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Ekonomik 
kudretimizin bir 
m·nyatürüdür 

- Baştaıafı 1 inci salziJede -
ten bu ümidlerin ne kadar 
ya}gm ve ne kadar yerinde ol
duğunu anlıyoruz. Muhakkak 
ki Fuar lzmirin yüzünü güldü-
recek, bütün memlekete fay
dalı olacaktır. 

Kadas ro iş erinin değişmiş ir 
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Bu akşam, sevgili b şvekiJi
miz fuarı açarken memleketin 
iktisadi vaziyeti üzerinde bü
yük akisler yaratacak bir nu-

Kadastro lıarçları ta sitle beş s nede ödenir hazineyi ·ıgi eıı
diren iki mühim dava · ulgurca çiftliğinin kadastrosu 
yapı ıyor · Köprii mahaUes·oin kada tr.o paftaları asılmıştır 

Bugünden itibaren ilk mek
teplet"de talebe kayt ve kabu
lüne başlanacaktır. Kayt ve 
kabul muamelesi 15 Eylüle !ka-
dar devam edecektir. Dün eh
rimizdeki ilk mektepler baş 

muallimleri kültür direktörlü
ğünde bir toplantı yapmışlar-

Yazan: Dr. K. 5aracoğlu 

İzmir fuarının bu sene bir 
çok yeniliklerle bezenerek ge
çen senelerden daha mükem
mel olacağı anlaşılıyor. Gerek 
Türk ve gerek yabancılar için 
çok faydalı olacak o~an bu 
yenilik1er arasında bir tanesi 
bilhassa dikkat nazarımı çekti. 
Üzüm kurumunun ilz.üm rek
ı~mı için tuttuğu yoL 

Tıürkiye dünyanın en iyi ve 
en ııefis !üzümlerini yetiştir
mek itibarile üzüm gibi tabiat 
mahsu:lerinin bir şaheseri için 
yapılacak reklamın ne kadar 
yerinde olduğu aşikard1r.Ame
rika da üzüm yetiştiren bir 
memlekettir.Fakat yüzdeyetmit 
be~ini yer ve yirmi beşini ihraç 
eder. Biz ise pek azını yer ve 
üst tarafını ihraç ederiz. bu 
sözlerimle üzüm ihracı gibi 
memlekete servet getiren bir 
iktisadi hareket aleyhinde bu
lunmak istediğim zannolunma
sın. Bilakis nefis üzümlerimizin 
dünyadaki bu revacı karşısında 
uzum yemek huıusun<!aki 
ihmalimize dikkati çekmek isti
yorum. Yoksa üzümleri yiyelim 
de satmıyal•m demek saçma 
olur. Esasen Türkiyenin bere
ketli T oprakJarı şimdikinden 
çok fazla mahsul vermeğe ka
biliyetlidir. Bu kabiliyetin işle
nebilmesi için harici istihlak 
pazarları yanında dahili istib
lake de ihtiyaç vardır. 

tuk irad edeceklerdir. lsmet 
lnönünün ağzından ırealiteci bir 
rejimin liimicl e enerji kaynağı 
olan tasavvurlarını dinleyeceğiz. 
O sözlerden ayrı ayrı kuvvet 
toplıyacağız. Şeflerin bütün 
söyledikleri tehakkuk ettiğine 
göre bu nutkun da yeni hamle
lerin saiki olacağına kaniiz. Bu 
vesile ile sevgili başvekilimize, 
Izmirin coşkun sevgisine tercü
man olarak hoş geldiniz deri%. 

Bugün muvaffakıyetli bir 
eser halinde yükselen Arsıula
sal lzmir Fuarını, bu fikrin ilk 
ortaya atıldığı günlerde ölü bir 

teşebbüs halinde görenler var
dı. O ölü teşebbüs, şimdi lmıi
rin kalkmmasma yardım edecek 
heybetli bir teşebbüs haline 
geldi. Burada, bu fikrin olgun
laşmasına, ve parlak bir su
rette fiiliyat sahasına geçme
sine çalışan eski valimiz Kazım 
Diriği hatırlamak bir vazifedir. 
Belediye reisimiz Dr. Behcet 
Uz'Ja birlikte Kazım Diriğjn 

enerjik mesaısı olmasay -
dı şimdi gözlerimiz önünde 
ikbsadi varlığımızın şerefli bir 
abidesi gibi yükae1en Fuar bir 
hakikat olamıyacakh. Kadirıi
nas lzmir, kendisine hediye 
eclilen eserde Kazım Diri
ğin büyük şeref payı olduğuna 
unutamaz. Eski valimiz Trakya 
umum müfettişi olduktan sonra 
da lzmire karşı alaka ve sev
gısı azalmadığını göstermiş· 

lerdir. Foanmızdaki Trakra 
pavyonu bunun güzel bir de
lilidir. Trakya pavyonunu ge
zecek olan lzmirliler oradan 
taşan sevginin farkında olacak-
lar, Kazım Diriği sevgi ile 
selamlıyacaklardır. 

Arsıulusal Izmir Fuarı, Kül
türparka nakledi1dikkten sonra 
büyümeğe en müsaid olan şek
lini almıştır. Gelecek yıllar 
içinde f aann hudut!arı müte
madiyen genişliyecektir. ismet 
Inönünün istikbale nüfuz eden 
derin görüşlü irşadlanyJa arsı· 
ulusal Fuarı KüJtürpark içine 
alan Dr. Behçet Uz, bu şehrin 
hayatıPda seneden seneye tesiri 
artacak olan eseriyle cidden 
iftihar edebilir. 

Şevke1. ::Elilı;:;iıı 
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töreninde bulunacaklardır. 

Adliye vekilimizin fuarın açı
lışından sonra daha bir müd
det Gölcükte istir h t etme
leri muhtemeldir. 

2613 Sayılı kadastro ve 2997 
say.alı tapu ve kadasuro genel 
miidürlügü teşkilati ve ııvazife
lerine aid yasalar mer'iyete 
geçtikten sonra kadastro işleri
nin çehreleri tamamile değiş
miştir. Bu yasalarla birçok güç
lüklerin önüne geçilmiş ve bazı 
ödevler de yalnız memurlar üze
rinde bırakılmayıp gayri men
kul maliklerine yükletilmiştir. 

Şimdiye kadar ücretli çahştm
lan kadastro memurları da ma
a h meruuriyete geçirilmişlerdir. 
Kadastro mlldürü bay Ziya 
Üçer kendisini ziyaret eded bir 
muharririmize bu hususta aşa• 
ğidaki ızabatı vermişlerdir: 

"Teşkil olunan kada tro ko
misyonlarına gen~ alahiyet:Ier 
verilmiştir. !Kararları sarih ve 
kat'i, belgelerin yo ğu lin-
de kanaat bml • B 
ka tla areket için 
y ar atikab1arı b ağa. ara
mağa meebmd.urlar. Alika'Jı'.lar 
da komisyona ellerindeki vesi· 
kalarla baş vurarak baklanın 
aramak isbat ve tevsik etmek 
mecburi yetin dedirler. 

Komisyonun aranna kanaat 
atmiyeu bak sahipleri kendi
lerine tebliğat yapıldıktan 15 
gün onra veya ilAnen yapılan 
tebliğden iki ay sonra kadastro 
muhakemelerine baı vurma
dıklan halde kararlar btiyet 
abr ve o yolda tescil muame
lesi yapılır. Ve kadastro işi de 
bitirilmiş olur. 

Kadastro postalan mutlaka 
gayrimenkulün maliklerini bul
mak ve onlardan beyanname 
almak zorunda değildirler. Ma
likler vesikalanm gö terip ka
nonun tayin ettiği bir ay için· 
de beyannameleri vermekle 
mükelleftirler. Aksi halde posta 
memurları elde edebilecekleri 
vesikalara ve belediye tarafın
dan seçilmİ.f iki Yukuf ehli ile 
birlikte mahallinde yapacaklan 
araşbrmalara göre hak sahip
Jerini tayin \'e tesbit ederler. 
Bulunmıyan kimselerin gayri
menkulleri devlet adına yazı
lır. ilerde sahibi çıkar da bük
men maliki olduğunu isbat 
ederse o gayri menkulu hazine 
elinde bulunursa aynen alır • 
Satıhmş ise satış bedelini alır. 

Bu madde kadastro işleri için 
olduğu kadar hak sahip!eri 
için de önemlidir. Bu madde 
sebebile kadastro ilanlarına 
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BÜYÜK PROGRAM 
1 - Bütün lzmir halkının hüyük sabırsızlıkla ve heye

canla beklediği Türkün şehametini tarihe altın harflerle 
yazdırdığı kahramanlık diyarı Montrö zaferinden evvel ve sonra 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözlü hadisat fifmi.Çanakkalede yapılan bütün merasim 

BiR GECENiN ISKANDALI 
Klark Gabi - Konstans Benett 

Fiyatlar: 30 - 40 - 50 - 60 kuruştur. Seanslar: 3. 5. 7. 
akşamları 9.15 te cumartesi tenzilatlı talebe matinesile 

Pazar umuma 1 de başlar 

karşı kayıtsızlık göstermeğe 
gelmez. Kayıtsızlık yapılıp, 

müracaat edil ediği hallerde 
malikler kendilerini küçlüklere 
sokmuş olurlar. 

Kadastro yapmak yani me
deni kanunumuzun istediği ta
pu sicillerini kurmak işinde 

yalnız memur ve hükumet ödev
li değildir. Gayri menkul ma· 
likleri veya onlar üzerinde ay· 
ni hak sahiplerinin de bu işte 
ödevi vardır. O da kanunun 
çizdiği üddet · çindc bildiri
len memnrl ra başmrar et
lerindeki e · a1an göstermek, 
haldarmı razdumaktır. emur
lar er hak sahiplerini eya 
her akkı elde edip yazama
yabilirler. Fakat bak sahiple
rinin vaktinde müracaat eme
yip lıak1annı yazdınnamalan 

e b olamaz. Çünkü 
iJin1- defalarla bir veya iki 

y gı'"bi zuu mllddetle ,yapıl
maktadır. 

BEYANNAMELER 
Beyanname alıp doldurup ge

ri vermek mllddeti bir aydır. 
Ba mliddet içinde berket be
yannamesini alıp doldurup ge· 
rj verebilir. Baıka şehirlerde 
bu1onanlar beyannamelerini ya 
vekillerine doldurturlar veya 
bulunduktan şehirde doldurup 
posta ile gönderebilirler. Bunu 
yapamıyanlar gayrimenlmllrri· 
nin bulund kları mahallenin 
ced"ellerioi 'ki ay müddetle 
asıldığı zamandan istifade ede
bilirler. Kendi haklarını gide
ren bir • yapılmıı ise, bu iki 
aylık üddette komisyona iti
razla işin drtzeltilme ini istiye
bilirJer. Bu tarzlarla komisyona 
verilen geniş salahiyetler ka
dar hak sahibJerine de bakla· 
rını yazdırmak için geniş im
kanlar bırakılmı br. Bunu da 
yapmıya ve kayıdsızlığı o de
rece ileri götnrenlerin netice
sint- de tahammül etmeleri ge· 
rektir. 

KADASTRO HARÇLARI 
TAKSiTLE ÖDENiR 

Kadastro esnasında alınacak 
bütün harçlar beş senede mü
savi taksitlerle alınacaktır. Ve 
kadastro harcı gayrimenkul 
kıymetinin binde bir buçuğu 
veya binde üçü gibi pek 
müsaid bir mikdara inditil
miştır. Elinde tapu senedi o!up 
vaktinde memurlara gösteren-
lerden binde bir buçuk harç 
alınacaktır. Bunun için herke
sin ilan müddetleri içersinde 
tapu senet!i ve nüfus kAıdile 

birlikte hemen müracaat etme
leri gerekli bulunmnktad1r. 

lZMIR KADASTROSU 
lzmir kadastrosunda bir mü

dürlük, bir komisyon ve üç 
posta va;dtr. Müdürlükle idari 
irtibata olup fen işlerinde rnüs
takil bulunan bir de fen amir
liği vardır. Ayrıca tamamile 
müstakil ve asliye mahkemele
ri derecesinde bir de mahke· 
me i . vardır. İzmir kadastro 
komisyonu 935 Haziranından 

936 Haziranına kadar 3205 da .. 
ne gayrimenkulün hudutlarını 
v-e maliklerini tesbit ve tasdik 
etmiştir. BöyJe tesbit olunmuş 

1 tasıtsız mail rdan 3881 dane· 

sini tapu kütüklerine tescil e:t
miştir. Bunlardan 2019 dane i
ıı ecet ıve çaplarını malikle
rine dağıhp defter ve dosyala· 
n bırinci ve ikinci mıntaka ta-

l pu sicil muhafızlakJarana vermiş 
ve tahakkuk ettirdiği harçların 
beş senede tahsili için defter
lerini lzmir defterdarhğma gön· 
derilmiştir. 

FENNi iŞLER 
Fenni ~r Babrjye yüksek 
ektebinden mezun mühendis 

Refik Halit &ürenin tam bilgisi 
hnda hbat e ür' tle iJer

emektedir. Bu :zabn "şindcki 
rakteri, bilhas emniyetli 

ve dikkatli olmakdır. Mes'uli
yet ve salahiyetini hakkile 
müdrik bulunmaktadır. Vazife· 
de ciddi olup kat'iyen kayıtllız 
bulunmamaktadır. Bu evsaf al
tında bulunan Cfik Halidin 
vücuda getirdiği • er isabetli 
ve takdire Jiyıkdır. 

iKi MOHIM DAVA 
Kadastro mahkemesinde ha

zineyi Hgilendiren iki büyük 
dava vardu. Birisi birinci Kor
donda eski nhbm binası diğeri 
Karşıyada Alaybeyinde mah
lülen hazineye kalmış olduğu 
halde haricen satın alınmıştır' 
diye füzulen senelerdeoberi 
Joıef Ozenin elinde bulunan 
bina divalandır. 

VERASET DAVALRI 
Kadastro mahkemesinde ve

raset davaları bir günde biti-
rilmekte ve ilamı alakadarlara 
ve komisyona verilmektedir. 
Bu sür'at diğer davalarda gös
terilmemektedir. Onlar Asliye 
mahkemelerinde görüldüğü 
müddetle görülmektedir. 

Kadastro mabkeme!.i yalnız 
kadastroyu alakadar eden da
valara bakmakta olduğu ve bu 
davalann adedi de asliye mah
kemelerindeki adetle niısbet 
kabul e!miyecek kadar az ol
duğu gözönünde buJundurulur-
sa neı:fen sür'atle da\'alann 
neticelenmediği hahra gelebi-

- Sona 7 tnd saltı/ede -

ôır. Bu toplanhda ıbülün mü· 
racaaUann geri çevrilmemesi 
için alınacak tedbirler görü
şülmüştür. 

Orta mekteplerle liselerde 
kayt ve kabul muamelesine 15 
Eylüle kadar devam edile· 
cektir. 
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Almanyada tedkik seyaha
tında bulunan kültür direktörü 
Ali Rıza şehrimize d6nmüş ve 
vazifesine devama başlamıştır. 

l\fa)iye teşkilatında 
24 memur açıkta kallyor 

Şebrimiıde yeni maliye teş· 
kilatı yakında tamamlanacak

tır. Maliye vekaletinden bazı 

noktalar hakkında telgrafla 
mzlümat istenmiştir. 

Haber aldığımıza göre yeni 
maliye teşkilatında açığa çıka· 

rılan maliye memurlarının sayı
sı 24 tnr. 

Bu memurlar ilk açılacak 
diğer memuriyetlere tercihan 
tayin olunacaklardır. Evvelce 
mevcud dokuz maliye tahsil 
şubesi dörde indirilmiştir. 

Tebliğ memurları ile tahsil
darlar maaştan 'ücrete tahvil 
edilmişler ve bir kısmı tekaüde 
seYkolunmu~lardır. 

Evi yakacakmış 
Evvelki gece Tepecik'te 

beşaret sokağında 4 numaralı 
evde oturan Hayri kızı otuz 
beş yaşlarında Münire He ev 

sahibi Receb arasında kira yü· 
zünden kavga çıkmış Münire· 
nin evde bulunmadığı sırada 

ev sahibi Recebin evi yakmak 
için kapısına gaz döktüğü 

zabıtaya şikayet edilmiı ve 
tahkikata başlaomışhr. 

Şevki Akçay 
Baytar fakültesi profesörle

rinden Şevki Akçay şehrimize 
gelmiştir. 

' 

Şimdiye kadar lzmlrde 

• 
görülmemlt 
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BütUn üzüm cinslerini yetiı
tiren memlekelinıizde üzümün 
sıhhi kıymeti bakkıoda balkın 
umumi bilgisi çok azdır. 
Hatta tanıdığımız bir ı.at 
geçenlerde bana (üzüm çok 
yenirse çıban yıaparmıı) de
di. bunun ne kadar yanllf 
olduğu ve Dünyanın bu 
en masum mey•asının bu 
isnada layık olmadığı aşikar

dır. Bilakis üzüm gibi sade 
Glikoz ve Vitaminden ibaret 
demek olaa bir gıdanın umumi 
sıbhatı, mide ve barsakları ıs· 

lah suretiyle bu gibi anzalara 
meydan vermemek gibi meıi
yetlcri olduğu muhakkaktır. 

Simdi g~lelim üzümün gtdai 
kıymetine : 
Yaş üzümün 100 gramında 

78.17 su 0.59 albumin 16.32 
maiye\i karbon (yani şeker) 
vardır. Ve 69 kalori verir. Ost 
tarafı posadır. 100 gram kuru 
üzümde ise 32.02 su, 2.42 al
bomin, 0.59 yağ 62.40 maiyeti 
karbon (yani şeker) vardır. Ve 
270 kafori verir. Şimdi hulasa-

mUthi~ 

Ar ıulusal 9 eylul Fuarı münasebet'ile Kültürparkta bütün diinyaca lanınıuış büyük 

KLUSKi SiRKI~ 
' --~~~--------~~-------~~~~~-------

Fuarın resmi küşadından 
itibaren: 

trenle Köstenceye ve oradan 
K L US Ki SiRKI 

6000 tonluk hususi bir Tiirk vapurile lzmire gelecektir. 
--------------------------~ ... ~--------~---------------~ K L US K j SİRK f 40 büyük vagorıdan ibaret olup 100 adet muh

telif vahşi hayvan, 4 tane beheri 3 ton!uk 
fil, arslanlar, kaplanlar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 

• 
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Sahne a 

Kamutay heyeti Çanakka!e'de Son Telgraf Haberleri 
Mehmed çavuş abid.:;si 1 
önünde merasim yapıldı 

Çanakkale, Tılık ba;·rağına ka vuşduifıı gün 
Çanakkale 31 (A.A)- Ka- ı )evi takib etmiştir. 

mutay reis vekilleri Nuri Cön- Buradan Conk bayırına gi-
ker ve Fikret Silay başkanlı· dildiği zaman orada ce!eyan 
ğında Mehmed Çavuş abidesi- edib Çanakkalenin ve lstan-
ne giden saylav heyetine vali bulun mukadderatını kurtaran 
Nizamettin Atakorla Tümgene- mühim harbın safahatı, bu har-
ral Hüsnü Kılkis vilayet ve ba bilfiil iştirak eden ve ya-
Halk partisi erkanı, Ecaabat ralanan Kamutay başkan vekil-
kazası halkı ve civar köyler !erinden Nuri Cönker tarafın-
ahalisi iştirak etmiş ve abideye dan heyecanla izah ed•lmiş ve 
çelenk kovduktan sonra Emekli bilhassa bu şanlı zaferi idare 
general Kazım (lzmir) tarafın- eden ve kazanan Atatürkün 
dan o sahada geçen şerefli tatbik ettiği dahiyane hare-
liarbin emsalsiz kahramanlıkları ketleri derin bir vukuf ile an-
bütün ziyaretçilere canlı bir !atmış ve oradakilere sevinç-
şekilde anlatılmış ve hazır bu- ten gözyaşı döktürtmüştür. 
lunanların göğüslerini kabartan Törenden dönen heyet saat 
hu mühim nutku Emekli gene- 17 de Konya vapurile lstan· 
ral Naci llcenizin beliğ bir söy- bula uğurlanmıştır. 
1•••11111111111111ıı111111111111111111111111111111 1111111111 111111111 11111111111.~''.~ 111 

ten terkip ve verdiği kalori ı saatta 250 gram kuru uzum 
k d 1 - •· .ı bu yense 675 kalori eder. Vüı:ut yu arı a yazı an uzumnen . d 

mevsimde muhtelif övünlerde bıı glıkoz deposunu al ıkça 
bir kilo yaş üzüm yemiş olsak ~ış.ın soğuğa karşı y~ beden 
690 kalori almış oluruz ki ıhtıyacını karşılamak ıçın muh-
et yağ ve unlu gıdalara başvur· taç olduğu kal?riyi ko!aycal ve 

. . .. zararsızca temın etmış o ur. 
madan yırmı dort saatlık ka- Z d" .. k' t 

· · · • k ararsızca ıyorum, çun ı e , 
lorı ıhtıyacımızın aşagı yu arı ··t • e saire gibi uzviyete . b" . . t . . 1 su , yag v 
liçte ırını emın etmış o uyo- fayda veren gıda maddeleri 
ruz bu suretle yediğimiz üzüm· bu faydayı verirken bıraktıkları 
!erin faydası yalnız hu kaloriyi kül ve duman ile uzviyeti yo-
vermekten ibaret te değildir. rarlar ve yıpratırlar. Üzümde 

ihtiva ettiği vitaminlerle vü· ise böyle bir zarar yoktur. 
cudun vitamin ihtiyacına da Üzümü yalnız üzüm olarak yi· 
hizmet etmiş olur Posasıla ha· meyP. mecburiyet de yoktur. 
• ki .'f · · t h"I Şira kuru üzüm şerbeti, gırsa arın vazı esını es ı ' k kl 'b ' ·· ·· ı ·· ta ve e er gı ı eder. dij!-er taraftan et, yağ ve uzum u. pas .: .. 
sair gıdaiarın hazmı ve vücut- ~uht.e!ıf t~rzlarda da uz.um ye· 

. .. .. nılebılır. Şımal ve garbı Avru-
t~kı temessulu esnasında mu· pada, pasta, kek kurabiye gibi 
cıb oldukları yorgunluk ve tah· şeylerde üzümün yeri pek 
ribatı da yapmaz. Yani içinde çoktur. 
yandığı sobaya zarar verme- Eski bir teamül mücibince 
den yanan bir kömürdür. Fev- lngiliz kraliçeleri yevmi vila-
kalade iktisadidir. Çünki en detlerinde misafirlerine bizzat 
nefisinin kilosu vasati olarak kendi ellerile ihzar ettikleri 
beş ı. uruştur. Biraz soğutula- üzümlü pasta ve kekleri, pu· 
rak yenilirse dt!vamlı ve iyi bir dinkleri verirler. 
serinlik verir. kış mevsiminde Üzüm tedavi maksadile de 
ise kurusunu yiyerek beslen- kullanıla bilir. 
mek mümkündür. Çünkü 100 Üzüm is~asyonları t~_si~ ede-
gramıy!a 270 ka 'ori veriyor. 24 rek en nefıs ve taze uzumler· 

········ı''s''i'f~'E:'fVi'j\''''s'E:'v'F:'R:'['E ·R·E········ 
21 senedenberi Türkiye sinemacılığının sayılıla

rından olan Lale sineması sahipleri 
Cemil ve Tevfi k Filmer bu kere 

Dıinvanm tJ1 ku vvetli /ilim 
nıüesseselewıdrıı ; 

~ 
~ 

(WARNER • F
0

RST NATİONAL) ve (R.K.?. • R1\DİO) 
rilmlt1111i11 Tüıkırr moııopolıııııı satın alatak Brl'Of!fU lstıkfol a'!art· 

mamnda zrtıgırı bır film büıosıı ardıklawıı ve Jı'mlerı Tıııkıvenuı en 
tam11mış silltmalannda J!C(nıtk üzre k!imileıı ko11/111atladıklarını onları 
ıakdır edenlfle tebşır edı·ıfer ... 

Bu sene kıymetli müşterilerimizin görecekleri en müstesna 
filmler hep LALE FILMER markasını taşıyacaktır.. '· 

Başvek· • • 
mız geliyor Vergilerde 

••••• 

1 .. .. .. f k l d d.. k•l Tenzilat yapılacak nonunun re a at arın a ort ve ) ve l~tanbul, 31 (Telefonla).· 
lzınıre hareket eden Ma!ıye 

Trakya U. müfettişi G. Dirik te vardır ~:k;:~~~~ e~:aa'~,ıf~~:~: v~~~~~~: 
• daki haberleri kat'i surette 

lzmir vap~ru lzmire 400 yolcu getiriyor. Başvekil 
bu gece ayni vapurla döneceklerdir 

IST AN BUL 31 ( Telefonla ) - lzmi Fuarı· tarafından hararetle teşyi edilmi ştir. Başvekil 
nın açım· törenini yapmağı kabul buyuran Baş· ve refakatlarındaki zevat vapura binerlerken 
vekil ismet lnönü, beraberlerinde lktısat vekili rıhtımı dolduran halk tarafından alkışlanmışlardır. 
Celal Bayar, Maliye vekili Fuat Ağralı, Sıhhat Fuar seferini yapan lzmir vapurunda 400 
vekili Dr. Refik Saydam, Trakya umumi müfet- yo!cu vardır. Kamara'ar kamilen doludur. Baş· 
tişi ve sabık valiniz Genelral Kazım Dirik oldku- vekil :Fuarınızı açtıktan sonra yarın gece ( bu 
ğu halde lzmir vapuruy e şehrinize hare et 
etmişlerdir. gece ) saat 21 de ayni vapurla şehrimize dön· 

Başvekil vapurda dış işleri bakanı Dr. Tev- mek üzere lzmirden ayrılacaktır' 
fik Rüştü Aras, Dahiliye vekili ve parti genel Şu dakikada bütün lstanbul halkı lzmir Fua· 
sekreteri Şükrü Kaya, Milli müdafaa hakanı riyle alakadardır. Başvekilin nutkuna ebemmi-
General Kazım Özalp ve şehr mizdekı saylavlar yet verilmektedir. · 

---- ·- - --- ~~-~..-----------

Türk Dili Kurultayı 
Maarif Vekili Arıkanın nutkuyla 

• • · mesaısıne son vermiştir. 
lstanbul 31 (Yeni Asır· Telefonla) - Türk 

dil kurultayı bugünkü toplantısiyle mesaisini 
bitirmiştir. Saat on dörtte Maarif vekili Saffet 
Arıkanın riyasetinde toplanan kuru ltayda celse 
açılır açılmaz müzakerenin kifayetı hakkında 
bir takrir verilmiş ve ittifakla kabul edılmiştir. 

Bundan sonra komisyon tarafından kurultaya 
verilen raporlar okunmuştur. Komisyonların 

Konuşulacak meseleler bitince maarif vekili 

bir kapanış nutku söyledi. Türk dili tezini dün
yaya tanıtmak için yerli ve yabancı alimlere 

teşekkür ettikten sonra Türk dili kurumunun 
ilmin objektif bitaraf esaslarına dayanarak 
bakikatı bulmak azminde bulunduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Maarif vekili nutkuna şu cümle ile nihayet faaliyetini aydınlatan bu raporlar mühim kayıd-
ları ihtiva ediyordu. Bilhassa Güneş - Dil teori vermiştir: 
karşılaşmaları raporu büyük bir alaka ile - "Atatürk'. bu eşsiz varlığınla güneş gibi 
dinlenmiştir. · başımızdan eksık olma,, ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevzi Çakmak Sa Majeste Edvard 

~i~e~o~~3~~~A>- Geneı Bir habere göre bugün 
Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çan ~ .. kkall:l. de bulunacak Ça.kmak bugün saat 14 te şeb• ç, ' 
rimizi teşrif etmişler ve parlak 
merasimle karşılanmışlardır. Londra 30 ( A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 

lnönü, 31 (A.A) -Türkkuşu Ma Jeste Sekizinci Edvardın Türkiye devlet reisine mülaki 
muallim muavinlerinden B. Ali olmak üzere Yunanistandan Türkiyeye gideceği yarı resmi ola· 
S 5 tipinde iki kişilik bir yel· rak haber verilmektedir. 
ken planörü ile 29-8-1936 sa· Bu ziyaret bir lngiliz kralının bir Türk devlet reisini ilk zi· 
babı saat 8-i 20 geçe uçarak yareti olacaktır. 
gece saat 2-yi 55 geçe yere Atina 30 1 A.A ı - lngiliz kralı Sekizinci Edvard bu gece 
inmiştir. Falerden hareket etmiştir. Nablin yatı Çanakkaleye varmadan 

Bu suretle 18 saat 35 daki· bazı Eıeıı adalarını ve bu meyanda Akires adasını dolaşacaktır. 

ka havada kalan Alı 16-8-1936 Harbi ve mektebini bitiren 
turihinde Ferit Orbay tarafın· 

dan yapılan 9 saat 49 dakika· Dokuz yu·· z su·· bayımız lık rekoru 8 saat 46 dakika 
fazlasiyle kırmıştır. 

_,,.................................. Diplomaları tevz' edilirken Orgeneral Fahreddin 
den bol bol yedirmek suretile 
tedavi vasıtası olarak kullanıl· Altay veciz bir nutuk İrad etti 
ması ne kadar arzu edilir. lstanbul 31 (Yeni Asır) - Dün Harbiye mektebinde dokuz 

Hatta bütün memlekette bir yüz Sübayımıza merasimle diplomaları tevzi olundu. Mektebi bi-
üzüm bayramı yapmak ve o gün tiren Sühaylar arasında yirmi de Afganlı vardır. 
herkesin üzüm yemeyi milli bir Orgeneral Fahreddin Altay bu münasebetle iradettiği bir nu-
borç ve sıhhi bir iş olarak tukta ezcümle şunları söylemiştir: 
telakki etmesine çalışmak ne - "Arkadaşlar; dikkat edin, elinize verilen bu kağıd parçası, 
kadar faydalı olur. alelade bir kağıd değildir. Bu, yirmi milyona yaklaşan Türk ulu-

Mukakkak ki dünyanın en sunun bir itimadnamesidir. Bunu suiistimal etmiyeceğinize millet 
iyi ü:ı:ümcüsüyüz. Fakat kendi· de emindir.,, 
miz yimesini bilmiyerek.. Çok alkışlanan bu sözleri takib eden diğer nutuklarda Har· 

Dr. Kemal Saraçoölu biyenin Ankarada yapılan yeni binaya naklinden bahsedilmiş, 
Jzmir memleket hastanesi bundan sonra: "Türk muvazzaf Sübayının yeni feyiz ocağının 

dahiliye şefi istiklal kabesi olan Ankara olduğuna,, işaret edilmiştir. , • ~ t. - ~ / ~ ,--_ ' ,. ' "" -:"'~ 

Zafer bayramı 

tekzib etmiştir. Vekil bu yıl 
yapılacak vergi tahsilatının çok 
eyi o'acağını ve belkide bazı 
vergilerde tenzilat yapılabile

ceğini söylem iştir. 

Paris, 31 (A.A) - Ajaccio
da yapdan bir komünist teza
hürü esnasında kavga çıkmış 
ve iki ağır olmak üzere beş 
kişi yara!anmıştır. 

Paris, 31 (A.A) - Susada 
Tunuslıı işsiz amelenin nüma• 
yişleri sırasında Sarak mahal· 
lrsindeki mağazalar yağma 
edilmiştir. Ekseriyetle Yahudi 
olan bu dükkanların sahipleri 
taşa tutulmuşlardır: 

Paris'te 
Kanlı hadıseler 
Paris, 3~ ( Ö.R ) - Rema 

şehrinde Fransa Halk cephesi 
mensubları bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda Sağ· 
cenah mensublarile Halk cep· 
hesi mensubları arasında kanlı 
arbedeler olmuştur. Otuz se
kiz yaralı vardır. Yaralıların 
bir kısmı polislerdir. 
Sağ cenaba mensub olan 

muhalifler arasında birçok kim
seler tevkif edilmiştir. 

Parisin ikinci belediye daire
sinde eski emniyet müdürü 
Şiap yeniden intihap edilmiştir. 

Amiral Horti 
Avusturya Cumurreisi 

ile görüşüyor 
Viyana, 30 (A.A) - Amiral 

Horti Kafintida kain Veldene 
gitmiş ve Miklasın yazlık ika· 
metgabına giderek mumaileyh 
ile üç çeyrek saat görüş· 

müştür. 

lzmirn 
sayın misafirleri 
Fuarın açılma törenile 9 ey

lülün büyük şenliklerini, Fuarın 
bütün neşesini yaşamak iç:n 
lzmire gelen sayın misafirleri· 
mize haber verelim ki lzmirde 
bir Hilal eczanesi birde sahibi 
eczacı Kemal Kamil Aktaş 

vardır, Bu iki mahiyet baş başa 
vererek bir kolonya yapmış 
adına (Bahar çiçeği) dt"miştir. 
Bütün lzmirliler şabiddir, bu 
ayar nefis kolonyayı ne ls
tanbulda ne Avrupada ne 
de lzmirin bir başk a tara
fında bulmağa imkan yok· 
tur ve olamıyacaktır da. Bir 
şişe kolonya bu iddıayı derhal 
kabul ettirecektir. Bir liralık 
bir şişe için mübalağaya sapa
cak kadar küçüklük göster
meğe hiç bir vakıt tenezzül 
etmiyen sağlam seciyesiyle ec
zacı Kemul Aktaş idd'asını 

tekrar ediyor, diyor ı,i (Bahar 
Çiçeği) ko'.onyam ayarına var· 
mak için mutlaka ya Hilal ec-

TA YY ft_RE Sineması Ankara 31 (A.A )- Yurdun zahanesi olmalı veya Kemal 

Dinarlı Mehmed - Cim Londos 
Ayrıca iki ~ büyük filim 

P.ARİS HAYA Ti 1-
(Fransızca operet) Konşita Montenegro • Maks Derly 

2 G"ld" G'' J Fransızca - u uren oz er sözlü komedi 
Şiley T emp!e 

Her iki filim senenın en seçme ve en güzel filimlerindendir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seans saatları : Dinarlı ve Cim Londos maçı ile Paris 
Hayatı 15 - 18.20 - 21.40 . 

Güldüren Gözler 16.55 - 20.15. Cumartesı ve Pazar 
günleri saat 13 te ilave seansı vardır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiyatlar : 30 - 40 - 50 kuruştur 

• 1 • ...,. ' • .... • r f"I • ', ' -.; . • "',• ; 

her tarafından 30 Ağustos za- Aktaş benliğine sahih bulun· 
fer ve tayyare bayramının coş- mak gerektir. Adlarına benzi-

yenler oluyor, merkezi Kemer
kun tezahüratla . ut!andığını 

altı, Beyler sokağı köşesi, bü-
ve fener alayları tertib edilip yük Hılal eczahanesi, öz adı 
natuklar söylendiğini bildiren eczacı Kemal Kamil Bahar 
telgraflar gelmektedir. Çiçeği kolonyası ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 

SERGi AÇILIYOR ... 
AYLAR.DANBER.l AVR.VPAYI BA~TAN /IAŞA DOLAŞılRAK 

DÜNYANIN EN EŞSiZ NLMLER.INİ BİNER BIRFR St;Ç!P 
TOPLAYAN LALE CEMiL VE TEVrlK rİLMFR BL/\'lARIN 
R.EKLAMLARINI KAMILEN OF71R.MIŞLERDIR. 

2 gün sonra ilk reklam sergisi Lale sıne
masında herkese açılacaktır ... 
Bunları görmek blle doyulmaz bir zevktir. 



' ca11ne • .----- ---
YENi ASIR 

--
Burnova 

-·· Edirne muhteliti geliyor 
Karşıyakayı yendi B k·ı· . . b .. A k ı··b•• •• 

Evelki senenin yapılamıyan aşve } lmlZln ugun tış ll Ü un 0 
şild şampiyona maçlarına pazar 

1 
h Jd• 

günü Halk stadında başlan- açım to••renini yapma arı mu teme )f 
mıştır. Bu hafta yalnız K. S. 
K. - Buroova takımları karşı· lzmir atış ve athspor kulü· 
laşmışhr. Bundan sonraki haf- bü, Vasıfçınar bulvarındaki 
talarda ikişer maç yapılarak merkezinde manej yerlerinin 
eylfıl sonlarınada şampiyona binasını ve abırJannın bütün 

., 

bitirilmiş ve lik maçlarına yol noksanlarını tamamlamıştır. Bu 
açılmış olacaktır. Hal böyle münasebetle kulubün açılma 
iken yani bu şampiyona evetki töreni yapılacaktır. Açma tö· 
senenin iki oyuncusu milJi . . F k.. d · · 1 · · 

G
- renını, uarı uşa ıçın zmırı 

takım kadrosunda olan oz- fi d' k 1 B k 'l , şere en ırece o an aşve ı 
tepe kulubünün Bu turnuva ya . 

• • w • • h b ld k ismet lnönünün yapacakları ıh-
gırmıyecegını a er a ı • . . . . .. 

K. S. K. _ Burnova maçında hmal dahılındedır. Malum ol-
K. S. K. ehemmiyet verme- duğu üzere İsmet İnönü atış 
mezlik yüzünden olacak tam ve athspor klübünün fahri 
kadrosile çıkamamış ve penal- başkanıdırlar. 
bdan atbğı tek gole karşı iki TRAKYA SPORCULARI 
gol yiyerek mağlfıb olmuş ve Trakya sporcularından 14 

ruatda üzüm kurıllnU paV}'OnU 
edileceklerdir. min eden genel müfettiş gene· 

Pazar günü misafir takım ral Kazım Diriktir. iki mıntaka 

tasfiyeye uğramıştır. kişilik bir kafile şehrimize 

Maliyede tayinler gelmek üzere dün akşam lstao-
buldan hareket etmişlerdir. 

Aydın defterdarlığına Diya- Edirne muhtelitini teşkil et-
rtbekir defterdan Nusret, Ay-
dın muhasebe müdürlügüne 
Ankara muhasebe mümeyyiz-

ile sporculunmız arasında gençliğini tanıştırma bakımın-
mekte olan misafir sporcular heyecanla bir maç yapılacaktır. dan kıymeti olan bu karşılaş-
bugün saat 15 de şehrimiz Haber aldığımıza göre Trak- mayı spor severlerin merakla 

lerinden Hamdi, Bursa muha
sebe müdürlüğüne Bergama 
malmüdürü Mebmed inan, Ka-

sport uları tarafından istikbal yalı gençlere bu seyahab te- bekleyeceklerine şüphe yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

saba malmüdürlüğüne Mene· 
men malmüdürü Emin,Urla mal
müdürlüğüne Bilecik merkez 
malmüdürü Süleyman, Çeşme 
malmüdürlüğüne Turgutlu tah-
sil müfettişi Cemil, Kemalpaşa 
malmüdürlüğüne Sandıklı va
ridat katibi Mustafa, Ku
ıadası malmüdürlüğüne Develi 
muhasebe katibi Nedim, Dikili 
mal mfidürUiğüne Bergama mu
hasebe katibi Mustafa, Mene
men mal müdürlüğüne Sıhhiye 
muhasebe tetkik memurların
dan Rauf, Bayındır mal müdür
lüğüne nafia inşaat memurla
rından Fahri, Kadıköy mal mü-
dürlüğüne Kasaba mal müdürü 
hakkı naklen tayin edilmiıler
dir. 

Sarkıntıhk 

Kay.makam Nihadbey cad
desinde Esad kızı 19 yaşında 
Zeliba'ya sarkınblık eden şo-
för Ihsan zabıtaca tutulmuştur. 
Metresini 

Ziraat enstitüsü 
talebeleri 

Ankara yüksek Ziraat ensti
tüsü ta!ebesinden 60 kişilik bir 
grup, başlarında doçent Esad 
Ahmed ve doktor lsfendiyar 
Esat buluduğu halde tetkikat 
için şehrimize gelmişlerdir. 

Yangın 

Dün öğle vakti ikinci Bey
ler sokağında Hasanın müste
ciri bulunduğu 87 sayılı Aksu 
otelinde yangın çıkmıştır. Yan
S!In genişliyerek otelin çatısına 
sirayet etmişse de yetişen itfa
iyenin gayreti sayesinde söndü· 
rülmüştür. Havanın rüzgarlı, 
otelin de ahşap olmasına rağ· 
men itfaiyenin yangını söndür
mek hususunda gösterdiği dik
kat büyüktür. 

Yangına sebeb otel müşte

rilerinden birinin taraçada pir
zola pişirmek istemesidir. Otel 
sigortalı idi. 

Yusuf Rıza Okulu - rZ 

ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

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

OKUL, en yeni usullerle çocukları bayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci smıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLUL tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (1748) 4 - 15 -· -
KANLI EL AS 

7e/nka saJLsı: 12 .MACERA RO!v1ANI 
~m ... mm.-.;·•••ısmm:ıııııtmlmmEmzm"llz:m:mı;:Mamcı:<mıııD'.i:lrmı•Iİ' 
~fi'l'l.lzcede::n çe'Vi.ı'e::n: Sezai. Şu.dl 

Unutun bu arkadaşhğı. ÇUn~ U bir dinamit ile 
dolaşmak sizin için daha hayırhclllr. 

kopardı. Saniyenin yüzde biri 
gibi kısa b;r zamanda kapı 

ş:ddetle kapandı. Cava sağ 
kolunun bütün kuvvetıle Van 
Ostcrdik'in suratına müthiş bir 
yumruk sallıyarak onu yere 
yuvarlarken kapıya atıldı. Tok
magı kopanı casına açtı. Ka
ranlığa karışıb kayboldu. Ka
lagan da yerdeki adama kısa 
bir nazar fırlattıktan sonra ar
kadaşının peşinden atıldı. Bir 
takım ayak sesleri uzaklaşı
yordu. 

Başını o tarafa doğru çevir
di. Ca\•ayı gördü. Birisiyle 
kavga ediyordu. itişme iki da· 
kika kadar sürdü. Havada bir 
biçak parladı, fakat ayni za• 

manda demir gibi bir kol bi
çakh ele sarıldı. Madeni bir 
takırtı, ve sonra bir vücudun 
yere yuvarlanması. . Cavacak 
tekrar koşarak uzaklaşan ayak 
seslerini takibe başladı. Kala
gan düşen adama dogru seğirt
ti. Yerdeki adam inliyerek kıv
ranı} ordu. Yüzünü göremedi. 
Hemen bir kıbıit çakt1. Hava 
durgun, rüzgarsız olduğu için 
güzelce yanan kibrit çöpünün 
ışığı altında yerdeki adamın 
yüzünü gördü. Hayretinden az 
daha bağıracaktı. Bu Njio Sien 
. d. 1 
ı ı . 

Bu sırada omuzuna bir el 
dokundu: 

Pasifik kongresinde 

Delegelerin sözleri çok 
derin endişeler aksettirdi 

Yosemite (Kalifomia) 30 (A. 
A.)- Havas ajansı bildiriyor: 

Pasefik kongresinin kapanış 
celsesinde Japon delegesi bu
lunan, Japonyanm eski Çin el-

çisi Kenki,;i Y osizava dokuz 
devlet muahedesi yerine konul
ması melhuz yeni muabedeye 
zecri tedbirlerin ithali teklifine 
itiraz etmiş ve yeni muahede 
zecri tedbirler esasına istinad 
etmemelidir. Milletler cemiyeti
nin zecri tedbirlerden: dolayı 
maruz kaldığı güçlüklere nazarı 
dikkatinizi celb ederim. Japon
yanın bu zecri tedbirler mese
lesini az çok endişe ile karşı

layacağı zannındayım, demiştir. 

Britanya amiralhğı sabık bi
rinci lordu Alexanderaa kollek
tif emniyeti muhafaza etmeğe 
matuf münasip tedbirler kabul 
edilmedikçe devamlı sulhun 
mümkün olamıyacağını söyle
miştir. 

Sovyet delegesi Molitev de
miştir ki : 

Sovyet sosyalist ittihadı ye· 
rinde bugün hali emperyalist 
bir Rusya bulunsaydı dünyanın 
vaziyeti ne olurdu? Sovyet Rus
yanın ı;osyalist sisteminin her 
türlü yayılma ve tecavüz arzu
larım bertaraf etmek suretiyle 
dünyada bir su'b amili vazifesi 
gördiiğü aşikar değil midir? 

- Kimdir o dostum? 
Kalagan Hollandalıyı tanıdı. 
- Njio Sien, yüz bin eğlence 

kahvesi sahibi. 
Osterdik bir küfür savurdu. 
- Peki kaçık lngiliz ne oldu? 
Kalagan eliyle karanlığı gös-

terdi. Ve ayağa kallcarak 
arkadaşımn gittiği yolu takip 
etmek istedi. HolJanda'ı rrani 
oldu. 

- Faydasızdır azizim. Nahak 
yere karan'ık vo karışık sokak
larda kayboiacaksın. Siz Po
Iembang şehrini bilmezsiniz. 
Bırakınız giden gitsin. Siz bana 
yardım edinizdc şu adamı içe· 
riye taşıyalım. 

Kalagan arkadaşının uzak
laştığı caddeye baktı. Haki
kalen zifiri karanlıktı. Takib 
deliJik olurdu. En doğru hare
ket içeriye girip Cavayı bek
lemekti. Fakat yerdeki adama 
hiçte yardım etmek fikrinde 
değildi . 

- Ben içeri giriyorum dos
tum Osterdik, Eğer Njioyu bir 

Eski Fransız başvekili Sa11aut 

Fransız delegesi 8. Sarraut 
da şu sözleri söylemiştir : 

Y osemit de adam öldürmek 
yasaktır. Milletler hayatında 

böyle bir yasak konulabilseydi 
bu ne güzel birşey olurdu. 

8. Sarraut şarkla garb ara
sında bir anlaşma vukuunu hiç 
bir zaman imkansız görmediğini 
ilave etmiştir. 

Loid Corç Berlinde 
Londra, 30 ( A.A ) - Loid 

Corç çarşamba günü Alman
yaya gidecektir. 

yazıhaneye kaldırmak istiyor
sanız, kendiniz taşıyabilirsiniz. 

Arkasına bakmadan yazıhaneye 
girdi. Bir koltuğa oturdu. Ma· 
sanın üzeıindeki kutudan yak
tığı oir sigarayı tüttürerek dü
şünmeğe başlad ı. 

Aceba Cava caka ne olmuş
tu? Ne diye bu adamları taki
be lrnlkmıştı? Her halde sokak
taki adamın ıslıkla çaldığı mar
şın tesirile Cava yerinden fır
lamıştı. 

Peki Van Osterdik'c ne ol
muştu ? Ne diye kapıyı açan 
adama tehlike işareti vermişti. 
Demek ki onları tnmyordu. Ve 
Cava ile aralarındaki münase
beti de herhalde biliyordu. 
Bunları bildiğine bakılırsa Ho!
Jandalı daha bir çok şeyler bi
liyordu. Mesela sokaktaki ha
diseyi Kalaganın Cava ile be
raber yaralıyı kahveye götür· 
düklerini vesaire .. 

Öyle ise Hollandalı da teh· 
Jikeli, yabana ahlmıyacak bir 
kimse, daha doğrusu bir düı· 

ıs 
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Romanya kabinesindeki değişikiik . 

Titüleskonun kabine 
haricinde bırakılması 
Fransız gazetelerinde bir nevi 
kırgınlık müşahede edilmiştiı· 

Bükreş 30 ( A.A ) - Muha
lif milli çiftçi partisi mahafili 
yeni kabineyi çok fena karşı
lamıştır. Bu meyanda Üniver
sul gazetesi ezcümle diyor ki: 

Yeni kabine bilhassa dış si
yasa bakımından eskisinden da
da zayıftır. Zira Romanyanın 

müttefikleri küçük antant kon
feransı arifesinde Titüleskonun 
uzaklaştırılmasının sebeplerini 
soracaklardır. 

TATARESKO KABiNESi 
NASIL KARŞlLANDI? 

Paris. 30 (A.A) - Roman• 
ya kabinesinin değişmesi hak
kındaki haberJer buraya geç 
gelmiş olduğundan gazeteler bu 
hususta fikirlerini beyan ede
memişlerdir. Mamafih başlık
larda B. Titulesko'nun kabine
den hariç bırakılmış olmasın

dan dolayı bir nevi kırgınlık 

müşahede olunmaktadır. 
Petit Jomal gazetesi bu hu

su~ta diyor ki: 
Fransayı halen tehdid et-

mekte olan tehlükeler nazara 
dikkata alınırsa yeni Tataresko 
kabinesi tam bir garantiyi haiz 
telakki olunamaz. 

Cenubi Fransada seyahat et
mekte olan B. Titülesko ken· 
disiyle görüşen gazetecilere, 
kendisinin bir emri vaki karşı
sında bırakıldığını bildirmiş, 
bu hususta kendi düşüncesi ve 
bilahare alacağı tedbirler hak
kında ihtiraz kayıtları derme
yan etmiştir. 

DEMiR MUHAFIZLAR 
HAKiM 

Bükreş, 30 (A.A) - Demir 
muhafızların tahrikah karşısın· 
da gösterdikleri zaaftan dolaııı 
matbut tarafından bilhassa ten
kide maruz kalan dahiliye ba
kanı loceletz ve adliye bakanı 
Valerden birısinin bir general 
tarafından yahut ayni zamanda 
başbakan ve mühimmat bakanı 
olan B. Tataresko tarafından 
istihfaf edileceği söylenmekte
dir. 

ltalyanın yardımına mukabil 

Asiler Balear adalarını 
ltalyaya vadettiler 

Müfrit lngiliz işçi partisi Madridin 
himayesini istiyorlar 

Londra 30 (A.A) - Müfrit 
işçi partisi lideri Sir Sttafford 
Grippa Bristolda CJifende mün· 
tehiplerine hitaben söylediği 

bir nutukta demiştir ki: 
lspanyol milleti tarafmdan 

usulü dairesinde ve kanunu 
esasiye tevfikan intihab edilen 
lspanyol hükumeti beynelmilel 
usuller mucibince diğer hükô-

metlerle dost münasebetler 
idame eden bir hükumetin 
mazhar olması İcab eden bü
tün kolaylıkları görmek hak
kına sahiptir. B. Baldvin ve 
arkadaşlarına şimdi Habeş işin
de olduğu gibi itimad etmek 
caiz değildir. 

Sir Gripps bundan sonra iş
çileri protesto mitingleri yap
mak suretiyle yevmiyelerini 
belli etmek ve parlamentonun 
c\erhal İl(timaa davetinde ısrar 

eyJemeğe teşvik etmiştir. 
Roma 30 (A.A) - Eyi ha

ber alan mahfiller ltalyan hü-

man 1di. 
Kalagamn birdenbire heye· 

candan · ağzı bir karış açıldı: 
- Vay anam vay! Tevekkeli 

herif bizim hareketimizi iste
mi yor. Geciktirmeğe çalışıyor! 
-Kendi kendine güldü- Fakat 
nasıl olsa gene hareket ede
ceğiz. 

Bu E.ırada dışarıda ayak ses
leri duyuldu. Biraz sonra kapı 
açıldı. içeri yalnız Osterdik 
girdi. 

Yüzünü bir düşünce dalgası 
kaplamışh. Belli idi ld kafası 
düşüncelerle dolu idi. Kalagan 
sordu: 

- Nij:o nerede? 
- Kahveye yollandı. Deli 

arlcadaşınız adamcağıza öyle 
bir yumruk indirmiş ki zavallı 
dakikalarca hissiz yattı. Fakat 
şimdi iyid:r. 

- Müteessir oldum. Başka· 
sma bıçak sallıyan adamın 

hakkı daha fazladır. Ucuz kur
tuldu. Öbür adam kimdi? 

Hollandalı omuzlannı kaldı-

kumetinio bitaraflığın tarzı tat· 
bikine nezaret etmeye memur 
beynelm Iel bir komite ihdasına 
itirazda bulunmıyacağmı söyle
mektedirler. 

Lizbon 31 (A.A) - Nasyo· 
nalistler karargahı askeri gru· 
bun ltalyan yardımım temin 
için bu devlete Baleares ada
larını vadettiği hakkında Mad-
ridden çıkan haberleri kat'i 
olarak tekzib etmektedir. 

Londra 31 (A.A) - Malu
mat alan kaynaklardan öğre
nildiğine göre, bir çok lngiliz 
sübayları ispanyada askeri 
gruba yardım için gönüllü top
lamaya başhyan lrlanda Faşist 
teşekkülüne teşriki mesai va
dinde bulunmuşl ırdır. 

Yunan kabinesi 
Atina, 31 (A.A) - Başba

kan yanında yeni hükumet 
azaları olduğu halde bugün 
Korfuya hareket etmiştir. Ye
ni kabine azası kral huzurunda 
yemin edeceklerdir. 

rarak: 
- Ne bileyim, yüzünü gör

medim ki? 
- Yapmayın canım mükem• 

melen biliyorsunuz. Demin ka-
pıyı açarlarken kendilerine Al· 
manca kaçmalarını ihtar ettiniz. 

- Fakat diişürımiyorsunuz 
.ki arkadaşınız deliden fark· 
sızdı. Muhakkak ki bir cinayet 

çıkaracaktı. Tabii yazıhanemde 
böyle şeyler olmasını &rzu 
etmem. 

Hollandalının cevabı makul
dü.Fakat Kalagan hala şüphede 

idi. Von Osterdik bir puro siga
rası yakarak devam etti. 

- Do tum Kalagan yeni ar
kadaşınızı seçmekte-çok yanıl
mışsınız. Bu adam bütün şarkta 
sayısız maceralari'e tanılır. Bu 
ndamla hesab görecek yüzler· 
ce kişi vardır. Mc .. ela Fransız
ların eline düşecek olursa Le· 
jiyon Etranjc firarisi olarak 
kurşuna dizilecektir. 

- Sonu var-



ı EylOI ıeaM 'YENi ASIR. -

Titülesko ölüm doşeğinde yatıyor 
CJF#§ ., - 1 

Kabineden hariç bırakıldığını haber alan değerli 
diplomat: " u bir omplo r,, e · .. Ve buhran 

geçirdi. Do to lar a ı n a r 
Belgrad, 31 (Ö.R) - Mon

trö konuşmaları esnasında ufak 
bir rahatsızlık geçiren sabık 
Romanya dışişleri bakanı Titü
Jesko Malaryadan mustaribtir. 
Dün akşam şiddetli bir nöbet 
geçirmiş ,;~ kendisini kaybet
miştir. Sıhhi vaziyeti endişe 

vericidir. 
Belgrnd, 31 (Ö.R) - Titü

lesko dün gece buhran geçir
miştir. Eski Romen hariciye 
nazırmın etrafında bulunanlar 
doktorların yaptıkları konsül
tasyondan sonra telaş göster
mişlerdir. Hastalık bu sabah 
had bir devreye girmiştir. 

Sabahleyin saat ona doğru 
hastanın karyolasmdan ayrılan 
doktorlar pek le nikbinane söz
ler söyliyememişlerdir. 

Titüleskonun kabineden ha
riç kalması hastahğı üzerinde 
zararlı bir tesir yapmışbr. 

Belgrad 31 (Ô.R)- Vreme 
gazetesi Titüleskonun ölüm ya· 
tağmda yavaş yavaş sönmekte 
devam ettiğini ve son saatle
rini yaşadığmı haber almıştır. 
Bu haber Yugoslavyada derin 
bir teessür uyandarmışhr. 

FRANSIZ GAZETELE
RiNE GÖRE 

Paris, 31 (A.A) - Romanya 
kabinesinde yapılan değişiklik
leri mevzuu bahseden Entransi· 
jan gazetesi B. Titüleskonun 
her zaman sulh davasını mü
dafaa etmiş olduğunu yazmak
tadır.I 

B. Titülesko Avrupa siyasal 
mahafHinde eşsiz bir prestije 
maliktir. B. Titülesko ayni za
manda Romanyada partiler kar· 
şısmda müstakil bir vaziyete 
sahip olduğundan siyasi ha
yattan çekilmesi muvakkat te
lakki olunmalıdır. 

Diğer taraftan Angelesko· 
nun Fransız dostluğundan da 
şüphe edilemez. 

B. Sauerviin Paris soir ga
zetesinde diyor ki: 

B. Titülesko gaybubeti esna
sında ve kendisine sorulmadan 
dış işleri bakanlığmm kendi
sinden alınacağını hiç bir za
man düşünmemişti. Titülesko 
şöyle bağarmıştı: 

Yazan: Tok Dil 

Pehlivan Ahmed ağa, gemi
nin kıç tarafmda bir halat yı· 
ğmınm üstüne biperva uzan· 
mış pala bıyıklarını kulakla
nna doğru çekib, bura bura, 
yediği yemeği hazme çalışı· 

yordu. Keyf, ağada tümen, tü
m endi. Tepesinde yıldızlar be
lirmeğe başlamış, denizin se-
rin, taze ve iyod kokulu ha· 
vası, traşlı başmı okşıyarak 
esiyor, ciğerlerine doluyordu. 
Gelen iki neferin ansızm bita· 
bına karşı yerinden hiç kımıl
damadan: 

- Darlum bahahml dedi. 

11 BU BiR KOMPLODUR. ,, 
Sauervein Romen haberci· 

Ierinin Romanya hildisntı hak
kında Tıtüleskoya malumat 

telektüel propaganda yapmalc
tn ve Sovyetlerle herhangi bir 
anlaşmıyn kuvvetli bir mani 
teşkil etmektedir. 

ra B. Tatareskonun beyanatı
nı tahlil ederek diyor hi~ 

Küçük antantm Romen si
yasasının sağlam temeli olarak 
kalması tabiidir. 

Journal De Debatsm knna
atına göre, Buhrnnm yegane 
maksadı B. Tituleskoyu kabine 
haricinde bırnkm:ıktır. Bununla 
beraber bu diplomatın siyasi 
hayatın haricinde kalması şim-
diden knti bir surette mevzuu· 
bnlıs olamaz. 

Bu gazete B. Titu!eskonun 
dipıomatik sahadan ayrılmasını 
teessüfle kaydetmektedir. 

Vnrşova 31 (A.A) - Kujer 
Porenny gazetesi B.Titülcsko .. 
nun yeni Romen lmbinesi dı
şında bırakılmasını mevzuu
babsederken diyor ki: 

B.Titülesko daima şahsi ve 
hodbin niyetler güden bir siya• 
set takib etmiştir. Titüleskonun 
siyasetinde bir esas fikir aran
mak istenilir ise buluuulacnk 
olan şey şudur: 

Sönmek üzue olduğu bildiri/etı Avrupa siyasetinin büylik bir ıli/uıü; 7 itülesko Her şeyi karşılıklı garanti-
verınek üzere Cap Martine "Temps" gazetesi e'Zcümle lerle karmakarışık bir düğüme 
gelmeğe başladıklarmı yaz· şunları yazıyor: .. benzetmekte idi ki, nihayet hiç 
maktadır. Buhranın böyle ani bir şe· kimse vaziyetten bir şey anla-

Hu hadiselerden Romanya· kile halledilmesi bir sahne mamakta idi. 
nın yeni dışişleri bakanının da oyunu mahiyetiudedir. Titü· Kurjer Poski ise şöyle söy-
bir garanti teşkil etmekte oJ.. lcsko boyun eğmiyen bir adam- liyor. 
duğu Fransa ile ittifaktan vaz· dır. Titüleıko Sovyet Rusya Avrupada küçük antantm 
geçtiğini düıünmek doğru ol- ile anlatmaya hararetli bir ta- eefi olarak telakki olunan 8. 
mamakla beraber kuvvetli bir raftar olduğundan bu harare- Titiilesko harb sonu siyasi dev-
sempati hareketinin Almanya• tin kendisinden kurtulmak için resinin en meşhur ve tanınmış 
ya teveccüh etmekte olduğu yapılmış olduğu samlamaz. bir şahsiyeti idi. Fakat bu şah-
muhakkakbr. Esasen Almaoya TEMPS YAZIYOR siyet 'menfi bir surette kendi-
çok mahir bir ticaret ve ak· Temps gazetesi bundan son- sini göstermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•r~ı•••••••••••••• 

ispanyada vaziyet 
Bir çok kadınlar ve 

Fransa'ya hicret 
çocuklar 
etti 

Bobobei, 31 (A.A) - Havas nüz gelip gelmediğini hudud 
ajansının aldığı bir habere gö· istasyonundan sormuştur. 
re, birçok kadın ve çocuk Is- Bu vagonlar Fransız demir-
panyadan Fransız topraklarına yollan üzerinden transit olarak 
iltihak etmeye başlamıştır. geçmektedir. Ve bugün Tou-

Asilerin gerek Bohobei ge· louaeda bulunmaktadır. Komii· 
rek lrun cebhesinde mühim nistler bu vagonlan sabırsız· 
takviye kuvvetleri aldıkları ri· hkla beklemektedirler. Çünkü 
vayet edilmektedir. son günlerdeki ş"ddetli müsa-

Hendaye, 31 (A.A) - D. N. demeler mübimn atlarını pek 
B. ajansının eyi malumat alan çok azaltmıştır. 
bir menbadan öğrendiğine göre Nasyonalistlerin karargahı 
San Sebastienin Markisist valisi olan Valladolid'den bildirildğine 
dün Hendayeye giderek ko- göre, Guadarramada bir ve 
münistlerin beklemekte olduğu Guipuzcoa vilayetinde de dört 
mühimmat yüklü vagolarm he- hükümet tayyaresi düşürülmüştür· 

•& 

Tefrika No: &4 

Gelenlerden birisi: 
- Ağam! Hatun kişi kaç 

günlerdir ağzına lokma koy
madı .. Götürdüklerimizi defle· 
yivt!riyor .. 

- Zıkkımın pekini yisinl ne· 
me lazım! bu mu sizin diyib, 
diyeceğiniz? 

- Ağam, dakikası, saalı 
yoktur, boyuna ağlıyor. 

- İki gözü bir delikten çıh
sın! Hııdi oradan, laf diye mı 
mırıldamyonuz ğarşımda!.. 

- Ağam çok ağlıyor. 
- Varsın ağlasın. 

- Ailarken ölecek .. 

- Ben ona ğarışmam .. Hem 
size ne gerek böyle işe ğarış
ma k, a! 

Diye bir derlendi, toplandı 
ve bağırarak elini salladı: 

- Yıhılın ( yıkclın ) ğarşım
dan işinize babın!. 

Gelenler ters yüzüne, süklüm, 
büklüm döndüler, birbirlerine 
bakışarak çekildiler, gittiler. 

Fakat ağayı merak sarmıştı: 
- Ağlıyor ha! Yimeyor ha! 

Gaç ğündür böyle imiş ha! E, 
ne olur bunun gericiği?.. Ya 
yolda zıbarırsa, bunu da Sul
tan duyarsa. baııa d4 ,\ l\m 

j Kudüste 
lngilizlerle Arap
lar yine vuruştular 

Kudüs 30 (A.A)- Arap şef
leri yahudi meselesinin halline 
matuf olan müzakerelerin iyi· 
den iyiye ilerlemiş olduğunu ve 
grevin pek yakında nihayete 
ereceğini temin ediyorlar. 

Kudüs 30 (A.A) - Ingiliz 
askerleriyle arap asileri arasın
da yapılan bir müsademede 
lngiliz askerlerinden ikisi ölmü~ 
ve üçü yaralanmıştır. 

Taberiyede bir bomba pat
lamış ve bumda da dört çocuk 
ölmüştnr. 

u :ş te+r:aw •> 

emanet ettiğinden ötürü, böy· 
lecesine laf gider de boynumu 
urgana verirse ... 

Ahmed yatbğı halat küme· 
sini sağ eliyle yokladı. 

- Aa ... A, diye bir kalkh .. 
Yavaş yavaş bol elfiye şalva-
rını bir sağa bir sola çarpıta
rak, bıyıklarını burub azame· 
tini bozmayarak, ilk önüne ge
len gemi tayfasına: 

- Gotürün beni padişahın 
ğaltağınm yanucığına .. 

Diye emir verdi .. 
. . . . 

Salla sırt içet i giren Ahmed 
ağa köşede, ellerinin üstüne 
kapanmış ağlıyan bir kadını 
görünce, evvela durdu, baktı, 
bu kadının bütün güzel endamı 
elbisesinin üstünden kendisini 
gösteriyor, vücudunun cazib 
hatları, bu yaslı vücudda te· 
ressüm ediyordu. Yavaşca ar
kasına dayandı: 

- Siz çıhın (çıkın)! dedi. 
Yalnız kalınca ağır ağır iler

ledi, Şekerparenin karşısına 
dikilib birdenbire: 

-Som l'ar-

Fransız - Leh 
Sahife~ 

ittifakı 
Leh or usunun şefi 

hararetli surette 
Pariste çok 
karşılandı 

Leh Generalin Fransız Generali gibi 
vusturya - lsviçre yolunu intihab 
etmiş ohnası ıııaııidar göriiJüyor 

frnnsız ôii~·ıik okfım lıa1biıe ıfisı Orneıol Oameluı ı/e 
Po/011;0 rık/inı llatbi;c lfl5t Oe11e1al RJldz Smif!li 

Varşova, 30 ( A. A) - Leh Rydz Smiglinin Parisi ziyare--
?r~u~u şefi. ve .Lehistan devleti tindeki ehemmiyeti tebarüz et-
ıkmcı şahsıyeti general Rydz tiriyorlar. 
Smiglinin Parisi ziyureti Leh Matin gazetesi diyor ki: 
e~karaA umumiycsinde şiddetli lld milleti birbirine bağlıyan ve 
hır alaka uyandırmıştır. muzur siyasetlerle asla çözül-

Siyasi mahfeller bunun bir me}•en rabıtalardan başka Fran· 
neıalcet ziyaretinden ibaret 53 ile Lehistanm birlikte tabak-
olmadığını, belki beynelmilel kuk ettirmek mevkiinde bulun-
siyasi vaziyetteki endişe \'erici duklan eseri sulhu tekeffül 
yeni unsurların karşısmda Fran eden en eyi temayüllerden biri-
sız - Leh ittifakının kat'i sur· dir. 
ette takviyesinin temenni edil- Le journal diyor ki: 
diğini tebarüz ettirmekte müt· Lokarnooun ihlalinden sonra 
tefiktirler. zaruret kesbeden Fransız-Leh 

Matbuat general Rydz Smig- askeri ittifakının tahakkuku 
linin tapkı Varşovaya gelen general Rydz Smiglinin gene· 
genral Gamelin gibi Viyanadan ral Gnmelin ile görüşeceği ye· 
ve lsviçrden geçen yolu intihap gane mevzu değildir. Pilsuds-
etmesindeki manamn ehemmi- kinin her halde nazırlarla iki 
yetini tebarüz ettiriyor. 

Paris, 30 (A.A) - General 
Rvdz Smigli bugün öğleden 
sonra Parise gelmiş ve durakta 
harbiye bakanı Daladier ile 
Fransa büyük erkanı harbiye 
reisi general Gamelin tarafın
dan karşılanmıştır. 

FRANSIZ GAZETELERi 
NE DiYOR? 

Paris, 30 (A.A) - Matbuat, 
bilhassa Malin Le journal ve 
Humanite gazeteleri general 

memleketi allkadar eden eko
nomik ve mali meseleleri de 
görilşecektir. 

Maurice Thorez ( Yaşaııa 
Lehistan) başlıkh bir yazıd• 
ezcümle diyor ki: 

Bu sabah general Rydı 
Smigliyi selamlayan çalışkan 
millet namına ve Fransa komü· 
nistleri namına harbı gerilet
mek istiyenlerin cümlesiyle bir· 
likte yürekten haykınyoruz. 
Yaşasın Lehistan. 

Göbels nutuk söyledi 

Almanya ve ltalya ayni 
!sulh idealiiıi taşıyorlar 

Faşist doktrini dünyanın en 
doktrini olmuş kuvvetli 

Venedik, 3-1-(~Ö-.-R-) ___ A_l_m_a•n· ... ~e Almanyanın el birliği olmuş· 
Propaganda Nazırı Doktor tur.,, 
Göbels busabah Venediğin Göbels bu nutku müteakip 
Lidosunu ziyaret ettikten sonra tayyare istasyonuna gitmİf, 
Faıiıt partisinin merkezine oradan tayyare ile Romaya ha· 
gitmiıtiı. Göbels burada irad reket etmiştir. 
ettiği bir nutukta şunlan söy- Roma 31 ( A.A ) - Alman 
!emiştir: propaganda bakanı Dr. Göbelıı 

-

11

Italya ve Almanya ayni ve maiyeti bugün tay)'are ile 
sulh idealini taşıyorlar. Bunun buraya gelmiş ve bakan Alfıc· 
içindir ki faşist doktrini dün- · ri tarafından tayyare meyda· 
yanın en iyi ve en kuvvetli nında selamlanmıştır. Göbelsin 
doktrini olmuıtur. ispanya iş- yanında ltalyanın Berlin elçili-
lerinde ademi müdahaleyi te· ği müsteşan ile Alman barici-
min ederek sulhun kurtarılma- ye müsteşan Hanke de bulun· 
sına yardım eden şey, ltalya maktadır. ........ ·-
Koredeki tayfunda üçyüz yetmiş 

dokuz ölü kırk beş yaralı var 
Tokyo, 30 (A.A) - Karedeki son tayfunda 379 kişi ölmüş 

45 kişi yaralanmış ve 88 kişi de kaybolmuştur. Böyle bir felaket 
~O scncdcnberi hiç kaydedilmemişti. Hasar birkaç milyon lngiliz 
hrasıdır. 

Tokyo, 30 (A.A) - Başbakan Hirola imparatoru ziyaret et
miş ve kabinenin yeni siyaseti ile Sanglu hadisesi hakkmda 
izahat vermiştir. 

Yarın veya öbürgün harbiye, bahriye, ve hariciye bakanlarının 
bu son mesele hakkmda müzakerelerde bulunacaklara zanne
dilm~kteclir. 



selk y 
ara a 

üyükolan 
lac k ıd 
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spa11ra11 m her la1a/mda11 kaçan miilleciler Cebeliilla11kta 

Paris 31 ( A.A ) - Haber 
alındığına göre, ispanya hükü· 
meti topçu kuvvetleri Tuleyti
lede Alkazar sarayı karşısında 
24 santimetrelik .. bir top yer
leştirmiştir. 

Borgos, 30 (A.A) - Müte
addit milJici kollarm Guadala
jaraya doğru ilerledikleri ve 
kuşattıkları Siguerğanın suku
tunun yakin olduğu haber veri
liyor. Mühim bir katalan grubu 
Monserat bölüğü ismi verilecek 
olan bir falanjist ittihadı vücu
da getirmek üzere Burgosa 
gelmiştir. Bu kataJanların bare
kahn bidayetindenberi kıtaata 
iltihak edebilmeye intizaren 
dağlarda saklandıkları söylen
mekted r. 

lrun Cephesi, 30 ( A.A ) -
Bu sabah asi kuvvetler topço 
ve tayyare faaliyeti ile bera· 
ber harekete geçerek Urza 
sırtlarını ele geçirmişlerdir. 
Bu sırtl.ar hükumetçilerin tay
yare karargahına hakim bu
lunmaktadır. Bu tayyare ka-

rargabı şimdi düşman topçu
sunun ateşi altındadır. 

Bugün topçu düellosu yeni
den başlamıştır. Biriatou kar
şısına yeni bir asi topçu kıtası 
gelmiştir. 

Yine bildirildiğine göre, Ak
denizde bir Nasyonalist tay· 
yare ile bir hükumet denizaltı 
gemisi arasında müsademe olmuş 
ve bu geminin yardımına gelen 
hükumet tayyaresi de kısa bir 
müdafaadan sonra gemi ile bir
likte kaçmıştır. 

Madridden kaçanlar son 48 
saat içinde iki bin kişinin kur
şuna dizilmiş olduğunu söyle· 
mektedirler. 

Seville, 30 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Sevil divanı harbi dinamit 
yüklü 14 kamyon sevkederken 
yakalanan Ridinato ıı::aden ame 
lesinden 67 kişi hakkında idam 
cezası istemiştir. 

Falanjist askerlerden müte
şekkil bir kol dün silah atma
dan Pasadosa girmiştir. 

Bergos 30 (A.A) - Galate 
mekteb gemisinin talebe, zabi
tan ve tayfasiyle beraber asi
lere iltihak. ettiği haber veri· 
liyor. 

Galate F errole gelmiş ve li
manda demirlemiştir. 

Roma 31 ( Ô . R ) - lrun 
cephesinde vaziyet tevakkuf 
devresindedir. Sen Jan dölus 
şehrile lrun şehrinin sivil aha
lisi tahliye edilmektedirler. 
Halk cephesine mensub asker· 
ler bu iki şehirde son derece
de mukavemet göstermeğe ka
rar vermişlerdir. 

Roma. 31 (Ô.R) - Burgos
tan gelen bir habere göre Es
tarmadure ve Toledo cephele
rinde büyfik muvaffakiyerler 
kazandıklarını iddia eden asi
ler, buradan da Madrid üze
rine yürüyorlarmış. 

Madrid 31 (Ö.R)- Guadra· 
ma cephesindeki mevzilerde 30 
saattenberi hiç bir değişiklik 

yoktur. Yalnız topçu düellosu 
devam ediyor. 

Tataresko kabinesi yemin verdi 

nazırı değişti, fakat Hariciye 
harici siyaset değişmiyecektir 

Tataresko hükumetin otoritesini koruyacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bükreş, 31 ( A.A) - Yeni nuni mevzuat dahilinde ve yal· fından güdülen ve son zaman· 
hükumet azaları gece yarısı nız kanuni mevzuat dahilinde larda Titülesko tarafından ida· 
hususi trenle Sinayaya varmış- serbest surette inkişaf edebile- re edilen ayni dış siyaseti ta-
lar, Palesh şatosunda kral tara- ceklerdir. Her türlü kargaşalık kip eyliyecektir. iş birliğimiz 
fından kabul edilmişler ve ye- hareketleri ve her türlü coş· esnasında Titüleskonun bu sa-
min etmişlerdir. kunluklar basbrılacaktır. hada memleket ve hükumete 

Yeni kabinede başbakan ge- Gerek sağ ,:?erek s<'I hüku· yaptığı büyük hizmetlerden do-
nerı.l Tatareskodur. Hariciye layı kendisine şükranımı arze-
bakanhğım Antenesko, milli derim. 
müdafaa bakanlığı j{eneral An- Bir çok defa bildirmiş oldu-
celesko deruhte etmişlerdir. ğum bu siyaset ne şahsi mahi-

Başbakan şatodan çıkarken yeti haiz bir siyaset ne de gün· 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş· lük ihtiyacata göre değişen bir 
tur: siyaset değildir. Bu siyaset 

- "Sonuncu merhaleyi ka- herhangi bir adamın veya her 
tetmek üzere hükumetimiz hangi bir partinin de siyaseti 
kabinede geniş bir değişiklik değildir. Bu siyaset bütün miJ-
lüzumunu hissetmiştir. Ekib üç !etin siyasetidir. Ve bu milıi 
sene evvel iktidar mevkiine siyasetin daimi hedefleri şun-
geldiğim zamanki esas program lardır: 

çerçivesi içinde dahili ve ha- Hudutların müdafaası ve sul-
rici ayni siyaseti takib ve İn· hun muhafazası, Küçük antant 
taç edecektir. ve Balkan antantı menfaatları-

Yeni kabinede daha geniş ı mızJa Polonya ,ile Büyiik Bri-
bir birlik mevcuddur. Ve bu tanya ile ve bilhassa milleti· 

'rtlll /Ja~ırkıı Jatflle:.lw 
birlık hiikümet faaliyetinin met her türlü silahlı teşekkül- mizin bütün ideallerinin ve 
her sahasında en yüksek ve- Jeri silahtan tecrit edecektir. mcnfaatlarmın ayrılmaz bir 
rimi verecektir. Evvela d&imi Hükumetin ilk iş'erinden biri tarzda bağlı bulunduğu Fransa 
nizamı iade ettireceğiz. Bütün de üniversite hayatından siya- ile gittikçe daha sıkı ve daha 
memlekette bir sükun hüküm seti kaldırmak Vt· üniversiteli- faal l.ir tarzda münasebet 
!ilirmektedir. Köylü ve işçi Jere yeni bir disiplin esaslarını idamesi bütün devletlerle Sov· 
kütleleri hükumetimizin üç koymak olacaktır. yetJer Birliği ile ve bütün kom· 
senelik gayretleri neticesinde Dış toiİyasete gelince, Başba- şularımızla dostluk münascbet-
elde edilen ekonomik refahın kan bu hususta aynen şunları leri takibi, halen mcvcud itti-
başlamasından istifade etmek· söylemiştir: fakların takviyesi, Mil!etler Ce· 
tedirJcr. • Hükumet birleşmiş Roman- miyetinin takviyesi için faal iş 

Bütün si asi te ekküller ka- anan bütün hükumetleri tara· birliği, sulh ve kollektif emni-

Borsa Haberleri 
Un Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 

1202,5 K Kazım 8 16 
840 F Salari 8 50 15 75 
771 Ş Riza Halef 9 50 14 50 
737 jiro ve Şü. 9 75 14 75 
482 P Paci 10 50 12 50 
411 S Süleymano 9 15 50 
404 H Alberti 8 50 17 50 
322 AR Üzümcü 9 12 25 
318 Vitel 8 25 13 50 
251 M J Taranto 8 875 13 75 
210 TDebas 6•75 1450 
184 Beşikci Z M · 8 50 12 25 
171 C Alaiyeli 10 13 50 
153 H Alyoti 11 75 14 25 
132 .. " " il " 

109 Y 1 Talat 10 10 625 
105 S Gomel 9 25 13 50 
64 YE Bencuya 7 10 50 
62 J Koben 11 25 16 25 
58 S Emin 7 75 13 ~O 
30 Kamil Nişli 9 25 1 O 
13 A Papağna 7 10 
8 J Taranto M 10 10 50 
7 D A'rditi 11 25 11 25 
4 Enver Çaral 14 14 

21 Albayrak 8 625 8 625 
107 B Alazraki 9 75 14 50 
7176,5 Yekun 

34040 Eski yekun 
41216,5 Umumt yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 
1204 T ile T in. Şir. 6 50 12 
457 Ş Remzi 7 50 12 
308 P Pakers 8 12 
214 M J Taranto 8 25 8 SO 
107 B Alazraki 9 9 
160 Ş Riza Halef 7 50 9 
196 A "Muhtar 8 75 8 75 
70 A Ka;ako 7 75 12 
50 Y 1 Talit 8 375 8 375 
47 O Egli 7 10 50 
63 BFranko 8 75 8 75 

Madride bir nota ver.idi 

• a 
e di 

Asilere de bir nota verilecek 
Madrid, 31 (Ö.R) - Hüku

mete bugün verilen bir notada 
dahili harbın daha insani bir 
şekle sokulması istenmiştir. Bu 
nota lngiltere. Fransa, Belçika 
Çekoslovakya, Norveç, Fenlan
diya ve lsveç sefirlerinin imza
sım taşıyor. Madridden alınacak 
cevab üzerine ayni mahiyette 
bir nota asiJerede verilecektir. 

Paris, 31 (A.A) - Journal 
gazetesinin yazdığma göre, 

ispanyadaki dahili harbın in
c;an 'leştirilmesi hakkındaki kon· 

fcr"ns salı günü Sen Jan De 
Luz'da aşağıdaki noktalar ka
rarlaştırılacakbr: 

1 - Esir mübadelesinin ko-
laylaştırılması 

2 - Yarablarla hastalar 
hakkında ve her türlü sari 
hastalıklara karşı alınacak ted
birler hususunda beynelmilel 
kızılhaç teşkilatının memur 
edilmesi. 

3 - San'at eserlerinin sıya
net olunması. 

Roma, 31 ( Ö.R ) - lberya 
yarım adasında dahili barbın 

önüne geçmek için bir tavas· 
sut teşebbüsünde bulunulduğu 
hakkındaki haberler asılsızdır. 
ltalya böyle bir teşebbüse iş

tirak edemez. Zira bu keyfi· 
yet ispanyanın dah\li işlerine 

bir müdahale mahiyetinde olur. 
Paris 31 ( Ô.R ) - Huma-

lsııanm başlan11da11 Btır{fos muı•akkat 
ll&kıimet uisi ge11eral Kampa11as 

nite gazetesi Rozenbergin Pa-
ris elçiliğine tayini münasebe
tile Mesagero gazetesinin neş-

riyatını baştan başa uydurma 
telakki ediyor. 
. Roma, 31 (Ö.R) - Italyan 

gazeteleri Sovyetlerin yeni 
Madrid sefiri Rozenberg'in ls-

panyol Cumhur başkanı Azana 
tarafından kabulünde yapılan 

merasimin adeta krallara yapı
lan merasim kadar muhteşem 

olduğunu yazıyorlar. 

Paris, 31 (Ô.R) - lspanyol 
milletinin yardımına koşmak 
için teşekkül eden Avrupa 
komitesinde Fransayı mesai 
federasyonu reisi Juho ile sos· 
yalist fırkasının nafiz azaların· 
dan Duclos temsil edeceklerdir. 

Sovyetlerin Norvece notası 
41 L Alharal 8 11 . 

41 S Emin 7 25 11 T k• """' h kk 
16 H Şeşbeş 9 50 9 50 fOÇ ıye sıgınma a ) 
10 Koo ittihadı 7 25 8 50 

3044 Yekun 
17220 Eski yekun 
20264 Umumı yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiyat 

1159 Buğday 
84 Arpa 
32 Fasulya 

6 25 6 50 
3 625 3 625 
7 75 7 75 

••••• 
Yangın ba,ıangıcı 

Evvelki gece Şamb sokağın

da Sadıkm kirası altında bulu

nan Zevki Selim otelinde pa
mukların ateş alması yüzünden 

yangan çıkmışsa da yetişilerek 
söndürülmüştür. 

Otel sigortasızdı. Y angınm 

sebebi hakkında tahkikat ya· 
pılmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yet için tek ve gayri ka-

bili inkJsam bir cephe vücuda 

getirmeği istihdaf eden bütün 
teşebbüslere yardım. işte bun

lar bizim dış siyasetimizin de
ğışmez esaslatını teşkil eyle

mektedir. Yolumuzdan şaşma· 
dan bu siyaseti takip edece
ğiz. 

Başbakan silahlanma işi hak
kında da şunları söylemiştir; 

Hükumet ordunun takviyesi 
programını tatbik için daha 

fazla bir hızla faaliyete d~vam 

edecektir. Bakanlar kurulunun 
ilk içtimamda yeni silah sipa-

rişleri için hlzım olan beş mil
yar leylik yeni kredi meselesi 

ballolunacakhr. Memleketin si· 
lahlanması hükumetin en esaslı 

düşüncesini teşkil eylemektedir. 

Bükreş, 31 (A.A) - Başba· 
kan Tatareskonun haziran so· 

nunda faşistler tarafından tah
rik edilen kargaşalıklarda ileri 
sürdüğü istifa tehdidi yüzünden 

eski kabinesinin otoritesini ihlal 
eden Tltüleskoya kabinesinde 
bir portfoy vermek istemediği 
a nlasılmıştır. 

verilmemesini istediler 
·--·--· 

Moskova, 31 (Ö.R) - Tas 1 
Ajansı, Sovyet hükümetinin l 
emri üzerine Norveçteki Sovyet 
elçisinin Norveç dış işleri ba
kanına bir nota verdiğini bil
diriyor. Bu notada 1914 sene· 
sindenberi yapılan suikastlar 
izah edildikten sonra 1936 da 
Moskovadaki mahkemede Troç
kinin bütün suç ortakları 

ve ajanları tarafından bu 
hadiselerde alakası teyid 
olunduğu ve tedhişçi hareket
lerin erganizatörü olduğu bil
dirilmiştir. Sovyet bükümeti 
Norveç hükümetinin, Troçkiyi 

ölUmle tehdld etmiş 
Karataşta sahil park gazino

su önünde Cemile adındaki 

metresine tesadüf eden kasab 
Mehmed Ali Cemilenin üzerine 
hücum ederek çakı ile yara
lamak istemiş ve ölümle tehdit
te bulunmuştur. Suçlu tutul
muştur. 

bundan böyle Norveç arazisine 
sığınma hakkından mahrum et
mek için lazım ğelen tedbirleri 
almakta Norveç hükumetinin 
geri kalmıyacağını ümid et
mektedir. 

Oslo, 30 (A.A) - Troçki 
hakkındaki Sovyet teşebbüsü 
kabinenin önümüzdeki ilk içti
maında tetkik olunacaldır. 

Oslo, 31 (A.A)- Troçki ile 
karısı başka bir memleknt bu
luncaya kadar bir evde tecrit 
edilmişlerdir. Troçkinin katip
ler~ derhal hudut harici edi
leceklerdir. 

Zehirlenme 
Arapfırını caddesinde Fevzi 

paşa çıkmazında 134 numaralı 
evde oturan Abdullah karısı 
lf ak at ile kızı Hamiyet ıehir
lendiklerinden hastaneye kaldı
rılmışlardır. Zehirlenmenin se
bebi kalaysız kahtan yemek 
yemeleridir. 

..........•........................................................................... , 

ı· ••I: mir ve Taşra 
BAYANLARINA MÜJDE 
:..... ' .·,, ' :""'--- > - • • ' ;.. • • - ~ 1 -6-, 

iki Buçuk Liraya 9 aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zerafeti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

1Vı:UTL.A.:K:.A. 
.KARANl~INADA: li~~.'d~~r~~'Sa~~~ 
det tuvalet salonuna uğrayınız. 
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En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. 

, .-..----~~~-
Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 

ve teveccüh münasebetile 9 EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 
mühim tenzilatı yapmıştır. 

H 3 5-13 (1747) 
' ~ . , . . ·~..., ... 

... 
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eçı es mı 

- Baş tarafı birincı sahıfede -
de geçti. Avelino bölgesinin sa
kinleri sadık vatanperverlerdir 
Onların rejime candan alaka
Jan imparatorluğun ilk menev 
ralarını bu bölgede yaphrmaga 
saik oldu. Bugün bu ovada 60 
bin asker, 200 hücum arabası, 
400 top, 400 morsiye, 3,000 
mitralyözden ibaret techizaby
la Kralın huzurunda bir geçid 
resmi yapacaklardır. Bu müte· 
vazi bir şey olacaktır. 

Faşist rejimin herhangi bir 
müşkülat karşısında dayanabile 
ceği muazzam kuvvetler yanın· 
da ehemmiyetsiz birşey ••• 

ltalyanların bu sözlerjme bar
fı harfına inanmalarını isterim, 
Italya Afrika harbine ve onun 
neticelerine rağmen bugün 
dünden daha tesirli harp vası
talarına malik olup birkaç saat 
içinde sekiz milyon askeri silah· 
landırabilir. Bu müthiş kuvvet 
14 senelik Faşist re1ımının 

mahsulüdür. ltalyan milleti da
hilde ve hariçte sulh için yaşa
mağa karar vermiştir. 

Afrika zaferi bize yeniden 
ihya edeceğimiz çok zengin bir 
müstemleke imparatorluğu ver
miştir. 

Biz her kesle mümkün ol-
duğu kadar uzun müddet sulh 
ümid etmekteyiz. Ve milletler 
arasında sulh eserine her gün 

manevralarından 

de )yanın 
b lu 

tam işbirliğimizi vermeğe ha- ı 
zırız. 

Fakat silahlurı bırakma kon
feransının müthiş hezimetinden 
sonra bütün milletler bugün 
durdurulması imkansız olan bir 
teslihat yarışma girmişlerdir. 

Bunun için ltalyan milletinin 
parolası şu olmalıdır: 

"Kuvvetli olmak la2ımd1r. 
Kuvvetli olunca da daha kuv
vetli olmak zarureti vardır. 
O kadar kuvvetli olmahyız ki 
herhangi ihtimale karşı kendi: 
mizi koruyabilelim. Ve hadisata 
derinden derine bakabilelim. 
Bütün milli hayatımız buna 
bağlıdı. 11 

Bir arahk Mus olinl 
haika hitab ederek şun
ları ormuşt~~= 

- ltalyan milleti, eski 
h€ apları tamamen ka
panmış a dedlyor mı

ın? 
Halk 

mi şiir: 
u cevabı ver-

- Eve ••• Evet ••• 
ÜÇ MAREŞAL 

Roma 31 (Ö.R)- Dün Ave
linoda yapılan geçid resmine 
50,000 askerden başka 3000 
zabit, 2700 küçük zabit iştirak 
etmişlerdir. 

ltalyan kralının yanında Mus
solini ve ltalyan veliahdinden 
başka Mareşal Badogliyo, M~-

sonra 

yo 
reşal De Bono ve Mareşal 
Balbo hazır bulunmuşlardır. 
Meb'usan ve ayan azaları ve 
bütün nazırlar orada hazırdılar. 

ALMANY ADAKI TESiR 
Bertin 31 (Ö,R) - Mussoli

ninin nutku Berlin gazetelerin
de müsaid karşılanmışt ı r. Ber
liner Zeitung çok teveccühkar 
bir lisanla nutku tefsir etmek
tedir. 

Adis-Abeba 31 (Ô.R)-Adis
Abebadaki ltalyan hükumeti 

erkanı Düçenin nutkunu beş 
bin kilometre uzaktan tak!? 
etmişlerdir. Faşist evinde top
lanan ltalyan zabitleri, nutkun 
hitammı müteakib sevinç teza
hüratı yapmışlardır. ..... ..,,,., 

Otomobil kazası 

Kaymakam Nibadbey cadde
sinde Ali Riza oğlu Türkofis 
raportörlerinden Rahmi idare 
ettiği otomobili yoldan geçen 
Receb oğlu 30 yaşlarında Mus
tafa Necdete çarptırmış ve ba
cağından hafif surette yara
lanmasına sebebiyet vermiştir. 
Rahmi hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

TUz çalm•şlar 
Ç3maltı tuzlaNmda istihsal 

edilen tuzlardan elli kilo çalan 
Menemenin Sosallı köyünden 
Ahmed ile 12 yaşlarında oğlu 
Hasan tutulmuşlardır. 

.'ENi ASIR Sahlla 7 ,_ 

adastro işlerinin çehreleri değişmiştir 
~ 

• 
1 

( Baş tarafı ikind say/ada) 
lir. Bunda en ziyade müessir 
olan sebep tarafların sür'atle 
neticeye varmak için gerektiği 
gibi davranmamalarıdır. 

EN KUVVETLi POSTA 
lzmir kadastrosunun en kuv• 

vetli postası birinci postadır. 

Bunun memuru lsmail Dala
mandır. 

BULGURCA ÇIFTLIGININ 
KADASTROSU 
Tecrübeli, bilgili ve çalışkan 

arkadaşlarımızdan biri olan Is
mail Dalamnn kadastrosuna 

yeni başlanan Bul~urca çiftli· 
ğinin kadastrosuna memur edil-
miştir. • 

Bu çiftliğin fen işleri kadas
tro fen amirliğinin nezareti 
altında emekli general Fevzi 
ve üç arkadaşlarından mürek
keb ayrı bir fen heyeti tara· 
fından yapılmaktadır. Fevzi 
lzmirin yabancısı değildir. Daha 
evvelleri lzmir kadastrosunda 
ve bmir tapu fen memurlu
ğunda bulunmuş seçkin ve yet
kin kadastro müntesiblerin
dend r. 

T AMAŞALIK VE GÜN
DOGDU POSTLARI 

Kadastro postaiarından di· 
ğer ikisi Tamaşahk ve Gün· 
doğdu maha lelerinin kadas
trosuau yapmaktadır. Bunlar
dan sonra Alsancak maha 11e· 

• 

•• ue 
sinin kadastrosuna başlana- deti bittikten sonra tesciline 
caktır. Bu takdirde Üçkuyu- başlanacaktır. Göztepe ve Gü-
Jardan Eşrefpaşa, Se!atinolu zeJyalı mahallelerinde kadas-
mehallclerinden Alsancak mün- lrosu bitmış paftaları hazırlan-
tehasına kadar olan kısmın mışhr. Yakında bunların dahi 
kadastrosu yapılmış buluna- ilanları yapııacaktır. lzmir ka-
caktır. Bu saha dahilindeki dastrosu sıhhat ve selametle 
mahallelerden Karataşın sicil· ve büyük bir intizamla müm-
leri ve paftları vücude getiril- kün olabilen sür'atle işlerini 
miş olub şimdi sened ve çap- kusursuz yapmağa devam et• 
ları dağıtılmaktadır. Yakında mektedir. ( 936 haziranından 
tapu idaresine devredilecektir. 937 haziranına kadar ) Bulgur-
Salhane ve Karantina mahal- ca çifliği kadastrosu da dahil 
lelerinin sicilleri vücude geti- olduğu halde daha verimli iş-
rilmektedir. Bu mahallelerin de ler görmek üzere gereken ted-
paftlari vüoude gelmiştir. Çap· biri almıştır. Ve çahşmağa ko-
ları ve senedleri hazırlanmak- yulmuş bulunmaktadır. 

tadır. luııir kadastrosu; başta vi• 
KÖPRÜ MAHALLESiNiN layet makamı olduğu halde be· 
KADASTRO P AFTLARI lediye reisliği ve defterdarlık· 

2613 Nnumaralı kanunun tan ve evkaf direktörlüğün-
mer'iyetinden sonra kadastro- den gördüğü yardım ve kolay· 
su yapılmış olan köprü mahal· lıklardan çok memnundur. Ve 
lesinin paftaları ve cedvelleri bu makamlara alenen teşekkü-
mahalline asılmıştır. Askı müd- rü borç bilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9( 

iki amele kavga etmiş Hırsızhk 
lkiçeşmelikte Haydar oğlu Yapıcıoğlunda Yusufdede 

amele Hasanla Ali oğlu Cafer caddesinde nalband Reşadın 
arasında kavga çıkmış, Hasan evine giren hırsız tarafından 
çengelle Caferi başından yara- bir manto, bir takım elbise ve 

lamışbr. iki beşibirlik, on altın lira V6 
Araba kazası 

Arabacı Hüseyin, idaresinde
ki 97 numaralı binek arabasını 
Kemeraltı caddesinde Mustafa
ya çarptırarak kalçasından 
yaralamıştır. 

saire çalınmıştır. Topal Yusu( 
adında birinin duvar aşmak 

suretile bu hırsızlığı yaptığı 

iddia edilctiğinden tahkikata 
başlanmıştır . 

• 



Rusyada -
I tila ler çıktığı 

Haberleri Resmen 
tel zip ediliyor 

Moskova, 31 (A.A) - Uk
ranyada açlık ve karışıklıklar 
olduğuna, Kızıl ordu ile halk 
arasında müsademeler vukuu
na, köylüler ve işçiler arasın

da da kütle halinde tevkifat 

yapıldığına ve saire dair Ber
Jinden ve Rigadan çıkarılan 

bir takım haberlerin ecnebi 
gazetelerinde intişar ettiği gö
rülmektedir. 

Bütün bu haberler tamamiyle 

uydurmadır. Ve bu haberlerin 
bethahane mahiyeti şundan da 
anlaşılır kı bunlar Sovyet mat
buatında intişar etmiş veya 

Odesadaki hususi muhabirler 

tarafından verilmiş kaydiyJe 

ortaya atılmaktadır. 
Halbuki Sovyet matbuatında 

böyle bir şey çıkmamış ve 

Odesada da hiçbir ecnebi mu
habir yoktur. 

Moskova, 31 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Suikast mahkemesindeki if-

şaat üzerine polis tevkifata de
vam etmektedir. İyi bir menba
dan bildirildiğine göre, İzves-
tiya başmuharriri Radek ile 

Buharin eski harbiye mektebi 

müdürü general Sapolnikof ve 

generallerden Smit Kurnetzof 

Pulijn tevkif olunmuşlardır. 

lngilterede grev 
Londra 31 (A.A) - Daily 

Telgraf gazetesinin haber ver
diğine göre, lngiJiz tayyare 

fabrikaları amelesi arasında bir 

grevin başgöstermesi imkan 
dahilindedir. Söylendiğine göre 

bir işçi komitesi 40 bin Ingiliz 
amelesine müracaat ederek 

grevin yapılıp yapılmaması hak

kında bir karar vermelerini 
kendilerinden istemiştir. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprli ,-apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmir Beledlyesinden: 
- Senelik kirası otuz lira 

bedeli muhammenle Karşıya· 
kada Kemalpaşa caddesinde 
şimendifer geçidinin ön kısmı
nın sağ tarafındaki altı metre 
murabbamdaki yol fazlası bir 
sene müddetle kiraya verile
cektir. Açık artırma ile ihalesi 
baş katiplikteki şartname veç
hiJe 11-9-936 Cuma günü saat 
on altıdadır. iştirak için iki yüz 
yirmi beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

27-1-5-8 157 (1763) 

E zelYnJ• Sivilce, er-
,.• .c g enlik, yeni 

v c k; ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 
Sinirol ~ın.ir növbetıeri 

sınır agrıları, 
uykusuzluk ilacıdır. 

P ı 1 Eski ve yeni 
u m o öksürüklerde, 

her nevi gögüs agrıJarında 
katiyetJe şifa verir her ec
ıanedc bulacaksınız. 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
ku1lanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça-

lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

lzmirde istirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu h~iz bir otelde is-
' tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hüLumet karşısında 

E ı • J İ ı· g\diniz Odalarının denize 
V ıya za e O e lDe tam nezareti vard1r. Otelin 

bütün eşyası tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 

ve soğuk su banyo ve duşlan daima ve meccanen saym müşte-
rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668) 

... d '' muı e .. 
Üzümleriniz için TURAN YAG FABRİKALARI 
size sureti mahsusada hazırlanmış bir kül arz etmek
tedir. Külün muhtevi bulunduğu potasa miktarı 

% 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı yalnız dört 
liraya sahlmaktaaır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile beraber diğer potasalara na
zaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malumat almak için lzmir umum acente
liği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 3465 lzmir 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluğundan: 

lzmirde kerestecilerde Mura
bıt çarşısında 59 numarada 
Demir ticaretini Abdurrahman 
zade biraderler Hüseyin Hüsnü 
ve lbrahim Zikri unvanı altında 
yapmaktan iken bu kerre [Ab
durrahman Demir ticarethanesi
Hüseyin ve lbrahim Porteçin ] 
unvanını almış olduğuna ve şir

ket müddetinin 1-6-936 tari~ 
hinden itibaren daha beş sene 
uzatıldığına mütedair beyan
name ticaret kanunu hüküm
lerine göre 8icilin 1838 numa
rasına kayd ve tesc;I edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve 
F. T enik im2ası 

1 - Beyanname: 
11 BEYANNAME ., 

lzmir Birinci Noterliğinden 
resen yazılan 17 Teşrinievvel 
1927 tarihli ve 20907 No. lu 
şirket mukavelenamesi ile iz
mirde kerestecilerde 65 No. Ju 
mües!'lesemizde demir' üzerine 
ticaret eylem~k üzere 1 Hazi
ran 1926 gününden itibaren 
yarı yarıya koyduğumuz 106233 
yüz altı bin iki yüz otuz üç 
Türk lirası sermaye ile ve beş 
sene müddetle teşkil ve 31 
Mayıs 1936 gününe temdid 
eylemiş olduğumuz { Abdurrah
man Zade Biraderler, Hüseyin 
Hüsnü Ve lbrahim Zikri ) un
vanlı şirketimizin bütün alacak 
ve borçlarını derbute ile müd
detin bittiği bir Haziran 1936 
gününden itibaren ayni serma
ye ile ve bu kerre soyadı ile 
te.-kip eylediğimiz Abdurrah
man Demir Ticarethanesi ,.Hü
seyin Ve lbrahim Porteçin ,, 
firması altında ayni mevzu da
hilinde yapılan ticarnt işleri

mizin daha beş sene müddet
le devam etme . .;ine muvafakat 
eylediğimizden Ticare kanunu
nun mevaddı mahsusası mucibin

ce Şirketi ilzam eden hukuki ve 
hususi akit ve taahhütlerinde 
firma ile birlikte ve münferi
den kulJandığımız aşağıdaki 
imzalarımız1a firmamızın tescil 
ve ilan ec~mek üzere tasdikini 
rica eyler v.e bu müddetin hi
tamında y&ıı ile fesh ve tas-

fiye edilmediği takdirde şirke
timizin daha beş sene devam 
etmesi meşrut olduğunu beyan 
ederiz. 

lzmirde Keresteciler 65 No. 
1ı mağazada ticaret eden Ab
durrahman Demir ticarethanesi 
Hüseyin ve lbrahim Porteçin 

şirketi şeriklerinden Hüseyin 
Porteçin, lbrahim Porteçin. 

106 lira 25 kuruşluk pul ve 
firma ile Hüseyin ve lbrahim 

Porteçin imzaları 
Umumi No. 7310 
Hususi No. 8-100 

Bugün dairede okunup ma
nası anlatılan işbu 25-8-936 
tarihli temdit beyannamesinde 

firma ile birlikte konulan im
zanın Abdurrahman Demir ti· 
carethanesi (Hüseyin ve lbra
him Porleçin) şirketi şüreka
sından zat ve hüviyeti dairece 
maruf lbrahim Porteçinin olup 
münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra fir
ma ve imzasını yanımızda 

kendi eliyle koyduğunu tas
dik ederiz. 1936 senesi ağus
tos ayının yirmi beşinci Salı 

günü. 
Izmir Üüncü Noteri Tahsin 
Amur resmi mübürü ve 

vekili Ali Raif Günyer 
ımzası. 

Umumi Nu. 5909 
Hususi Nu. 634 

Bu beyanname altındaki im· 
zalardan birisi şahıs ve hüvi
yeti dairece maruf (Abdurah
man Demir ticerethanesi Hü
seyin ve Ibrahim Porteçin şir
keti) şeriklerinden Hüseyin 
Porteçinin olub içindekilerini 
tamamen kabul ederek imza-

~~~~gg~g~ Neşesı· z ve kırgın •••••••••••• 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Grip 
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Karşısında derhal rica~e ınecbur olur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . -: TAZE TEMiZ UCUZ : 

llAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
BUynk Salebçi oğlu hanı kar~ısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çamaltı tuzlası müdürlğünden: 
1 - inhisalar idaresinin Çamaltı tuzlası sahilinin muhtelif 

yerlerinde ve deniz üzerinde yaptıracağı 6563 lira 25 kuruş ke-
şif bedelli 5 adet beton arme hala gurupları kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Proje, keşif ve münakasa şartnamesi Çamaltı Tuzlası 
müdülüğünden meccanen verilmektedir. 

3 - Eksiltme 15/9/36 Salı günü saat 11 de Çamaltı tuzlası 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 500 liradır. 
5 - isteklilerin ihale tarihinden en az 3 gün evvel Tuzlaya 

gelerek vaziyeti mahallen tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına 

dair vesika ibraz ederek Tu2la müdürlüğünden ehliyet vesikası 
alacaklardır. 

6 - Fenni vesaikle sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar 
ihale günü saat ona kadar Çamaltında adı geçen komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde vericekJerdir. 

30-1-2 (1786) 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

ladığı cihetle tasdik kılındı. 
28-Ağustos·1936 

Istanbul birinci Noteri Eşref 
Akman mührü. resmi ve 
namına imza okunamadı. 

Umumi No. 7410 
Hususi No. 2178 

Bu beyanname suretinin da
iremiz mübrez dosyasındn saklı 
31-8-936 tarih ve 7410 umumi 
Nu. lı nushasına uyguu olduğu , 
tasdik kılındı. 1936 senesi 
Ağustos ayının otuz birinci 
Pazartesi günü. 

lzmir Üçüncü Noteri Tahsin 
Amur resmi mühürü ve 

vekili Ali Raif Günyer 
imzası. 

212 (1792) 

lzmir birinci ıcra memurlu
ğundan: 

lzmir Palanc1lar çarş•sında 
iken elyevm ikametgfıhi bulun
mayan Ibrahim tarafına: 

Icra ve iflas kanununun 102· 
inci maddesine tevfikan hacız 
için mahallinde zabıt varakası 
tutulurken tebligata rağmen 

hazır bulunmadığnızdan tarihi 
ilandan itibare mezkur kanu
nun 103 üncü maddesine tev
fikan üç gün içinde zabıt va
rakasını tetkik ve bir diyece
ğiniz varsa söylemeniz için bi
rinci icra dairesine gelmeniz 
ilanen tebliğ olunur. 216 (1789) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUllPANY ASI 
ORE5TES npmu .., ...... 

an.._ ... .ı. f eJlll• Aa· 
vers, Rotterdam, Amıterdam 
ve Hamburı limanları için ylik 
alacakhr. 

GANYllEDES vapwa 10 
eyllllde .A.en, Ratterdam, 
Amaterdam ye Hambarı liman
lan için yllk alacakbr. 

HERCULES vapura 3 ey
lilld~ selp aJllİ sla ,eke.& 
tahliyeden aonra Burgu, Var· 
na ve Kast- .imanlarına 
hareket edecmtlr· 

HERaJl.ES WŞED ıt ., 
IWde beklenmekte olup 24 ey• 
illide Anvera, Rotterdam,Ams· 
terdam we Hamburg 'hcralan 
için yllk alacak.tar. 

TRiTON vapura 30 eylllde 
gelip 5 Wriııci tapı. .. ,_,,_. 
Rotterclw,A...terd a we e.. 
burg •••• 1an .. ,. ..... 
cakbr. 
SVENSICA ORllNT 1 mw 
NORDLAND v •• 21 

agultalta llılıh l'le .... 
yllkl.I t•a,a•• - llel
terdw, il l•1t c.,rrt .., 
Da'llbis. Gaı n, Gı•'-1• 
O 1 ... .. • b 
ıewe CT up. -n 

için ,ak ......... 
BIRKALAND aıtM lf .,

IWde belde.melde oı.p .... 
terdw,Hamhw11 ...... C.. 
penbage, Dantlİg, Gdpia, 
Gotebarı, Ollo ve lakandinaY• 
ya limanlan için ylk alacakbr. 

HEMLEND metlrl 29 ey· 
lillde Rotterclam • Jr.mt.arg -
Bremen - Danblı • Gd,._ 
Goteburı - o.fo •• fsbadi
naYp imanları için ,ak ara-
cakbr. 

EGWGA POLSKA 
LEV ANT iDo11r1 1 eJlllde 

gelp 5 9Jllllde AaYen, Rot· 
tenlua, Ar.,._ n Ha... 
b.. ..... 
aMr. 

SARllCJA ..... • .,. 
........ D bk,A.t.., 
Dmliı • Gılsr , ' he 
içla,. ·' ı ..... . .,..., ...... " ...... 
kmiı•• T .... " Trt'la 
bm- •• rr.. m.u 
SPiicO 

-= F 

N V. 
W. F. H. Van Der 

1.ıre & Co. 
DEUTQIE LEVANTE LINIE 

G.-. b. H. 
AltT A vapuru S eylUJde bek

leniyor. 9 eylOle kadar Anven 
Rotterdam, Ham&.rg ve Bre· 
men Jımmlan için yük ala· 
caktır. 

PLANT npuna 15 eyl&lde 
bekleniyor. 18 eyhlJe kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ye Bı emen için yllk alacaktır. 

SOFIA motörll 24 eyllllde 
IMılllllliJ•· 29 e,lile kact. 
AM--. Retterd .. , Hamburı 
ve Bremen için yik alacakbr. 

ADANA vap9111 ' ~irinci 
tefrinde bekle..,.kte olllp 10 
bil'İllci tesrine k.._ Aa..., 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanlan için yllk alacakbr. 

ATHENA ..... 15 lıiaiMi 
teşrinde beklenmekte olan 20 
biriaci tefl'İne kadar Anven. 
R.tterdll& a..a.rı. Bremea 
hın' n ;p. ,lk alacaktu. 
Anle••• H.Ss tlit Hrr\aı 

TROYBURG .. ,_. 11 .,_ 
.... taWIJe içia t.klırrıLte 
... api •-sa .. Awnn Di
nld, ... _.,., H •-s li-
-hn .. ,..alacats. 

• ••• Ameraa E1qMwt u... 
EXPRISS ..,_.. 10 ., •••• 

... 'ı ılde .... 11 ., ... 

......BHhm,dt+• N...,.k .. ,.. .......... 
CC tFJJIMfA' C' 

Den Noıake Mi.tde .. ıalnje 
BANDEROS vapura 20 ey· 

lllde beklea•ekte olup Direkt 
Diillbrk,Ha•n Direkt, Die,,. 
Direkt ve No"eç lim..-.. 
içim )'lk ala.cMtJr. .. -.. 
S. A. Royale Hongroiae de Na· 
Yigatlen 0.-lie•e· MarRime 

••ıi•r•ll: 
DVNA -~· eıllllla 
toır~d. Nowisad, Badapeste, 

ralfllaYa, Yieaa•, Lba llmaa• 
lan içia Jll' .ıacakbr. 

...:.=~ DOROSTOR ••para 50 er-
llltde l>ekhmiJos. ltldeaee, .. 
1aa, G.lata w G hl& alaros 
........ Be .. at, Noöııd, 
Komarno. Budapeıt, Viye_aa 
Ye Linı için yllk kal.al ede
eelıtir. _ .................. --v.......,. isimleri, , ..... 
tarilaleri •• ...... tarifeleri 
lu&._.. lıfv lfr to ''lele P. 
rifilma. 

N. V. W. F. Haui V• Der 
z.. A Co. 

Biriaci ICordoa Telefon No. .,, ... 

illveten fiatfar 

Ziraat Mektebi Müdürlü-

C:..: .-L-- " 7.S - -~ ....... 
LK.. L.KL 

• 11 189- 75 2UOI Birinci · al ı' 
• 144 3'1 s:: ~r 2S 7 81 

18Mt Sade yal Urfa birinci 80 • 96 00 
•e6tebiaaizia 936 ~ ilatipa ip. 26-M36 t.llaiDde. aça~ 

......._. ~ ~- c:imi ,-- eıaaba pku taliLle11· 
e vwclilderf fial llJık Jaadcle flrlllmediji ve ekmeie efe talih 
ç '1 u .. pdn ...... OD p temdid edilerek 7.9.936 pazar• 

.... ••f tf da tarar açal eiıiftmear rtBtl· 
- "" 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefaıetile meıhur YEŞiL URFA SADE Y A~LARININ top
tu fiyatıu abf mahalli: lzminie Girit ha=-cla 

F. Simsaroğlu ve S. Her 
ticarethanesi deposuclar. 

DiKKAT: 2256 Numaraya 
telef• edilirse malaalliai&e 

kadar bir teneke bile •İpal'İfİDİa ghderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalide Urfa IO Di'Wf 
Ebtria Urfa 75 kmvt 
8iriaci Urfa 70 br111 

H. 3 3-13 

• Ferit 
_ .. awıı h•r •1;;• lıir•nld .......... 1ra... ft ... ,. ...... ··---· 

•• ----Wt 
Bahar. Albaclamlam. Dalya. Yaıemia 

FaL Muhabbet çlptL u...... "-i
Senia içia ltWllya. 

Yeni çıkan kokulanauz : 
Nerrıs Nuvu, Revkor Ferit 
Yakında çaiaca" kokatanmı• 

Krep Jorjet. Leylaltttra.t 
Bu ylkıek ve ince eserfer tawt çi

~eklerdea btih•al olun1118ftar. Bazer 
ve pbr isimlere atdanmayanız, 

S. Ferft isim \'e etiketine di •. 
M .. Dl!PO flFA acnnfel 

Hlkametmhin 

t • 

1 

lzmır Emrazı Sa e hastanesi baş 
he ·m ·ği den: 

H.t....-in 956 M.ti y .. na Iİİl !>aylak iWiyacuıdaa miktaı 
ve tallmlai &adan ve muvakkat emiu"8n qapla yuala ilif 
ve ebrek 20 p müddetle aça elcıiltmeğe koHlmupm. ı.tek
liter ıarfnameleri herglln lıallane BafllekimMjindea ahp ekuya
lil&leP. EbiMI= 4 Eyl6t 93' Ctiraa pi saat 11 de tepecikte 
Em• s..,. hutanesinde ya~cakbr. Uavakkat temiaatlamı 
mlrit ftya tn,metl evrak olara veıecek'eria eluiltme piiH 
lradar villyet veznesine yahmıalliı .IAauuır. 
Teminat Tabmia edilen fiat Miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
69 19 922 so 

1'2 M 21'9 • 
9000 kilo 

94 kalem 
tS-21-21-1 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BINASI TEL. 2(43 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 
1936 Londra ve Anversten ge· 
lip ~ bopltacakbr. 

FLAMINIAN vapuru agutoa 
sonunda Liverpool ve Swanse• 
adan gelip yllk bopltacakhr. 

Deataclae Levute • Liaie 
SAMOS •apan 23 apstoı 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anverıten ylik bo-

aria fa üJtesinden "plo 
nı, lablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal f;etindağ 
Hastalarım her slbı ubah 

saat clolamlaa .......,... 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muarenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma •e ah 8 den 10 a 

kadar mem•eket bastanetlİDde 

şaltacaktar. 
NOT : Vlnt tuiWeri, _.. 

pulum Wmı.i ........... 
retlerinin deiifikliklerinden me 
ıuliyet kat.al edilmez. 

F uvar için gelen 
lzmiria .. ,.. miafirleri 

Gazel bslİrİ ....... ı•diaiz beld 
de ...... .. 

bmiria - IJİ _, .... ..... 

· Eczacı Kemal Kamilin 
Ba çiçeği 
Kolonyası . 

il.kezi K....ıta addui Be,ter 
sokafl .... 

~üyük Hilal Eczanesi 
hvint. ı ... llecek en pk en illCle w ea 
..ıd>.ı ltecliyellia Ecuca Ke • .ı Klmila 

Bahar çiçeği kolonyası 
.. khr. lzmirde HilAl 82F ••• -..... a.1t·., dcWI T .. 

mleseete olma5 kolalal Ala· 
mini ....,._., hulna••ktatlU'. 

HiW ecıaaaeaini, eczacı Kemal. K&eifi 
itindeki ciddi7eti, kolonyalannı 

lzmirlilere sorDDuz. 

IL A 
Denizli orman direktör.üğii 

1 - Dı•iıli iWe Acı,apm ilç'ımdı a.ııı1ı111ın ,......................... ... .......... 
............ '47'7)adet .................... ,... .......... .,. 

2 - ArlmDa 16-9-9!1& ~......... ...a • 
zarf ..tiyle Dellhli erman mtkllrlllla .. ) 1.ı.ca1Ew. 

S - Beher gayri mamul metre mlb .... • lae•e& 255 
km .. t•. 

4 - M•vaklrat teminat (1161) liradır. 
S - Şurtaame ve mukavele projeıini görmek iıtiyenlerin ha 

mldclet içillde her glla ecwn mlcllrlllfllne ve Ankarada orman 
amam mldlrlllllne mlracat e4ebilder. 

29-30-1-2-3-4·5-~ , ısı PTt4) 

ôdemş Şarbaylığmdan: 
020 lira 8! kurut muhammen kıymeti elria llncası (clemir MI) 

açık ekailtmeye koaufmuwtur. ihale 14 9-996 bribille natta,• 
pmrteai gllall ıaat 15 de yapdaca•tw. ,_.. mallmat ...... 
iıteyenferin uray f>aPanlağına mlltae ... effemeterl ilin ohmıef. 

30--l-2 - 7l4t 

lzmir Ziraat mekteCi d~,1 

törlüğünden : 
Umumi ve hususi sebzecilik acL..t.lri kitap 2 hin cilt butı

nlmak üzere 21 • 8 • 936 taıihintlea itil.ren eiıAaeye lu A 
m"ltar. Tali,a.r numune ve pıtname,i dinlıtldlji .,le .... 
rehmrler. 

We 4 - 9 .. ?36 c... giiai. mt 16 da mektepte ya ... v-
iıadan tal'plerla IMISre. ........ r ..... ..., .., .. Si .... 
.,..Jak ••vaibt teminat maklnlzlarii. ..a11 altı ı 

21-21-1-4 (1711) • 
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•• •• hararetle kutlulandı gunu Zafer bayramı pazar -
1 

• • e 1 r 1 
.. 

bir ÇO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kahraman ordunun yiğit askerleri gece vakb fener 
alayları tertip ederek coşkun bir şekilde eğlendiler 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müstahkem mevki komutanımız General Bürhanettin Zafer bayramı münasebetile bir söylev verdi 

" . !"f 
t • 

Piyademiz geçit ıesmüıde 

30 Ağustos bayramı şehri

mizde geceli gündüzlü emsalsiz 
tezahüratla kutlulandı. 

Şehir bu münasebetle baş
tanbaşa donanmıştı. Sabahleyin 
erkenden büyük geçid resmi· 
nin yapılacağı Cumhuriyet mey
danına doğru şehrin bütün cad· 
delerinden kalabalık halk küt
leleri akın etmekte idi. 

Oene1a/ Bıulıaneddiıı söv/ev VC!iyor 

Sabah saat sekiz otuzda 
başta vali Fazlı Güleç olduğu 
halde mebuslar ve mülki, adli 
ekan grub halinde kışlaya gi
derek Müstahkem mevki komu
tanı general Bürhaneddin'e 30 
Ağustos zafer bayramını kut
lulamışlardır. Bu ziyaret esna
sında kışla önünde duran süel 
müzika ile askeri kıta tara· 
fından selamlanmışlardır. 

Cumhuriyet meydanında top
lanan halk saat dokuza doğru 
kesif bir kalabalık teşkil etmiş 
bulunuyordu. Buradaki merasime 
tam saat 9,30 da asteymen 
Fahrinin, Atatürkün heykeli 
önünde hazızlanmış olan kürsü
den söylediği bir nutukla baş
lanmıştır. 

Heykelin önünde vali, müs
tahkem mevki komutanı gene· 
ral Burhaneddin, general Ra· 
sim ve diğer komutanlar. be
lediye reisi, şehrimizdeki say
lavlar, mülkiye, adliye erkanı 
ile pek çok halk yer almış
lardı. As teymen Fahri çok 
alkışlanan nutkunda 30 ağus
tos zaferini nasıl başardığımızı 
ve nekdar müşkül şerait içinde 
muvaffak olduğumuzu dakika
dan dakikaya artan bir heye
çan içinde canlandırmıştır. 

Çok alkışlanan bu hitabeden 
sonra General Burhaneddin şu 
nutku söylemişlerdir : 

GENERAL BURHANED
DININ NUTKU 

Sayın yurddaşlarım, yiğit as· 
kerler .. 

Büyük bir sevinç ve tatlı bir 
heyecanla kutluladığımız büyük 
bayramımızın cihana hayret ve
ren safhalarını, menkabelerini 
genç silah arkadaşım Asteğmen 
F ehri mütevazi bir lisanla ve 
topluca anlattı. 

Büyük ulusumun kalbinde 
ebedi bir heyecan, yüce ordu
mun rubunda daimi bir kud· 
ret kaynağı halinde yaşamak
ta ve ebediyen de yaşayacak 
oian bu zafer hakikaten eşsiz 
ve büyüklüğü hudutsuzdur. 

Bu zafer. Türkün, esasen şüp
he götürmeyen ve tarihçe de 
müsbet olan askeri kudretini 
bir kerre daha tebarüz ettirmiş 
olmak ittbariyle; askeri bakım· 
dan sadece bir zafer olmak iti· 
bariyle, harp sanatının nümune 
ittihazına değer bir eseri olmak 
itibariyle bir kıymet ifade eder. 

Fakat, yalnız bundan ibaret 
değil. 

Bu zafer istiklal savaşının 

kat'i neticesini tayin etmiş olan 
bir zaferdir; ve bu itibarladırki 
kıymetinde bir özellik, ve özel 
bir büyüklük vardır. 

SAV AŞIMlZIN MANA.Si 
istiklal savaşı tarihte bir ben

zerine tesadüf olunamıyan ve 
alelade telekkilere göre, mu
vaffakiyelten ümid kestiren 
güçlükler ve mahrumiyetler 
içinde cereyan etmiş fakat bu· 
na rağmen muvaffak olmuş bir 
savaştır. 

Bu muvaffakıyetin sırrını, 

Türkün, yaradılışında meknuz 
olan hayat kabiliyetinde; istik· 
lal ve hürriyetine ze-rrece mu
samaha kabul etmez kıskanç· 
lığında ve bu kabiliyeti bizzat 
duyan büyük Atatürkün reh· 
berliğinde ve başbuğluğunda 

aramalıdır. 

YAŞAMAK HAMLESi 
istiklal savaşı, Türkün bir 

yaşamak hamlesidir. 
Türk; istiklal ve milli hudut

larının korunması için içtiği 

andı bu savı.şla, bu savaşı ne
ticelendiren büyük zaferle ye
rine getirmiş andını yerine ge
tirmekteki azim ve kudretini, 

Zafer b11yrammda vatı, Belediye 

yaşamak için kabiliyet ve zinde· 
liğini bütün bir dünya karşı· 
sında isbat etmiştir. 

işte bugün kutluladığımız 
yıl dönümünde burada toplan
makla bu milli andımızı bir 
kere daha hatırlıyoruz. 

BiR GÜN 
Türkün bu andından ve bu 

andı yerine getirmekteki azim 

r 
1 
' 

reisi ve general Burhaneddin 

General Bürhaneddinin söy· 
!evi mllteaddid yerlerinde sü
rekli alkışlar toplamıştır. Ge· 
neral Bllrhaneddinden sonra 
şehir namına şehir meclisi aza
sından Muzaffer güzel bir nu· 
tuk söyledi. Büyük zaferin kısa 
bir tarihçesini çizen hatib, za· 
fer bayramını hazırlıyan hare
ketin tarihi vaziyetlerini cidden 

.:::. 

Şelur namma söylev veren M ııza/fer 
ve kudretinden teğafül ederek iyi bir şekilde çizmiştir. 
bir gün varlığımıza, istiklali· Muzafferi takiben kürsüye 
mize, yurdumuza saldırmak de- çıkan Doktor Kamıran Kenanın 
liliğinde bulunacak bir düşmım parti namına söylediği nutuk, 
varsa, Türkü, yine başkuman· orada bulunanları coşturmuştur. 
danlık meydan mnharebesinde· Hatib nutkuna şöyle başla· 
ki ayni azım ve iman ile ve mıştır. 

o muuarebede olduğu gibi düş· KAMURAN'IN NUTKU 
manını imha edici kuvvet ve 
kudretle karşısında bulaca· 
ğında şüphe etmesin. 

DEVRiM HAMLESl 
istiklal savaşı bizatihi bir 

devrim hamlesidir de. 
Onun sonuçlarını bugün içe· 

ride muhtelif alanlarda tabak· 
kuk etmiş eserlerile ve dışarıda 
kazandığı siyasal muvaffakı· 

" 30 ağustos, büyük' Türk 
devriminin ilk hareket günü· 
dür. 

Bugün Türk milletinin kur· 
tuluş iradesinin tahakkuk gü· 
nüdür. " Sever " den M Lo
zan a kadar karanlıktan ay· 
dınlığa, eskiden yeniye bir 

Arslan deni:ı:cilerinıiz geçıt ıes11ıi111: 

millet iradesile, biz bugüne habere, topçu, jandarma, polis 
ulaştık. ve belediye zabıta kıt'aları 

1918 galibleri, siyasi formül- geçmişler ve halkın sürekli 
lerle, yeni bir (Magna charta) alkışlarını toplamışlardır. Ve 
vücuda getirdiklerini vadettik· ordunnn lzmir~~ki en büyük 
J • h ld h ki ·• komutanı olan mustahkem mev· 
erı a e a arı çıgnenen, kı· komutanı G 1 B h ' kd. • · · d.. enera ur a· 

ye ıgerını uşman yapan aca• neddini seliimlamışlardır. 
ib bir Avrupa haritası yap· FENER ALAYLARI 
makta tereddüd etmediler. 

Fakat, Türk Milletinin şe

refli ve tecrübeli mazısı 

istiklale, hakka yaldızlı vaad· 
ferle değil, ancak milli kuvvet 
ve milli savaş ile kavuşabile· 

ceğini bildi ve isbat etti. 
Onun için 30 Ağustos, yal

nız Türk tarihine değil, cihan 
tarihine de yaşamak kavgası

nın bir kerre daha isbat edil
miş kanun örneğini verdi. 

Arkadaşlar; Maziyi unutma• 
dık : On dört yıl önce, silahlı 

medeniyet, laburatuvarla~ıyla, 

bütün tekniği ile Türk yurdu· 
na ölüm saldırışı halinde yü· 
rümüştü. 

Fakat tarihin hiç bir çağın· 
da köle olmıyan, zafer ve şe
ref için yaratılmış olan Türk, 
tarihin seciyelendirdiği asker· 

lik ve hürriyet sevkitabiisiyle 
30 Ağustosta, kendisi için ku
rulan ihanetin, pusunun cezası· 
nı düşmanlanna çektirdi. " 

Çok alkışlanan bu söylevden 
sonra askeri geçide başlan· 
mıştır. 

GEÇID RESMi 
Önde askeri muzika olduğu 

halde piyade, hava, deniz, mu· 

Şehir geceleyin baştan başa 

Ordunun eıı geııç zabiti Falui 
söylev veıiyor 

elektrik ziyasına garkedilmişti. 
Şehrin muhtelif yerlerinde fe
ner alayları tertib edilmiş bu
lunuyordu. 

Denizde de liman işleri mü· 
dürlüğünün iki vapuru ışık 
içinde sabaha kadar halkı 
gezdirmişlerdir. 

Ordu evinde bu büyük gü• 
nün şerefine bir balo verilmiş; 
geceleyin kahraman ordunun 
yiğit askerleri fener alaylan 
tertib ederek geç vakitlere 
kadar evlenmişlerdir. 

yellerle görüyoruz. 
içtimai alanda şimdiye kadar 

tahakkuk etmiş devrimler; kül
tür, iktisat ve sanayi atanların
da hergün yeni bir ileri adım, 
yeni bir eser; medeni alemdeki 
mevkiimizi hergün bir kat da· 

,1---------------------------------------ı., FURUNLANMIŞ VE TAM URUTULMUŞ 

ha yükseltmektdir. 
Yar atıcı dehası, yüksek az

mü iradesi ile ve daima 
terakki ve muvaffakıyd yo· 
luna götüren rehberliğiyle bizi 
her gün bir kat daha ileri gö
türen büyük ATA TÜRKE son· 
suz saygı ve şükranlar ... 

Yaşasın büyük u:usumuz, ya
şa~ın ATA TÜRKÜMÜZ, ya· 
şasın yiğit ordumuz ... 

u G ERZ 
1 >..A. l3-c.J:ı:... -c.Jrıq-c:J:Ft 

Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 

u 1 
.A. :ı:._. I :N" I Z .. . 

Mobilya, Karoseri imalatı için ideal kereste G U R G E N D 1 R 
Satış mahalli - Hilal kereste fabrikası • Kerestecilerde Telefon No. 3776 

' - ~ 


