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r ' 
Başbakanımız 

Dün Panayırı açtıktan sonra 
lstanbul'a hareket ettiler. 

r 
Başbakanımız ismet Inönü dün fuarımızı açtı ve 

gece, mühim bir nutuk irad etti .. 

Fuar~ harabezartaraa, fiikSe1eDe'VCi"ti~·giliz krah v~nan 
h epimizin öğüneceği bir eserdir.. sularında. 

. • • • Donanma tarafından selamlandı. 
Atatürk, Başbakanımızla lzmir'e selam ve muhabbetler gönderdi. Cuma günü İstanbuldabulunacak 

Gelecek yıl, fuar daha mükemmel, daha zengin olacaktır. Londra l (Had)O) - Bugüıı - lın )alı Yunan douanmasınııı Lu· 
Hu, ıık ), ı~bnknnıınız f-mct İnö· 

ııii dii11. rcf.ık.ııirıde ikıı~:ıı. ınııli)C 

\e ı-ılıhi)P. H'killc.•ri bulundu~u 

lı ide şelırinıızı- gt·l li v,• kendi ini 
drrin lıir lıuncı H· ıııııhnb'Lctle 
lıt'kli) rıı 1wıir. onu lı:ır:ırctli bir 
ŞC'kilde karşılurlı. 

KorJmı. lıiıılC'rt·e hınir'li ile 

dulıııu~tu BJ)rııklur f)ıılgalıtın)Or· 
dıı .. Fc\•kalıidc> ~iiulcrc ııııılı us lıir 
b1al t'"J;.... T·-r·-:·--rl., ~faif...ı-~..,p,10. 
J\ ur ıynkn \"ı• Paanport i--kelelcri 
ar:ıı:mda nıc \ki nlnıı;l:ırdı. Boşb:ı
kanm gdecr~i ııaıi hekliyen çar~ı 
e narı. i \İ i, san'alkfirı, Iİİc<'arı \"C 

herkeıı, i~ini lıırııkarnk k orcloııa 

(;"Iİ) ordu. 
... ant l l.. Purti esnaf \C i,çi 

kurumlnn hirliAinin tuttuğu hir 
lnpur, lııt)Tnkl:trln sn•lü oldugu 
halde, liman nçıkların<lıı. oziz mi· 
ı.afirimİ7.İn hulundukları 1zmir Ya· 

puruıııı kurşılııdı. lı;inJc kiler; 

Ba.,~bakanzmız, vapurda, sa
hip ve başmuharririmiz De
nizli saglavz Haydar Rüş-

dü Öktem' le beraber. 
\aşa, lıo geldin Jnönfi! 

\ • rol B:ışhnkan.ımzl 
Diyt~ lıa~n,ı)orlarllı. Du~bııkao 

tla gü\ crtedı-n iltifatl:ı nnıknlıele 
ed i) or, şıı pka lıınnı sallıyorlardı. 

Bu ıracla deniz \C knrn tay· 
) nr('lcriıııizdeıı miiıeııcldit rılolar 

\ı~u) or. hnşlınk:ınımı7.ı ~elamlı) or· 
dıı. A' cı ıan arcleriııdcn hir filo-

Yanık Bekir 
Bugünkü (ANADOLU) 

sUtunlarmdadır. -Oıhan Rahmi Gökçeniu( .\NA· 
nou ) için lırızırl.ıJığı im ııef is 
toınnnı okuyunuz. 

llüıün he' ecanınız, muhuyyc· 
leııiz ve hisaİ\ a'tımzlıı lırraber siz de 

.. &erin kendi' çerçcYesi içine girecek 
'e onu yaşıyaı>.nksınız! -
Yanık Bekir 
Son Türk romanlarmm 

en iyilerindendir. 

::ickizinci l~l'anl namıııa ha ılmıe lunduğıı kı ına geçmiş ,.c dounnoıa 
olan po ıa pullarJ tatbik uıevkiiuc tarafından selıiınlauını§tır. 

konmu~tur. Pullar bil) uk bir rağ· 1 tanLul 1 (Hn u i) -- BaıLa· 
bel ile kar§ılanmııtır, Lir gün için· kanımız 1 met İnönü, lngiherc 
de 30 milyonluk pul ı;atılarıığı kralı Türki) eden aynlclıktan sonra 
tahmin edilmektedir. lzınit kiığıt fahrikamun nçılnı:t 

Aıinn l (Hatlyo) - Diiu ant 
11 <le kral Eıhardın yatı, iki muh· 
ribin refakati!~ Saiki boğnzınılan 

gc~·<'rkeıı hoğıı:mı iki tarafı da halk 

ile 'lolım1vlur. Kral, gllvertedcn 

halkı elıimlnmı~tır. 

hiçblı bn~r~ 
0

ıığramıiiiıış \e )Oluna 
de\·am etmi~tir. Saal 16,30 da kra-

merasimine riya et edecektir. 
Kral, ı·uma günü şehrimizde 

hulunocııktır, Arndııki güuler zar
fında adalnrı grzecektir. 

Londra 1 (A.A) Hoyter 
ajansının Alina muhabirinden: 

Kral Sekizinci Ed nrdın rakib 
çarpınışhr. '.KIJl'ru ,., ;~ .u • •. 

hasara uğramı,tır. 

Asiler Madridi bombardıman edi
yorlar. 300 ölü ve yaralı vardır . 

Başbakanımızla şarbayımız dün açılma merasiminde nutuk irad ederlerken Binlerce aile Fran
sa'ya iltica etti. 

mııı.ıın nkrolıatik uçuşları. herk<'· 
~iıı lıı•yccnn \e gııruruuu knbnrlı· 

yordu. 
}lneaport civnrınu kuurnııdaıı-

lur, <\a) )aYlıır, ~ücl erkan, mülki) f', 

acili).~ rüesası. gıızeıeciler de s:~
mişlrrdi. Bu sırada aılliye 'ekılı·. 
nıi1. Sarncoğlu Şükn1 ,.e \"alimi:rJe 

ıııü talıkenı mevki komutanı gene· 
rııl Bürhımcddin, b<'lediyc rem 
<lok.tor Behçet Salih ve dah.ı lınzı 
sav in' ları hamil hu usi lıir .ınotör 
h;reket ederek nçıkta lznıir \'npıı· 
nıca , ıınac;tı \ e lıaşhak:ını nıızla 
di~rr ~ıisar' irlt'riııı iıi karşılayıp c· 

Jamladı.. :sııwl lnlinii. lıep,.iııiıı 
ellerini t1ıktı ve ayrı il) rı komıştu. 

Hef ikalıırı ile ynvmlın·ı ıla hera· 

' , Elkazar sarayında ı3oo asi muhasarada. 
dır. Milisler, "Parola mukavemet et

mek ve yenmektir.,, Diyorlar. 
.Madricl ı (A.A) - Hükumet 

kun·elleri dün bülün gün .Alcnni 
bombardıman rtmitlcr, birçok )an· 
!!mlara sebebint n~rnıişl<'rdir. " . 

Sierra 1 (A.A) - Gundarama 
hemen baştan n~:ı~ı alevler içincle
di r. Albay .\sensin kumanda ıııclnki 

mili ler fi ilere taarruz eden•k 

hunlan püı1kiirtnıü~lı-r Albay Man· 

«ndanın t•rurindeki kollnr asilerin 
" geri lınllannı meşgul etmek üzere 
Alto De Leomı ku~atmağa de,·am 

ctıni~lerdir. 

-Sonu 6 ıncı sagf ada-

llcriıule idilt·r. Bir llll;tf rle rnlıile Son dakika : 
çıktılar ve bıı çıkı~. iki karşılıklı 

ı;c ,üksck SC\giııiu bütün tez.ahi".- ___ _:D:.=ün:...:p~an_;ay:...ır-•m_ız_a.;...çıl_ırk-en_ .. ____ , Tr:oçkı· nefyed·ıım·ıyecek'. 
rııtı~ı ortaya dükmcğe 'esile oldu. , • 

Binlerre kişi şnpkasım çıkarını~, ( {ı J 
- Varol! lloş geldiıı hü~·ük Başbakanımızın dün uaraa Molotof, Mareşal Bluher ve Lenin'in 

misafirimiz! . k karısı tevkil edildiler. 
Di>e Lıığrışıyor, İsmet İniinü ı·rad ettikleri mühim nUtU • 

de cliiınla "~ nıillı•hes~im hir çdı· 1 taııhul , ı (Hu usi) _ Alınan ccreyen eden mii7.akerelcrden balı· 
1. ı (' "l' k · • ı R · k · "ederek tfö·or ki: rı• ile mukabele ec l)Ort u. ,az, c· e~cr vücuda getirme ıçın ça ı· hir habere göre, usyn ıcra omı· " ' 

!erin folo olıjekliflrri mütemadi· 'ı~~~~~la~!:~r;ınm lıı•r tnrafını ~aıılnrm ha~ında İzmir lıdeıliyesi tesi reisi ~1. )lolotof ile mareşal ::\orvcç bu kabil bir muahe-
. 1· 1 b k"I' l n· kar ' BlulıC'l' ,.c J, .. ııı"ıı'ı"n karısı, "''··)a de,·e i§tirak cdet·ektir. :.\l"amafib 

)·eu ı" ı)·orı u. . ff k ir n~ iklısat ve · ı ı varı .r. ır ... " n - ' 1 ·ı 1 h • 1 giirtliikten ııonrn ıınna a l l ·ı l'\on·eç, ın<'s'elcyi beyne mı e U· 
Muzikn çıılı) ordu. A .. kcr ve 1 ı· - h f'ne C\'t•I bura@ı hi?.iın Lildiğimi11 zahılnsınca son hadiseler t o ayısı c 

l l 1 l er.er ı. ıır~ıııında k:ılılığınnza şup ." ~ d kuk t~eplıt'sindcn ve So,·ycl Husya 
~er müfrezeler se iıııın <urmuş ar< ı. b" l b - Sonu Sinci sagıa a - leYkif edilmişlerdir. ,·ıe do tlıı,_ nıüna ebctlcrinin nok· 

· }oktul'. lşiıliyorııın ki 0 Y e ır ı "-
lluşbaknn keııdilerinı; . -' Loııdra, 1 (Radyo) - Mosko· tainaLann~nıı mütalen edecektir. 

lerlıalıo çoruklar! rek .. ehir rrazinosuna kadar {;İttiler. rn'<lan alınan haberlere göre, Troç· Oslo, l (Rad)·o)- Kralın ri"·a· 
du. Otomobile lıiuınctlilcr. Kahnnp c 1 ı 

Cfımle ile eliıınlatlı .. Alkış ve " - Refikalarına achir namına buket· ~i tnraftarlannın takibine ~i Jet e setı"ııde toıılanan kabine i_çıimaın .. 
ta~aıı hall..m arnsınıln ) nya yunı) e· ... 

(Y .ıf:ı) '" a7.e1cri ortalıgı_çınlatı} or- • lrr verildi. de\'am edilmektedir. Şıındiye ka· dnn sonrn adliye hakanı hır lehlığ 
dar fi~ hin kişinin tevkif edildiği neşretıni~tir. Tr°':ki ile aileRİ .-f. 

Sovyet Rusya 
Garp hududunda yeni kışlalflr 

teşkil ediyormuş? 

mı 

l d rn 1 (Hatly·o) - Alman gazeteleri, Sovyet hiikumcliniıı garp 
.on ' . . . 1 k • 1 rlır· 

butlutlıınnda yeni kı~lalar ,·ncuıln f!t"tirılığını ve hm ııt ıt a arıuı u 

dığını ynzmnktaılırlar. 
l\foskova'clnn Ukranya hudutlarına kadar birçok ta) yarn karargahları 

·ı f R • ha\D kunetlerinin en 
vilcuda gelirilmiotir. General Vo:o.şı ~ , ~ay~ nın 
büyUk bir dereceye isal edileceğını eoylemıttır. 

Gazinoda kısa bir i tirahatten 
sonra, otomobille Kordonda, Mus· 
tafa bey catldc inde bir gezinti ya· 
parıık kendi adlarını ta~ıynn bul· 
var lnrikilc bir lur yaptılar ve İki· 
çt·şmdik caıltlesimlen dol:ışarak 
Göztepc'ye kadar ı;iHilcr. A \'dette 

vilayeti ve nıü tnlıkem . ıııe\'ki. ko· 
mulanh111nı ziyaret ettılcr. '\ olc\a 
,·aliden 'e bclc·ıliyc rei~imizden 
muhtelif ım·nıılar elrafmda mal<ı· 
mal alılılar. 

-Sonu 4üncü sagfada-

SÖ) lenmektedir. Rikof, Buharin, raclı Noncı;'tc hu u i hir zabıta 
Redek, Piyalokof'un dn idam edi- muhafazasmda kalacaktır. Her tür· 
lecekleri söylenmektedir. Bunların Jil mülakat ,.e gezintiler milsande· 
idarelen ce7.ıı1anılırılmaları emre· ve tabi olacak, Troçki telefonunu 

dilmişlir. kullanıımıyacak ve mektuplan ean· 
Oslo, 31 (A.A) Dı~ b:ıknııı eör edilecektir. 

1\1. Koht O lo'yn avtlet etmiş ,.e fsıanhul, 1 (llusu"i) - • ovyet 
Sovyet elçisinin Troçki'nin ikameti ı;efaretlıanesi, ecnebi matbuat \'e 
hakkındaki beyanatından ,.c Ce- ınehafil tarafındau Jtuııya lıakkın-
nevre'ce tedbişçiliğe karşı beynel· da işaa edilen haberleri kat'i su· 

milel muahede yapılmasına dair rene tekzip eylemekledir. 

--·· -

"' -
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Şehir ve biz ----- irfan Hazar 
'\ ıllardanberi içinde oturduğumuz Lir şehir, bizim için defaatlc ok.un· 

mu§ güzel Lir ldtaha benzer. O şehriu her noktasını, her tarafını, her 
köşesini karış karış biliriz. Karşıyaka, Buca, Bumnva, f nciraltı hep czhe· 
rimizdedir. Bir p:ıznr günü, evimizde oturduğnmuz halde gözümüzü 
yumsak, l'ınarhaşı'nı, Dozyaka'yı hemen <lizlerimizin dibine getiririı: \'O 

Güzclyalı'dnki, KaJlıyak.a'daki deniz banJolarını avucuuım:un i<;İne ala· 
rak onJan i t1:diğimiz gibi scytt?deriz! Uikin okuya okuya param parça 
ettiğimiz o güzel kitabın, yahut Şehrin size \'erdiği o ilk zevk, o ilk beye· 
cıın kıvılcımı, o ilk alev elan sizde yaşıyor mudur a~,bn?. , 

Zannetmem. lnsau oğlunun gözleri, değıliği yeri tutuşturan ateşli bir 
projektör gibi hayatın ve tabiatın en ilahi Ve ulvi güzelliklerini • r.a· 
maııla • yakıyor ve mııb,·cdiyor. Onbcş yıldır, her noktasına Laka baka, 
her tlfrafını dinliye dinliye, her köşe, ini seze geze eEk.İtlİğİmİz \'C tÜ• 
kettiğiniz şehir, ne fecidir ki izin için, artık ölü bir eser olu) or. Eski 
giinlerinizi \'C onun önündeki ilk knlp çarpıotılarınızı arnyorsunuz.. !\"'e· 
rede? Ü genç \"C barikuJıiclc f;ÜZcl sevgili çoktan ibtiyarJamıştır. 

Gc!:en gün, Kemeraltı'uı dolduran ve ssğa ola garip garip bakınan 
) abnncı seyyahlar sördüm: 

- Bunlan. velev ki mu,·akkat olsun, öz şchirh·rindeıı uıalı.laştıran 
sebep nedir? Diye kendi kendime düşündüm. 

Pannpr dolayısilc iç Anadolu'dan gcleıılere bakıyorum. Durup din· 
lcnnıeden çarşıya, kordona, 'apura, gııziııoyn, denize yaptıkları akınları 
dik.kntlr. seyrediyorum. 1çim titri) or; 

- Ah, ne güzel! Evcfrıe Len de hö)lc yapmıştım.. Diyorum ,-e Lir
ılen, tanınmı' bir edebiyatçımızın 1 ıaubul'dayken bana söylediği şu öz· 
lcr kulaklarımda <;ınlıyor: 

- Çnııılıca'ya mı gidecekııin? Uırak canım çelilir dert değil şimdi 
oraya gitmek.· llcm ne göreceksin! Deniz, minare, binalnr of •. 

Anlaşıldı değil mi? Arkadaşım da 1stnnbul'u eskitenlerden ,.e onu 
yüzlerce defa okuyanlardauclı. Acıdım nrkacla~ııııa. Kimbilir hmir'de de 
bize acıyanlar ne kadar çoktur! 

.:\Icınlekct, manzara, kitap, e", tablo, eşya \'e bütün «güzeh mef hu· 
muna giren ,eylerin daimi değieme ini i.tewek, insan oğlunun yemek 
yimek gibi, mubafazaioefs \·csııire ı;ibi selkitabHlerinin içine çöreklenen 
müthiş \'C faal lıir ihtiyacı mıdır? Ve bu ihtiyaç başarıldığı takdirde jn. 
Nınlann her a.,hadaki verimleri ,.e moral durumları nasıl bir istikamet 
alır? 

Tezimiz yürüyor: 

._G_iı __ .'n_iı~· n_,J~e~l~g~r~a_f _H ___ as __ b r.-~le~r l~e~r!!!!!i ~l 
Bir ltalyan haberine bakılırsa r " 

Rusya'da askeri isyan oldu. 
300 zabit kurşuna dizildi. 

Tas ajansı ise, bütün bu haberlerin komünist düş
manlarının uydurması şeyler olduğunu bildiriyor. 

Roma, 1 (Radyo) - Mos· 
kova' dan alınan haberlere göre, 
Rusya'da hüküm süren karışık 
vaziyet üzerine Sovyet hüku· 
meti bütün orduya hazır bu· 
lunmasını emretmiştir. Bu va· 
ziyet, gıda maddelerinin top
lanmasından doğmuştur. 

Diğer bir telgrafa göre de 
Riyasa eyaletinde iki alay is
yan etmiştir. Bunların tedibi 
için mühim kuvvetler sevke
dilmiş ve bu alaylar muhasara 

--------------~ edilmiş, asiler tevkif olunmuş-
tur. Bu hareketlere taraftar 
oldukları anlaşılan 300 zabit 
kurşuna dizilmiştir. 

Generel Putna'nın tevkifi 
üzerine, samimi dostu olan 
Mareşal Tuhacefski istifa ar
zusunu göstermiştir. 

Ukranyada halktan, memur 
ve zabitlerden birçok kimsn· 
ler tevkif edilmiştir. 

Amsterdam 1 (Radyo) -
Rusyada geniş miktarda tev· 

kifat ve idamlar üzerine Hol· 
landa komünistleri reisi Smit 
istifa etmiştir. 

Moskova, 1 (Radyo) - ic
ra komitesi reisi M. Molotof, 
tatil seyahatinden dönmüştür. 

Tas Ajansı, fzvestiya gaze
tesinin Rusya'da kıtlık olduğu 
hakkındaki haberleri ve Pol
tava' da tevkifat yaP.ıldığını 
tekzib etmektedir. Bunlar, 
Sovyet aleyhtarlığının birer 
uydurmasıdır. 

_...: ___________ ... ·--·-----------
ispanya harbı ~ok korkunc; 

neticeler veriyor!. -----------A e 

Asiler lrun'da henüz birşey yapamadılar. Hü-

Mareşal F. Çakmak 
teşekkür ediyor. 
Ankara, 31 (A.A) - Ge· 

nel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak yüksek zafe· 
rin 14 üncü yıldönümü mÜ· 
nasebetile ordu namına al
mış olduğu resmi ve hususi 
tebriklere ayrı ayrı cevap 
vermek mümkün olmadığın-

dan bilmukabele samimi teb
rik ve teşekkürlerinin iletil· 
mesine Anadolu Ajansını 

tavsit buyurmuşlardır. 

'-----------' 
Türk-İran 
afyon anlaşması 

İstanbul, 1 (Hususi) - Uyuş
turucu maddeler mes' elesi için 
fran'a gidecek olan heyetimiz, 
reısı Cemal Hüsnü'nün de 
iştiraki le, f ran'la yapılacak mii· 
zakerenin anahatlarını tesbit 
için bir toplantı yapmıştır. 

Fransız ordusu 
büyük 
nevra 

ma
yapacak 

Dil kurultayından alınan 
netice parlaktır. 

kumet 15 tayyareci) i kurşuna dizdirdi. 
Paris, 1 (Radyo) - lspan· Rahat, 31 (Radyo) - Asi· medikleri için kurşuna dizil-

ya' daki dahili harb çok kor- ler Asturya' da ve Üvz<>do mişlerdir. 
kunç neticeler vermektedir. cephesinde 15 kilometre ileri· Asilerin bir tayyare filosu 

Rens 1 (Radyo) - General 
Riç Smigili 18,45 de buraya 
vasıl olmuştur. General Ga
melen ve maiyeti de beraber
dir. •Lehistan Generalı, istas
yonda fevkalade ve samimi 
surette karşılanmıştır. 

·-·--Ecnebi alimler de Türk dilcilerinin var. 
dıkları neticeyi kabul ettiler. 

Bundan İspanya şimdi büyük lemeğe muvaffak olmuşlardır. Malaga'yı bombalamıştır. 
bir harb sahası halindedir. Bazı milislerin asilere iltihak lstanbul, 1 (Hususi) - Is· 
Akideleri namına harbedenler· ettikleri söylenmektedir. panya' da iki taraf arasında General Riç Smigli, Lehli 

askerlerin gönüllü oldukları 

harb sahasını 7İ)I!> ..... ., .. bun 

dan sonra 12 inci fırkayı tef· 

lstanbul, 31 ( A. A ) -
Üçüncü Dil kurultayı bugünkü 
tQı>t1ıpt11LvJe, nzr.p i !\'ı~\Ju'~~~h 
sonra dağıldı. Saat 14 te Baş· 
kan Saffet Arıkan celseyi aç· 
tığı vakit salon hınca hınç 
dolu idi. Bu kalabalık ara· 
sında Başbakan ismet lnönü 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya: 

bu raporda yalnız Fransız ali
mi Jan Deny, lngiliz profesörü 
~ir Denisson Rosseun imzaları 
O'c ~.l>Ö.l>lö !UUlöUlK OlOUklarını 

den başka bunların haricinde Barselon' da 15 tayyare pi- mütareke müzakerelerine baş-

Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü 
Aras, Nafıa Vekili Ali Çetin· 
kaya, Milli müdafaa Bakanı 
Kazım Özalp, birçok general 
ve saylavlarla ecnebi alimler 
göze çarpıyordu. Sekreterlik
leri Zerrin Dilmen 'le Jsmail 
Müştak Mayakon işgal ediyor
lardı. 

Başkan celseyi açtı. ZArrin 
Dilmen Cumartesi günkü cel
senin zaptını okudu ve ittifakla 
tasvib edildi. 

Program mucibince bundan 
evci dil kurumu namına oku· 
nan tezlerden ve ecnebi pro
fesörlerin nutuklarından sonra 
B serisine dahil olan hususi 
mahiyetteki tezler okunacaktı. 
fakat azalardan Türk Tarih 
kurumu başkanı Hasan Cemil 
Çambel'le verdikler; bir takrir 
üzerine şimdiye kadar okunan 
tezler kafi addedildi. Ve hu
susi tezler d:J kurumunun ala
kadar kollan tarafından ince· 
lenmesine karar verilerek ilmi 
ve idari komisyonların rapor· 
!arının okunmasına başlandı. 

ilk okunan rapor güneş dil 
teorisi ve dil karşılaşmaları 
komisyonunun raporu idi. Me· 
saisinin mevzuu itibarile ehem· 
miyet itibarile başta gelen bu 
komisyona bütün ecnebi pro· 
fcsörler dahil bulunuyorlardı. 

arkadaŞ"larına bildirerek imza 
merasiminden evel şehrimizden 
ayrılmış bulunuyorlardı. 

fstanbul, 31 ( A.A ) -
Üçüncü dil kurultayı başkan· 
lığından: 

Üçüncü Türk dil kurultayı
nın toplanmasını kutlulama 
yolunda yurd içinde ve dışın
da gelen ve imzaları bastırı· 
!arak kurultaya dağıtılan bin· 
lerce lütufkar telgraf ve mek
tuplara dil kurultayının can· 
dan teşekküre Anadolu Ajan· 
sının tavassutu rica olunur. 
.. fstanbul, 31 ( A.A ) _ 
Uçüncü Türk dili kurultayı 
başkanlığından: 

24 Ağustos 1936 da DoJ. 
mabahçe sarayında açılan 3 cü 
Türk dil kurultayı bir haftalık 
verimli bir çalışmadan sonra 
31 Ağustos 1936 akşamı sona 
ermiştir. Kurultayın seçtiği dil 
kurumu yeni genel merkez 
kurulu: 

Başkan Saffet Arıkan, genel 
sekreter, lbrahiın Necmi Dil
men, Sayman, Besim Atalay 
ve üye Ahmed Cevad Emre 
Ali Canib Yöntem, Hasa~ 
Reşid Dankut, Jsmail Müştak 
Mayakon, Naim Onat ve Re· 
fet'ten mürekkeb olarak kurul
muştur. 

Kurultay başkanlığı bu bir 
haftalık çalışmada elbirliği gös
teren bütün kurultay üyelerile 
yabancı dil bilginlerine ve 
Cumuriyet Halk partilerile 
Halkevleri ve basın delegele· 
rine içten teşekkürlerini bil· 
dırir. " 

fırsat • kollayaclar da birçok lotu, hükumpt;... __ ..: .. : ..a: •• ı- 1--J·cr ı. .. ı.,.... .._, iliyor. 

cinayetlere irtikan PtmP~" 
Hendaye' de bulunan ecnebi 

sefirleri, muhasımlara esirlerin 
mübadelesini teklif etmişlerdir. 
Hükumetler, silah ve mühim
mat üzerine ambargodan son· 
ra sulh çarelerini aramak üze
re bir komite teşkil etmiş. 
lerdir. 

Paris 1 (Radyo) - lrun'a 
yapılan son taarruz üzerine 
Beobi' de asilerin saat 11 de 
henüz bulundukları yerden 
ilerlemedikleri görülmüştür. 
Bombardıman şiddetle de· 

vam etmektedir. Tayyareler 
12 de lrun 'a 6 bomba atmış· 
lardır: Bombalardan birisi çok 
tahribat yapmış ve iki kişi 
ölmüştür. 

Bir Fransız hastane heyeti 
hududu geçerek yaralı ve has· 
taların yardımına koŞmuştur. 
Bir bomba bir cebhaneliği 
berhava etmiştir. Bugün frun· 
da bir divanıharb toplanmış 
ve asilerden beş kişiyi kur
şuna dizdirmiştir. 

Bayon belediye reisi halkı 
ispanya' dan gelen mülteciiere 
yardıma davet etmiştir. 

KüinMari 
·Mavi kurdelayı 

kazandı. 

• ıuııvrıscıerımız <.i. Gömböş 
Şehirlerarası Uçuş Mezun olarak ayrıl .. 
Rekorunu kırdılar.. dı. Buhran çıkması 

lnönü, 31 (A.A) - 30 A-

tiş etmiştir. Perşembe günü 
de Nansiye giderek büyük 

resmi geçitte hazır bulunacak 
ve nişan kendisine.verilecektir. 

ğustos bayramı dolayısile tö- beklenebilir. 
rene iştirak etmek üzere An- Peşte, 1 (Radyo) - Gene-
kara'ya uçan Türkkuşu filosu ral Gömböş, naip hükümet 
~~ sa.?ah İnönü'ne dönmüş· amiral Horti tarafından kabul 
tur. Turkkuşu planörleri tara. edilecek ve Lu mülakattan 
fından bu uçuşta memleketi- sonra general Gömböş uzun 
mizde ilk defa olmak üzere h' . . h 

ır ıstıra at istiyccek ve te· 
tatb~_k edilen Çift Romork d 
tecrubeleri büyük bir başarı avi için harice gidecektir. 
ile . bi~irilmiş ve şehirlerarası Macar başv~kilini harbiye ba· 
yenı bır rekor elde edilmiştir. kanı temsil edecektir. 

Gidiş ve dönüşte katedilen Viyana, 31 (A.A) - Havas 
450 kilometredir. Ve 3 saat ajansı bildiriyor: G. Gömbö-
10 dakikada aşılmıştır. Seya- şün sıhhi vaziyeti bir kabine 
hat normal şartlar altında bi· b 
. ·1 . uhranının yakın oldug" unu 

t~rı mış ve yalnız Sakarya üze· 
rınde sık bulut kümelerine tahmin ettirmektedir. G. Göm-
rastlanmıştır. Bu uçuşu yapan böş dün akşam Magytetery· 
tayyarecilerimizin adları şun· den avdette gazetecilere salı 
lardır: günü hadiseler cereyan ede. 
. Vecihi Godron 59 tayyare- ceğini söylemiştir. 

sınde yedekte Ferit bir 9.9 G. Gömböş'ün sıhhi sebep
yelken planörü ile Tevfik bir lerle istifa edeceği, yahut mu· 
9-9 yelken planörü Arohin 
Saib 7-2 tayyaresinde yedekte vakkat bir zaman için mezu-
Mehmed bir 9.9 yelken pla· niyet alacağı henüz malum 
nörü ile bayram günü Anka· değildir. Harbiye bakanının 
ra' da çok muvaffakıyetli atı- derhal tayin edilmesi melhuz-
lışlar yapan Türkkuşu para· dur. Harbiye Bakanlığına G. 
şütçülerinden Yıldız, Hüseyin, Gömböş'ün eski hususi kalem 
Hikmet, Rüstem, Ab<lurrah- müdürü M. Charles Bartha 

Paris 1 (Radyo) - Cumur 
r~si M. Lebrun askeri mai· 
yeti ile birlikte bugün Şalon 
Surmane gitmiştir. Cumur re· 
isi manevralarda hazır bulu
nacaktır. 

Paris, 1 (A.A) _ Polonya 
orduları başkumandanı general 
Ry~z Smiglinin Paris'i ziya
retından f mformation gazetesi 

. diyor ki: 

General Fransa'nın yalnız 
muslihane temayüllerinde de-

ğil, ayni zamanda Avrupa 
mes'eleleri hakkında büyük 

bir an.layış beslediğini de gö· 
recektır. Sonra nasıl Lehistan 

Almanya 'ya veya diğer her
hangi bir devlete düşman de
ğilse Fransa'nın da öylece 
dü;.man olmadığını keza mü· 
şahede edecektir. 

Limon ihtiyacı 
İstanbul. 1 (Hususi) - Li

mon ihtiyacı dolayısiJe ftalya· 
dan memleketimize daha 
700,000 kilo limon getirilmesi 
kararlaştırı im ıştır. man bu akşam kampa döne- getirilecektir, 

ceklerdir. 
• --- Peşte, 1 (Radyo) - Bu sa-

/ngiltere 'de bah G. Gömböş Amiral Horti 

ilk fırsatta 
vergiler indirilecek. 

yeni askeri tarafından kabul edilmiş ve 
Münib 'te bir sanatoryuma git-

Kıt' alar mek üzere müsaade almıştır. 
Hazırlanıyor.. Bu sebep ile bir buhranı vü. 

fstanbnl, 1 ( Hususi ) _ 
Şimdi f zmir' de bulunan Maliye 
Vekili, bugünkü vergilerin ilk 
fırsatta indirileceğini söyle
miştir. Londra, 1 (Radyo) - Bu kela çıkmıyacaktır. Ziraat Ba-

gün yeni kıt'alar iç.in 24 bin kanı M. Gömböş'e vekalet Kurultayın ve dil kurumu
nun beJli başlı hedefini ince· 
liyen bu komisyonun raporu 
şiddetli alkışlarla karşılandı. 
Ecnebi alimlorin de tamamen 
tasvib ederek imzaladıkları 

Isparta. Burdur 
lstanbul, 1 (Hususi) - Is· 

parta·Burdur hattı tamamlan· 
mıştır. Bu ay sonunda açıla
caktır. 

Londra, 31 (A. A) - Gu
een Mary mavi kordelayı al· 
mıştır. Bu gemi atlantik deni
zini Norman'dinin saatte 30-31 
mi) sürat yapmasına mukabil 
30163 mil süratle ve Norman· 
diden üç şaat 31 dakika daha 
evel vasıl olmak suretile garb
tan şarka katetmiştir. Gueen 
Mary'nin yaptığı bu sefer 
Ambrose Light ile Birbishops 
Sock arasında olup üç gün 
23 saat 57 dakikada yapı)-
mıştır. 

efradın cem'ine başlanmıştır. 
Bunlar 17 • 25 yaşlarında ola
caklar ve on senelik bir mu
kavele imzalıyacaklardır. 6 
sene hizmetten sonra istifa 
edebileceklerdir. 

edecektir. 

Buğday 
lstanbul, 1 (Hususi) - Zi· 

raat bankası, buğday alım fi. 
atını, bir müddet sonra neş
redecektir, 

Rus alimleri 
İzmir' e gelecekler. 

İstanbul, l (Hususi) - Dil 
kurultayı munasebetile lstan· 
bul'a gelmiş olan Rus alimleri, 
bir tetkik yapmak üzere iz
mir' e hareket ediyorlar. 
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Mahsullerimizin 
satış vaziyeti .. 

Almanya piyasasındaki mah· 
sullerimizin son hafta satış 
vaziyetleri hakkında Berlin 
Türk ticaret odası tarafından 
hazırlanmış olan bir rapor, 
şehrimizdeki alakadarlara gel· 
miştir. Bu rapora göre Ham· 
burgta mevcut iizümler iie 
konsinyas~·on partilerin satışı 
devam etmiş ve bu hafta ya
pılan muameleler içinde Ham-
burga varacak partilerin dahi 
alıcı bulduğu anlaşılmıştır. 
Ayni veçhile yeni mahsulden 
muameleler de biraz daha 
ilerlemiştir. 

1936 üzümleri üzerinden 
yapılan işler memnuniyete de· 
ğer derecededir. Fiatlere ge
lince: Gerek eski, gerek yeni 
mahsullerin fiatlerinde bir haf
ta evelkine nazaran hemen 
hiçbir değişiklik olmamıştır. 
lzmirden rapor haftası içinde 
alınan tekliflerde eski ve yeni 
mahsuller için 100 kilo başı· 
na sif Hamburg istenen fiat
ler şunlardır: 

1935 İzmir üzümleri derhal 
yükleme 7-11 numara arasın· 
daki üzümler 13,5-19 Türk 
lirasıdır. 

1936 lzmir üzümleri eylul, 
ilk teşrin yüklemesi 7 -11 nu
mara üzümler 13·20 Türk 
lirasıdır. 

lran üzümlerinden İzmir mal
larının 11 numaralısına muadil 
sayılan 1935 mahsulü üzümler 
ithalatçılar tarafından 100 kilo 
başına loko Hamburg 31 mar· 
ka, yani takriben 15,5 liraya 
teklif olunmuştur. 

incir: 
Hamburg incir piyasasında 

bir hafta evelkine nazaran 
söylenmeğe değer yenilik ve 
değişiklikler olmamıştır. Eski 
mahsullerin satışı güçlükle iler· 
!emektedir. 1936 mahsulünden 
ise henüz mühim işler kayde
dilmediği ve fakat bu mallara 
alakanın yakında başlıyacağı 
bildirilmektedir. Bu haftaki 
fiatler eski mahsul ekstrisma 
Cenovin fzmir nalurcl İncirleri 
için 100 kilo başına sif Ham
burg gene 8,75-9 lira radde
sindcdir. Yeni mahsulün muh
tejif kaliteleri üzerinden şu 
fiatlerle teklifler yapılmıştır. 

100 Kilo başına sif Ham
burg: Ekstrisma cenevin kilosu 
68-70 tanelik 9 lira, kilosu 
66-68 tanelik 9,5 lira, kilosu 
60-63 tanelik 1 O lira ve hurda 
incirler 6 liradır. 

-
Umum İzmir 
Tüccarlarının 
Nazarı dikkatine 
. Fuar münasebetiyle 
lpekfilm şirketinin sesli 
film makineleri şehrimi
ze gelmiştir. Mallarım bu 
fırsattan istifade ederek 
sesli ve Türkçe sözlü 
olarak filme aldırmak ve 
sinema perdelerinde bU-
t .. 1 un zmir halkına son 
derece ucuz şartlarla 
rekısm ettirmek arzu
sunda bulunan müesse
selerin bugünden itiba
~en bir hafta zarfında 
ergUn Elhamra sinema

...!!,na müracaatları. 
~~ -
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Kamyonetin hurdalığı ve fren 
bozukluğu 5 yaralıya mal oldu 

fzınir-Kemalpaşa şosesi üze· 
rinde Kavaklı dere köyü ilk 
mektebi karşısındaki Bclkahve 
yokuşı.nuıı virajında bir oto· 
mobii kazası olmuş, beş kişi 
yaralanmıştır. Yaralıların bir 
kısmının sıhhi vaziyetleri teh· 
likelidir. Kaza, kamyona fazla 
yük ve yolcu alınmasından 

olmuştur. Araba Parsa bele· 
diyesinde kayıtlı olan 2 nu
maralı kamyonettir. Parsa
dan lzmire 2210 kilo kuru 
üzüm ile 18 yolcu getirmekte 
idi. Şoförü Cemaldir. Zaten 
hurda halinde bulunan, fren
leri bozuk ve bir buçuk ton· 
luk olan kamyona üziim ve 
yolcularla birlikte 3,5 ton yiik 
yükletilmişti. 

Belkahve yokuşundan aşağı 
inerken şoför Cemal, kamyonu 
virajda idare edemiyeceğini 

şoförün yanında oturan dört 
kişiye söylemiştir. Yokuştan 
aşağı inerken şoförün yanında 
oturan dört yolcu, kamyonun 
kazaya uğrıyacağmı anladık
larınden derhal kamyondan 
aşağı atılmışlar ve kendilerini 
kurtarmışlardır. 

Şoför vaziyete hakim olma
ğa çalışmış, fakat frenlerin 
bozukluğundan virajın yanı
ba~ındon u9u .. uınc. doğ .... g;t. 

mek üzere bulunan kamyonu 
durduramamış, çevirmek iste
mış, bu hareket yüzünden 
kamyon sağa yatmış ve dur
muştur. Neticede şoför d,. 

......................... 
Yunanlı Em
lakinin Satısı . .. , 

---···--~ 

Vergiler mese-
lesi halledilmelidir. 

Yunan'lı emlakinden olan 
Kordondaki merkez postane 
binasının, posta, telgraf ve 
telefon umum müJi.irlüğii na· 
mına istimlak muamelesine 
teşebbiis edilmişti. Binaya 
26,000 lira kıymet takdir edil· 
miş, fakat bu kıymetin az ol· 
duğu ileri sürülerek gayri mü
badiller cemiyeti tarafından 
itirazda bulunulmuştur. Bu 
yüzden isliııılak meselesi, mah· 
kemeye intikal etmiştir. 

Milli emlak miidürlüğii, gayri 
mübadiller elindeki bonoları.n 
itfası için müzayedeye çıkar· 

mak üzere bazı Yunan'lı mal· 
!arı üzerinde tedkikler yap
maktadır. Fa1'at Yunan'lı mal
Jarının satışa konmaları için 
vergilerinin gayri mübadiller 
takdiri kıymet komisyonu ta· 
rafından ödenmesi husu.:ıl mu
hasebe müdürlüğünce isten· 
mekte ve komisyon ise bu 
vergileri vermiye yanaşma

makta olduğundan satışlar ya
pılamamaktadır. lzmir'dc sa· 
tılaca~ mühim miktarda Yu
nan'lı malı varsa da yukarı· 
daki mani yüzünden satışlar 
sür'atla yapılamıyor. 

5 Eylulde Milli emlak mü· 
dürliiğü Dikili kazası dahilin
de bulunan Yunan'lılardan 

metruk Makaron çiftliğini sa
tacaktır. 

dahil olduğu halde beş kişi 
yaı alanmıştır. 

Sıhhi iıııdt:ıd ot ,.mıobili ya· 
ralıları a!arak Memleket has· 
tanesine getirmiştir. YaraLlar, 
F atuş adında genç bir kadınla 
Mehme<l oğlu lsınail adında 
bir kişi ve heniiz ad!a:ı te:sbit • 
edilme•niş olan diğer iki "r
kektir. 

Kamyonun, uçurum kena
rında devrilmesi bir mucize 
kabilinden olmuş ve bu saye· 
de yolcuların hayatları kurtul· 
muştur. 

Tahkikatı müddeiumumi mu· 
avini Orhan Köni idare etmek
tedir. 

Frenlerin bozukluğu, birçok 
vidaların da mevcut olmadığı, 
hatta vida yerine telle tuttu
rulmuş oldukları görülmüştür. 

Hata mal sahibi ile şoför· 
dedir. 

Müddeiumumi Orhan Köni, 
hadise yerinden fzmir'e dö
nerken lzmir'le Kemalpaşa, 
Kasaba, Salihli ve Manisa 
arasında işliye~ dört kamy•1nu 
durdurmuş ve beraberindeki 
makine mühendislerine bu 
kamyonların vaziyetlerini tet· 
kik ettirmiştir. Bu kamyon
ların da kazaya uğrayan kam· 
yon gibi hurda ve frenlerinin 
OOZUK uh.luKları, ytt:sal<.. uldugu 

halde şoforün yanına üçer, 
dörder yolcu almış oldukları 

görülmüş ve belediye ma
kine mühendisi Hurşit ta· 
rafından bunların tabelfıları 
ile şoförlerinin ehliyet vara· 
kalan alınmış, makineler se
ferden menedilmiştir. 

Meslektaşlarımız 
Panayır münasebetile mes· 

lektaşlarımızdan Tan gazete
sinden Suad Derviş, Cumuri· 
yet gazetesinden Fuad, Açık 
Söz gazl!tesindcn Nizameddin 
Nazif, Tan gazetesinden Mecdi 
Sadreddin ve ressam Ratip 
Tahir şehrimize gelmişlerdir. 

Dr. M. Alkin 
lstanbul' dan şehrimize gel

miş olan Tiirkofis reisi dok· 
tor Mecdet Alkin, dün Tiirk· 
ofis lzınir şubesile Ticaret ve 
Sanayi Odasını ziyaret etmiş 
ve lzınir'in muhtelif iktısad 
işleri üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştur. Doktor Mecdct Al
kin, bu seneki İzmir fuarı 
üzerinde de tetkiklerde buluri· 
maktadır. 

Gelenler 
İktısad Vekfıleti umum saneyi 
müdürü Reşad ve Siimerbank 
umum ıniidürü Nurullah Sü
mer, dün fuar münasebetile 
lzmir vapurile şehrimize gel
mişlerdir. 

Asım Us 
Kurun gazetesi Başmuharriri 

ve saylav Asım Us, dün lzmir 
vapurilc şehrimize gelmiştir. 

Hasan Fehmi 
Kaçakçılık işlerine bakmak 

üzere lzmir adliye kadrosuna 
ilave edilen müddeiumumi 
muavinliğine Dikili sulh hakimi 
Hasan Fehmi tayin edilmiş ve 
gelen•k yeni vazifesine beşla· 
mıştır. 

hüı·atla tes'ı·d edı.ldı·,. 177 
H. Alyoti 
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Aydın vali ı•ekili 
Aydın, (Hususi} - 30 Ağus

tos bayramı hararetle kutlu
landı. Sabahleyin ilbay vekili, 
kum::ındanlığı tebrikten sonra 
Şehid anıtı alanında askeri 
tören yapıldı. Söylevler veril
di. Bir subayın nutkunu, kü· 
çük bir mektepli kızla hava 
kurumu başkanı Ahmed Ernin 
Arkay'nın nutku takib etti. 
Ahmed Emin, fedakar Aydın· 
lıların Hava kurumuna geçen 
yıl 34 bin lira bir varidat te· 
min edeceğini ve bu yıl bu 
rakkamın elli bine çıkacağını 
söyledi, 

Şehir donatılmıştı. Abideye 
muhtelif çelenkler kondu. İl-

Ur lada 
İn,..ir/p_rimizin 

vaziyeti 
Urla'da 1936 senesinde 

açık artırma ile satılan bağ 
ve bahçelerden satın alınış 

olan 1880 kişi, şimdiye kadar 
bu bağ 'e bahçelerin nıs?f 
bedellerini hiç ödememişler

dir. 
Urla Mal Müdiirlüğü, bu 

vaziyet karşısında bu sene 
bağlardan istihsal edilen ü
zümlerden bir kısmını h~ciz 
altına aldırmıştır. 

Bunun üzerine bağ sahiple
ri, vilayete ve partiye müra· 
caatla hacizin kaldırılmasını 
i:stemişlerdir. Keyfiyet vila· 
yetçc tetkik edilmektedir. 

Adliye yaz tatili 
Adliyenin yaz tatili 5 Ey

ludc ·sona erecek ve tatil mü
nasebetilc iş görm!mckte oları 
mahkemelerle hakimler, bu ta· 
rihten itibaren açılacak ve işe 

başlıyacaklardır. 

Sanayi müesseselerimiz 
iktısad Vekaleti sanayi mü

fettişlerinden Nazım, şehrimize 

gelmiş ve İzmir' deki sınai mü
esseselerin vaziyetlerini tetki
ke başlamıştır. Nazım, fuara 
iştirak eden sanayi müessese
lerimizin vaziydleri ile de ala· 
kadar olmakta "ve tetkikler 
yapmaktadır. 

Mazhar Y:ııca 
Bir ay mezuniyetle lstanbul 

ve Kayseri'ye gitmiş olan C. 
müddeiumumiliği başmuavini 

Mazhar Yuca, şehrimize dön· 
miiş ve dünden itibaren vazi· 
fesine devama başlamıştır. 

Ali Rıza 
T cmyiz mahkemesi rapor· 

törliiğüne tayin edilmiş olan 
İzmir eski Hukuk mahkemesi 
azasından Ali Rıza, mezuni
yetle şehrimize gelmiştir. 

rozetleri dağıltyor. 

ı bay vekili, hava tehlikesini 

1 bilen üyelerin rozetlerini bizzat 
1 tevzi etti. Gece fener alayları 
yapıldı , Holkevinde müsamere 
verildi. 

Akhisar, (Hususi) - Bay· 
ram çok parla'<: geçri. Kışla 
meydanında binbaşı Avni, parti 
namına Dr. Ziya Ali Gülüm, 
Tayyare cemiyeti namına Ah
med Ünal bugünün büyüklüğü 
hakkında birer nutuk verdiler. 
Talebe!er manzum parçalar 
okudular. Geçid resmi yapıldı. 
Gece fener alayları, müsame· 
reler, davullu zurnalı eğlen
celer tertib edildi. 

170 Ş. Rıza halef. 7 50 
147 Vıtel 8 50 
129 Beşikçi z. M. 1 O 
127 A. R. üzüm. 10 
115 T. Debas 6 75 
106 S. Gomcl 8 50 
99 S. Emin 9 625 
67 J. Kohen 8 25 
61 Ş. Remzi 9 
52 Talat Erman 9 
28 H. Alberti 7 25 
22 A. Papagne 9 
21 Uzüm kuru. 18 
78 P. Klark 9 50 

3 Gevgilil Ab. 6 50 
2 Kadıoğlu M. 14 

4407,5 
41206,5 
45614 

incir satışları: 

14 50 
10 50 
7 75 

13 25 
14 50 
10 
14 75 
13 50 
10 
10 75 
20 
14 50 

6 50 
14 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1110AliHay. 7 12 
743 İzzi ve Ali 1 9 50 
317 Tütsü ile te. 7 625 7 625 
169 H. Şeşbeş 9 9 
167 F. Pakers 8 8 40 
86 B. Franko 7 75 8 
47 Ş. Riza halef. 7 25 8 25 
45 Binmayor 7 75 7 8i5 
22 E. R. Roditi 9 11 
2706 

20364 
23070 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 
522 Buğday 5 50 

K.S. 
6 50 

Ödemiş (Hususi) 30 Ağus
tos zafer bayramı parlak şe· 
kilde kutlulandı. Sabahleyin 1 

tebrikat yapıldı. Cuınuriyet 1 
--. • ...ı-- ,ı "'" ı ı · · . ;.JZ~ ;-J!.L U,,,.~o~IP.r 
landı. y'~s~b~y HÜ~eyin, h~l- 1iiiiiiiiiüiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~----;ıı;ııdl 
kevi başkanı Muharrem Baran, Bir teşekkür 
Hamdi Akman tarafından bi- Avelino, 1 (Radyo) - ltal· 
rer değerli söylev verildi, bu- yan manevralarında hazır olan 
nu mekteblilerin nutukları ve • ecnebi mümessit ve ataşemil-
geçit resmi takibetti. Meh· terler ltalyan harbiye bakan· 
metçik abidesi selamlandı, lığına bir teşekkür telgrafı 
davullar, zurnalar çalındı; bü- çekmişlerdir. 
yük bir bayra:n günü yaşa· ita/ya-Çekoslovakya 
nıldı. Halkevinde bir halk Roma, 1 (Radyo) - Ko~~ 

Çiyano ve Çekoslovakya sef ırı gecesi tertip edildi. 
ç.alındı, ulusal oyunlar 
dı, söylevler verildi. 

Avni Doğan ve 
1 lütfü Kırdar .. 

Sazlar 
oynan· arasında Modüs Vivcndi im· 

zalanmışttr. 

Alman nazırı 
:ltalga'dan döndü. 

Eski parti başkanımı: ~vni 
Doğan'ın Kastamonu valiliğıne 
Kütahya .:ıaylavı Lütfü Kırdar'ın 
Manisa valiliğine tayinleriniıı 

tekarrür ettiği haber alınmııştır 
1 

Berlin, 1 (Radyo) - Dok· 
tor Göhels Venedik'tcn Al
man 'ya dönmüştür. 

M. Mussolini 
Avelino, 1 (A.A) - Mus· 

solini bugün tayare ile Roma
ya hareket etmiş ve kıtaat ve 
halk tarafından heyecanla al-Gelen saylav/arımız ı 

Kiitahya saylavı Lütfli Kır· 
dar, Dün İzmir vapurile istan· 
buldan şehrimize gelmiştir. 

kışlanmıştır. 

Manisa saylavı Doktor Saim 
ve Yaşar fuar münasebetile 
şehrimize gelmişlerdir. 

Bir cinayet davası 
Eşrefpaşa'da berber Alanyalı 

Hüseyin 'i öldürmekle maznun 
marangoz Salih'in muhake· 
ınesinc dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Vak'ayı görenler· 
den Münir adında bir çocuk 
aranmaktadır. Münir'in, İkiçcş
melik caddesinde Cemal oğlu 
Ali'nin evinde bulunduğu an· 
]aşildığından Münir'le Ali'nin 
mahkemeye celplerine karar 
verilmiş, mahakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Feci bir cinayet 
İstanbul, 1 (Hususi) - Kü

çük pazarda bir adam kansını 
yatakta öldürdü. Hadise kıs· 
kançlıktan doğmuştur. 

Yeni İtalya elçisi 
Viyana, 1 (A.A) - İtalya· 

mn yeni Viyana elçisi Salala 
bugün buraya gelmiş ve he· 
men vazifesine başlamıştır. 

Amiral l-:lorti 
Budapeşte, 1 (A.A) - Na· 

ib Amiral Horthy Avusturya· 

il _d_a __ y_a-pl-ıg_v • __ av -s-ey_a_h_a_t_in_d_e_n_ 
dönmüştür. 

l Kazım Dirik 
j Ve Trakya'lı 
Sporcular geldiler .. ~ 

1 
Trakya mıntaka~ı um.u!11ı 

müfettişi General Kazım Dınk, 
1 dün lzmir vapurile İstanbul· 

dan şehrimize gelmiştir. Trak· 
ya'lı sporcular da lzmir spor· 
cularile müsabakalar yapmak 
üzre gelmişler ve lzmir'li spor
cular tarafından karşılanmış· 
lardır. Kazım Dirik, dün gece 
gene lzmir vapurile şehrimiz· 
den ayrılmıştır. 



-Başı 1 inci sahi/ ede

F uarın acılması , 
Saat 17 ,25 e kadar ordu· 

evinde kalan ve orada ka· 
mutanlarıımzla hasbihallerde 
bulunan Başbakanımız ismet 
lnönü orduevinde halkın he· 
yecanlı tezahüratı arasında 
çıkarak otomobille fuara git
miş ve fuarın açılma merasi· 
mine riyaset etmiştir. 

Fuaran umumi antresi önün· 
de hususi tertibat alınmıştı. 
Fuarın antresi üzerinde şu ya· 
zılar okunuyordu: 

Arsıulusal İzmir Fuarı 
Kültürpark 

Umumi antre önünde söy· 
}evlerin uzaklarda bulunan 
halk tarafından da işitilebil
mesi için hoparlör tesisatı vü
cuda getirilmişti. 

Umumi antre önünde Baş· 
bakanımızla refikaları ve ço· 
cukları yer aldılar. Etrafında 
Adliye bakanımız, fktısat ve 
Maliye bakanlarımızla gene
raller, Trakya umumi müfettişi 
Ankara valisi Nevzat, İş ban
kası umum müdürü Muam
mer, bankalar umum müdür
leri, diğer davetliler bulunu· 
yorlardı. 

Tam saat 17 ,30 da süel 
muzikanın çaldığı ve saygı ile 
dinlenen istiklal marşı ile tö
rene başlandı. Marştan sonra 
kürsüye çıkan belediye ve fu
ar komitesi reisi Dr. Behçet 
Uz, alkışlanan şu söylevi verdi: 

Sayın Başbakanımız ismet 
lnönü; 

Atatürk devrinin yurdumuza 
ve ulusumuza getirdiği çeşitli 
saadetleri ve feyizli eserleri 
A~;-- L .J ı ....... · · ·········-· 

lıkla anan ve bu eserleri kan-
ları bahasına korumağa her 
zaman hazır bulunan biz iz
mir'lilerin Arsıulusal altıncı 
f zmir fuarını bizzat açmak 
lütfünde bulunmanızdan ve bu 

A DOLU -----
Günlük siyasal gazete 

'alıip \e Ln\yazganı 

Haydar Rüşdii ô~TEM 
lmuıni ne rİ)al ' )nzı işleri 

ınüdurıı: Bnmdi :ılüzhet 

ldarcluıııc i : -

fzınir fkind Be,Jer sok.ır•ı 
C. llnlk parti i l;imıSl iı;i;de 
• Tdgrnf: fznıir - A ADOLU 
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ABONE ŞERAiTİ 
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nylı~ı 500 kurıı,tur 
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Her ) f•rdr. 5 kıır~ıştur -Guııü serıııi nii lınlar 25 kuruştur. 

JNDA 

münasebetle lzmir'imizi şeref
lendirmenizden dolayı duydu
ğumuz biiyük sevinç ve min
net hislerimizi arzetmcme mü

saadenizi yalvarırım. 
Bundan dört sene evvel 

Akdeniz'in bu şirin sahillerin
de Ttirk hakimiyetinin muhte· 
şem kudretini canlandıran bü
yük kurtarıcı aziz önderimiz 
Atatürk'ün heykeli de yüksek 
başkanlığınızda açılırken, fena 
bir talih eseri mühim bir kısmı 
yanan şehrimizin yangın ha
rabelerinden az zamanda kur· 
tulması için azami gayret sarf
edeceğimize söz vermiştik. Bir 
şehir hayatı için çok kısa olan 
o zamandanberi her işimizde 
bize yüksek teveccühünii esir
gemiyen Cumuriyet hükume
timizin yardımları ve siz sev
gili Başbakanımızdan aldığımız 
direktiflerle bu harabeler için· 
de modern mahalleler kuruldu, 
parklar, bulvarlar açıldı. Cu
muriyetimize' layık mamureler 
vücuda getirildi. 

Bugün de, genç Türkiye'nin 
kültürel ve ckonomsal varlı· 
ğını içe ve dışa göstermek 
amacında bulunan yeni bir 
eserin (Kültürpark ile arsıulu· 
sal altıncı lzmir fuarı) nın bu
rada yüksek başkanlığınız al
tındn açı)masile, lzmir'in yan
gın yerlerinden kurtulma da
vası kat'i olarak bitmiş, şeh
rin göğsündeki geniş ve muzır 
yaranın yerine gün geçtikçe 
kıymeti yükselecek bir mamure 
kuı ulmağa başlanmıştır. 

Önünde bulunuuğumuz bu 
360 bin metre murabbalık 
yangın sahasının içinde yapı
ı .... ;.,,",. An,Jl\e ~Pl.-İ7 .,.,1,\, \...:-
çalışmanın mahsulüdür. 

Bu yıl daha çok fuar kısmı 
üzerinde çalıştığımız bu parkın 
heyeti umumiyesi Hükümeti
mizin sıcak himaye ve yardım
larile umduğumuzdan az bir 
zaman sonra müzeleri, muhte
lif spor yerleri, kesif ağaçlık
larile bütün bir şekilde mey
dana çıkmış olacaktır. 

Kısa bir zamanda hazırlan
~~sına çalışılan bu eserin, he
nuz tamamlanmadığını ifade 
ederken, aynı zamanda söz 
vermek isteriz ki, lzmir'in yan
gınlıkları içine atılan bu um
ran adımı, her geçen yıl daha 
müterakki ve daha olgun bir 
varlık getirmek için şaşmadan, 
azim ve enerji ile devam ede
cek, bu günün ve yarının ço· 
cukları Cumuriyetin bu güzd 
eserinden daha geni~ bir şe· 
kilde istifadelencccklerdir. 

Sevgili Başbakanımız: 
Altıncı Arsıulusal fzmir fuarı, 

sizin yüksek alaka ve himaye· ___ ,,._ 

'~~~~~i~r _I 
Yazan: Orhan Rnhmi Gökçe 

Üstü açık bir yük arabası, 
çarpıla çarpıla, köye yaklaşı
yordu. 

Silik ve donuk bir akşam, 
sol taraftaki çamlı tepelerde 
silkiniyordu. 

Bağların üstünde bir toz 
yağmuru esiyordu. 

Güneş batalı yarım saat 
olmuştu. Deniz, artık yatağın· 
da uzanmış ve koyulaşmıştı. 

Arabacı, hiç aldırış etmiyor 
ve bir şarkı söyliyordu : 
Yıllrır rnr. clii~ıııu,iinı f!urlıct iline! 
Koy ürudeıı ıız.ığıııı, u:ıak Emine 
• 'ınck 1.ın ııuuııııak lı ram tli) orlıır 
Birl('Şrnrk eli) ınek yıı ak l~minc. 

Arabada arka tarafta bir 
genç kız oturuyor ve' onu din· 
liyordu. Yeşil, yem-yeşil göz
lerinin içi, sahilden çekilmiş 
bir deniz gibi, başka bir ale-
me doğru uzanıp gitmişti. 
- Gurbet -diye diişünüyordu
nerede başlar ve nerede biter? 

Her yol gurbetin ilk adı
mıdır ve gene gurbete g;derl 

Geniş omuzlarının üstünde· 
ki başı kiiçük ve zarifti. 

Mat ve açık buğday bir 
rengi vardı. 

Dudaklannda, sanki küçük 
ve kıp-kızıl bir çiçek ikiye 
parçalanmıştı. 

• • 
zıaç ,gece u m 1 n 

niz ve kıymetli lktisad Veki
limiz Celal Bayar'ın şükranla 
karşıladığımız yardımları saye
sinde bu yıl, iştirak eden fir· 
maların ve ziyaretcilerin çok
luğu, atraksiyonun kuvvetlen· 
mesi bakımlarından daha ol
gun bir mahiyet kazandı. Fu
arda vilayetlerimizin yetiştir· 
diği mahsulat ve el sanayii 
işleri, planlı Cumuriyet endüst
risinin yüksek ve kudretli ham
leleri, Zıraat ve Kültür saha
larında eriştiğimiz feyizli leka
mül etraflı bir şekilde temsil 
edilmiye çalışılmıştır. 

Türk mühendis, Mimar ve 
dekoratörleri yurda şeref ve
ren yükseliş bilgilerini bu sene 
daha ihtimamlı bir mesai ile, 
ince, zarif zevklerile hemahenk 
olarak lzmir fuarında göster
mek imkanını elde etmişler ve 
binlerce Türk işçisi kızgın gü
neşin, tozun altında gece gün
düz büyük bir feragatle bu 
eserin vücuda gelmesi ıçın 

çalışmışlardır. 
Fuarın bu yıl yeni ve dai

mi yerine kaldırılmasından 
doğan güçlükleri yenmemiz
den başlarında sayın valimiz 
Fazlı Güleç'in bulunduğu çok 
değerli vilayet umumi meclisi 
ile Şehir meclisinin yaptıkları 
yardımların büyük bir hissesi 
vardır. Bütün vekaletlerimiz 
ve Trakya umum müfettişliği 
ile valilerimiz, milli bankala· 
rımız, ticaret odaları ve sana· 
yicilerimiz bu milli iktısat da· 
vamızın tahakkuku uğrunda 
yaptıkları kıymetli yardımlar

dan ve müşterek çalışmanın 
verdiği bugünkü neticeden 
hı:ı\..lı' h; .. qur••- ··- -·~-ı . ..lu]G 

bilirler. 
Arsıulusal f zmir fuarı, bu 

kıymetli yardımlar, zevkli, ih
timamlı ve ferağatlı çalışma· . 
lar sayesinde daha şimdiden 
yakınımızdaki fuarlardan ço· 
ğunu geçmek istidadını gös
termiştir. 

Fuarımızın bu sür'atlı inki
şafına hizmet eden ruh ve 
heyecan; her işimizde bize 
rehberlik eden ve bilhassa 
muasır medeniyet işlerinde bizi 
titiz bir üstünlüğe doğru kuv
vetli hamlelerle yürüten Kema· 
lizmin eseridir. 

Ulusumuzun ve yurdumuzun 
Altıncı Arsıulusal lzmir fua
rında temsil edilen ergin hü
viyeti yanında, büyük ve sev· 
gili dostumuz Sovyet hükume
tinin ve kendilerine karşı sıcak 
dostluk hissile mütehassis ol
duğumuz dost Elen ve Mısır 
hükumetlerinin ince bir zevkle 
hazırlanan pavyonlarında bu 
asil ulusların ekonomik, endüs· 

Arabacı hala söyliyordu: 
Gitme em ne olur, git cm ne çıknr? 
Bu gönül \ağlamış J1ir seldir akar! 
Bilirim lınsrctin dağl.m yıkar, 

Dü~mii üm gurbetin cehennemine. 

Genç kız arabanın içindeki 
eşy ya baktı : 

Herşeyi, bütün serveti bun· 
!ardan ibaretti : 

Bir portatif karyola, iki va
liz, iki portatif sandalya, iki 
küçük ve dolu sandık. 

Gözlerini kapadı : 
Hayat, bir riizgar gibi ge

-;.!yordu. Şu mavi kubbenin 
altında kimsesi kalmamıştı. 
Anası iki yıl, babası da dört 
yıl evci ölmüştü. İstanbul ne
rede kalmıştı ve şimdi nereye 
gidiyordu? 

Ansızın arabacının sesını 
duydu: 

- Bana bak oğlum, köy 

triyel ve kültürel varJıkları 
cazip bir surette gösterilmekte 
ve fuarımızın kıymetini artır
maktadır. 

Türkiye Cumuriyeti hüku
metinin siz sayın Başbakanı

mız tarafından defeatle ilan 
edilen Arsıulusal iş birliğini 
ve karşılıklı anlaşmaya müste
nid ticari münasebat tesisini 
hedef ittihaz eden siyaseti fu. 
anınızda da güzel bir makes 
bulmaktadır. 

Medeni dünyada her gçen 
yıl daha büyük muvaffakıyet 
ve sempati ka~anan hükume
timizin doğruluğa ve barışse
verliğe istinad eden bu siya· 
seti fuarımızın arsıulusal saha
daki inkişafma da hizmet ede
ceği muhakkaktır. 

Fuarımıza iştirak etmek su· 
retile gösterdikleri samimi ve 
yüksek alakadan dolayı dost 
Sovyet ve Elen hükumetlerine 
ve fuarımıza ilk defa iştirak 
ederek değerini artıran çok 
değerli Mısır hükumetine ha
raretle teşekkür ederiz. 

Önümüzdeki yıllar daha 
müsait bir zaman içinde ve 
daha olgun bir varlıkla hazır· 
lanacak fuanmıza bugün işti
rak etmemiş bulunan dost 
devletlerin çoğunun gelecek
lerinden ümitliyiz. 

Fuarımızın bu yıl taşıdığı 
hususiyetlerden biri de muh· 
telif dost memleketlerden b1J 
vesile ile şehrimize birçok zi
yaretçi gelmekte bulunması

dır. Bu neş' eli günlerimizde 
aramıza karışan dostlarımız 

lzınirde kendilerinin istirahat
leri ve eğlenmeleri için müm
Kuıı ul ıı heı t-cdLiıiu alındı· 

ğını göreceklerdir. Bütün İz
mir halkı dost ziyaretçilerin 
emrindedir. Şehrimize gelen 
ziyaretçiler fuarı görmekle 
memleketimizin ihracat emtiası 
hakkında yakından bir fikir 
edinebilecekler, lzrnir ve civa
rındaki kıymetli ve tarihi ha· 
rabelerini ziyaret etmek f ırsa
lını da kazanacaklardır. 

Sevgili Başbakanımız; 
Bu törene başkanlık etmek

le ve Türkiye'nin her tarafın
dan gelen yurddaşlarımızın 
sevinçlerine sevinç ve şeref 
katmakla lzmirlileri çoşturdu· 
nuz. Şükranlarımızı yüksek 
huzurunuzda bir kere daha 
ifade ederken, şartsız, hudut· 
su1 bir eğemenlikle yaşayan 
Tiirk ulusuna ve Türk yurdu
na bu saadetli günleri gösteren 
eşsiz Önderimiz Atatürke kar
şı duyduğumuz ebedi minnet, 
saygı ve sevgi hislerimizi ken· 
dilcrine lütfen iblağ buyur
manızı yalvarıyoruz. 

muhtarının evi nerede? 
Genç kız başını çevirip ara

bacının seslendiği tarafa baktı: 
Mezarlık dıvarının üstünde 

ondört, onbeş yaşlarında bir 
çocuk vardı. Arabacı sesle
nince, derhal yola sıçradı. Ve 
cevap verdi : 

- Muhtarın evi mi? Dece 
ötede! Bu yolun en ucunda. 
Ak bir ev. Kar gibi badanalı! 

Genç kız, küçük bir kah· 
kaha attı. Beyaz iki sıra diş, 
kırmızı çiçeğin arasından gö
züktü. 

Çocuk başını ona çevirmiş, 
dikkatle bakıyordu. Koyu si· 
yah gözlerinin içinde bir bu
lut parçalanır gibi oldu. Sesi 
dikleşti, sertleşt i : 

- Neden güldün? 
Dedi. Genç kız, bu sual 

karsısında şaşırdı ve titrer 

Yaşasın Türk ulusu, yaşa· 
sın Türkiye cumuriyeti, yaşa· 
sın Atatürk, yaşasın lnönü. 

Bu söylevden sonra kürsü· 
ye başbakanımıı.. ismet lnönü 
çıktı, gür bir sesle şu kısa 

söylevi verdi: 
"- Bu' hareketli günlerin

de lzmir'lileri burada selam· 
lamak için geldik. 

lzmir fuarının bütün mem
leket için sevinilen ve her se· 
ne beklenen bir müessese ha
line gelmesine çok ehemmiyet 
verıyoruz. 

lzmir belediyesinin, vilaye
tinin, vekaletlerin ve birçok 
vilayetlerin güzel eserler vü
cuda getirilmesine çalıştıkla
rını bilirim. Fakat neler ya
pıldı, neler yapılması temenni 
olunabilir; bunu, fuarı gezdik
ten sonra söyliyeceğim. Onun 
için müsaade ederseniz şimdi 
fuarı açalım, hep beraber ge
zelim, sonra nasıl bir eser 
karşısında bulunduğumuz hak· 
kında hepimiz fikrimizi söy
liyelim." 

Başbakanımız sürekli bir 
surette alkışlandı ve sonra 
kendilerine verilen makasla 
fuvar kapısındaki kurdelayı 
keserek içeri girdi, arkasından 
diğer davetliler de takip et
tiler. Bu sırada belediye reisi, 
kültürpark'ın müstakbel vazi· 
yeti hakkında Başbakanımıza 
izahat vermeğe başladılar, kül
türpark etrafında atlı, yaya, 
motosikletli halk için yapı
lacak yolları, otomobil turu 
için yapılacak geniş yolu an· 
!attı, bundan sonra Başbaka
nımız fuar pavyonlarını birer 
birer gezmcge başladılar. 

En önde Mersin, Tarsus, 
Siird Vilayet ve Ticaret oda
ları pavyonları ile Kendir, Ke
ten sanayii pavyonunu, İzmir 
mıntaka Snn'at mektebi, Ce
zaevi, Kız San'at enstitüsü, 
Tire Ticaret odası, lzmir ölçü 
amilleri, Maden tetkik ve ara
ma enstitüsü pavyonlarını gez
di, Kız enstitüsü pavyonunda 
talebenin kendi ellerile yap
tıkları pastalardan bir tane 
aldılar, Maden tetkik ve ara
ma enstitüsü :;--avyonu, bir 
maden ocağı şeklinde yapıl
mıştı. içinde krokiler, Türki
ye' de maden bulunan yerleri 
gösteren bir harita vardı. Bu 
güzel eseri vücuda getirenleri 
takdir ettiler ve Fazlı Balkan 
pavyonu ile Bursa, Samsun, 
lstanbul, Gaziantep Ticaret 
odaları pavyonlarını gezdiler. 

Üzüm kurumu pavyonu çok 
zengin bir şekilde tanzim edil· 
mişti. Burada üzümlerin istih· 
sal, kurutma, işlenme ve ihraç 

gibi oldu. 
- Eena bir maksatla de

ğil -Diye kekeledi. - hoşuma 
ğitti de! 

Çocuk, kaşlarını bıraktı ve 
omuzlarını silkti. Bir iki adım 
attı; 

- Kim güliip cğlenmeyor 
ki benimle? El oğulları tanrı
nın sabahından akşamına ka
dar, nerede görseler beni, itip 
kakıyorlar. 

Diye mırıldandı .. 
Genç kız kalbinin acıdığını 

duydu. Bu çocuk neden böyle 
söyliyordu, bu çocuk kimdi? 

Bağların iistündcki toz bu
lutu parçalanmış, hafif bir 
rüzgar, uzum sergilerinin üs
tünden, asmaların aralığından 
süzülerek esmeğe başlamıştı. 

Çocuğa yaklaştı ve yüzüne 
baktı: 

2/9/ 936 .. 

1 adetti 
~ekilleri gayet güzel bir şekilde 
tebarüz ettirilmişti. Burada 
fazla kalan Başbakanımıza, 
üzüm kurumu müdürü lsmail 
Hakkı Veral izahat verdi, ku
rum un yaş üzümden imal et
tiği nefis şiradan içen Başba· 
kanımız ve refakatlerindeki 
zevat, deri sanayi fabrikatör· 
!erimizin pavyonlarını, oyuncak 
pavyonunu, Uşak mensucat 
fabrikaları pavyonunu, Burdur, 
fzmir ve Aydın ticaret odaları 
pavyonlarını gezdiler. 

Malatja pavyonunda bir 
şeftali ambalajını tetkik bu· 
yurdular, evkaf ve Manisa ti
caret odası pavyonu ile Trakya 
pavyonunda büyük bir alaka ile 
tetkikler yaptılar, Trakya pav
yonunda Trakya umumi mü
fettişi general Kazım Dirik, 
kendilerine 'izahat verdi. Edir· 
nenin yağlı boya bir çoban 
kızı tablosu vücude getiril
mişti, bu güzel eser takdir 
edildi, İnhisarlar pavyonunda 
da fazla kalan Başbakanımız, 
geç vakte kadar bütün pav
yonları birer birer tetkik 
ettiler. 

Devlet pavyonları olan Sov· 
yet Rusya, Mısır ve Yunan 
pavyonlarındaki mamulat ve 
mahsulatı büyük bir alaka ile 
gözden geçirdiler. Bu pavyon
larda kendilerini bu dost 
devletlerin fuar mümessilleri 
karşıladılar ve izahat verdiler. 
Ziyafet: 

Bütün pavyonların tetkiki 
bittikten sonra fuar gazino
sunda yüksek Başbakanımız 
şerefine belediye tarafından 
150 kişilik bir ziyafet verildi. 
Ziyafet samımı hasbihnller 
içinde devam etti. Başbakanı
mız ismet lnönü ziyafeti mü· 
teakib çok mühim olan bir 
söylev verdi ve şiddetle al
kışlandı. 

Söylevden sonra fuar gazi· 
nosunda danslar ve eğlenceler 
başladı. 

Başbakanımız saat 23 de 
refakatlerinde bulunan Bakan
larla birlikte İzmir vapurilc 
döndüler ve uğurlandılar. 

Başbakanımızın üç dört gün 
sonra tekrar şehrimize gelerek 
Çeşme plaj ve Ilıca köyünde 
bir haf ta kadar istirahat el· 
meleri muhtemeldir. 

Fuar miinasebetile dışardan 
İzmir' e gelmiş olanların mik
darı 25,000 kişi tahmin edil· 
mektedir. Otel ve pansiyon· 
larda hiç yer kalmamıştır. 

Bazı pavyonlarda henüz ha· 
zırlıklar ve boya işleri bitme· 
miştir. Bunların da bugün 
bitirilmesine çalışılmaktadır. 
- Sonu Sinci sayfada-

- Seninle hep eğleniyor
lar mı, dedin! Bu el oğulları 
dediğin de kimler? Neden 
itip kakıyorlar seni? 

Çocuk korka korka etrafına 
baktı : 

- El oğulları mı; sığırtmaç 
Mehmed'den tut, muhtara ka· 
dar. Yalnız hocam eğlenmi· 
yordu benimle. Amma, iki yıl· 
dır onu da göremez oldum· 

Bir gün adam olursam şayed ... 
Olacağım da yok yal. 

Genç kız bu köylü çocuğu· 
11un içinde, insan ayağının bas· 
madığı bam-başka, garip bir 
alem sezmişti. lğildi. Yeşil, 
esrarlı gözlerini ona dikti ve 
kendi kendine : 

- Aman Allahım, ne güzel 
çehre, ne yontulmuş eser? 

Diye mırıldandı. 
- Söyle yavrum, söyle, ne· 



s .................................... -ANADOLu ..................................... . 
nönü fuarımızı ismet lnönii'niin Romanya'Ja kabine vazil_eti karıııktır. 

A.~:kg;;;1!~.nu fuardaki söylevi Titulesko cemiyeti akvam 
' Celal Bayar'ın beyanatı: -Başı T inci sahifede- •• yoruz. Eğer biz bütün mem· J W dd tt • 

Bir muhanirimiz, lzmir va- boş ,.e hatta harap tıir saha 1ıa. leketin bir senelik iktısadi ha- aza ıgını re e le 
Purunda Ekonomi Bakanımız linde idi. Burası iktısııdi hareket· reketini sadakatla gösteren bir 
Celal Bayar'a fuar hakkındaki leriıı Lir toplantı y<·ri V«" mcnıle- sergi yapabilirsek asıl o za- --·--iht· 1 C lAI ket sanayii için bir nümunc ser· 

ısas arını ~ormuş ve e a ınan vatandaşlar nazarında iyi 
Ba b b 1 gisi olarak <lüşünüıı ve burada 

yar şu eyanatta u unmuş- ve beynelmı·lel sahada da na-hir Kilhürpark yetiştirmek fikri 
tur: asil ve yüksek lıir dü~i:.:ıcedir. zarı dıkkatı celbedecek güzel 

Diplomatlar istifa ediyorlar. Hükumet mecburi hizmet usulıl 
çıkardı. Titulesko, siyasi mücadelelerin kurbanıdır. 

- lnönü'nün nutkunu din- Bu sene birkaç ny içinde el- bir eser vücuda getirmiş Bükreş 1 (Radyo) - Yeni 
ledikten sonra benim söz söy- de r:ılilcn neticeler ileride bu do· oluruz. Sergiye birçok vilayet- ka ')ine birinci içtimaını M. 
lemekliğim fazla olur. Fuar, laştığıınız yerlerin fzmirin güzel- ler iştirak ve güzel muvaffa- Tatareskonun riyasetinde ya· 
denildiği gibi gelecek seneler ligi ile hnfif ''e ahenktar bir klyetli eserler teşhir etmiş- pacaktır; bu münasebetle sıkı 
İçin ümitle mahmul iyi bir mecmua teşkil edeceği iimidi in- lerdir. inzibat tedbirleri ittihaz edil-
b sand.J a.ul'vetli bir urettc uyan-
aşlangıçtır. d 1 Toplu bir yerde insan, miştir. ın} or. zmir cr~isi arsıulusal 
Bu İş için çalışanlann ve bir scıgi olarak düşünülmüştür. memleketin eserlerini gördüğü Bir kararname ile 18 den 

sergide eserler teşhir edenle- SeneJcrdcn heri lıura) n dost zaman kendi ihtiyacı olar. bir 2 ı yaşına kadar mecburi hiz-
rin hepsine teşekküre borçlu memleketler iştirak ediyor. Bu çok kıymetli şeylere tesadüf md usulü konmuştur. Bu ka· 
oldtığumuzu size söylemekten sene Sovyetlerin güzel pavi- ediyor. Bunları dişarıda tanı- rar gençliği fırkaların tesirin-
başka bir diyeceğim yoktur. yonunu gördük. Dost memle- tabilirsek bu yüzden memle- den kurtarmak içindir. Bunlar 
/(azım Dirik'in beyanatı: ketin her sene her sahada kete servet geleceğini tahrıin İş kamplarına sevkedilecek-

Dün fuarın açılma merasi- terakkileri yerinde ve yakın- ediyoruz, iktısadi münasebet- lerdir. 
nıinde bulunan ve lzmir va- dan görmek bizim için mem- ler herşeyden evel tanımak ve Paris, 1 (Radyo) _ M. Ti-
purile şehrimizden ayrılan nuniyeti mucib bir müşahede- tanıtmak mes' elesidir' yalnız tulesko hasta olduğu için bu 
Trakya umumi mu··fettı0 şı' gene- burada ser teşhı·r eden vı'laA dir. Sovyetlerin sergiye daima e - gün de dairesinden çıkmamış-
real Kazım Dirik gazetemize ehemmiyetle iştiraklerinden yet ve şehirlerimiz sergide tır. Hastalık tevekkuf devre-
fU beyanatta bulunmuştur: dolayı bilhassa teşekkür et- satışın ehemmiyetli olmasına sindedir, bugün hararet gel-

- On yıl ömür sürdüğüm mele isterim. bel bağlamamalıdırlar. Bu va- memiştir. 
ve gece gündüz didindiğim Mısır paviyonunda pamuk ziyet hasıl olursa bütün mem- p . 3 )R d k 
büyük lzmir vilayetinin tam leketler kendi eserlerini tanıt- arıs, 1 

t:: yo) - Bü -
b 

sahasındaki güzel nümuneler eş'te 1 h b 1 
ir yıl sonra olan çok şerefli ğ d d h'l r n ge en son a er ere 

bir ziyareti beni heyecan ve Mısırın bu sahadaki terak- ~c:r:tt;a~~~aseeb~r v:e m~b~~ göre M. Titulesko'nun kabi· 
kilerini gösteren cetveller, ben- neden ha · b k l · A 

İçinde bırakmıştır. dele o nisbette artar ki, bu- rıç ıra 1 ması sıyası 
de iyi bir intiba hasıl etmiş- mahafilde menfi tesirler hu· 

Büyük bir gayretin ve kal· nun nereden geldiği tahmin 
k tir. Diğer eserleri de memnu- sule getı·rmı.ştı· 
ınma hareketinin geniş an- olunamaz. Halbuki bunun fay· r. 

1 niyete şayandır. Mısırlılara D · ) · k · h 
atnı ile toplanmış büyük dası herşeyden evel sergiler- ış ış erı se reterı emen 

sergiye gösterdikleri alakadan · t·r t · t• R • eserini görmek göğsümü ka- den gelir. ıs 1 a e mış ır. ve omanya nın 
b bilhassa teşekkür ederim. h · k" d' t 1 A k artmıştır. Arkadaşlarımdan Arkadaşlar, arıçte 1 ıp omat arı, n a-
L Yunan paviyonu bjze Yu· 'd k. R f' · d 
ııtültür hareketlerini ve yeniden Milletlerin hayatında harici ra a 1 omanya se ırı e 

nanistanın istifade olunacak d h"l 1 k bl h açılan lise ve orta okulların ticaret kadar dahili ticaret te a 1 0 ma Üzere ok a-
birçok eserleri bulunduğunu ı· d · t•f 1 · ı d' mikdarını duydukça bütün ar- mühim bir rol oynar. Hatta ın e ıs 1 a arını vermış er ır. 

ka gösteriyor. Paviyon ince pir B k 
daşlarımla ilkmektepler üze- harici ticaret daralınca dahili Ü reş, 1 (A.A) - Yeni dıs zevkle tanzim edilmiştir. Yu-

rinde geçen çalışmanın kazan- ticaretin genişliı" i münasebatın bakanının bugün ilk işi Titu-
nan'lılara bilhassa teşekkür 

-----~~-~~~~ 
kanlık genel sekreterini de· 
ğiştirmek olmuştur. Diğer ta
raftan sefirler arasında da mü
him tebeddülat yapılacağı ve 
bilhassa Roma, Berlin, Var
şova ve Moskova elçilerinin 
değiştirileceği haber verilmek
tedir. 

Budapeşte, 1 (A.A) - Ti
tulesko'nun sukutu Macar ef
karı umumiyesinde biiyük bir 
alaka uyandırmıştır. Peş• i Uj
sag diyor ki: 

"Titulesko'nun sukutunun 
hakiki sebeblerini Fransız -
Çek - Sovyet bloku etrafında 
açılan mücadelede ve Romen 
milletinin bolşevikliğe bırakıl
masından doğan endiş~de ara
malıdır. Sovyetler b·r:iğinin 

yegane mtiClafii şimdi iktidar
d4:tn uzaklaştırılmış buluııuıak
tad.r. Romanya'nın harp sonu 
tarihinin en büyük hediyesi 
budur. Bunun gerek Romanya, 
gerek küçük antantın beynel
milel vaziyetleri üzerinde ya
pacağı tesirleri şimdiden kes
tirmeye imkan yoktur. Maa
mafih bu küçük antantın te
fessü hü yolunda yeni bir ema
redir. 

Budapeşti Hirlap ta Ro
manya hükumetinde yapılan cını görmüş bulunuyorum. Ar- sıklaşması birçok sıkıntılı za- lesko'nun adamı olan dışba-

aderim. 
tık bu güzel yurd parçasına manlarda başlıca çare haline ~-----=======~=-=~~-------
d Arkadaşlar, duğum mühim eksik fzmir ci- bulunuyoruz, memleketimizi her 

oyum olmaz. On saat süren lzmir fuarına beynelmilel gelir. Sergi memleketin muh· d 
bu güzel günün hatırasını unu- telif kısımlan arasında karşı- vann a turizm için istifadeli sahada olduğu gibi Kültür ve 

~hada büyük bir ehemmiyet olan birçok şeyler·ın teşh ·r Ekonomı'k sahada da ı"lerlet· lamıyacağım. lzmir'in bütün - lıklı tanışmayı temin etmesi 1 

J kazandırmağı düşünüyoruz. edilmemesidir. Halbuki lzmir mek için büyük Reisicumurun 
zmir'lilerin şen ve gür olma- En evel İzmir fuarının milli bakımından da güzel bir eserdir 
sını dilerim. Sergi gerek endüstri, gerek turizm noktai nazarından çok yakın alakaları hepimizde hür-

T bir toplantı yeri olmasını isti- k ti' k.. l · 1 b" • t d kt d f · ' rakya pavyonu bütün ----------- ziraat noktainazarından varlı- ıyme ı oşe erı o an ır yer- me uyan ırma a ır. zmır e 
Trakya halkının ve köylüsü- muvaffakıyetler temenr.İlerimizi ğını tamamile temsil ettire- dir. Gelecek sene ayrıca bir gelirken fuara karşı büyük bir 
nu- ·· ··1d k d d l k l · · · turizm köşesi lazımdır. alaka gösterdikleri ~ibi lz-n gonu en opan uygu- arze er ve meme et erımızın miyor. Varlığımız bu eserler- "" 
la 1 k ( k b l b · A k d l mir'lilere selam ve muhabbet-nnın top u ve müştere i a- müte a i miinase atının ın· den fazla, çok fazladır. Bunun r a aş ar; 
desidir. Unutmamalı ki ben kişaf ına hizmet edeceği şüp- sebebini herşeyden evel böyle Serginin bütün memlekete lerini getirmeği bana emret-
bir yıl önce lzmir' den ayrı- hesiz bulunan pavyonu muzun bir sergiye her vilayette ve şamil büyük bir toplantı yeri mişlerdir. 
lırken lzmir'lilerin sevgi ve tanziminde vaki olan hizmet- her tarafta fazla ehemmiyet ve Arsıulusal büyük bir kıy- Arkadaşlar; 
heyecanını Trakya'ya götüre- lerinizden dolayı samimi te· verilmemesinde aramalıdır. Her meti haiz, Türkiye'yi tanıtacak Huzurunuzda bütün lzmir-
Ceğim demiştim. Onu yaptım şekkürlerimin kabulünü rica vilayet eksiklerini tamamlıya- bir vasıta haline gelmesi için lilere karşı bu vazifeyi ifa et-
Vc bugün de onların sevgi ederim. rak serginin inkişafına hizmet vilayetlerin, lzmir vilayeti de mek benim için şereftir. lz-
vc heyecanını getirdim. S. S. C. ittihadı Ticaret etmelidir. dahil olduğu halde, daha fazla mir' de binlerce vatandaşın top-

*•* odaları reisi Vilayetlerimiz pavyonlarında çalışması lazımdır, Yine ara- landıklarını ve sevinç içinde 
Başbakanımız ismet lnönü· Makavaktaje bana burada tanıştıktan sonra nızda hükumetin mes'ul ada- bulunduklarını görl.;yorum. Ge-

nün şerefine verilen ziyafet Moskova' dan gelen bu tel- gelen siparişlerle kendilerine mı olarak bunu söylerken ge- lecek seneler, birçok seneler, 
esnasında, Moskova'dan pa· graf, ziyafette Behçet Uz ta- olan müracaatlcrin faydasını lecek seneler daha iyi çalışa- diyerek uzatmak istemiyorum. 
hayır komitesi başkanlığına rafından okunmuş ve dost gördüklerini söylediler. Birçok cağımızı size söz vermiş olu- Gelecek sene lzmir ıu;\rını 
telsizle şu telgraf gelmiştir: Sovyet hükumeti lehine teza- mallarımız daha iyi bir şekil- yoruz. Türkiye Kiiltür ve lk- bugün gördüğümüzden daha• 

Behçet Uz; hürata vesile olmuştur. de teşhir olunabilir. Sergi tisadi faaliyetleri mütemadiyen iyi bir tarzda göreceğimizden 
Arsıulusal fuar komitesi Behçet Uz, Başbakanımızın ayni zamanda insanın göz.ünü heyecan ve ileri hamlede olan eminim. lzmir' de gördüğümüz 

'eisi. müsaadesi le dost memleket de doyu. malıdır. Uf ak nü mu- bir memlekettir. Büyük bir iyi kabulden dolayı fzmir'lile-
lzmir lehine yapılan tezahüratı Mos- nelerin geniş mikyasta teşhiri Kültür faaliyeti olan Dil ku· re teşekkür eder, müsaade 

Arsıulusal lzmir fuarının kova'ya bildireceğini söyle- sergiyi büyük bir varlığa inli- rultayını kapadıktan sonra iz- ederseniz sizlere muhabbetle 
;çılınası münasebetile candan miştir. kal ettirecektir. Sergide bul- mir fuarını muvaffakıyetle açmış veda etmek isterim. 
""":' .......................................................................... . 
den adam olamıyasın? Bana - Neden mi; şey ... Müdii- ( .... ) köyü. ayni zamanda hancı bir yer .. 
•nlat bakayım, adam olursan rün oğlunu döğdüm de ondan.. bir kolunu denize atmıştı. Dik Yalnız o kadar mı ya: 
ne Yapacaksın? Beni jandarmalar arıyorlarmış; bir yokuşun üstünde eğri Yüzü ilk defa görülen bir 
ı: Çocuk birşeyler söyledi. ben de kaçtım. Bu gece me- büğrü bir şeridi andıran de- arabacı, ta lstanbul'dan gel-
•~at yalnız şu cümleler du- zarlıkta yatacağım!.. niz yolu, köy kenarında hah- miş birkaç eşya parçası, atlar, 

}'u du · Bu sırada arabacının sesı çelerin içinden geçiyor ve de- araba tekerlekleri.. 
~ - Hocamın mezarına taş duyuldu: nize yaklaştıkça, artık yabani Ve bir köylü çocuğu .. 

0:Ptıracağım. Beni parasız - Muallime Hanım!.. Muh- otların göbeğine düşüyordu. ilk ve yegane aşina, diye 
ol;~tu,. ~idirdi, içirdi. Fakat tara söyleyiverin de bana bir Deniz, ensiz bir kum sahilin birşey arasa bu çocuğu, bu esra-

u gıttı, yazık! yer göstersin, ben de geceyi kenarında yatıyordu: rengiz görünen köy çocuğunu 
Ar:bcnç klz, arabacıya seslendi köyde geçireyim. Bu vakitten Çıplak, haris ve hüviyeti bulacaktı galiba! 

acı sabırsızlanıyordu. sonra lzmir'e dönemem.. meçhul kalmış bir kadın gibi. Başını çevirio onun vüzüne D ~idiyoruzl Sol taraftaki tepelerde yel Kumluğun biraz yukarısında, tekrar baktı. 
edı ve sonra çocuğa baktı: değirmenlerinin silüetleri gö- taşlar, çakıllar başlıyor ve ta- Sanki çoktandır tanıyormuş 

tt ~·Gel yavrum, bir zahmet rünüyordu. biat sertleşiyordu. gibi, içinde ona karşı, tuhaf 
'Çoıze muhtarın evini gösteri Uv."lktan uzağa bir koyun Genç kız, arabacıya biraz birsey duydu. 

old cuk tereddüd eder gibi sürüst:dün çıngırak sesleri ge- geç cevap vermişti. Etrafına Arabacı surabnı ekşite ek-
u. Sonra; liyordu. Enginden kopup ge· bakınıyordu: . şite; 

kı~ Amma -Dedi- şuradan len serin bir deniz rüzgarı, Şehirden, hayattan uzak, - Hocanım -Dedi- neye 
itle ı~ da aşağı yoldan gider- köyün üstünden esiyor, bağ- meçhul, tanınmamış, tahayyiil durduk? 

losteririm.. ları tarayor ve ta arkadaki edilmemiş, toprağı. taşı, suyu, Genç kız bir rüyadan sil-
~ Düz yoldan nıçın git- çamlı sırtların göksünde kay- rüzharı, ağacı, kaldırımsız yol- kinir gibi oldu. Hakikaten 

ruz oğlum.. boluyordu. ları, kumsalı, çakılları ya!ya- daldırmıştı. Hayatının yepyeni -

bir sahnesi başlamıstı. lstan
bul'la bu Urla köyü arasında, 
her itibarla ne büyük farklar 
vardı? 

Bereket versin ki o, bir mu
allim olarak bu köye gelirken, 
kafasının içindeki rüyadan, 
yaldızdan, ışıktan, renkten, 
şiirden ibaret Anadolu köyü
nü yıkmış ve onun yerine, taşı 
toprağı sert, insanları bam-
başka bır alem düşünmüştü. 

- Ne olur, ne olmaz -De
mişti- hakikati ne kadar kuv
vetli olarak düşünürsek, mu
kabele ve müdafaa o kadar 
emniyetli, netice de o kadar 
güzel olur. 

Arabacıya yorgun yorgun 
baktı: 

- Dalmışım da ... 
Dedi. 
Sonra yanıbaşındaki çocuğu 

bu değişikliğin her halde Nas
yonalist demir muhafızlar ce• 
miyetinin iktidara iştirak et
mesine yol açmakta olduğunu 
yazıyor. 

Bükreş, 1 (A.A) - Başba
kan Tataresko eski dış bakam 
Titulesko'ya bir telgraf çe· 
kerek Romanya'yı Milletler 
cemiyetinde temsile devam 
etmesini istemiştir. 

Bu telgrafa Titulesko henüz 
cevap vermemiştir. 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ro
manya'nın milletler cemiyeti 
azalığını deruht ... etmesi husu
sunda M. Tataresko tarafından 
gösterilen dileği, elyövm has
ta bulunan M. Titulesko red
detmiştir. 

f stanbul, 1 (Hususi) - Ro· 
manya'nın Ankara elçisi, ken· 
di! bin de istifa ettiği veya 
edeceği hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığını bildirmiştir. 
------------
Uluslar Sosye
tesinin Taliki . . 

Cenevre, 1 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi sekTeterliği
nin talebi üzerine sosyetenin 
içtimaının taliki hakkında an
cak beş cevab gelmiştir. Bun
lar da Fransa, Sovyet Rusya, 
Arjantin, Urugvay ve Yeni 
Zeland hükumetlerinin cevap
lardır. Diğer cevaplar da bek
lenmektedir. Bundan sonra, 
sosyetenin ıslahı esasları tes· 
bit edecektir. 

Denizde feci 
bir kaza 

Nevyork, 1 (Radyo) 
Fransız Lafayt vapuru Havr'a 
giderkeu lngiliz. şilebi Deyble 
ile müsademe etmiş ve lngilir 
vapuru birkaç dakika içinde 
batmıştır. 

lngiliz vapuru mürettebatı 
kurtarılır.ıştır. 

M. Eden bi-
raz rahatsızdır. 

Londra, 1 (Radyo) - M. 
Eden Londra'ya dönmüştür. 
Son saatta hastalandığı için 
Mısır heyetinin teşyiinde hazır 
bulunamamış yerine Sir Alek
sandr Kandogan'ı gönder
miştir. 

hatırladı: 
- Yürüyelim .. 
Ve yürüdüler: Çocuk ken· 

·disini tetkik ediyordu. Bu kız 
onun görmediği kızlardandı. 
Böyle kıyafete de hiç rastgel· 
memişti. Zaten Urla'nın bu 
uzak köyüne, köylüden, ian-
darmadan, tahsHdardan ve 
eski muallimden başka ayak 
basan kim vardı kil 

Genç kızın sırtında koyu 
renkli bir caket vardı. Altmdo, 
etekleri dar açık gıri bir rop 
gözüküyordu. ince, uzun boyu, 
ve geniş omuzlarının üstün
deki küçük, zarif başı, itina 
ile hazırlanmış bir tabloyu 
andınyordu. 

Başındaki ipek şarpası 
omuzlanna düşmüştü. Saçla
rını, firketelcrle ensesinde 

toplamıştı. -Sona wır -



...-sa~a6 ...................................... __ 

Fransaya binlerce• 
aile iltica etti! 

-JJaştara/ı 1 inci sugf ada-· dıman etmişlerdir. Mili em
niyet müdürü Mağni, Henda
ye gelerek hududu dolaşmış, 
Fransız jandarmasının göster· 
diği alakaya teşekkür etmiştir. 

San Hafude ve eorn doğru 
knı;an birçok ü ilcr görülmüştür. 

Ilurgoz J (Hndyo) Asilere 
nıcnsııh to) yorcler ili.. df'fa olarak 
l\ladrid tdırini boınhnrdım::ın et· 
nıişlerdir, Dört homba dahili}O 
bnkanhğı dairesine, hir bomba ~i· 
mııl garına, bir harbi)e daire :ne, 
bir do Tibcr me)dıınına atılmıştır. 

Bu bombalardan 300 ki~i ö1müş 
,.e ) aralanmıştır. 

Hendaye 1 (Radyo) ~ Bu aa· 
bah İrun üzerine umumi bir taıır· 
ruz haşlamıştır. İrun şehri halk 
tarafından terkcdilmiştir. 

Uabat l (Rndyo) - .Se,·ilden 
alınan radyo haberleri, hükiinıet 

kıtalannın Toledo önünıle büyük 
zayiata uğradıklannı bildirmekte· 
dir. Hükumet kıtaları harp ııalıa· 
eında 600 maktul, 20 top ,.e 16 
mitral) öz 'e nirc Lırakmışlarchr. 

Avyaladn da ıi iter hir kn abayı 
daha i gııl etmişlerdir. 

Pari l (Hııdyo) Komünist· 
ler tarafından ndordıı bir Fran ız 
papazının laıli iizerinc Fran a hü· 
kumeıi hu küçük cumııri}eti şid

detli ~ekilde protesto ctnıi~tir. 

Lizbon, 1 (Radyo) - Riyo 
Tinto'da asilerin eline esir dü
şen maden amelesi kurşuna 
dizilmişlerdir. Bunlardan yal
nız bir kişi kurşuna dizilme· 
miştir. 

Endaye, 1 (Radyo) - İru
nun sivil halktan tahliyesi de· 
vam etmektedir. Fransa'ya 6 
binden fazla f spanyol iltica 
etmiştir. Bu muhaceret deniz· 
den de ·başlıyacaktır. 

Asilerin hava, deniz ve ka
radan yaptıkları taarruz de
vam etmekte ve şehrin sukutu 
beklenmektedir. General Mola 
süngü hücumu emrini vermiş· 
tir. Galetea mektep sefinesi 
de asilere iltihak etmiştir. 

Paris, 1 (Radyo) - İspan
yol diplomatlarının istifaları 
devam etmektedir. Atina se
firi ve Montreal konsolosu da 
istifa etmişlerdir. 

Sevil, 1 {Radyo) - Albay 
jaague kumandasındaki kuv
vetler T oledo kapılarına var
mıştır. Bu kuvvetler mühim 
miktarda lop, mitralyöz ve 
mühimmat ele geçirmiştir. 

Hendayc, 1 ( Radyo ) 
İrun'un imha edileceği hak
kında asiler tarafından verilen 
notanın bir blof olduğu sanıl
_maktadır. Asiler, 4 saat zar-
fında hükumet kuvvetlerinin 
şehiri terketme1erini bildirdi~ 
leri halde, sabahın saat seki
zine kadar şehire bir tek mer
mi bile atmamışlardır. 

D"hşet içinde bulunan kadın, 
çocuk ve ihtiyarlar şehri terk 
ıle Fransız hududuna iltica 
eylemişlerdir. Erkeklerin şe
hirden ayrılmaları yasaktır. 
frun'dan Fransa'ya bir gecede 
25000 muhacir gelmiştir. 

Madrid'te Alman tebaası 
kalmadığından, c1çilik Alican
te'yc naklolunmuştur. Bunun 
sebebi, Madrid hükurr.etinin 
clçili~i himaye edebileceğini 
vadetmemiş olmasıdır. 

Estramodure'de muharebe 
Milisler asilerin taarruzlarına 
mukavemet etmektedirler. En
dülüs ve Asturie'de de muha· 
rebe ayni şiddetle devam edi
yor. Her iki taraf ta kat'i bir 
netice alamamıştır. 

Hükumetin bir tebliğinde, 
asilerin Madrid'i bombardı-
man ederek halkın kuvvei 
maneviyesini kırmak istedik· 
leri bildirilmekte ve tebliğ şu 
cümle ile bitiyor: 

- Parola mukavemet et
mek ve yenmektir!. 

Bayon civarında F raosız 
jandarmaları bir Lejyonu tev· 
kif etmiştir. Bu asi nefer, üç 
gündenberi aç olduğundan 
kaçtığını, f rtınu kttşatan 4 bin 
asiden 200 den fazlasının telef 
olduğunu söylemiştir. 

Bugün üç motörlü bir asi 
tayyare Madrid'de harbiye ne· 
zarcti binasını bombardıman 
etmiş ve hasara uğratmıştır. 

Estramadure' deki muharebe 
devam etmekle beraber, eski 
şiddetini kaybetmiştir. Alejara 
vilayetine bir baskın yapan 
hükumet kuvvetleri, 53 esir 
almışlardır. Hükumet, Cuence, 
Valance, Kasti! ve Terucl vi· 
layetlerini harb mıntakası ilan 
etmiştir. • 

Royter muhabiri, bütün tek
ziplere rağmen, dahili harbın 
bir mütarekeye bağlanması hu
susunda Jcan De Luz'da mü
zakereler cereyan ettiğini ha
ber veriyor. 

Dahiliye bakanlığı, sabah
leyin bütün cephelerde taar
ruza geçen asilerin püskürtül
düğünü, Malaga'da esir ve 
mühimmat alındığını, Guada
rama' da 100 asi öldürüldüğü
nü ve Fas'tan gelen Lejiyoner 
lerden esir alındığını bildiriyor. 

Gurdeba'da yeni mevziler 
işgal eden hükumet kuvvet
leri, Gırnata' da da birkaç esir 
almışlardır. İşçi milli federas
yonu bir beyanname neşrede
rek. Meşru sebepler olmadan 
evlerde araştırmalar yapan ve 
eski kinleri yüzünden eşhası 
hapis veya idam idam eden
lerin fesatçı telakki edileceğini 
ilan eylemiştir. Halkı ve en
düstriyelleri korkutacak acele 
tedbirler alınması da yasak 
edilmiştir. 

Londra, 1 (Radyo) - Bul· 
garıstan ve Arnavutluk İspan
ya'ya silah ihracına ambargo 
koymuştur. 

Tanca, l (Radyo)- İspan
yol Fasında isyan çıktığı ha
bc;ri tekzip edilmektedir. Ge
nera] Franko'nun yerine geç-
miş olan general Urgaz, bü
tün İspanyol Fasında sükunet 
hüküm sürdliğünü ve şimdiye 
kadar lspanya'ya 18,000 asker 
sevkedildiğini söylemiştir. Da
ha yirmibeş bin kişi sevkedi· 
lecektir. 

lspanyol Fas'ına gelen ec· 
nebiler şiddetli bir kontrol 
altında bu1undurulmaktadır. 

Hükümet kuvvetleri, 1300 
asinin sığındığı Alkazar sara
yının en büyük cephesini 
bombardıman ve harap et
mişlerdir. Erzaksız kalan asi
lerin teslim olmaları beklen
mektedir. 

Alman seyyahları 
Avusturya'da 

Sarayın altına liiğımlar açıl· 
mıştır,asilere yapılan son ih
tarda, teslim olmadıkları tak· 
dirde bütiin binanın uçurula· 
cağı bildirilmiştir. 

Aspata ve Valcsco asi harp 
sı-emileri dün hududu bombar-

Viyana, 31 (A.A) - Al· 
man'lar içın konuşulmuş olan 
bin marklık verginin ilgası 
üzerine bugün ilk Alman sey· 
yah kafil~si Salzi'ge gelmiştir. 
Birçok oteller Alman bayrak· 
lan i]e donanmıştır. 

Panayır Müddetince 
Devam etmek üzere 

Paviyonumuzda ve mağazamızda 

10 o/o 
Satış 

Tenzilatlı 
yapılacaktır 

~---··· 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

.. . 
. ( ~ ' _. . • ı ' - ' 

sin hörebilmesi ıç~ın~~aç~ı~k~tı:r.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
ilanda yazılı olanlardan fazla y 5 f Rıza Okulu Yeni Neşriyat: 

''Son Mektub,, 
Cumhuriyet gazetesi tahrir 

müdürlerinden Feridun Üs· 

man'ın "Son mektub" adını 
taşıyan hikaye kitabı piyasaya 
çıkmıştır. 

"Son mektub., Anadolu'uyu 
çok iyi bilen, Anedolu'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· 

tn dığı 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
sinin bütün varlığını "Son mek· 
tub,, ta bulacaklardır. 

----------Bergama İcra Dairesinden: 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı. 931/246 

Bergama icra Memurluğun
dan: 

Açık artırma ile paıa çev· 
rilecek gayri menkulün ne ol· 

duğu: Zeytindağ nahiyesinin 
Kışla onu mevkiinde 1200 
lira kıymetli 200 ağaç zeytin· 

lik ve yine o mevkide 2400 
lira kıymetli 300 ağaç zeytin
lik, yine o mevkide 4600 lira 
kıymetli 5 ağaç zeytini havi 
184 dönüm tarla, Püsküllüte
pe mevkiinde 2 bin lira kıy· 
metli 17 ağaç zeytini havi 
110 dönüm tarla, Meşelitepe 
mevkiindc 2 bin lira kıymetli 
200 dönüm tarla, Burgaz 
mevkiinde 1200 lira kıymetli 
40 dönüm tarla ve yine o 
mevkide 2760 lira kıymetli 
140 dönüm tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: 

Takdir olunan kıymet: Ta
mamı 16160 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gun, saat: 27 1 inci teşrin 

1936 cuma S. 11. 12 Ber
gama icrası. 

1 - işbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 2-9-936 ta· 
rihinden itibaren 93-264 No. 
ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numarasında herke· 

malumat almak istiyenler, işbu U U 
şartnameye ve 931-264 dosya 
numarasile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak i_çin 
yukarda yazılı kıymetin °o 7,5 

nisbetinde P\!Y veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacak· 
lılarla diğer al5.kadarların ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul ~zerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari

hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitclerile bir

likte memuriyetimize bildir
meleri icabeder. Aksi ha1de 
hakları tapu sicillile sabit ol

madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar
tırmaya İştirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve lü· 
zumlu malumat almış ve bun· 
ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok arttırc..na 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiycnin alacağına 

ruchani olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok arltı
ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artbrma 15 gün daha 
temdit ve 15 nci günü ayni 
saatte yapılacak arttırmada, 
bedeli satış istiyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklıla
rın o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecınuun
dan fazlaya çıkmak şartilc, en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen miihlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evci 
en yükseksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedel· 
le almağa razı olursa ona razı 
olmaz veya bulunmazsa he· 
men 15 gün müddetle artır· 

maya çıkarılıp en çok artıra
na ihale edilir, iki ihale ara· 

ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLi< 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 · 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R T .A 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

" 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

ı _ _....I 

Şimdiye kadar lzmirde görülmemiş müthiş bir 

SiRI{ 
lzmir arsıulusal altıncı fuarı mUnasebetile kU'· 

tOrparkta bütün dünyaca tanınmış büyük 

KLUKEFSi SiRKi 
Fuarın resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKi 
Husususi trenle Köstenccyc ve oradan 6000 

hususi bir Türk vapurile izmire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
tonluk 

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 
vahşi hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap· 
!anlar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 
mürekkc tir. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
2 7 inci tertip biletleri satılıyor 

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

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyiik ikramiyeler vardı~· 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesiııde ve bı· 

lumum bayilerde satılır. 

\ .. ı ............. _.__. .. .a--.... -.... ~.'.';;.stt' 
sındaki fark ve geçen günler Parça tarla yukarıda go ,-
için °o 5 den hesap olunacak rilen 2-10·936 tarihinde ~bıJ 
faiz ve diğer zararlar ayrıca gama icra M, odasında ıŞ e 
hükme hacet kalmaksızın me· ilan ve gösterilen şartn~f;ıt 
muriyctimizcc alıcıdan tahsil dairr.sinde satılacağı 1 

olunur. Madde 133 olunur. 

a 
g 
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Orta Avru Pa'da lzmir harici askeri satın alma ilanları llllll!lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll 
Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: Ucuz, temiz, taze 

bl• r teh ı ı• ke var. Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Glin Saat ilac,çevşeı"ttleurvı.alet 

Almanya ile Avusturya ve Maca-
• 

ristan, ltalya'nın yardımı ile Çe-
koslovakyayı paylaşacaklar mış!. . 

Fakat, buna imkan var mıydı? 
Uyanmakta olnn milli hisleri 
boğmak mümkünmü idi? 

Avusturya'lıların her istibdad 
darbesi yeni bir hürriyet aksi 
sedası yapıyordu! 

Prağ' da evvela ) evmi bir 
gazete çıktı, bunu birçok fikir 
ınecmuası takibetti; az sonra 
Çek milli hisleri Avusturya, 
Macaristan parlamentosunda 
kendini gösterdi, Alman ek
seriyetini sözlerini dinlemeğe 
icbar etti. 

Bundan pekaz sonra .• Avus
turya Macaristan'ınM müstebit 
İmparatoru Fransova Jojef Çek 
dilini öğrenmeğe mecbur kaldı, 
Ve bir Çek muallimden ders 
almağa başladı. Habisburg 
hanedanının reisi, ecdadının 
menettiği Çek lisanını öğre
nirken, Avusturya imparator· 
luğunun temellerinin sarsıldı
ğını hissetmiştir her halde! 

Temmuz 1863 - Prağ'da 
gene şenlik var... Acaba ne
den? imparator mu geliyor? 
1mparatorun cülusu günü mü? 

Hayırl Bunların hiçbirisi 
değil.. Fakat Buhemya'nın 
Payitahtında bugün spor içti
ınaı ve bayramı var! 

Evet, lisandan, fikir ve ede
biyat sahasından sonra, Çek
ler vücut ve adclatın kuvvet· 
lenmesi, yarının mücadelele
rine hazırlanması için şpora 
ehemmiyet vermişler ve mu· 
azzam bir teşkilat vücude ge
tirmişlerdi. 

Bu teşkilatın ismi "Sokul 
idman teşkilatı,, dır. Sokul 
''Doğan,, demektir ve 1860 
da Miroslav Turş tarafından 
İdman ve onunla alakadar 
ltıedeni ve vatani terbiye yar
dımı ile güçlü, kuvvetli, şuurlu 
Qlbt ve raht, nizam ve inti
~ama alışkın, cismen ve ru
hen metin, meşakkatlara mü
tehammil, hars ve medeniyet 
3<ıhasında hür milletlerle mü
sabakaya muktedir yeni bir 
~ek nesli vücuda getirilmek 
ltıaksadile tesis edilmiştir, ilk 
'okulun tesisinden on sene 
'onra yüz kadar şubesi vü
cuda gelmiştir. Bu cemiyet 
l\vusturyadaki cemiyetlerin en 
'clğlamı ve en şuurlusu idi. 

\.elşte, bu sokul teşkilatı, hür 
I k ve Slovak milletlerinin 
;.k mücahitlerini hazırlamış, 
~~İrf ere istiklal ve milliyet 
•tlerini mükemmel surette 

'şılamıştır. 
Son hadiseler: 

~ 1879 Avusturya hükumeti 
tt"~ğ' da üniversite~i tekrar 
~ sıse mecbur kaldı; 1880 de 
~h:mya'da memurların hem 
'ilk ce hem Alman'ca bilmesi 
~ tcburi kılındı; Çek'lerin 

~rsi de Almanca bildikleri 
bil de Alman'lardan Çek'çe 
~ tnler hemen yoktu. Bu 
)~etle Buhemya'da memuri-

ter Çek'lerin eline geçti. 
~bvet, Çek'lcr hürriyet ve 
~ Cstiye doğru gidiyorlar, 
tıı ~t Avusturya boyunduru
~ lldan kurtulamıyorlardı. Bu
~~ dahili ve beynelmilel bir· 

\.J Sebepler hakimdi. 
''ttıumi harbm patlak ver· 

• Çek'lerin davasını dev 

adımları ile yürüttü: Harb 
esnasında Çek ve Slovak köylü 
leri erzak vermediler, Alman 
mallarına şiddetli bir boykot 
ilan ettiler. 1914 te, daha 
harbın ilk anında 8 inci Çek 
alayı Rus'lara, 11 inci Çek 
alayı da Sırp'lara karşı harb 
etmiyeceklerini bildirdiler. 36 
ıncı alay isyan etti, 88, 13 ve 
72 alaylar da Çar ordusuna 
iltihak ederken Alman asker· 
leri tarafından çevrildiler ve 
mitralyöz kurşunu ile hepsi de 
firar sahasında öldürüldüler. 
Fakaf buna rağmen J5 inci 
Çek alayı levazım ye silah
larile birlikte ilticaya muvaf· 
fak oldular. Bunu 28 inci alay 
takip etti. 1915 senesi sonu
na doğru Rus ordusuna iltica 
etmiş Çek, Slovak zabit ve 
askerin miktarı 350,000 i bul
du. Bu Avusturya Çek aske· 
rinin yarısından fazlası demek
tir. 1918 de de 20,000 Çek 
ltalyan'lara teslim oldu; gene 
ayni senede son Avusturya 
taarruzunda 7000 Çek Piya
va' da ltalyan'lara geçerek A
vusturya'nın muvaffakıyetle in· 
kişaf etmekte olan taarruzunu 
akim bıraktı. 

Rusya' daki 350,000 Çek as
keri Çar' ın vesvesesi yüzün
c!en Siberya'ya nakledilmiş ve 
bu yüzden 30,000 den fazla 
telefat verilmişti. Fakat Rus 
inkılabı da başlamış idi. 1918 
de Avusturya' da idama mah
kum edilerek Rusya'ya iltica 
etmiş olan Mazarik yeni Rus 
hükumetinden Siberya' da bir 
Çek ordusu teşkili müsaade
sini aldı. 

Nihayet 1918 de Avusturya 
hükumeti inhilal ederek Çek 
eyaleti de bir hükumet oldu. 

Çek istiklaline son za
manlarda en ziyade · hizmet 
sabık cumur reisi Mazarik ile 
şimdiki cumur reisi Benes 
tarafından yapılmıştır. 

Çek cumuriyeti, henüz Bu
hemya' da kurulmazdan, Avus-

turya'nın inhilalinden evel Pariste 
teşekkül etmiştir. ·Doktor Ste· 
fanik isminde bir Çek Paris'te 
"Çek milleti" naınırida bir ga
zete neşretmekte ve muvakkat 
bir Çek idare heyeti ile bir
lik çalışmakta idi. Fransa hü
kumeti 10 kanunsani 1917 de 
Vilson 'a verdiği bir nota ile 
Çek'lerin istiklalinin de sulh 
şartları arasına konmasını is
temiş ve bu arzusunu Vilson'a 
kabul ettirmiştir. Esasen Fran
sa 19 kanunevel 1917 de Çek 
ordusu müttefik ordu olarak 
tanınmış bulunuyordu, 

Beri taraftan, harbın aley
hine inkişafı karşısında ve 
Çek nıeb'usların açık ısrarları 
önünde Avusturya hükumeti de 
27 tcşrinievel 1918 de Çek
lerin hukukunu tanımış ve 28 
teşrinievclde Prağ milli şurası 
Slovak mümessillerin ve im
zalarile istiklal beyannamesini 
halka ilan etti. 

Havalar 
Üç haftadanberi devam et

mekte olan çok şiddetli poy
ı az dinmiş ve hava sükunet 
kesbetrniştir. 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Makarna Tümen birlikleri 43,600 8931 671 Kapalı 11/9/936 Cuma 10,30 
.Şehriye " " 17, 150 3516 264 Açık 11/9/936 Cuma 11 H • .. zhet 
K. fasulya Merkez 53,500 5350 402 Kapalı 11/9/936 Cuma 15,30 am 1 

1 Tümen kıt'alarının ihtiyacı olup yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek hi· 1 h 
zalarında gösterildiği şekilde münakasaya konulmuştur. • · 

2 Münakasaları 11191936 cuma günü hizalarında yazıh saatlarda yapılacaktır. • 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 1 4 - .Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir . 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazıh vesikalarla teminatı Kücük salepci hanı 

muvakkate makbuz veya banka mektuplarile birlikte muayyen vaktinde Burnava' daki 
Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarfla yapılacaklar için teklif mek-

' ' karşısında 
tuplarını münakasa saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 25 29 2 6 99 111111il1111111111111111111111111111111111!il111111111 

Bergama askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama' daki kıtaat askeriyenin 260 ton un ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 8/eylul/936 salı günü saat onda Bergama'da 

askeri satı alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 28600 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 2145 liradır. 
5 - Şartname sureti 143 kuruş bedel mukabiJinde Ber-

gama askeri satın alma komisyonundan alınır. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek meçburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelrinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel kom!syona vermiş bulunacak-
lardır. 18 •23 28 2 2635 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mev. satın alma komisyonundan: 

Beher kilosu· 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 

Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
Nohut 31850 2707 25 8 50 203 05 
Kuru fasulya 77600 
Bulgur 96800 

7760 00 10 00 582 00 
12100 00 12 50 907 50 

ihale tarihi gün ve saatı 
14/Eylul/936 pazartesi 15/30 da 

Münakasanın şekli 
Açık eksiltme 

" " " 17 de 
" " " 17 I 30 da 

Kapalı zarf 
" " 

1 - Mst. Mv. kıt'aatının yukarıda cinsi ve mikdarları 
yazılı üç kalem erzak ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı nohut açık eksiltme kuru fasulya ile bulgur 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda 
İzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
, 5 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikaları ve teminat muvakkateleri ile açık eksiltme 
için muayyen saaatta kapalı zarf içinde teminat ve 
teklif mPktuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 28 2 6 11 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan : 
1 Mst. Mv. Askeri hastnesinin (30000) kilo koyun eti 

2 
ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 15 eylul 936 salı günü saat on yedide İzmirde 
kışlada Mst. Mv. Sat. Al. Do. nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (1.1400) liradır. 
4 -· Beher kilosunun tahmin edilen fiati otuzsekiz kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi (855) liradır. 
6 - .Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve iiçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminat muvakkate ve teklif mektuklarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır... 28 2 8 13 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

63 Karataş halil rifatpaşa 308 eski No. lı dükkan 
64 Karantina nazmiye sokak 16 eski No. lı ev 
66 Göztepe akgöz sokak 8/1 O eski numaralı ev 
67 Darağaç sepetçi sokağında bila No. lı arsa ha-

linde bahçe· 

Lira K. 
11 50 
63 00 

117 00 
18 00 

68 Mersinli çamdibi mevkiinde bahçe 42 00 
70 Tepecik halkapınar 3 dekar 237 metre ınurab- 65 00 

baı bahçe. 
72 Kemer caddesinde 127 eski numaralı kahvehane 155 00 
73 ikinci kordon yeni sokak 4 eski No. lı arsa 65 00 
75 Kahramanlar meydan sokak 7 eski No. lı ev 62 00 
92 Alsancak mesudiye halk s. 16 eski ve taj No. lı ev 216 00 
93 Halkapınar çatal çeşme kağıthane caddesinde 55 00 

284 eski No. lı ev. 
94 Kahramanlar sepetçi sokak 38 eski No. lı dükkan 17 00 
95 Gaziler kemer c. 208/2 eski No. lı ahır 35 00 
96 Bayraklı burnava caddesinde 34 eski No. lı ev 30 00 
97 Karşıyaka alaybey sütçü sokak 19 eski 88 yeni 27 00 

No. lı ev. 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün 

ı.ı:.iddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 /9/936 perşembe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine mü· 
düriyetine müracaatları. 2 10 154 

m.m. V.de • • 
1 - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olnn Harbiye oku· 

lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lncilizcc bir Almanca 

2 
iiç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 
Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı b,ı.ışma .. 4 lira 
5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonser\: is 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
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. 

İzmir Milli Emlak Mi.idürliiğünden; 
S. No. Lira 
469 Karşıyaka donanmacı mahallesinin safa s. 6 kapı 100 

ve taj No. lı ev. 
470 Karşıyaka dedebaşı menemen caddesi 92 eski 48 750 

taj No. lı ve miralay ahmet s. 1 taj No. alan 359 
metre murabbaı mesahalı ve içinde 3 adet yağ 
küpü 2 !anca zeytin czmeğe mahsus alet ve üstü 
taşı ve iki parça tezgah mermer ve presesi bulu-
nan yağhane. 

471 Karşıyaka donanmacı selimiye sokağında 43 eski 2000 
39 taj No. lı 656,50 metre murabbaı mesahalı ev 

473 Bayraklı burnava caddesinde 79/81 taj No. 1ı ev 125 
ve kahvehane. 

480 Buca aşağı mahalle nalbant mehmet s. 46 '!ski 30 150 
taj No. lı fırın. 

484 Burnava yukarı çay s. 12 eski ve tai No. lı dükkan 40 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin bara veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 
arttırmaya konlmuştur. ihalesi 14/9/936 pazartesi günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 85 

Gümrük muhafaza alayı salın 
alma kQmİsyonundan: 

1 - Örgütümüz için 50 adet makin alı tüfek şarjör kılıfı 
açık eksiltme su etile satın alınacaktır. ihalesi 7 191 936 pa
zartesi giinü saat 14 j:e Gazi bulvarı Ziraat bankası ittisalinde 
613 sayılı apartman i.isl katında gümruk muhafaza birinci tabur 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. 

2 - Kılıfların beheri için 150 kuruş ve mecmu tutan 75 
lira tahmin edilmiştir. istekliler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
yüzde 7 ,5 teminatlarını lzmir ithalat gümrük veznesine yatırıp 
alacakları makbuzu ihaleden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş olacaklerdır. 198 

lzmir vilayeti defterdarlı
ğından: 

Yeni Maliye teşkilatı kanunu İzmir' de tatbik edilmiştir. Ka
rataş ve Eşrefpaşa Maliye şubeleri Beyler sokğtnda Şamlı 
sokak numara "6,, Başdurak Maliye şubesi ve Mahmudiye 
Maliye şubesi Birinci kordondaki Yeni Maliye şubesine ve 
Tilkilik Maliye şubesi Basmahane maliye şubesine ve Karşı
yaka Maliye şubesi ikinci kordon' da 190 numaralı Alsancak 
maliye şubesine nakil ve ilhak edildi. Keyfiyet mükelleflere 
ilan olunur. 224 

Izmir Erkek Lisesi direktör
lüğünden: 

Geçen yıl üçüncü, dördüncli ve beşinci sınıflarda kayıtlı 
bulunan yatılı öğrencilerimiz bu yıl da yatılıda kalmak isti· 
yorlarsa ilk taksitlerini nihayet eylulün 12 inci cumartesi gü
nüne kadar yatırmaları gerektir. Vermiyenlcrin kayitleri gün
düzlüye çevrilerek yerlerine bu yıl yeniden başvuranlar alma· 
caktır. 29 2 182 

Izmir Muhasebei hususiye mü 
dürlüğünden: 

Mustafa kızı Tevhide'nin vergi borcundan dolayı haczedi· 
len Tilkilik mahallesi külhan sokağında 22/24 sayılı binası 
tarih ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığın
dan pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebci hususiye tahsilat 
komisyonu kalemine gelmeleri. 27 30 2 6 155 
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Der ZEE& co. Limited Cürkovaz Bar'ın A. Kemal Tonay 1 

V N Hamburg Bremen Rotter- b [ • h [ '-f Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları müta/ıassısı~ 
DEUTSCHE L.EVA.NTE LINIE dam -Ams-terdam v~ Anvers Panayır münase eti e yenı azır ıR arı = Basnı:ıhaııc istaS\ onu kurşıo.ınduki diLek okuk LaşıııJa 30 sayı· ~ 

- Jı ev ve nıuaycnı•har;esinde ~abalı ~aııt 8 den akşam sııat 6 a kadur ~ "ARTA,, vapuru 5 eyluAI· limanları için her ay munta· ,,. b k" .d .. kk "k 1 - h 1 k ı ı d • ~ .ı ürkovaz Bar on eş ışı en mure ep mu emme = asta nnnı ·n ıu e er. ~ 
den 9 eyluAle kadar ANVERS, zam iki sefer yapacaktır. · -aı" t <l ı ı ı ı ı· "ClAn "nı"r tnhlil!it "e ~ bir varyete heyeti getirmiştır. _ n urncaa c Pn ıns n nrıı yapı mnıtı azını" " ., ::::::;: 
D!RECT, ROTTERDAM, Ren, lskandinav ve Baltık 0 •b mik<o•kopik mua)"'nel«i He <mmli ha,,alarn yap>lmaoona eevza i!i! 

~~~ç?~~~ ~~~~~~liman- ~:~~~a;;e !~~a :.,~~· e~~;ıi- Bu akşamdan ıtı aren iıı1UilıliiiıııiiıllıTittiföTılHııiıüifılı1iıl'ıliiliı'ılilttiiT:;4~;, r:,ım mıııııl 
ınıleLA:.~~~·nı~ki."ruol~~ eiıi Anglo-EgytianMail Cürkovaz Bar' da 1 Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
eylUle kadar ANVERS, ROT-. Line Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 1 - inhisarlar idaresinin Çamaltı tuzlası sahilinin muhtelif 
TERDAM, HAMBURG ve Marsilya ve lskenderiye için yerlerinde ve deniz üzerinde yaptıracağı 6563 lira 25 kuru<; 
BREMEN limanları icin yük 9600 tonluk "Cairo City,, va· Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti keşif bedelli 5 adet beton arıne hela ğurupları kapalı zarf 
alacaktır. ;mru her ay Pireden munta- l 

1
. k usulile eksiltmeye konmuşmr. 

"SOFIA,, motöru 24 eylı1l- zaman iki sefer hareket ede- Fuar zamanında en eğ ence ı ve zev - 2 - Proje, keşif ve miinakasa şartnamesi Çamaltı tuzlası de beklenmekte olup 29 ey- h k 
Jule kadar ANVERS, ROT- cektir. li gece ayatını yaşataca tır. miidiirlüğünden meccanen verilmektedir. 
TERDAM;HAMBURG, BRE- Yolcu fiatinde tenzilat: F• J d•ıd• 3 Eksiltme 15/9/936 ~alı günü saat l 1 de Çamaltı tuzlası 
MEN limanları için yük ala· Pire·Marsilya seyahat müd· ıyat ar mute 1 lr • müdürlüğiinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
caktır. deti75 saat, 4 - Muvakkat teminat 500 liradır, 

"ADANA,, vapuru 6 ı inci Port-Sait ve İsken deriye li· N f •od•• ı•• "' •• d 5 - isteklilerin ihale larihinden enaz 3 gün evvel tuzlaya 
teşrinde beklenmekte olup manları için "VELOS,, vapu· Aydın a ıa mu ur ugun en: gelerek vaziyeti mahallen tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına 
10 1 inci teşrine kadar AN· ru her hafta pazartesi günü saat 1 _ 14/9/936 pazartesi günü saat 15 te Aydın daimi en- dair vesika ibraz ederek Tuzla müdürlüğünden ehliyet vesi· 
VERS;- ROTTERDAM, HAM- 12 de muntazam Pireden ha· cümeninde 11231 lira 93 kuruş keşif bedelli Aydın ·· Çine ası alacaklardır. 
BURG, BRFMEN, limanları reket edecektir. Yolcu ve eşya yolunun 28+730-33+975 kilometreler arasında 12 adet 6 - Fenni vesaikle sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar ihale 
için yük alacaktır. kabul eder. beton arme menfez inşaatı eksiltrnesine istekli çıkmadığından günü saat 10 na Çamaltında adı geçcn-komısyon reisliğine mak· 

"ATHENA,, vapuru 15 lci Fazla tafsilat için Pasaport 20 gün müddetle ve pazarlıkla yeniden eksiltmeye çıkarıl· buz mukabinde vereceklerdir. 1 2 3 211 
teşrinde beklenmekte olup 20 yolcu salonu karşısında Lokal mıştır. 
1 c f. teşrinde ANVERS, ROT· Riz binasında. No. 168 2 - Eksiltme şartnamesi fenpi şartname, keşif evrakı pa-
TERDAM, HAMBURG, BRE· Ur.ıuml Deniz Acentahğı rasız olarak Aydın Nafıa müdürlüğünden verileceltir. 
MEN limanları için yük ala- Limited 3 - Muvakkat teminat 842 lira 39 kuruştur. 
caktır. 

accntasma müracaat olunması. 4 - isteklilerin teminat mektubu, vekaletten musaddak 
ARMEMENT H. SCHULDT Telefon : 3171 ehliyeti fenniye vesikasını 14/9/936 pazartesi günü saat 15 e 

HAMBURG - kadar vilayet encümenine vermeleri ilan olunur. 
"TRGYBURG,, vapuru 10 Fratelli Sperco • 29 2 •• 6 10 173 

eyliılde tahliye için beklen· 1 -
mekıe olup ayni •.amanda vapur Acentası Akhıs~ ~~~a! ı~ndım; . 
ANVERS, DIRCT, ROTTER· ROYAL NEERLANDAfS F~n. şubesı~e aıd ışlerı g'?rme~ uzer~ ~uzel san atlar aka-
DAM, HAMBURG limanları S demısınden dıploma almış hır mımara ıhtıyacımız vardır. 180 
ı·çı·n yu"k alacaktır KUMPANYA l 1' .. ·ı k · V 'k' k · J ·1 b' l"kt · t kl'l · ıra ucret verı ece tır. esaı ı anunıye en e ır ı e ıs e ı e-

AMERIKAN EXPORT LINES "ORESTES,, vapuru elyevm rin Akhisar urbaylığına başvurmaları ilan olunur. Tayin ve 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey· limanımızda olup 4 eylülde AN· tercih keyfiyetleri Bayındırlık bakanlığına aiddir. 30 2 4 6 

Ilılde beklenmekte olup 11 VERS, ROTTERDAM, AMS- i 
eylfıle kadar BOSTON doğru TERDAM ve HAMBURG Ji. AMSTERDAM ve HAMBURG 1 LO ve ISDAND NA VY A li· 

l · · ··k l kt limanları için yük alacaktır. manları için yük alacaktır. NENYORK için yük alacaktır. manan ıçın yu a aca ır. 
"GANYMEDES,, vapuru 10 SVENSKA ORIENT LINIEN EGLUGA POLSKA 

DEN NORSKE MİDDELHAVS l"ld l' 14 l"ld AN cı NORDLAND ,, motörü ''LEWANT,, motörü 1 ey-
LİNJEN · OSLO 1 JE~S e ~~fTER~~~ eAMS~ 28 ağustosta ROTTERDAM, lulde gelip 5 eylulde AN-

" BANADEROS" vapuru 20 TERo'AM ve HAMBURG li- HAMBURG, BREMEN, CO- VERS, ROTTERDAM, AMS· 
eylulde beklenmekte olup Dl- PENHAGE, DANTZlC, GDY- TERDAM ve HAMBURG li-
RERT DÜNKERK, HA VRE manian için yük alacaktır. NIA, GôTEBURG, OSLO ınanları için yük alacaktır. 
DIRECT, DİEPPE, DIRECT "HERCULES,, vapuru 3 ve ISKANDINAVYA liman· "SARMCJA,, motörü 20 
ve NORVEÇ limanları için /yIUl<le gelip ayni gün yükü· ları için yük alacaktır. eyliilde gelip DUNKERG, 
yük alacaktır. nü tahliyeden sonra BURGAS "BIRKALAND,, motörü 14 ANVERS, DANTZIG ve 

S. A. ROY ALE HONGROISE VARNA ve KôSTENCE li- eyliilde beklenmekte olup G O Y N 1 A limanları için 
DE NAVİGATION DANUBI- maıılarına hareket edecektir. ROTTERDAM, HAMBURG, yük alacaktır. 
ENNE-MARITIME BUDAPEST "HERCULES,, vapuru l9 BREMEN, COPENHAGE, ilandaki hareket tarihlerile 

"DUNA 18 l"l 1 eylulde beklenmekte olup 24 DANTZIG, GDYNIA, GÔ- navlunlardaki de1..işikliklerden " vapuru ey u. S ROTTER 2S 
de BELGRAD, NOVISAD, 1 eyllılde ANVER • . TEBURG, OSLO ve iSKAN- acenta mes"uliyet kabul etmez. 
BUDAPEST, BRATİSLAVA, 1 DAM, AM~TERD~~ ~e DINAVY A limanları için yük Daha fazla tafsilat almak için 
ViYENA ve LINZ limanları HAMBURG lımanları ıçın yuk alacaktır, 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
için yük alacaktır. alacaktır. "HEMLEND,, motörü 29 binas arkasında Fratelli Spcr-

. -- . "TRiTON,, vapuru 30 ey· eyluld~ ROTTERDAM, HAM· co vapur acentalığına müraca· 
SERViCE MARITIME liilde gelip 5 birinci teşrinde BTRG, BREMEN DANTZIG I at edilmesi rica olunur. 

ROUMAIN ANVERS, ROTTERDAM, GDYNIA, GôTEBURG, OS· Tele. 2004 2005 2663 
"DUROSTOR,, vapuru 30 

eylulde beklenmekte olup 
KOSTENCE, SULİNA GA
LAZ limanları için yuk ala· 
cağı gibi BEOGRAD, NOVİ
SAD, BUDAPEST, VlYENA 
LINZ limanları için dahi yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lcmez. Tdefon No. '..WOS 2008 
~~!'.C~~!li;B;33~ ..... --

0li vi er v E Şürekası 
Limited 

V apUJ" Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
THE ELLERMAN LİNES Ltd. 

"FLAMINlAN" vapuru ağus· 
tos sonunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip yiik boşal
tacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus· 

tos 1 ~36 bekleniyor. Ham· 
burg, Bremen ve Anversten 

•yük boşaltaca ·tır. 
m11..:2!C~%:Jl~~:m:zıız.ıı: .. m111 

K. alık Ev 
Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah· 
med'e müracaat. 
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Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünden: 

1 - Kuşadası kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yaptı· 
rılacak rıhtım ile bahçe dıvarlarının inşası lzmir Nafia 
müdürlüğünce tasdik edilen keşifname mucibince 1051 
lira bedelle ve 26-8-936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası sahil 
sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evel 
keşif bedelinin % 7,5 nisbetindeki pey akçesinin ya· 
tırılınası mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgah gö~· 
termeleri ve bu işi yapabileceklerine dair nafıa mü· 
dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - ihale 10 eylul 1936 tarihine rastlıyan perşemte günü 
saat 15 de Kuşadası kazasının limanaki mevkiinde 
kain sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların yukardaki şartlar dahilinde ve göste· 
rilen günde Kuşadası sahil sıhhiye idaresi memurlu· 
ğuna müracaatları ilan olunur. 117 25 29 2 6 

Boyalarındaki zarafeti ve sağla~lığı ile Avrupa mamulatın' 
faik olan İstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eş)'~ 
fabrikası mamulatını lzmir ve havalisi acentesi bulunan yen' 
kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobil)'~ 
ve kary~la ~~alonunda bulabi~i~siniz t~kli~lerinden ~akının;~ 
Nikel, nıkelaı, bronz ve on ıkı renk uzerıne muhtelıf bo)' 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. 


