya aınirallığı sabık bi
rinci lordu Alexandı.:rea kol
lektif emniyeti muhafaza ct
miye matuf münasip tedbirler 

kabul edilmedikçe devamlı 
sulhun miimkün olamıyacağını 
söylemiştir. 

Sovyct delegesi Molitcv de
miştir ki: 

- Sovyet Sosyalist ittihadı 
yerinde bugün hala emperya· 
list bir Rusya bulunsaydı dün
yanın vaziyeti ne olurdu? Sov
yet Rusya'nın sosyalist siste· 
minin her türlü yayılma ve 
tecavüz arzularını bertaraf et
mek suretiyle dünyada bir sulh 
amili vazifesi gördüğü aşikar 
değil midir?. 

· Fransız delegesi M. Sarra· 
ut' da şu sözleri söylemiştir: 

Yosemit'de adam öldürmek 
yasaktır. Milletler hayatında 
böyle bir yasak komtlabilseY.di 
bu ne güzel bir şey olurdu? 

M. Sarraut Şark'la Garb 
arasında bir anlaşmn vukuunu 
hiçbir zaman imkansız görme· 
diğini ilave etmiştir. 

Barbaros'tan yazılıyor: 
Bu yıl nahiyemizde 100 bin 

kilo ve gayet nefis tiitün ye~ 
ti~tirilmiştir. Bu sebcbledir ki, 
bir yığın kumpanya eksperi 
şimdi nahiyede mahsullerimizi 
görmektedirler. Onlar da, bu 
yıl nahiyemiz tütünlerinin Ege 
mıntakasında bir eşi olmadı
ğını itiraf etmektedirler. Fakat 
bu meyanda, tiitünlerimiz bir 
kumpanya tarafından tamamile 
bağlanmış olduğu .şayiaları 
çıkarılmıştır. Bu, yalandır ve 
ne maksatla çıkarıldığı da ma
lumdur. Biz, şu veya bu kum
panyayı tercih edecek değiliz. 
On para fiat farkını düşünürüz. 

Akhisar itfaiyesi 
Akhisar, ( Hususi } - Ak

hi ·ar belediyesince sipariş edi
len motoınop İzmir'e gelmiştir, 
lzmir belediyesince kontrol 
edildikten sonra memuru mah
susu teslim alacak ve Ak
hisar' a getirecektir. Bu suretle 
kazamız itfaiye teşkilatı daha 
ziyade kuvvetlendirilmi~ir. 

---· -Başı 1 inci sahi/ edc-
düşünce ve iş mevzuu olarak, 
milletin hayatına, istikbaline, 
saadet ve refa}lına taalluk 
eden bir iş olarak kavramı· 
şızdır. Ve biliyoruz ki, bugün· 
kü muasır iktısadiyatın sıkış

lığı zor şartları kırabilmek 
ıçın yapacağımız şeylerden 
biri de, tanımak ve tanıtmak
tır. Eski bir eser mevkiini 
muhafaza edebilmek için, yeni 
bir eser de muvaffak olabil
mek için, mutlak ve muhak
kak, alakadar muhitlerle bir 
münasebet kurmağ'a mecbur· 
dur. Bu münasebtt ise bugün
kü modern ifadesi ile propa
ganda sayesinde tahakkuk 
edebilir. 

Fuar, propagandanın, hem 
de karşılıklı menfeat ve mü
nasebet esaslarına müstenid 
propagandanın en kestirme, 
en kuvvetli vasıtasıdır. Her 
yıl milyarlar harcanarak dün
yanın döıt köşesinde açılan 
fuarlar, sergiler, ht•p bu mak· 
sacla teveccüh etmiş ve et
mektedirler. Kaldı ki, iç pa
zarların inkişafında, böyle bir 
fuarın, hatta küçük sergilerin 
bile başlı başına rolü vardır. 

lzmir belediyesi, uzun me· 
sai ve fedakarlıklarla başar
dığı bu eseri hazırlarken, şe

hircilik düşüncesile harekete 
gelmişti. Bu, gayet tabiidir. 
Şehirde harabeler üstünde bir 
varlık kurmak, şehirlilere ve 
şehir bütçesine kazanç temin 
etmek, lzmir' e alakayı artır· 
mak, lzmir'e yolcu ve seyyah 
getirmek istiyordu. 

İnönü hükumeti de, buna 
hem İzmir'in imarını, hem de 
Türk iktisadıyatının ihtiyacını 

ilave etti. Ve derhal kuvvetli 
elini uzattı. lzmir'i çok seven 
başbakanımız, bugün fuarı 
açarken, kendisini dinleyip 
seyir eden şehirlilerin gözlerine 
dikkat buyururlursa, minnet, 
şükran ve karşılıklı sevgi his
sinin tertemiz parıltısını göre
ceklerdir. 

Kendilerine; 
- Hoşgeldiniz büyük ve 

değerli Başbakanımız! 

Derken, bu misafirliğin kı

salığından mütevellit üzüntü
müzii, onun hiç boş kalmıyan 
he.r vaktini, bir memleket işine 
harcadığına emın olarak izale 
ediyoruz. 

* ... "' 
Bf:'lediyc rcısımiz DI. Beh-

çet Salih de, bu f•serle if ti
harda haklıdır. Aylara çıkarı 
ve geceleri de ihtiva eden 

uzun mesaisinin semere.fi, şimdi 
yangın yerinde yükseliyor. Ça
lışmış, çabalamış, kafa yormuş, 
enerji sarfetmi.ştir. Bu netice, 
bir belediye reisi iç.in elbette 
bir saadettir ve bu haz, ona 
kafidir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Ziraat enstitüsü 
talebeleri 

Ankara yiiksl'k ziraat ens· 
titüsü talebesinden 60 kişilik 

bir grub, başlannda doçent 
Esad Ahmed ve doktor İsf en· 
diyar Esad bulunduğu haldtt 
şehrimize· gelmi~lerdir. Burada 
ziraat tetkikleri yapacaklardır. 

Türkofis reisi 
Fuar münasebetile Ankara 

Türkofis reisi doktor Mecdet 
Alkin, pazar günü şehrimize 
gelmiştir. 
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İspanya'da harbın daha insani şekle kon 
ması ıçın bir tavassut teşebbüsü yapıldı .. 

re bakıllrsa, milislerin 
az· eti fenalaştı. -Bir Amerika gemisine bomba atıldı. Madrid' den 

kaçanlardan 2000 kişi kurşuna dizildi. 
Burgos 30(A.A) - Galate 

mektep gemisinin talebe, za· 
hitan ve tayf asiyle beraber 
asilere iltihak ettiği haber 
veriliyor. 

Galate Ferro'le gelmiş ve 
limanda demirlenmiştir. 

Seville 30 (A.A) Havas A· 
jansı bildiriyor: 

Sevil divanı harbı dina
mit yüklü 14 kamyon sevke
derken yakalanan Bidinat ma
den ameliyesi 67 kişi hakkın
da idam cezası ~istemiştir. 

Falanjist askerlerden mü
teşekkil bir kol dün silah at
madan Pasdos'a girmiştir. 

Borgos 30 (A.A)- Mütea· 
ddid millici kolların Guada
lajara'ya doğru ilerledikleri 
ve kuşattıkları Siguerganın sa
kutunun yakın olduğu haber 
veriliyor, Mühim bir katalan 
gurubu Monserat bölüğü ismi 
verilecek olan bir• falanjist it
tihadı vücuda getirmek üzere 
Burgosa gelmiştir. Bu kafalan· 
!arın harekatın bidayetinden
beri kıtaata iltihak edebilme
ye intizaren dağlarda saklan· 
dıkları söylenmektedir. 

Londra 30 (A.A) - Dün 
Hendayede toplanan mütead
dit hükumetin sefirleri ispan
yadaki dahili harbın insani
leştirilmesi mes' elesini müza-
kere etmek kararını vermişler 
ve müsaid talimat teati et- ı 

m:şlerdir. 

Hiikümetlerin hepsinden ta
limat geldikten sonra Madrid 
hiikiimeti ve asi şefleri ile 
henüz tcsbit cc.lilmemiş olan 
bir şekilde temasa girilecek
tir. ilk esirlerin mübadelesidir. 

frun cephesi, 30 (A.A) -
Bu sabah asi kuvvetler topçu 
ve tayyare faaliyeti ile bera
ber harekete geçerek Urza 
sırtlarım ele geçirmişlerdir. 
Bu sırtlar hükümetçilerin tay
yare karargahına hakim ·bu
lunmaktadır. Bu tayyare ka
rargahı şimdi düşman topçu
sunun ateşi altındadır. 

Bugün topçu düellosu ye
niden başlamıştır. Biriatou 
karşısına yeni bir asi topçu 
kltası g~lmiştir. 

Londra, 31 ( A. A.) - İyi 
malumat alan kaynaklardan 
öğrenildiğine göre, Birçok İn
giliz subayları ispanya' da as
keri gruba yardım için gönül
lü loplamıya başlıyan Irlanda 
faşist teşekküliine teşriki mesai 
vadinde bulunmuşlardır. 

Sabahleyin topçu ateşi de
vam etmiştir. Nasyonalist tay
yareler ve bif gemi San Se
bastieni, askeri grub tayyare· 
lcri Madrid meydanını Toledo 
imalatı harbiye fabrikasını ve 
San Sebastien'i tekrar bom
bardıman etmişlerdir. 

Gene bildirildiğine göre, 
Akdeniz'dc bir Nasyonalist 
tayyar<' ile bir hükumet deniz 
altı gemisi arasında müsademe 
olmuş ve bu geminin yardı
mına gelen hükumet tay· 
yaresi <le kısa bir müdafaadan 
sonra gemile birlikte kaç
mıştır. 

Madrid'den kaçanlar son 48 
saat içinde ikibin kişinin kur· 

~---------~~--şuna dizilmiş olduğunu söyle· 
mektedir. 

Lizbon, 31 (Radyo) - Ko· 
münistler aleyhine yapılan 20 
bin kişiJik bir nümayişte is
panya' da kızıllar ile harbet
mek üzere bir Portekiz kıtası 

teşkiline karar verilmiştir. 
Voşington, 31 (Radyo} -

Bir Amerikan muhribinin han
gi tarafa mensub olduğu bi
linmeyen bir tayyare tarafın
dan bombardımanı üzerine 
Amerika hükumeti fspanya'ya 
şiddetli bir protesto gönder· 
miştir. Bu notanın bir sureti de 
Sevile verilmiştir. 

Moskova, 31 (Radyo} -
Fransa'nın teşebbüsü üzerine 
Rusya, İspanya'ya silah, mü
himmat ihtacına yasak koy· 
muştur. 

Paris, 31 (Radyo) - ispan
ya milisleri, Tuleytale' de El
kasr sarayı karşısına 24 san
timetrelik bir top atmışlardır. 

Paris, 31 (Radyo)- lspan
ya'da harb n insaniyetleştiril

mesi konferansı salı günü İs
panya' da toplanarak esir mü
badelesinin kolaylaştırılması, 
yaralılara ve hastalara beynel
milel teşkilatın bakması, san'at 
eserlerinin himayesi işlerini 
konuşacaktır. 

Varşova, 31 (A.A) - Le
histan hükumeti ademi müda
haleye diğer devletler dere· 
cesindc bağlı olacağını bil
dirmiştir. 

Roma, 31 (A.A) - Bitaraf
lığın sureti tatbiki hakkında 
hir komite teşkiline ftalya iti
raz ctmiyecektir. 

Lizbon, 31 (A.A) - Asile
rin bir yardım mukabilinde 
it al ya 'ya Balear adalarını va
dettikleri haberleri tekzip edi
liyor. 

Londra, 31 (A.A)- Müfrit 
işçi partisi lideri bir nutkunda: 

- Kanun ve usul dairesin
de seçilmiş olan İspanya hü
kumeti, yardım hakkına sa
hiptir. Baldvin ve arkadaşla
rına şimdi Habeş işinde ol
duğu gibi itimad etmek caiz 
değildir, demiştir. 

Lizbon, 31 (A.A) - Asi
lere göre İrun 'da milislerin 
mukavemeti gevşemiş, San 
Sebastien tam muhasaraya 
uğramıştır. MiJisJerin yiyeceği 
ve mühimmatı kalmamıştır. 

Guadarrama'da 1, Guipuz
can. vilayetinde 4 hükumet 
tayyaresi düşürülmüştür. Fran· 
sız topraklarına ilticalar baş
lamıştır. Asilere, bu cephede 
takviye kıt'aları gelmektedir. 
San Sebasticn'deki komünist· 
lcr, F.ransız demiryollarmdan 
transit suretilc gelecek erzak 
ve mühimmat vagonlarını bek
liyorlar. 

Hendayc, 31 ( Radyo ) -
Şimdi Fransa'da Saint Jea de 
Luz şehrinde bulunan muhte· 
lif devletler elçi ve diplomat-
ları Madrid' e bir nota vererek, 
sivil halkın çektiği ıstırabın 
anlaşıldığını, bunu azaltmak 
için her iki tarafa başvurmağa 
ve tavassuta hazır bulunduğu
nu, siyasi ve askeri işlere mü
dahale niyetinde bulunmadı-

ğını bildirmiştir. Vesikada, 
ltalya, İngiltere, Fransa, Bel· 
çika, Çekoslavakya, Hollanda, 
Norveç, Finlandya ve İsveç 
mahfillerinin imzası vardır. 

Amerika ve Japonya buna 
iştirak etmemişlerdir. 

Başbakan 
Bugün mühim bir 

nutuk verecek 
-Baştara/ı 1 inci say/ ada
olao krokiye göre kendilerine ay· 
nlan ve orada hazır bulunacaL. 
teşrifat memurları tarafınılan gü,. 
tcrilecek yerlerde mevki alacak· 
larılır. Saat ! 7,30 da istiklfil mar
çından sonra helcıliye ve fuar ko
mitesi reisi doktar Behçet Uz bir 
nutuk irad eJel'ektir. Bunu nıütc· 
ak ip ı;:ayın Başhakaııımız f mı et 
İnönü nutuklarını ira<l buyuraı·ak· 
lardır. Bütün ınera!'İnı, sesli filme 
ç kileccktir, ' utuklarılaıı sonra 
Ba~baknnı nıız fuarı açacak ve <la· 
''etliler fuarı gezPceklcrılir. Başba· 

kanımız, her paviyonıı D) rı ayrı 

gezıliktco ımııra gı•ne ayni vapurla 
fsıaııbııla döneceklerdir. 

Vakit müsait olur ve Baş
bakanımız muvafakat ederlerse 
şereflerine Fuar gazinosunda 
Fuar komitesi tarafından bir 
ziyafet verilecektir. Başbaka· 
nımızın saat 21 de İzmir va
puru ile limanımızdan hare· 
ket etmeleri muhtemeldir. 

Fuar, halkın büyük alakası 
ile karşılanmıştır, Dün bütün 
paviyonlara eşya ve mahsuller 
yerleştirilmiştir. Bir taraftan da 
temizlik işine devam edilmek
tedir. 

Pazar günü lstanbul' dan 
şehrimize gelmiş olan Kara
deniz vapurile (1000) kadar 
ziyaretçi gelmiştir. Hatta gece 
geç vakte kadar bir kısmı yer 
bulamamışlardır. Vapurda fazla 
y1::r bulunsaydı 2000 kişi ge· 
lecekti deniliyor. Bugün gele
cek olan İzmir vapurunda da 
hiç yer kalmamış ve gelenle
rin pekçok olduğu buradaki 
alakadarlara bildirilmiştir. iki 
giin sonra lstanbul'dan zıya
retcilere mahsus olmak uzere 
bir vapur daha tahrik edil
mesi çok muhtemele.lir. 

Fuar sahasında kurulan ışık 
kule.sile inşa edilen büyük ha-
vuz, çok güzel birer eser ol
muştur. Sovyet, Mısır ve Yu
nan pavyonlarında bu mem-
leketler mahsulat ve mamu· 
latı zengin bir şekilde teşhir 
olunacaktır. Sümerbank pav
yonu, sanayileşme program1-
nın bütün eserlerini bize zen
gin bir şekilde gösterecek gü
zelliktedir. 

Havuzun iki tarafında Rei· 
sicumur Atatürk'le Başbakan 
İsmet İnönü'nün çiçeklerle tab
lo halinde birer profili vücuda 
getirilmiştir. Yüksek birer yer
de vücuda getirilen bu eserler 
Üzerinde çok özenilmiştir. Fuar 
sahasının aydınlığı, kübik tesi
satla cazib bir şekilde temin 
edilmiştir. 

Gışardan f •1ar münasebeti le 
lzmir' e gelenler pekçoktur. 
Şimdiden otel ve pansiyonlar 
dolmuştur. 

fstanbul, 31 (Hususi)-Baş
vekil İsmet lnönü, bugün öğ-

R d • Dünkü yangın omen iŞ s sa• Kemraltmda telaş uyandırdı 
· Diin saat 13,30 da bütün 

Si degv •ışmı•yecek. Kemeraltı'm heyecanedüşiiren 
bir yangın vak'ası olmuştur· 

İkinci Beyler sokağında Sur)'~ 
tebaasından Edib Harsa'ya aıt 
olup Hasan'ın kira ile tutmata 
olduğu Aksu otelinde yangın 
çıkmıştır. Yetişen itfaiye, ge· 
nişlemesine meydan vermeden 
yangını söndürmüştür. Tahki· 
ka• a göre yangın, en üst katta 
Aydın'Jı Mustafa adında bi· 
rinin pirzola pişirdiği sırada 
çatının tutuşmasından çıkmıştır· 

Dürt metre murabbamda bir 
yer yanmıştır, otel ile eşya 
sigortalıdır. Tahkikata devam 
edilmektedir. Yangın Kemer· 
altı'nda bulunan mağaza, dük· 
kan ve otel sahiplerini büyük 
bir endişeye düşürmüşse de 
acele yetişen ve tedbir alan 
itfaiye; bu endişenin derhal 
izalesinde bir amıl olmuştur. 

---------- Başı 1 inci sahi/ ede 
cenleız ve adliye bakanı Vnlerden 
birisinin bir genaral tarafından ya· 
hut apıi zamanda ba~bakan ve 
mühimmat bakanı olan M. Tata
rt>gko ıarnfımlıı::ı i tihlaf edilecı·gi 
söy lenmektcdir. 

Paris 30 (A.A) - Homanya ka· 
bine.;;inin dt•ğişmf'si hakkındaki ha· 
herler buraya geç gelmiş olduAun· 
dan gazeteler hu hu usta f ikirlcri· 
ni beyan eJemeınişlerJir. Maaına· 

fih başlıklarda M. Tituleslrnnun 
kabineden hariç hırakılmı~ olma· 
sından dolayı bir oeYİ kırgınlık 

müşaheJe olunmnktn<lır. 

Petit Jurnal gazetesi bu hu· 
susta diyor ki: 

- Fransayı halen tehdit et· 
mektt! olan tehlikeler nazarı dik· 
kate alınır a yeni Tatarcsko kabi
nc:.i tam lıir garantiyi haiz telakki 
olunamaz. 

Cenubi Fransada seyahat 
etmekte olan M. Titulesko 
kendisile göriişen gazetecilere, 
kendisinin bir emrivaki karşı
sında bırakıldığını bildirmiş, 
bu hususta kendi düşüncesi 
ve bilahate alacağı tedbirler 
hakkında ihtiraz kayıtları der
meyan etmiştir. 

Bukreş 30 (A.A) - Mu· 
halif milli çiftçi partisi meha
fili yeni kabineyi çok fena 
karşılamıştır. Bu meyanda 
Ü niversul gazetesi ezcümle 
diyor ki: 

- Yeni kabine bilhassa 
dış siyasa bakımından eskisin
den daha zayıftır. Zira Ro· 
manyanın müttefikleri, küçük 
antant konferansı arifesinde 
Tituleskonun uzaklaştırılması

nın sebeblerini soracaklardır. 

Bükreş 30 (A.A) - M. Ti
tuleskonun yeni kabineye da· 
hil bulunmaması büyük bir 
tesir uyandırmıştır. Biitün mah
filler kabine buhranının ver
diği bu beklenmedik netice 
hakkında türlü mütalealar yü
rütüyorlar. 

M. Titulcskonun 922 den
beri dış bakanlığını muhafaza 
etmekte olduğunu hatırlatı
yorlar. 

Son alınan malumata göre 
yeni kabine gerek sağ ve gc· 
rek sol her türlü kuvvet ha
reketlerinin tenkili hususunda 
gerç.ekten tam salahiyete sa
hip bulunacaktır. Gene bu 
haberlere göre, başbakan Ta
taresko bilhassa haziran so· 
nunda faşistler tarafından tah
rik edilen kargaşalıklarda ileri 
sürdüğü istifa tehdidi yüzün
den eski kabinenin otoritesini 
haleldar eden M. Tituleskoya 
böyle bir portfoy vermek is
temediği anlaşılmaktadır. 

M. Tatareskonun iktidar 
mcvkiindc bulunan liberal 
parti başkanı M. Bratyano 
ile mutabık olarak elyevm 
Fransada bulunan M. Titules
koya bir telgraf çekerek mem· ...................... 
leden sonra saat 16 da İz-
mir'e hareket etmiş ve vapurda 
İstanbul valisi, saylavlar, polis 
müdürii ile birçok zevat tara-
fından uğurlanmış ve selam
lanmışlardır. 

lekete yaphğı hizmetlerden ve 
şimdiye kadar olan mesaisin
den dolayı teşekkür ettikleri 
ve şimdi liberal partinin sa
dık bir makesi olacak şekilde 
mütecanis bir kabine teşkiline 
mecbur bulunduğunu bildirdiği 
temin edilmektedir. 

fstanbul 30 (Hususi) - Ye
ni Romanya kabinesi erkanı, 
hususi trenle Sinaya gitmiş, 
kral tarafından kabul edilmiş
lerdir, Başbakan ve teslimat 
bakanı gene Tataresko, hari
ciye bakam Antenesko, milli 
müdafaa bakanı general Ane
leskodur. Başbakan şatodan 
çıktıktan sonra beyanat ya-
parak huk.saten şunları söy
lemiştir. 

- Sonuncu merhaleyi ka
tetmek için büyük değişiklik 
yaptık. Dahili, harici siyaseti
miz eskisi gibi olacaktır. 

Yeni kabinede daha geniş 
bir birlik vardır. Her yerde 
sükun vardır. Köylü, işçi, 3 
yıllık faaliyetimizin ekonomik 
refahından istifadeye başla
mışlardır. Ademi memnuniyet 
kaldırılm1ştır. Maamafih son 
zamanlarda sun'i bir karga-
şalık damgası, daimi bir şid
det ve fazla coşkunluğa dö
külmek üzere idi. Bunun önü
ne geçilecektir. 

Siyasi teşekküller, ancak 
kanun dahilinde inkişaf ede-
bileceklerdir. Kargaşalıklar, 
coşkunluklar bastırılacaktır. 
Sağ· ve sol teşekküller silah
tan lahrib edilecektir. Üniver
site siyasetten uzaklaştırılacak, 
disipline bağlanacaktır. 

Dış siyasette, Titülesko'nun 
yolunu takip edecektir. iş bir
liğimiz esnasında M. Titüles
ko'nun yaptığı hizmetleri şük
ranla arzederim. Bu siyaset ne 
şahsidir, ne de günlük ihtiyaca 
göre değişir. Bu siyaset mil-
letin siyasetidir, hedefi de hu
dutların muhafazası, küçük 
antant ve Balkan antanlı müt
tefiklerimizle Polonya ile, Bü
yük Britanya ile ve bilhassa 
millılerimizin bütün idarelerinin 
ve menfaatlerinin ayrılmaz bir 
tarzda bağlı bulunduğu Fransa 
ile gittikçe daha sıkı ve daha 
faal bir tarzda münasebet jda-
mesi, bütün devletlerle, Sov
yet birliği ile ve biitün kom· 
şularımızla dostluk münase
betleri takiptir. 

Başbakan nutkunun sonun
da Romen ordusunun kuvvet-
lendirileceğini, silah siparişleri 
için beş milyar beylik tahsi-
sat konacağını söylemiştir. 

İzmir sicilli ticaret 
memuluğundan: 

(Kıbrıslı Salih Zorer) tica· 
ret unvanile lzmirde keçeci
lerde Sadullah sokağında 22 
numarada gazosculuk yapan 
Kıbnslı Salih Zorerin işbu 
ticaret unvani ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1839 
numarasına kaytt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret me
murluğu resmi miihürü 

ve F. Tcnik imzası 

Akhisar icra memurluğun· 

dan: 
Bir borçtan dolayı Ali Nak· 

yüdinin bir adet müstamel 
800 lira kıymeti muhammeneli 
harman makinesile beheri 400 
lira kıymetinde biri işler ve 
biri az tamire mühtaç drenik 
markalı iki adet traktor ve 
bir adet 200 lira kıymetinde 
F ortson markalı müstamel aı 
tamire mühtaç traktor açık 
artırma suretile satılığa çıkarıl· 
mıştır. 

ihalesi 1-10-936 Perşembe 
günü saat 15 de kantarcı oğlı.ı 
hanında yapılacaktır. O güıı 
mahcuz makinalara konulan 
kıymetin yüzde 75 ini bulursa 
·ihale ve bulmadığı takdirde 
ençok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere ikinci artırıntı 

gene mezkür handa 15· 10-936 
tarihine miisadif Perşembe 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

Bu son artırmada muhariı· 
men kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmasına bakılmaksızın her 
kaça çıkarsa çıksın kat'i iha· 
lesi yapılacaktır. Satış peşin· 
dir. Dellaliye alana aiddir. 
isteklilerin mahcuz makinaları 
görüb pey sürmek üzere icraya 
müracaatları ilan olunur. 203 

İzmir belediyesindetı 
62 sayılı adanın 379 metre 

murabbaındaki 16 sayılı ar 
sası beher metre murabba• 
ikiyüz elli kuruştan dokuzyüı 
kırk yedi liı a elli kuruş mu· 
hammen bedelle başkatiplik 
teki şartname veçhile 11/9/ 936 
cuma glinii saat onaltıda açık 
artırma ile ihale edilecektir· 
iştirak için yetmiş bir liralıl-: 
muvakkat teminat makbuzll 
veya banka teminat mektubll 
ile söylenen gün ve saatttl 
encümene gelinir. 27-1-5-8 159 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
tarı ve elektrik tedavisi 
lzmir. - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

Başvekilimize, Sıhhiye vcki- , 
limiz Refik Saydam, lktisad 
vekili Celal Bayar, Maliye ve-

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu kili Fuad Ağralı, Trakya umu-
mi müfettişi general Kazım 

Dirik, Ankara valisi Nevzad, 
Sanayi umum müdürü ve 
meb'uslar refakat etmektedir. 
İsmet İnönü'nün Arsıulusal iz-
mir fuarını açarken söyliye
cekleri nutka büyük ehemmi
yet verilmektedir. 

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci keşide 11-9-936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıc8 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardı~· 
Biletler hukfımct önünde direktörlük gişesinde ve bı· 

IGmuın bayilerde satılır. , ___________________ sımı ............ ~-
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E lak ve Eytam bankasından: •111111111111111111111111111111.. Doktor . .ı 11111111111111111n1111111111 • -
Cürkovaz Ba 'n Esas No. Yeri No. 

231 Osmaniye caddesi 37 
198 Salhane tramvay C. 323-323/l 
709 Kasap hızır M. arayıcı S. 3/3 
196 İkinci kordon humsi sokak 444/2 
311 Bayındırlı çarşısi 4 

963-859 Bornova balıkcıbaşı çiftliğinde 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

mağaza 20 
ev 20 

dükkan 5 
ev 70 

dükkan 8 
iki tarla 8 

326 Bayraklı bornova caddesi 73 ev 10 
951-952 Akdeniz M. sahiliye Cad 38taj hamam ve ma-

ğazanın 6/24 hissesi25 
923 Karataş dokuz eylül S. 136/110 
873/1 Darağaç şehitler M. mukad-

des mezar sokak 96.98.100 
41 O Karataş orhaniye sokak 13 
691 Balçova yıkıkköy altında 24 dö

nüm tarla, l O dönüm bağ 
701 B Karataş dokuz eylül sokak 114 

120 
2 

hanı 25/20 
14 

701/1.B " " " " 
31 O Bayındırlı çarşısı 

348 Mirabıt çarşısı kızlarağası 
84811 Karataş şetaret sokak 
C, No: 
17 Mahmudiye M, kireçli kaya S. 8 

ev 40 

depo 40 
ev 6 

6 
ev 10 
" 8 

dükkan 5 
oda 2 

evın alt katı 8 

ev 12 
9 ikinci süleymaniye ruhi baba S. 

911 
86 
83 

" .. " 

2,4 evin bir odadan · 
ayrı bölügü 5 
2,4 evin iki odası 5 

Ahmetağa M. yemiş çarşısı 
Kestelli M. ikinci kestelli çık· 

513 mağaza 40 

mazı 97/1,99.79 
2511 ikinci sülcymnniye M. üçüncü 

nezaket S. 2 
88/1 Gazi bulvarı 20 
73/2 Karşıyaka alaybey M. giinaydınS.25/1 
C. No: 
118 Aydın ramazanpaşa M. hüku· 

41 

130 

9/2 
95 

25/2 

89 
32 
125 

met bulvarı bila No. 
İkinci süleyınaniye M. hüseyin 
ef. S. 12 
Manisa attarhoca M. kuyu 
alanı S. 32,32/ 1 
ikinci süleymaniye ruhi baba S. 2/4 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı ka
zım paşa cad. 
ikinci sultaniye M. üçüncü 
nezaket s. 
Muradiye M. aşureci sokak 
Manisa saray M. belediye sokak 
Manisa kilim han hatuniye 
izmir c. bila No. 

111 

4 
5 

57 

ev ve ahır 45 

ev 
mağaza 

ev 

bina 

ev 

8 
20 
16 

40 

8 

16 
evin birodası 16 

dükkan 5 

ev 15 
il 8 
" 8 

dükkan 8 

~ A . . Kemal Tonay == -
_Bakteriyolog ve bulaşık, salgın lıastalıkları mütalıassısı= 
- Basmalınne ista~yonu karşısındaki clih<'k sokak hnşrnda 30 wyı· = lı ev ve muayenehanesinde snLah saat 8 den akşam flaat 6 a kadar = 
- hastalarını kaLul eıler. = = :Müracaat eden ha talara yapılması ltızımgclen sair tahlilit ve = 
- mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına eena = = görülen Pnomotoraks muayenehaneeiml~ muntazaman yapılır. = 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 47 7 511111111• 

m.m. V.den: 
1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku· 

lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lncilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 

3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Cürkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece ~aya tını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve ----

18 
58 

5618 
5 
30 
142 
123 
146 
144/2 

5917 

59 
85 

bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara' da M. M. V. ne lstanbul' da Pangaltı' da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylUl/936 ya ka-
dar yapılmalıdır. 24 D. 

Mahmudiyy M. kireçlikaya sokak 10 ev 12 
ikinci kordon 70,70/1 Taj üç katlı 150 

.. " 49 
ikinci süleymaniye hakkı b. sokak 6 
Manisa saray M. karakol sokak 459 

" çaprazı kebir mahallesi 
" " sağir M. İzmir cad 
" Attarhoca M. ye. 19 
" Gazipaşa M. muammerbey S. 

mağaza. 

dükkan 40 
ev 6 

dükkan 30 
ev 44 .. 46 
" 18 

alt katta 
dükkan 10 

" Saray M. eski Gureba 
hastanesi S. 2/1 ev 30 

" sultanönü gureba hastanesiS. 2 " 30 
Büyük tuhafiyeciler gazi bulvarı 4,4/1 mağaza 45 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 
senelik kiralarının ihalesi 9/9/936 çarşamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemıze 
yatırarak artırmaya girebilirler. 29 1 (160) 

___________________________________________ :;:.,-' 

lzmir vilayeti defterdarlığın" 
dan: 

Maliye daireleri için 7 ve 9 eylulde kapalı zarflarla eksilt' 
meleri yapılacağı evvelce ilan olunan yazıhane ve yazı masıı5' 
ve dosya dulabı ve kütüphane vesairenin şartnameleri görülell 
lüzum üzerine değiştirileceğinden eksiltmeleri günleri tekrıı' 
ilan olunacaktır. 214 


