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Tetkik er yapıyor 

st e 
Binası lrİıne aiddir? 

e 
z • 

Istanbuldan pnzar günü şeh
rimize gelmiş olan Türkofis 
reisi doktor Mecdet A1kin dün 
Türkofis lzmir şubesi ile tica
ret odasını ziyaret etmiş ve 
Izmirin muhtelif iktisat işleri 
üzerinde tetkiklerde bulun
muştur. Doktor Mecdet bu se
neki lzmir fuarı üzerinde de 
tetkiklerde bulunmaktadır. Bu 
tetkikatı hakkında iktisat ve· 
kili Celal Bayara malumat ve
recektir. 

dl ye yaz atili 
Adliyenin yaz tatili beş Ey

liılde sona erecek ve tatil mü
nasebetile iş görmemekte olan 
mahkemelerle hakimler bu ta· 
rihten itibaren işe başlıyacak

lardır. 

Kamyonun bir . uçurum kenarında devrilmesine 
urtulma a ı bir m cızed·r rağmen yolcuların 

Yunanlı emlakinden olan 
Kordondaki merkez postaha
ne binasının Posta, teJgrnf ve 
telgraf umuın müdürlüğü na
mına istimlak muamelesi tesbit 
edilmişti. Bu binaya 26 bin 
lira kıymet tnkdir edilmiş, fakat 
bu kıymetin nz olduğu ileri 
sUrlilerek gayri mübadiller ce
miyeti tarnfından ilir zda bulu· 
nulmuştu. Bu yüzden istimi k 
mesele i m hkemeye intikal 
etmi tir. Milli cmlalc müdür
lüğü, gayri mübndiller elindeki 
bonoların itfası için müzayede· 
ye ç1karmnk ilzere bazı Yunanlı 
malları üzerinde tetkikler yap· 
maktac!ır. Fakat Yunanlı m l· 
Jarının sabşa konmaları için 
vergilerinin gayri mübadiller 
takdiri kıymet komisyonu 
tarafından ödenmesi hususi mu· 

lımir - Kemalpaşa şosesi olanl r, yaralananları k myon 
üzerinde Kavaklıdere köyü ilk içinden dışarı çıkarmış ve kur-
mektebi karşısındaki Belkahve tarmışlardır. Şoför Cemal de 
yokuşunun virajında bir otoma- yaralananlar arasındadır. 
bil kazası olmuş, beş kişi ya· Kazadan telefonla lzmire ma-

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapdan Satı 
~ 

Uz Um 

~ ralanmışhr. Yaralıların bir kıs- 1umat verilmiş ve derhal gönde-

Çu. Alıcı Fi at 
1359,S F Alyoti bi. 8 75 17 
504 K Kazım 8 25 13 
486 M J Taranto 11 18 
302 inhisar ida. 6 25 1 
180 D Arditi 10 50 14 
177 H Alyoti 8 50 13 
172 Albayrak 9 25 13 
170 Ş Riı H lef 7 50 13 
147 Vitcl 8 50 13 
129 BeşiJ.:çi Z M 10 14 50 
127 AR Üzümcü 10 10 50 
115 Tirifonidis 6 75 7 75 
106 S Gomel 8 50 13 25 

99 S Emin 9 625 14 50 
67 J Kohen 8 25 10 
61 Şerif Remzi 9 14 75 
52 T Erman 9 13 50 
28 H Alberti 7 25 l O 
22 H Papağoo 9 10 75 
21 Üzüm Ku. 18 20 
78 Klark 9 50 14 50 

3 G Abdull!h 6 50 6 50 
2 K O M Ali 14 14 

4407,5 Yekun 
41209,5 Eski yekun 
45616 umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
1110 A H NazilJi 7 12 

743 lzzi ve Ali 7 9 50 
317 Tütsü T 1 şir. 7 625 7 625 
169 H Şeşbeş 9 9 
167 F Pakers 8 8 40 
86 B Franko 7 75 8 
47 Ş Riza Halef. 7 25 8 25 
45 Benmajor 7 75 7 875 
22 ER Raditi 9 11 

2706 Yekün 
20364 Eski yekün 
23970 Umumı yekun 

Zahire 
Fiyat Çu. Cinsi 

522 Buğday 6 50 6 50 

mımn sıhhi vaziyetleri tehlü- rifen bir sıhhi İmdad otomobili 
kelidir. yaratılan alarak lzmir memle· 

Kaza kamyona fazla yük ve ket hastanesine getirmiştir. 

yolcu alınmasından olmuştur. Yaralılar Fatoş adında genç 
Parsa belediyesinde kayiUi olan bir kadınla, Mehmet eğlu Is-
iki numaralı kamyon Parsadan mail adında bir şahıs ve he· 
lzmire 2,'210 kilo kuru üzüm nüz adları tespit edilmemiş · 
ile 18 yolcu getirmekte idi. olan diğer iki erkektir. 

K myon, şoför Cemalin idare- Kamyonun uçurum kenarın-
inde bul nu,yor u. Zaten bur- da devrilmesi ıbir mucize ka· 

da halinde bulun n frenleri bilinden olmuş ve bu sayede 
bozuk ve bir buçuk tonluk yolcuların hayatları kurtulmuş· 
olan bu kamyon üzüm ve yol· tur. Tahkikata el koyan müd~ 
cularla birlikte 3,5 ton yük deiumumi muavini Orhan der• 
yükletilmişti. hal makina mühendislerini ge· 

Frenleri tam<ımen bozuk olan tirterek kamyon makinasını 
kamyon, çok dik olan ve mü- tetkik ettirmiştir. 
teaddit virajları bulun n Hel- Bu tetkik neticesinde oto· 
kahve yokuşundan aşağı İner- mobilin frenlerinin müteaddit 

ken şoför Cemal, kamyonu vi· yerlerinden eksik olduğunu, 
rajda idare edemiyeceğini, şo- birçok vidaların da noksan ol-
förün yanında oturan dört ki- doğu hatta vida yerine telle 
şiye söylemiştir. Zaten kam• tutturulmuş olduklan, otomo-
yon da üzerindeki ağır yükiln bilin tamamen hurda vaziyette 
tesirile yokuştan aşağıya iner· bulunduğu anlaşılmışbr. 
ken hızını gittikce artbrmakta Kar.adan mütevellid batanın 

ve gıcırtılar da devam etmekte hurda halde bulunan kamyonu 
idi. Şoförün yanında oturan dört sefere çıkaran mal sahibile şo-
yolcu kamyonun kazaya uğnya• förde olduğu anlaşılmış ve hak-
cağım anlamışlar ve derhal kam- lannda takibata başlanmışbr. 
yondan aşağı atlırarak kendile- Müddeiumumi muavini o zaman 
rini kurtarmışlardır. Şoför, bir aı: hidise yerinden lzmire dönerken 
evvelki kalabalık arasında kam- lzmirle Kemalpaşa, K ha, Sa· 
yonu idare imkanını bulama- lihli ve Manisa arasın işliyen 
makta iken dört kişinin kam- dört kamyonu durduımuş ve 
yondan atlaması üzerine vazi- beraberindeki makine mühen-
yete hakim olmağa çalışını~ dislerine bu kamyonların vazi· 
fakat frenlerin bozukluğu ve yetlerini tetkik ettirmiştir. Bu 
eksikliği dofayısile kamyonu kamyonların da diğer kazaya 
durduramamış, vjrajın yanı ba· uğrıyan kamyon gibi hurda 
şında uçuruma doğru gitmek bir halde ve frenlerinin bo-
üzere bulunan kamyonu son bir :zuk olduğunu lesbit ettir· 
gayret sarfile çevirmek istemiş, miş ve yasak olduğu halde 
bu hareket yüzünden kamyon şoförlerin yanJarına üçer dör-
sağa yatmış ve durmustur. der yolcu alınmış olduğunu 
Devrilen kamyonun içindeki 14 görmüştür. 
yolcu acıklı feryatlar kopar- Belediye makine mühendisi 
makta idiler. Yaralanmamış bu otomobillerin tablaları ve 

Şimdiye kadar lzmirde 

• 
bir 

s 1 
Arsıulusal 9 eylul Fuarı münasebetile Kültürparkta bütün dünyaca tanınmış büyük 

KL US Ki SiRKI 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Fuarın resmi küşadından K L U S K 
1
• 

itibaren: SiRKI 
trenle Köstenceye ve oradan 6000 tonluk hususi bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 

&-: L US K j S j R K J 40. büyük ~ago11dan ibaret olup 100 adet muh· 
. tclıf vahşı hayvan, 4 tane beheri 3 tonluk 

fıl, arslanlar, kaplanlar, ayılar, may3unlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 

şoförlerinin ehliyet cüıdanları 
alanmış ve seferden menedil
mişlerdir. 

Mülhalcatla bmir nrasınd 
işliyen yolcu ve eşy kamyon
lannın hemen hemen hepsinin 
bu halde oldukları ve makine
lerin fen heyetleri tarafından 
tetkik edilmeden sefere çıka
rılmaları yUzünden birçok k • 
zaların vukubulabileceği anla· 
şılmaktadır. 

Bu müessif hadiselerin önüne 
şimdiden geçilmek için sıkı 

tedbirler alınması lazımdır. 

Bağ satın alanlar 
Urlada 5936 senesinde açık 

artbrma ile sahlan bağ ve 
bağçelerden hn almış olan 
1880 kişi şimdiye kadar bu 
emlakin taksit bedellerini hiç 
ödememişlerdir. Urla malmü
dfirlüğü bu vaziyet karşısında 

hasebe müdürlüğünce islenmek· 
te, komisyon bu vergileri verme· 
ğe yanaşmamakta olduğundan 
sahşlar yapılamamaktadır. Iz· 
mirde satıl cak mühim mik· 
darda yunanlı malı varsa da 
yukarıdaki mani yüzünden s -
hşlar sür'atle yapılamıyor. 5 
Eyliilde milli emlak miidürlüğü 
Dikili kuası dahilinde bulunan, 
Yunanlılardan metrük Makaron 
çiftliğini satacaktır. 

bu sene bağlardan istihsal 
olunan üzümlerin bir kısınma Müddeiumumi baş 
hacız kuydurmuştur. Bunun muavini 
üzerine bağ sahipleri vilayete Bir ay iz;nle Kayseriye git· 
ve partiye müracaatla hacizlerin miş otan Müddeiumumi başmu· 
kaldırılmasını istemişlerdir. Vi- avini Mazhar Yuca şehrimize 
Jiyelçe bu mühim mesele tet- dönmilş ve dünden itibaren 
kik olunmaktad1r. vazifesine devama başlamıştır. 
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Alman piyasalarında 

Son hafta içinde ihraç 
mahsull r·nin satışları 

Bertin Türk ticaret odasın· 
dan Almanya piyasalarındaki 
ihracat mahsullerimizin son 
vaziyeti hakkında şehrimizdeki 
alakadarlara bir rapor gelmiş
tir. Bu rapora göre Hamburg~a 
mevcut üzümler ile konsinyas
yon partilerin satışı devam el
miş ve bu hafta yapılan mua· 
meleler içinde Hamburga va
racak partilerin dahi alıcı bul
duğu anlaşılmıştır. Aynı veçbile 
yeni mahsulden muameleler de 
biraz daha ilerlemiştir. 

1936 üzümleri üzerinden ya

pılan işler memnuniyete değer 
derecededir. Fiatlere gelince, 
gerek eski, gerek yeni mah
sullerin fiatlerinde bir hafta 
evvell<ine nazaran hemen hiç 
bir değişiklik olmamıştır. lzmir
den son hafta içinde alınan 
tekliflerde eski ve yeni mah· 
suller için yllz kilo başın sif 
Hamburg istenen fiatler şun· 
Iardır: 

1935 lzmir Uzümlerini derhal 
yükleme 7 ili 11 numara ara· 
sandaki üzümler 13,5 ili 19 
TUrk ı:rasıdır. 

1936 lzmir üzümleri Eylul, 
llkteşrin yüklemesi 7 - 11 nu
mara üzümler 13 ili 20 Türk 

lirasıdır. 
Iran üzümlerinden Izmir mal

larının 11 numaralısına muadil 
sayılan 1933 mahsulü üzümler 
idbalitçiler tarafından yüz ki· 
Jo başına Loko Hamburg 31 
Marka yani takriben 15,S lira
ya teklif olunmuştur. 

incir: Hamburg incir piya· 
sasında bir hafta evvelkine 
nazaran söylenmeje değer 
yenilik de değişiklikler olma· 
mıştır. Eski mahsullerin satışı 
gUçlükle ilerilemektedir. 1936 
mahsulünden ise henüz mühim 
işler kaydedilmediği ve fakat 
bu mallara alakanın yakında 
ba,hyacağı bildirilmektedir. 

Bu haftaki fiatler eski 
mahsul ekstrisma cenevin iz
mir naturel incirleri için yüz 
kilo başına sif Hamburg 
yine 8.75 ili 9 lira raddesin· 
dedir. Yeni mahsulün muhtelif 
kalitel~ri üzerinden şu fiatlerle 
teklifler yapılmıştır: 

Yüz kilo başına sif Ham
bug: 

Ekstrisma cenevin kilosu 68. 
70 tanelik 9 lira, kilosu 66-68 
tanelik 9.5 lira, kilosu 60-63 
tanelik 10 lira, hurda incirler 
6 liradır. 

~· 
Umum lzmir tüccarlarının 

nazarı dikkatine 
Fuar münasebetile lpekfilm şirketinin sesli filim makine· 

leri şehrimize gelmiştir. Mallarını bu fırsattan istifade ede
rek sesli ve Türkçe sözlü olarak filme aldırmak ve sinema 
perdelerinde bütün lzmir halkına son derece ucuz şartlarla 
rekla~. ettirmek arzusunda bulunan müesseselerin bugün· 
den ıtıbaren bir hafta zarfında hergün ELHAMRA sine· 
masına müracaatları. 
J'~,,,....,.. 
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uar 
Yangın yerinden hektarlarca 

arsa ayırıp, fikrine yeri şen 
idealini Kllltürı~ark ve Fuar 
halinde, dün; Başvekilimizin 

gfü~önüne serpen belediye rei
simiz Behcet Uzu tebrik ve 
takdir edecek kuvvetli bir ke· 
lime bulamıyorum. 

Belediye reisimiz, Kültürpar· 
km yaşını sekiz aylık olarak 
gösterdi, bana öyle geldi ki: 
iri, gürbüz, gösterişli yavru· 
ların yaşlarını soraul rn y şı· 
nın bir buçuk mi Ji faılasile 
haber verilir, tek n znr dey· 
mesin diye... Reis de eserine 
nazar deymesin kasdile bunu 
yapdı gibi geliyor .. 

KUltürpnrk ve Fuar belki 
· sekiz nyhktır, lakin fikirde 
beslendiği ve kağıd Üzerlerin
de görUndüğU tarihten beri 
se-kiz aylıktır. Yok sn doğuşu 
çok yaknıdır. 

Hele Fuar; iki ydnn dahd 
az bir ınman içinde bu hale 
gelmiştir. 

Tonlarca palmiyelerin yer· 
lerinden kaldırılıp bu; memle· 
ket elmas o!an parkta tuttu· 
rulması, yaşatılması, tarhlar 
açılıp çiçeklerle bezenmesi ve 
yeşil bir bah gibi gözleri, gö
nülleri okşıyan çimenlerin, ren
g renk çiçeklerin bu yanık 

yerlerde belirmesi [ .. üllürpar· 
km malı ve onları besliyeıı, 

büyüten, yaşatan belediye re· 
isimiz bir doktorun eseridir. 

Lakin bunlar arasında, bun· 
Jarm ortasında kurulan fuar, 
onun yegane şahseridir. 

"Kültürp:uk fikri reiste ya
şarken fuarın oraya nakli me
selesi tereddütlü idi. Bu tered· 
düd çok yakın bir zamanda 
kat'ileşti. 

Hiç kimsenin yalan söyle
meğe hakkı yoktur. Fuar işine 
başladığından , şu son iki gün 
önüne kadar ortalıkta bedbin 
bir hava esiyordu : 

- Canım, bu kadar dar bir 
zamanda bu olur mu? 

Oldu, yine tenkid ettik: 
- Camm yollar bozuk, ora

ya kim gider! 
Yollarda düzeldi ve pervasız 

yürünüp geçilecek hale geldi. 
Açılmadan iki gün evvel, ha

zırlanan fuarı gezdim, pavyon
ların önlerinden geçen yollar 
iki karış toz deryasında idi. 
Dediler ki : 

- Bu yolların yapılması 
mümkün değil, bütün eşya toza 
gark olacak, gelenler baştan, 
tırnağa toz içinde kalacak ve 
fuar berbad olacak .. 

Ben de bu fikre saptım, fa. 
icat, dün akşam üzeri aziz baş· 
vekilimizin açhğı fuarı ge· 
zen herkesin parmağt ağzında 
kalmıştır. Ne yollarda toz, ne 
ortalıkta karışıklık, ne her 
hangi bir noksanlık görülmi· 
yordu. Sanki tsrarengiz bir 
kuvvet bunları silmiş sUpürmüş, 
yollar beyaz kumlarla, asfalt
lar!n döşen,niş, cenneti andıran 
nur içine garkolmuş, şenlik ve 
şetaret fenerini sermişti 

Şimdi ben nasıl demiyeyim 
ki; belediye reisimizi takdir ve 
tebrik edebilecek bir kelime 
bulmaktan aciz kaldım. Hak· 
kım ver mı? .. 

Aziz Başvekilimizin .. mem
leket için devamlı bir müessese., 
saydığı fuarın şerefi; günlerce 
uykusuz knlan ve irade kuvveti 
yllksek Behcet Uz'undur. 

TOKOIL 
-

Tayin 
Kaçakçılık işlerine bakmak 

üzere lzmir adliye kadrosuna 
ilave cdHen müddcitımumi mu· 
avinliğine Dıkili sulh hakimi 
Hasan Fehmi tayin edilmiş ve 
gelerek işine başlamıstır. 
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lzmir Fuarının milli bir toplantı 

yeri olmasını istiyoruz_.. 
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' TÜRKIYENIN V ARLIGI 
- Baştara/ı J ıncı sahi/ede -

bir kültürpark vaı atmak fikri 
asil ve yüksek bir düşüncedir. 
Bu sene birkaç ay içinde elde 
edilen neticeler, ileride bu do
laştığımız yerlerin lzmiriu gü· 
zelliği ile ahenktar bir mec
mua olacağı ümidıni insanda 
kuvvetli bir surette uyandırı-
yor. 

SERGiNiN ARSIULUSAL 
MAHiYETi 

lzmir sergisi arsıulusal bir 
sergi olarak düşünülmüştür. 
Sene1erdenberi buraya dost 
memleketler iştirak ediyor. Bu 
sene Sovyetlerin güzel bir pav· 
yonunu gördük. Dost memle
ketin her sene her sabada yap· 
tığı terakkileri yakından gör· 
mek bizim için memnuniyeti 
mucib bir müşahededir. 

Sovyetlere lzmir sergisine da· 
ima ehemmiyetle iştirak ettik· 
lerinden dolayı bilhassa teşek· 
kür etmek isterim. Mısır pav· 
yonunun pamuk sergisi ve pa· 
muk sahasındaki terakkileri 
bende iyi bir intiba hasıl et· 
miştir. diğer eserleri de beye
nilecek haldedir. sergimize 
gösterdikleri alaka için teşek
kür ederim. 

Yunan pavyonu bize Yuna
nistanın istifade olunacak bir 
çok eserleri olduğunu gösteri
yor, zevkle tanzim olunmuştur. 
Yunan dostlarımıza da teşek· 

kür ederim. 
MiLLi BiR TOPLANTI YERi 

Arkadaşlar; lzmir Fuarına 
beynelmilel sahada büyük bir 
ehemmiyet kazandırmayı düşü
nüyoruz. Herşeyden evvel de 
lzmir fuarının milli bir toplantı 
yeri olmasını istiyoruz. 

Eğer biz bütün memleketin 
bir senelik iktisadi hareketini 
sadakatle gösteren bir sergi 
yapabilirsek asıl o zaman va· 
tandaşlar nazarında ve beynel· 
milel sahada nazarı dikkatı 
celbedecek güzel bir eser vü-
cuda getirmiş oluruz. ~ 

VILA YETLERıN iŞTiRAKi 
Sergiye birçok vilayetler 

iştirak ve muvaffakiyetli eser· 
ler teşhir etmişlerdir. Toplu 
bir yerde memleketin eserle
rini gördüğü vakıt, insan ken: 
di ihtiyacı için birçok kıymeth 
şeylere tesadüf ediyor. Bunları 
dışarıya tanıtırsak bu yüz~~~ 
memlekete servet girecegını 

umarım. 

iktisadi münasebetler her
şeyden evvel tanımak ve tanıt· 
mak meselesidir. Yalnız. ~ura
da eser teşhir eden vılayet: 

. . h" J • iz buradakı lerımız ve şe ır erım 
sahşlarının ehemmiyetli _olma· 
sına büyük bir emel. bagklamad: 
malıdırlar, Bütün şehırler en ı 
eserlerini tanımağa gayret 
ederlerse dahili ticaret o ka
dar artar ki bunun nereden 
geldiği tahmin olunamaz. Hal
buki bunun faydası herşeyden 
evvel sergilerden gelir. 

DAHiLi TiCARET 
Arkadaşlar, milletler!n. ha

yatında harici ticaret gıbı da-
hili ticaret de mühim bir rol 
oynar. Hatta harici ticaret da
ralınca dahili ticaretin geniş
Jiği bir çok sıkıntılarımıza baş· 
lıca çaredir. Memleketin muh
telif kısımları arasında karşı
lıldı tanışmayı temin etmesi 
hakımından lzmir Fuarı güzel 

Sergi gerek endüstri ve ge
rek ziraat noktalarından Türki
yenin varlığını tamamiyle temsil 
edemiyor. varlığımız bu gördü
ğümüz eserlerden fazladır, Çok 
fazladır. Bunun sebebini herşey
den f!Vvel böyle bir sergiye 
her vilayette ve her tarafta 
fazla ebemmiyat verilmemesın· 
de aramalıdır. Her vilayet ser
ginin eksiklerini tamamlayarak 
inkişafına hizmet etmeliclir. 
Vilayetlerimiz burada tanıştık
tan sonra gelen siparişlerle 
tanışmanın faydasını anlaya· 
caklardır. 

Bir çok mallar daha iyi teşhir 
olunabilir. Sergi aynı zaman
da insanın gözünü de doyur
malıdır. Ufak nümunelerin da
ha geniş mıkyasta. teşhiri ser· 
giyi büyük bir varlığa intikal 
ettirecektir. Sergide bulduğum 
mühim bir eksik İzmir civa
rında turizm için istifadeli olan 
bir çok şeylerin teşhir edil
memiş olmasıdır. Halbuki tu· 
rizm noktai nazarından çok 
kıymetli köşeleri olan bir yer
dir. Gelecek sene ayrtca bir 
turizm köşesi lazımdır. 

Arkadaşlar, şimdi bütün mem
lekete şamil büyük bir toplantı 
yeri ve arsıulusal büyük kıy
meti haiz, Türkiyeyi tanıtacak 
bir vasıta haline gelmesi için 
vilayetlerin, Iımir vilayeti de 
dahil olduğu halde daha fazla 
çalışması lazımdır. 

Biz aranızda hükfıme~in mes
ul adamı olarak bunu söyler
ken gelecek seneler daha iyi 
çahşacagımıza size söz vermiş 
oluyoruz. 

Türkiye kültür ve iktisadi 
faaliyetleri mütemadiyen heye· 
canda ve ileri hamlede olan 
bir memlekettir. Büyük bir 
kültür faaliyeti olan dil kurul
tayını kapadıktan sonra lzmir 
fuarını muvaffakiyetle açmış 
bulunuyoruz. Memleketimizi her 
sahada, ileriletmek için büyük 
Reisicumhurun yakın alakaları 
hepimizde hürmet uyandırmak· 
tadır. 

Atatürk lzmire gelirken, 
Fuara karşı büyük alaka gös
terdikleri gibi lzmirlilere selam 
ve muhabbetlerini götürmeyi 
de bena emretmişlerdir. 

Arkadaşlar, 
Huzurunuzda bütün İzmirli· 

lere karşı bu vazifeyi ifa etmek 
benim için bir şereftir. 

İzmirde binlerce vatandaşın 
buraya toplandıklarını sevinç 
içinde, memnuniyet içinde ol
duklarını gördüm. 

Gelecek seneler, birçok se
neler d:yerek uzatmak istemi· 
yorum. Geletek sene lzmir Fu· 
arını bugün gördüğümüzden 
daha iyi bir tarzda göreceği· 
mize kuvvetle eminim. 

lzmirde gördüğümüz. iyi ka
bulden dolayı lzmirlilere te· 
şekkür eder ve müsaade eder· 
seniz sizlere muhabbetle veda 
etmek isterim. ( Alkışlar ) ·-· Alman vergisi 

Viyana 31 (A.A) -Alman· 

l . . 'konulmuş olan bin ar ıçın . 
. khk verginin ilgası üzerıne 

mar k f' 
bugün ilk Alman ~e~yah. a ı-
lesi Salziğe gelmıştır. Bır çok 
oteller Alman l ayraklariyle do· 

YENi A81R Sahife a 

Son Telgraf Haberleri 
Italyan gazetelerine göre 

·r ürkiye-Suriye-lrak ve Afganistanın 
iş tiri kile bir konf er as toplanacaktıır 

Ankarada topla ıacak 
paktını tahakkuk 

Roma, 1 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri Tiirki
ye - Irak - Afganistan ve Suriyenin iştirakile 
bir Asya pakti konferansının pek yakında An
karada toplanacağmı yazıyor!ar. Bu gazetele· 
rin verdikleri haberlere göre, yukarıda isimleri 
geçen dört devletin hariciye nazırlara önümüz
deki 29 teşrinievel Cumuriyet bayramında ha-

Roman yada 

.. 
olan konferans Asya 
ettirmek içinmiş .. 

zır bulunmağa davet edilmişlerdir. Bu fırsattan 
istifade edilerek konferansın d1 ayni günlerde 
toplanması muhtemeldir. 

Diğer taraftan Paristeki Suriye heyeti dö· 
nüşte Ankaraya uğrıyarak Türkiye - Suriye 
arasında iki memleketi alakadar eden bazı 
meseleleri görüşecektir. 

kabine işleri 
Alman matbuatı Romanya siyasetinin 
yeni ~ir veçhe alacağını yazıyorlar 

Berlin, 1 (Ö.R) - Roman- 1 ~:Z'G]ffc"??""""'.'7-f7'''7T:%17m .. ·zrn·J·"f r:a::~rr:G:~7:7J~~T.:':JTI7~CTW~~ 
yada kabine tebeddülatı Alman tJ ~tl~t t J~ 
matbuatında içli b:r hoşnudi- ft 
yet yaratmıştır. Alman gazete- ~p 
lerinden bazıları Romanyanın 
dahili ve harici siyasetinin, 
Romen ulusunu yükseltebile
cek bir yola girdiğini yazmakta, 
bu tebeddülatın diğer hüku
metlerden bazılarının matbuatı 
tarafından tahmin edildiği gibi 
Romanya siyaseti üzerinde 
menfi hiçbir tesir husule gdir
miyeceğini, bilakis daha bariz 
bir sistem yaratmış olacağını 
kaydetmektedirler. 

O.. R) G Brikreşfcn bil [förüniiş 

Belgrad, 
1 ( · - aze- neşriyatının indi bir mütalaa 1 Vıyana, 1 (Ö.R) - Viyana 

teler Romanya kabinesinin de-
o!maktan ileri geçmiyeceği gazeteleri Titüleskonun yeni 

ğişikliği üzerinde uzun neşri-
k d. kanaatı daha kuvvetli sayıl- Romen kabinesi dışında kal-

yata devam etme te ır. maktadır. 
Pravdanın Bükreş muhabiri masından memnundurlar, Bu 

Tataresko kabinesindeki te- Bükreş 1 ( Ö.R) - Hükü- gazetelere göre Romen Kabi-
beddülatı mevzuu bahsederek mele mensub gazetelerden bi- ne~inin içinde mevcud olan 
Titüleskonun kabine dışında ri, yeni kabinenin, eski kal.ine tehlükeli ikilik zail olmuş imiş. 
kalmasının, Romanyanın si- tarafından yarıda bırakdmış Rayş Post gazetesi yeni Ro-
yasetinde menfi hadiseler olan işleri değişiksiz bir şe· men kabinesinin teşekkül tar-

Karısını 
··-Döverek öldüren 

bir adam 
Hiç sıkıln1adan başka 
bir kadınla yaşıyordu 

lstanbul, 1 ( Yeni Asır ) -
Küçükpazar'da Ali Riza adın
da bir balıkçı vahşiyane bir 
cinayet işledi. Genç karısını 

döverek öldürdü. Katil son 

zamanlarda karasını ihmal ede
rek başka bir kadınla yaşıyor 

idi. Kansının haklı şikayetle
rinden bizar olarak kendisini 
fena halde dövmuş ve öldür· 
müştür. 

O'-ZZT.7.72ZZT'I.LZZ7.7J.T./!Z7ZJ/P.Jl:Y...Y.~ 

- Romanya 
-

Titüleskoya 
Milletler Cemiyeti na
zırlığını teklif etti 
·-Baştma/ı binncı saltifedc-

N men milletinin Bolşevikliğe 
N bırakılmasından doğan endi-

şede aramalıdır. Sovyetler N 

birliğinin yegane müdafii 
şimdi iktidardan uzaklaş

tırılmış bulunmaktadır. Ro· N 
manyanın harb sonu tarihi- N 

nin en büyük hadisesi bu
dur. Bunun gerek küçük ~ 

~ antantın beynelmilel vaziyet- ~ 
N leri üzerinde yapacağı te ir- ~ 
~ leri şimdiden kestirmeğe im- ~ 
N kan yoktur. Maamafih bu N 

küçük antantın tefessühü ~ 
yolunda yeni bir emaredir. 

N Budapeşti Hirlap da Ro
~ manya hükumetinde yapılan 

bu değişikliğin her halde 
Nasyonalist demir muhafız
lar cemiyetinin iktidara işti
rak etmesine yol açmakta 
olduğunu yazıyor. 

rit!7.Z,.U..7..:L7.Z77.77.7J..7.7.7.ZZ7J..L7../..7-.ZJ 

itizar 
yaratmıyacağını, efkarı umu- kild~ tamamlıyacağını ve bu zını Romanyanın Avusturya ve Yazıların çokluğundan ötürü 
miyenin de bunun haricinde ya' 1 işler üzerinde yeni ka· Macaristana karşı bir mukare- (Aşk maceraları), (Katırcıoğlu) 
bir kanaat taşımtyacağını yaz- binece yeni bir sistem takib net politikası takib edeceğine tefrikaları mızı koyamadık. Oku-
maktadır. Fakat bu gazetenin olunmıyacaS?ını yazmaktadır. delil saymaktadır. yucularımızdan af dileriz, 
········································································~······································································································· 

lnğiliz ~ralı geliyor f Le Temps'!n neşriyatı 

Kocatepe ve Adatepe, Ita]ya elde silah oldu .. u 
kralı karşılamıya 2ittiler halde ne yapacak? 

- JJaşta1a;ı bmnct sav/ada- ~iliz sefarethanesinde bir ziya-
komisyon partide çalışmaların ·' fet verilmesi muhtemeldir.Kra-
devam etmektedir. Kralın Mo- lın ziyareti münasebetile bazı 
da'da yapılacak büyük deniz lngiliz detektiflerinin şehrimize 
yarışlarını Nahlin yatından geleceğini lngiliz sefiri tekzip 
takib edecekleri anlaşılmak- etmiştir. Sefir, lngilız hüküme-
tadır. tinin Türk zabıtasına büyük 

Istanbul şehri Kralın teşrif- emniyeti olduğunu söylemiştir. 
}erinde tenvir edilecektir. Kral Bir habere göre " Başvekil 
şehrimizin her yerini geze- lnönü lngiliz kralını Çanakka-
ceklerdir. leden karşıhyacaktır. 

Istanbul, 1 (Yeni Asır • Tele· Atina 31 ( A.A ) - lngilte-
fonla) lngiliz kralını Türkiye re Kralı Sekizinci Edvard ha-
cumhuriyeti hükümeti adına reketinden evvel Elen milletini 
karşılamağa memur general kendisine göstermiş olduğu 
Fahreddin Altayın riyasetindeki hüsnü kabulden dolayı memnu-
heyeti hamil Kocatepe ve niyet ve teşekkürlerini ve Yu-
Adatepe torpidoları akşam nanistanın tabii güzellikleri 
üzeri Çanakkaleye hareket et· karşısındaki hayranlığını bildir-
mişlerdir. Kralın şerefine in· miştir. ........... 
Macaristanda kabine buhranının 

yakın olduğu zannediliyor 
Viyana 31 (A.A)- Havas ajansı bildiriyor: 
B. Gömböş'ün sıhhi vaziyeti bir kabine buhranının yakın ol

duğunu tahmin ettirmektedir. B. Gömböş dün akşam Magyte
tery' den avdette gazatecilere sah günü hadiseler c~reyan ede
ceğini söylemiştir. 

-·-·-·-Paris 1 ( Ö.R ) - Umumiyetle Faşizm hakkında pek fazla 
antipatik o'mıyan Le Temps bugünkü sayısında Avelino nutkd 
münasebetiyle Mussoliniye - şiddetle hücum etmektedir. Bu ga· 
zett diyor ki : " Sulh bir iplik üzerinde duruyor. Bugünden son
ra, öyle anlaşılıyor ki, Mussolini bize silah elde olduğu halde 
hitab edecektir. Ve hini hacette sekiz milyon'uk bir orduyu se
ferber edebileceğini düşünerek sesini yükseltecektir. Böyle açık
tan açığa meydan okuyan bir vaziyette sulhtan bahsetmek gü
lünçtür. Mu~solininin şimdi söylediği sözler 1914 de Kayserin 
söylediği. sözleri ne kadar andırıyor. ,, 

Yugoslavya'da manevralar 
Belgrad, 1 ( Ö.R ) - Önümüzdeki hafta içinde Samajeste 

Kral 2 nci Piyer'in doğumlarının 14 ncü yıldönümü tes'ıd edi-
lecektir. Tes'id günü bütün Yugoslavya bir bayram hayatı ya
şıyacaktır. Bu münast?betle askeri manevralar yapılacaktır. 

••. riPI 

TA YY fl~RE Sineması 
Dinarlı Mehmed - Cim Londos 

1-
Ayrıca iki ' büyük filim 

PARİS HAYATI 
(Fransızca operet) Konşita Montenegro • Maks Derly 

2 G··ıd•• G•• } Fransızca - u uren oz er sözlü komedi 

1 REKf::~.~ ... ~~~9,.~Ş,.~ .. ~Ç.!~!X?R 1 
9 36 Senesinin en ..................................... . 

•• • •• • • •• • ••••• •••• ••• • • 

B. Gömböşüıı sıhhi sebeplerle istifa edece~i yahut muvakkat 
bir zaman için mezuniyet alacağı henüz malüm değildir. Har
biye bakanının derhal tayin edilmesi mdhuzdur. Harbiye bakan· 
lığına B. Gömböşün eski hususi kalem müdürü B. Charles Bart· 
ha getirilecektir. 

Yugoslav hukukçuları arasında 

Şiley T emple 
Her iki filim senenin en seçme ve en güzel filimlerindendir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seans saatları : Dinarlı ve Cim Londos maçı ile Paris 

Hayatı 15 - 18.20 - 21.40 

937 müstesna filimlerını 
··1··11··1··111:11:11111::1::::1111111111: 

1'111111111111111111 .. .. .. d l k ı 
Bu cum~ LALE sinemasın . a açı aca o an 

REKLAM se~glslnde göreceksiniz 

1 

Belgrad 1 (Ö.R) - Yugoslavyanın yüksek. hukukçuları. ar~
sında mühim tebeddülat vukubulmuştur. Temyız mahkemesı ha
kimlerinden en tanınmış ve emekli simalarla kidemli hakimler 
bu deiişikliğe tabi tutulmuştur. 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiyatlar : 30 - 40 - 50 kuruştur ... ' . . \ 
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Uçaklar Madridi bombardıman etti 
Bombardımanda kurban gidenlerin sayısı üç yüz 
kişidir. Şehir bomboştur. Halk dağlara kaçıyor 
Pari1, 1 ( 0.R) - Fastaki kib bulunduğu Nablin yab 

Asi I.paayol kanetleri aruıa• Saiki boğazından geçerken bir 
da General Franko aleyhinde kaprllye çarpmıştır. Köprü ve 
bir isyan çıkbj'I haberi teyid yat hafifçe hasara uğramıfbr. 
olunuyor. Vaziyet Asiler için Sierra, 1 (A.A) - Gaadar• 
çok vahim sayılacak bir şekle rama heme• baıtan apğı alev· 
girmİftir. Tetavaaıa cenubunda ler içindedir. Albay Asensin 
kanh musademeler vakubul· kumanda11ndaki milisler asilere 
makta olduğu iddia ediliyor. taarruz ederek bunlan püsk\irt· 
Söylandiğine g6re isyanın sebe· müıler Albay Mangadanıa eaı• 
bi general FrankonUD Tetuvan· rindeki kollar iıilerin geri hat• 
daki yahudilerden gece yan· :lannı meıgul etmek llzere Alto 
sına kadar teslim edilmek üzere De Leonu kuşatmağa devam 
muazzam bir meblig istemesi· etmişlerdir. 
dir. lr Son Rafaele ve Seova doiru 

Burgoı, 1 (Ô.R) - on e~-raf~ndaki harb çok kanh bar kaçan bir çok Asiler görülmüş· 
R 

~ 
ıekle girmiıtir. Vaktiyle aı Paris 1 ( A.A ) - lrun ve 
N asi bunun erkim harbi yesin· sair Guni nasyonaliatleria telı· 
de çahıan iki Belçıkalı zabit dit ettikleri mıntakalardan ek· 
şimdi lruna gelmİf olub bura· • Oeneral Fta11ko ve Molla serisi kadın ihtiyar ve çocuk 

d bük
A t U • eni milis göre hı tayyareler dlla gece mardıman kurbanlannın A)'lll olma~ llzere 6000 mülteci Ba· 

a ume c enn J . • d d la 300 ki • L-•!t J 
kuvvellerini talim ve terbiye Madri~ telıri therm e 0 .. ta· f1J6 .,... 0 ayor. yonne gelmiftir. Fransız ma· 
etmektedirler. rak bırçok • bomba.tar yagdır· • Undra 1 ~A.A) - . ~oyter kaaıab bir salgın çıkmama11 

p . 1 (Ô R) _ Muhtelıf mıflardır. Bırçok bıular yıkıl· &J8DllDlll Atina muhabırınden: için çok tiddetli sıhhi tedbir· 
ans, · I haberlere maş, yangınlar çıkmıfbr, Bom· Kral Sekizinci Edvardaa ra· )er almı,lardır. 

kaynaklardan ge en ................................................ - ........ - ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... B;t;.;d;- Rusyada Sovyetler T roçki 
Tevkif at mı var? 

Roma, 1 (Ô.l) - ltalyan 
gazeteleri Rusyada tevkifatm 
devam ettiği hakkında haber
ler neırediyorlar. Kınmda Sta• 
lin aleyhtan tqekldlller mey· 
dana çıkanlmıf. Batomda bir 
çok tevkifat yapılmq •• 

Yeni Am - Tu Ajaua bu 
ha*hıi · ıt•1ı'ir. 

Italyaya gelen 
Turistler 

Roma, 30 (A.A) - Resmi 
istatistiklere gire. 1 Atutoa
tan 20 Aptosa kadn ltalya· 
ya 460,000 ecnebi gelmiştir ~ 
bunun 116,000i Fraaldt SS,OOOı 
Alman, 45,000 i A....ıarJab. 
72,000 i Iniçrel .. 27 ,000 i 
lngilizclir. 

Ken Mari 
N ... ret mewl ._llellfı ... 

Loedra Sl ( A.A ) - Gae
en M..., llaYI koidellJI al
IDlfbr. Bu ıemi Atleatilc de-
• • • N ..1t-:.. -tte SO • n1Z1111 ormaaum-

31 mil alrat ,.,.- maka
bil 30 • 63 mil llr'atle " Nor
maaclidea ~ .. sı dakika 
daha enel ...ı olmak aare
tiJle prbcla prb .......... 
tir. Gaeea ...,, •• ,... !'
ıefer Ambro9e Upt • Bir-
büope Sock ....... olup~ 
,.. 2S ... ı 57 ....... ,.. 
pılmıfbr. 

Bir •ulh komlte•I 
teıekkDI etti 

Moıkova, 30 (A.A) - Sov· 
yet seaclikalannın teıebbDsil 
Bıerine ıulh için bir hareket 
komitelİ teıkll o!unmuştar. 
Komiteye sendikalar ve komi· 
niıt gençliği mllmeuilleri, ilim 
adamlan, muharrirler ve saire 
dalail btalaamelda .... 

Brtbel cllll)'A nlh konıre· 
sinde Sovyetler birliğini bu 
komiteden bir heyeti murah· 
basa temsil edecektir. 

Polonya -Fransız 
münasebetleri 
PUİll, 1 ( A.A ) - Polonya 

onlalan batk ma.un• paeral 
RJcls S.ipala Part.ı zipre
tmda bableden laformati• 
ıuetui diyor ki : 

Ceaeral Franua•• pimi 
m...&IMae tema,aDariade delil 
api umaacla Amapa meae• 
leleri hakkmcla b&Jllk bir ... 
laJlf buledijini de girecektir. 
Soma aual Lehistan Alma· 
,.,. ftJ8 dijer herhagi bir 
devlete ...... dejilse Fran· 
... da ı,ı.c. ....._ olma· 
chim "- mlplaede ede· 
cektir. 

Macar naibi döndü 
Blldapette, t (A.A) - Naib 

Amiral HortlaJ Avuataryada 
yapblı aY aeyalaabaclaa din· ....... 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
pavyonlarını 59, 60 saydı 

mutlaka geziniz 
Bu ........... ıa reretbl• en son modarn 
mollllr•lerl girip llarran kalacaksınız 

ve Norveç Vatansız kalacak 
Oalo, 31 (A.A)- Dııbakanı 

B. Koht Oslo'ya avdet etmif 
ve Sovyet · elçisinin T roçkinin 
ikameti hakkındaki beyanabn· 
dan ve Ceaevrece tedhitçiliğe 

kar11 beynelmilel muahede ya
pılmaıeına dair cereyan eden 
aahalıerelerdn-lndmeclerek di· 
yor ki: 

Noneç bu ka,bil bir mua· 
bedeye ittirik edecektir Mama· 
fih Norveç meseleyi beynelmi
lel hukuk cephemden Ye Sov· 
yet Rusya ile dostluk mllnase
betlerinin noktai nazarından 
mutalea edecektir. 

ŞIJ•P mebus oldu 
Paris, 31 (A.A) - B. Cbi· 

appe Paria 16 1DC1 intilıab 
dairelİDill ikinci kuma tarafm
du olaa B. Luteyrie'aia 1e· 
rine meb• aeçiDlftir. 

B. Cbiappe 6488 mllntelaib
den 4618 Din reyi ile ıeçilmİf'" 
tir. Ondan ıonra Sosyalist na• 
mzedi 7SS rey alm fbr. 

Arab komitesinin 
tebliği 

Kadla, 31 (A.A) - Arab 
Ylksek lromitean.İll netrettiii 
bir tebliğde eıcllmle deniyor ki: 

Belgrad, 1 (Ô.R) ._ Oslodan 
bildirildiğine gare Troçki aley· 
bine Rosyada şiddetli neşriyat 
devam etmektedir. Bu neşri· 
yat siyasi mlicrim Troçkiye 
biç bir hGkAmet sınırlan da· 
bilinde barınma fırsatı veril
memesi iste~ llzerinde birlet
mektedir. 

Kraliçe Mari vapuru 
Southampton, 1 (A.A)- Bu

gün Qeen Mary limana girdiği 
1!aman çok heyecanh sahneler 
c.reyaıı etmittir. Mavi korde· 
lanın yeni sahibini tebrik eden· 
ler ara1111da Normandie sahip· 
leri de vardır. 

ltalyan elçisi 
Viyana, 1 (A.A) - ltalJnm 

yeni Viyana elçili Salata ba
glln buraya scelmif ve bemea 
vazifesine baılamıfbr. 

Mareşal Fevzi 
Çakmağın teşekkürü 

Ankara, 31 (A.A) - Ge11el 
Kurmay baıkanı Marepl Fevzi 
Çakmak yllbek zaferin on 
dardllncü yıld6n6mli mln&M· 
betiyle ordu n•mına alauı ol· 
daju retmi •e haaaai tebrik· 
lere ayrı ayn cevab vermek 
mümklln olmadıtından bilmu· 
kabele ıamimi tebrik ve tqek· 
klirleıinin iletilmesine Anadolu 
ajanmaı tavsit buyurmaflardar. 

Y&ksek komite Irak hlikt· 
metinin tınısutunu kabule 
karar vermiftir. Ba arada grev 
mıntakavi komiteler konferan
ııaın içtimaına kadar devam iskan müdürü Çeımecle 
edecektir. Glçmen işlerini mahallinde 

Vaziyet biç bir değiıiklik hazırlamak için vilAyet iakla 
göstermeden ayni vahameti müdilrl Tahsin dOn akpm 
muhafaza ediyor. Çepaeye gitmiıtir. 8. Tahsin 

D kt O t 
.. • oradan Alaçah, Karaburun, 

O Or • pera or Urlaya geçecektir. 

Arif N. y UI CU •Doktor operatö• 

M~~::.~~:~:::~~==·::~~ Ceva~ Al~so 
her gUn ikinci Beyler sokağı Merkez hastanesi 
Milıayede salonu karşısında Operatörü 
78 numaralı muayenehane· Hastalarını hergiln saat 3 
sinde kabul eder. ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
ELEFON: Muayenehane 3393 sokak ıerbetçi karşısı No. 81 

Evi 404 de kabul eder. 
Ev adreai: Karantiae köp· Telefon muayenehane 3315 

rücle Berat a ....,.. .5 ~~-~T111e"le,fo1n~ev!i~3!!20!3ll!!! 

Kurultayın bir tebliği 
Türk d·"': kurultayı, genel 

merkez üyelerini seçmiştir 
lstanbul, 31 (A.A)- Üçüncü 

Dil kurultayı bugilnkü toplan
baıyle mesaisini bitirdi. Ve ma· 
arif Vekili Saffat Ankanın 
gO.ıel bir nutkundan sonra da
ğıldı. 

Saat 14 de baıkan Saffet 
Ankan celseyi açtığı vakıt 
salon hıncahınç dolu idi. Bu 
kalabalık arasında başbakan 
ismet ln6nü, Dahiliye .vekili 
Şllkril Kaya, Haric~ye vekili 
Tevfik Rüttil Aras, Nafıa ve
kili Ali Çetinkaya, Milli mü
dafaa bakanı Kbam Ôıa p, 
birçok general ve saylavlarla 
ecnebi ilimler gaze çarpıyor· 
du. Sekreterlikleri Zerrin Dil
menle lsmail MOıtak Mayakon 
iığal ediyorlardı. 
Başkan celseyi açb. Zerrin 

Dilmen cumartesi günkü celse
nin zapbnı okudu ve ittifakla 
tasvib edildi. 

Proğram mucibince bundan 
evvel dil kurumu namına oku-
nan tezlerden Ye ecnebi profe· 
a6rlerin nuta1danndan sonra 
B. serisinrı dahil olan hususi 
mahiyetteki tezler okunacakb. 

Fakat azalardan Türk tı.rih 
kurumu baıkam Hasan Cemil 
Çambel ile verdikleri bir tak· 
rir herine ıimcliye kadar oka· 
nan tealer kili addedildi. Ve 
buıusi tezler dil kurumunun 
allkadar kollan tarafından in
celenmesine karar verilerek 
ilmt ve idari komia1oalann ra• 
porlannın okanmaba batlandı. 

ilk okunan rapor güneş dU 
teorisi ve dil kartılatmalannın 
raporu idi. Mesaisinin mevzuu 
itibariyle ehemmiyet itibRriyle 
baıta gelen bu komisyona bü
tla ecnebi profuirler dalail 
bahmaywlanlı. 

KwaltaJDl ve dB kuramllllllll 
bel& bqh hecle6ni iaceleyea 

bu komisyonun raporu tiddetli 
alkışlarla karıılanclı. Ecnebi 
ilimlerin de tamamen tanib 
ederek imzaladıklan bu rapor
da yalnız Fransız ilimi JonDenJ 
logiliz profesiSrll Sir Deniss• 
Rosaeun imzalan bulunmıyorda. 
Bu iki profesör de esasla muta
bık olduklannı mikadaslrinaa 
bildirerek imıa merasiminden 
evvel ıehrimiıden aynlmıı ba• 
nuyorlardı. 

Istanbul. 31 (A.A) - Oçla• 
cü d.I t u1tayı baıkanhğuadaa: 

Oiioc k d 1 kurultaJllUll 
toplanmasınl kuUulama yolanda 
yurd içinde ve yurd dışında 

ge'en ve imzalan basbnluak 
kuru taya dağıtılan binlerce 
lulufkir telgraf ve mekttıblara 
d'l kurultayının candan teıek· 
küre Anadolu ajansının tawas
ıutu rica olunur. 

latanbul, 31 (A.A) - Üçiin· 
cü Tilrk dili kurultayı baslru• 
lığından: 

24 Ağustos 1936 da Dolma
bahçe sarayında açılan 3 &Del 
Türk dili kurultayı bir haftahk 
verimli bir çalışmadan son a 
31 Ağustos 1936 akpmı soaa 
ermiftir. Kurultayın aeçtiii dil 
kurumu yeni genel merkez 
kurulu: 

Baıkan Saffet Anku, ıe
nel sekreter lbrahim Necmi 
Dilmen, Saymıtn, Besim atalaJ 
ve Gye Ahmet Cemal Emre, 
Al Canib Ya.tem, Huaa Ra
fit Tokat, lımail lllftak lk· 
yalroa, Naim Onat •e Refettm 
mftrekkp olarak kuru1mutblr. 

Kurultay b&ıkanhğı bu bir 
haftalık çaltşmade elbirliği göı

teren bütün kurultay üyelerile 
yabaaca dil hirlikleriae Ye ~ 
lauri1et imik par&hie blk.-
lerl ................. ... 
tetelddlrlerW WIAfr. 

General Mola mütareke akdi 
teklifini müsaid karşılıyor 

Madricl 1 (0.R) - lapanyacla ili kawvetleria ............_ 

claa ıeaeral llola, mltareke akdi için yapllaa teklifl«e if11r1k 
etaek Di1etiade oldat- bilclirmittir· Si,......._ .... 
hıUe kon ... alan ili lamaadanlan ., ............ ._._.._. 
de ....... ~ilk bir babada mlak .. ecllleceklr. 

••••• 
Salibin muhakemesi Sanayi müfettifi 

Etrefpqada berber Alanyab lktiıad Vekaleti aanayi mi-
Hüseyni atdnrmekle ı:caınun f ettiflerinden Nazım tehrimiae 
marangoz Salibin muhakeme· gelmiı ve hmirdeki llD8İ ml-
ıine diln ajırcezada devam euuelerin vaziyetlerini tetkike 
ed:1-:.a:r. Vak'avı -ttrenlerden b•tlamatbr. 

......,... 1 • •"' Naam, Fare iatirlk .... 
Mlnir adında hlr çocuk atan· sanayi mleuuelerimizia •al-
maktadır. Mllnirin lkiçeşmelik yetleri ile de allkaclar olmakta 
caddeaiade Cemal oilu Alinin ve tetkikler yapmaktadır. 
evinde bulandajıı anlqıldağm· M.....,rln kanunu 
dan Mllnirle Alinin mahkeme- Memarin kuaDUDun 34 ..._ 
ye celplerine karar verilmit ve maddui hakkında de•let ....-
muhakeme bqka bir ıüne umumi heyetince ittibu edilea 
bankılaufbr. karar vila1ete seJmittir • ................................................................................. ~~--.-.. 

,.-11 mir ve Taşra 
BAY ANLARINA MÜJDE 

iki Buçuk Llraı• e aybk garantili Permanat 
ve aaçlarmma zerafeti renıini mahafaıa etmek iıtiyorsamz 

1\tl:UTL.A.:K.A. 
KARANTiNADA: ti~=-~r':'S.!:! 
det tuvalet ulonuna uğrayınız. 

r:tlfll. :l: ~ 11 u•t•L &l!S1U 

En son model VELLA markala ondiiluyon makinesile 
saçların gUıelliğİni, zarafetini bozmadan iatenilen pkillerle 
en modern formalar yapıhr. ··-·-·· Senelerdenberi muhterem müıteriler"nden g6rdBili raibet 
ve teveccnh münasebetile 8 EYLUL PANA tlRINlrt 
devamı müddetince bir sürprız o mak ıçın fljat Uda lıı1ıi 
mlbim tenzilih yapmışbr. 
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Başvekilimiz vap111da lldlıre vekiliyle göıüşüı•or ...... 

- flaş tarafı ı ıncı salu/ede - r FUAR KAPISINDA 
Saracoğlu, Valimiz, Bele- Saat on yedide •. Fuarın açıl· 
diye Reisimiz, sabık Parti maaına yarım saat kaldı .. Fuara 
başkanımız Avni Doğan, Halid giden yollarda gözleri çt:len 
Onaran, Hacim Muhittin, Hay- bir çahşma var. Kordon boyu 
dar Rüştü, Sadettin, şehri- polis ve belediye zabıtası nok-
ınizde bulunan generaller ve talarile muntazam bir şekil al-
yüksek kumandanlar, mülkiye mış .. Fuarda sulama makine-
erkanı, matbuat erkanı ve sair leri faaliyet gösteriyor.Her yer 
zevat tarafından karşılanmış- muntazam sulanmış. yaz sıcağı 
!ardır. altında serin bir hava esiyor. 

Başvekilimiz vapurda lzmirin Ve her dakika geçtikçe, fuar 
muhtelif işleriyle alakadar ola- kapısına kadar uzanan "kalaba-
rak bıı iş için azami ehemmi- hk sabırsızlık gösteriyor. 
yet verilmesini ve her dürlü Belediye Kültürpark kapı-
fedakarlığın yapılmasını emret- sında tertibat aldığı için herşey 
mişlerdir. intizam içinde sıralanıyor. Da-

Başvekilimiz saat tam on vetliler, davetiyeleri üzerinde 
dördü on geçe lzmir vapurun- yazılı numaralara göre, yerle-
dan refakatlerindeki zevatla rini ahyor. 
birlikte çıkmışlar ve hararetle FUAR AÇILIRKEN 
istikbal edilmi!Jlerdir. Başveki- Saat beşi yirmi bir geçiyor. 
limizi Pasaport vapur iskelesi Kültürpark kapısında yük-
önünde on binlerce lzmirli al- selen devlet bayrakları dalga-
kışlamıştu. Burada bir askeri lanırken geriden uğultu ha-
kıt'a başvekilimize resmi seli- ]inde ( yaşa ) sesleri ge1iyor 
mı ifa etmiş; ve askeri muzika ve sevgili başvekilimiz, refa-
muhtelif parçalar çalmıştır. katlarındaki ıevatla birlikte 

Başvekıl koıdonda binlerce ha/km arns111da rara olmak gezi)or 
Başvekilimiz karaya ayak ba- fuarı şereflendiriyorlar. 
aar basmaz askeri kıtamn ve Şimdi herşey yerli yerinde-
jandarma, polis, belediye za- dir. Başvekilimiz fuar antre-
bıta memurlarının önünden ge- sindeki zevat& iltifat ediyorlar. 
çerek ve kordonu dolduran oo Saat beş buçuk... Kültür 
binlerce insanın arasından yaya parkın önüne konan hoparlörde 
olarak Şehir gazinosuna git- bir ses bağırıyor : 
miıtir. - Pavyon sahipleri, başv~-

ŞEHIRDE GEZiNTi kilimiz geldi.. Şimdi merasım 
Orada beş dakika kadar bir başlayacak.. Herkes pavyon-

istirahattan sonra otomobiJlerle larında bulunsun .. 
Alsancağa kadar gidildi ora
dan dönülerek Mustafabey cad
desini takiben Fuara gidildi 
Fuar dıştan görüldükten sonra 
otomobiller yine Mustafabey 
caddesinden dönerek Cumuri
yet meydanı, lsmetpaşa bulvara 
Gazi bulvarı, Mezarlıkbaşı, lki
çeşmelik, Eşrepaşa, Bahribaba 
parkı üstü, Hastane, Karantina 
caddeleri takib edilerek Göz-
tepeye kadar bir gezinti 
yapı!dı. Dönüşte sayın Baş
bakan ve arkadaşları vila
yeti ziyaret ettiler ve vila
yetten Ordu evine gelerek 
Fuarın açılma zamanına kadar 
istirahat eylediler. Saat on ye
di yirmide Ordu evinden çıkan 
Başbakan tam saat on yedi 
otuzda Kültür parkta idiler. 
Başvekil caddeleri dolduran 
on binler!e halk tarafından şid
detle alkışlanıyor ve halkm : 

- Yaşa lnönü, varol Başba
kanımız sada!arı ayyuka ç:ln
yordu. 

/3a~ ~·t'kıl 11'11 lwı•a ista.c;1•01111 
Biraz sonra ayni ses devam 

ediyor: 
- Başvekilimiz geldi. Töre

ne başlanıyor. 
Filhakika bir iki dakika son

ra askeri bandonun çaldığı 
istiklal marşiyle törene baı

lanıyor. l.tiklal mar.,mız 1.avak-
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Başvekilin neş'eli IJir pozları 8aş~·ckil, belediJ'e m'sinm 

kiletJerimiz ve Trakya umum 
müfettiıliği ile valilerimiz, milli 
bankalarımız, ticaret odaları ve 
sanayicilerimiz bu milli iktisad 
davamızın tahakkuku uğrunda 
yaptıkları kıymetli yardımlar

1111tkun11 bekliror 
ta ve KnltOr park yolunu 
dolduran binlerce insanın aayğı 
slik6tn içinde dinleniyor. lstik
Jil marşını müteakip belediye 
reisimiz doktor Behçet Uz, 
her cümlesi ayrı ayrı a1k•şla
nan şu nutku söylüyor: 

BELEDiYE REiSiNiN 
NUTKU 

Sayın Başbakanımız ismet 
lnönü, 

Atatürk devrinin yurdumuza 
getirdiği çeşitli saadetleri ve 
feyiz)i eserleri daima büyük bir 
minnettarlıkla anan ve bu eser
leri kanlara bahasına korumağa 
her zaman hazır bulunan biz lz
mirlilerin arsıulusal altıncı iz. 
mir Fuarını bizzat açmak lüt· 
fünde bulumanızdan ve bu mü
nasebetle Jzmirimizi şereflen
dirmenizden dolayı duyduğu

muz büyük sevinç ve minnet 
hislerimizi arzetmeme müsaade
nizi yalvarırım. 

Bundan dört sene evvel Ak
denizin bu şirin sahillerinde 
Türk hale miyetinin muhteşem 
kudretini canlandıran büyük 
kurtarıcı aziz Atatürkün hey
keli de yüksek başkanlığınız
da açılırken, fena bir talih 
eseri mühim bir kısmı yanan şeh
rimizin yangın harabelerinden 
az zam·mda kurtulması için 
azami gayret sarfedeceğimize 

söz vermiştik. Bir şehir hayatı 
ıçın çok kısa olan o zaman
danberi her işimizde bize yük
sek teveccühünü esirğemiyen 
Gumhuriyet hüktımetimizin yar
dımları ve siz sevgili Başba
kanımızdan aldığımız direk
tiflerle bu hara beler içinde 
modern mahalleler kuruldu, 
parklar, bulvarlar açıldı. Cum
huriyetimize Jayık memureler 
vücuda getirildi. 

Bugün de, genç Türkiyenin 
kültiirel ve ekonomsal varlığını 
i<:e v dışa göstermek an acında 
bulunan yeni bir eserin (KÜL
TÜRP ARK ile ARSIULUSAL 
AL TiNCi JZMIR FUARI) nın 
burada yüksek başkanhğınız 
altında açılmasiyle, lzmirin 
yangın yerlerinden kurtulma 

lınkkı11da ma/iima' alll'or 
davası kat'i olarak bitmiş, 
şehrin göğsündeki genış ve 
muzır yaranın yerine gün 
geçti!:.çe kıymeti yüksele
cek bir mamure kurulmağa 
başlanmıştır. 

Önünde bulunduğumuz bu 
36D bin metre murabbalık yan-

gm sahasının idftde yapılan 
işler ancak sekiz aylık bir ça
hımanın mahsuJOdtır. 

Bu yıl daha çok Fuar kısmı 
üzerinde çalıştığımız bu parkın 
heyeti umumiyesi hükumetimi
zin sıcak himaye ve yardımla
riyle umduğumuzdan az bir 
zaman sonra müzeleri, muhtelif 
spor yerleri, kesif ağaçhklarıyle 
bütün bir şekilde meydana 

dan ve müşterek çalışmanın 
verdiği bugünkü neticeden 
haklı bir gurur ve zevk duya
bilirler. 

Arsıulusal lzmir fuarı, bu 

~~~ 

Başvekil paıwyuda madm 
çıkmış olacaktır. 

Kısa bir zamanda hazırlan-

mama r11stıtüsü pavı•onumı geziyor 
kıymetli yardımlar, Zevkli, ih
timamlı ve feragatlı çalışmalar 
sayesinde daha şimdiden yakı
nımızdaki Fuarlardan çoğunu 

geçmek istidadını göstermiştir. 

muma çnlışılan bu eserin, he
nüz tamamlanmadığını ifade 
ederken, aynı zamanda söz 
vermek isteriz ki, lzmirin yan
gınlıkları içine atılan bu um
ran adımı, her geçen yıl daha 
müterakki ve daha olgun bir 
varlık göstermek için şaşma

dan, azm ve enerji ile devam 
edecek, bu günün ve yarının 
çocukları Cumuriyetin bu gü
zel eserinden daha geniş bir 
şekilde istifade edeceklerdir. 

Sevgili Başbakanımız; 
Altıncı Arsıulusal lzmir fuarı, 

sizin yüksek alfıka ve himaye
niz ve kıymetli lktisad vekili· 
miz Celal Bayarın şükranla 
karşıladığımız yardımlars saye-
sinde bu yıl, iştirak eden fir
maların ve ziyaretçilerin çok
luğu, atraksiyonun kuvvetlen
mesi bakımlarından daha olgun 
bir mahiyet kazandı. Fuarda 
vilayetlerimizin yetiştirdiği mah
sulat ve el sanayii işleri, planlı 
Cumhuriyet endüstrisinin yek-

Fuarımızın bu süratlı inkişa
fına hizmet eden ruh ve he
yecan; her işimizde bize reh
berlik eden ve bilhassa muasır 
medeniyet işlerinde bizi titiz 
bir üstünlüğe doğru kuvvetli 
hamlelerle yürüten Kemalizmin 

.,.,,,. ""'!, rı;.~ 
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Medeni dünyada her geçen 
yıl daha büyük muvaffakıyet 
ve sempati kazanan hükumeti· 
mizin doğruluğa ve barış se· 
verliğe istinad eden bu siyaseti 
Fuarımızın arsıulusal sabadaki 
inkifafına da hizmet edeceği 
muhakkaktır. 

Fuarımıza iştirak etmek su
retiyle gösterdikleri samimi ve 
yüksek alakadan dolayı dost 
Sovyet ve Elen hükümetlerine 
ve fuarımıza ilk defa iştirak 

ederek değerini artıran çok 
değerli Mısır hükumetine hara
retle teşekkür ederiz. 

Önümüzdeki ııllar daha mü· 
sait bir zaman içinde ve daha 
olgun bir varlıkla hazırJanacak 
fuarımıza bugün iştirak etme· 
miş bulunan dost devletlerin 
çoğunun geleceklerinden ümit· 
Jiyiz. 

Fuarımızın bu yıl taşıdığı 

hususiyetlerden biri de muh
telif dost memleketlerden bu 
vesile ile şehrimize bir çok zi-
yaretçi gelmekte bulunmasıdır. 
Bu neşeli günlerimizde aram.
za karışan dostlarımız lzmirde 
kendilerinin istirahatları ve eğ
lenmeleri için mümkün olan her 
tedbirin alındığını görecekler-
dir. Bütün lzmir halkı dost zi
yaretçilerin emrindedir. Şehri

mize gelen ziyaretçiler Fuara 
görmekle memleketimizin ihra-
cat emtiasi hakkında yakından 
bir fikir edinebilecekler, lzmir 
ve civarındaki kıymetli tarihi 
hara'>eleri ziyaret etmek fırsa
tını da kazanacaklardır. 

sek ve kudretli hamleleri, 
ziraat ve kültür sahalarında 

eriştiğimiz feyizli tekamül et
rafh bir şekilde temsil cdilmeğe 
çalışılmıştır. 

ırJikalan panamı gt•zivoılar 

Türk mühendis, mimar Vt' 

dekoratörleri yurda şeref ve
ren yükseliş bi!.gilerini bu 
sene daha ihtimamlı bir mesai 
ile, ince, zarif zevkleriyle he
mahenk olarak lzmir fuarında 
göstermek imkamnı elde et
mişler ve binlerce Türk işçisi 
kızgın güneşin, tozun altında 

gece gündüz büyük bir fera
gatle bu eserin vücuda gelmesi 
için çalışmışlardır. 

Fuarın bu yıl yeni ve daimi 
yerine kaldırılmasından doğan 
güçlükleri yenmemizde başların
da sayın valimiz Fazlı Gnleçin 
bulunduğu çok değerli umumi 
viliyet mecliıile şehir meclisinin 
yaptıkları yardımların büyük 
bir hi11esi vardır. BOtün ve-

eseridir. Sevgili Başbakanımız, 
Ulusumuzun ve Yurdumuzun Bu törene başkanhk etmekle 

Altıncı lzmir Fuarında temsil ve Türkiyenin her tarafından 
edilen erg n hüviyeti yanında, 
büyük ve sevgili dostumuz 
Sovyct hükumetinin ve kendi
lerine karşı sıcak dostluk his
siyle mütehassis olduğumuz dost 
EJen ve Mısır hükumetlerinin 
ince bir zevkle hazırlanan pav
yonla:ında bu asil ulusların 

ekonomik, endüstriyel ve kül
türel varlıkları cazib bir su
rette gösterilmekte ve Fuarımı
zın kıymetini arttırmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti hüku
metinin siz Sayın Başbakanı
mız tarafından def aat ile ilin 
edilen iı birliğini ve karşılıklı 
anlaşmaya müstenid ticari mü
nasebat tesisini hedef ittihaz 
eden siya.eti Fuarımızda da 
KOzel bir mıkr.• bulmaktadır. 

gelen yurddaşlarımızın sevinç
lerine sevinç ve şeref katmakla 
lzmirlileri coşturdunuz. Şükran
larımızı yüksek huzurunuzda 
bir kere daha ifade ederken, • 
şartsız, hudutsuz bir e~emen-
likle yaşayan Türk ulusuna ve 
Türle yurduna bu saadetli gün· 
feri gösteren eşsiz Önderimiz 
Atatürke karşı ıduyduğumuz 

ebedi minnet, saygı ve sevgi 
hislerimizi kendilerine Jütfen 
ibliğ buyurmanızı yalvarıyoruz. 

Yaşasın Türk ulusu, yaşasın 
TUrkiye Cumhuriyeti, yaşasın 

Atatürk, yaşasın İnönü. 
iSMET INÖNÜNÜN 
HiTABESi 

Belediye reisinden sonra sa· 
yın ve çok sevsıili baıvekillhiz 



l-.t lalal klrıllye çıkarak 
.. ıa. 1aita1teJi nriJ•laı: 

_ Şu hareketli gllnlerinde 
iz • ileri a-ada .ell ln-k 
içia pWi- .............. bll-

t&a memleket içia KYileD " 
h• w bekler• llir mtıe.
ıe.e J.aliae pbnille pk 
ebemmi,.t .-erijOI m. . 
bir beledi,.-.. Yillfetill, 

veklletleria ye birçok Wl1et-
leria gtuel bir eser merl••• 
getirmek için çok çahfbldarmı 
clialedim. 

Fakat neler ppdmlfbr· Fi· 
kirlerimi sergiyi g&rdDkten 
ıonra daha etraflı ..,.emek· 
liiime ma.aade eder1eniz 
timdi sergiyi •çalım. Ve hep 
birlikte ılrelim. (Alkıılar) 

KURDELA KESiLDi 
ismet In&nil ktirıiıden ine· 

rek Fuar kapımadaki konie
ı.,. kesmiıler ve ugur dileye
rell içeri girmiılerdir. Bu sıra· 
ela btitiia davetliler de Baıve· 
kilmizle birlikte Fuara ıirerek 
ı .. irin sekiz ay giY la.a bir 
Zlllban içinde bazırlaclıiı eseri 
a-miıl•dir. 
BAŞVEKiLiN TETKiKLERi 
Baıvekil alkıtlar ar..-1• 

pnyonlara doiru ilerlerken 
Belediye reisi doktor Behçet 
U. kendilerine izahat veriyor. 
Eneli prk hah kampaayasımn 
paYJOll• _.. ...,. cnaew 
pavya:•• ı1r•ılır • cıaani 
pavyonunda hah da imal ecli· 
lip edilmediPi ........ Ku 
eutitlıll paYJODuncfa leDÇ 
kızlar batbakana kendi yap
bklmn put 1 t D ikam ettiler. 
Tire pavyoa•da CeW Ba,.r 
kendilerine mut ... " 
dedi ki: 

- Tinde bir K..lir ipi fab-
riU. ,..._.Cllİ& 
~ _..,.. ... , ...... 

bat mlifettiı Lemi Akaula iza· 
hat verdi. Wadealer pavronaaa 
uzmı madiy.e tetkik ettı1er. 
Fazla Balk ... Omega saatJan . ,.., rna• · 
,,. Fulı 8-lb•• iltifat ettiler.

ODALAR PAYYONLARI 
Buraa, lıtaoW. bmir, Ma· 

la,a, Maniıa T...-odalan 
,_yonlannı da .... ile ve -D azadiye ettiler. 
Gai Anteb Tiar• .... • pav• 
,_anda lrı z a' laaklunda 
i-.t aldılar. 

Rahmi FalW w lmrdef)eri 
kllele ve deıl ld ı ._ pavyo
... a, oyuncdp Klmm pav· 
,_Jannı ve Yalanazadeler hala 
pBJonunu, Oztba Karam• paw· 
,..mm taköarle g&clller ve 
ır.clileriae Oa1aJCuıi11Da paw· 
,_anda tan llllil .... ik· 
.._ .liWi. M_... e.W pav-
,_ı.._ ela ı•illkteD ...... 
Trak,. t•JI ı +• ıtll&er .. 
Patyona girerba .-.,_ P-
Del mllfettiti G...... lCIUm 
Dirifr•e: ONU ··-- )\. ·~ - G&rlllyor ki tabii batka 
tedib baıkacbr. 

Generaf it,_. ... a:Talt 
-'vor· 
~.~ p;yyonu-.zlllMnWir. ~ 
l'.a detiliL 

Trakya paYJOB• ltilt"8bm 
• çolt tutabilııa paYyoadar. 
e.ada kendiferiae analık hak· 
'-da çok faydalı izahat ve
.... Mukayeseler g6sterildi. 
Bit peyyonda Trakyaya ait 
C9ala bir tablo bOtllD ,azleri 
çMti : Trak,.adan Mr manzara 
U,unlar. ve bir klyll km 
o19rmut ko)'Ullfara !>akıyor. 
Betbakan bu k6çllk kıza g&ç• 
.._ olup olmadıjını 10rdular ~ 
K.cağıı: 

- Muhacirim cevalHnı verdi. 
MI bu sırada locama ıiaJi 

bir yerinden yanık &ir ia•al 
ıai Jlkleri dolduruyordu. 

l~HISARLAR PAVYONU 

verdi. Baıvekil bu i.U.h alAb 
ile dinlediler, it bmk .. nıa 
kömilr pavyona gezildi, denizli 
paYJOD11nda 1er&i bezler hak· 
kmda verilen izahatı lktisad 
Veld& Celil Bayar tamamla
ddar ye yakında Denizlide ipek 
İfİllİD de yapılmağa baılanaca· 
iam ıö7lediJer. 

ŞEKER F ABRIKASI 
PAVYONU 

Şeker fabrikası pavyonunda 
grafikleri tetkik ettiler.Buradan 
Slmer->&nka geçildi. Bu bina 
ciddea çok muhteşem bir halde 
inşa edilmiı ve büyük zevkle 
dlşenmifti. Burada general 
Klzım Dirik mimar Necmed· 
din emreyi kucaklıyarak C>ptli 
ve kendisini tebrik ederek 
Başbakan• takd'm etti. 

Sümerbank pavyonunda Sil· 
merbanlr fabrikalanndan maa· 
da, diğer bütün ,erli mah imal 
eden fabrikalarımızın mamalltı 
ela vardı. Bunlar hakkında 'en· 
dilerine uzun izahat verildi. 
SOVYET PAVYONUNDA 

Rus paYyonuna gir idi. Bu· 
rada Wr bayan tarafından ga· 
yet gDzel Türkçe olarak bil· 
tin e8el"ler hakkında verilen 
izahab Baıbakan dik•etle 
dinlediler. 

ismet fnhl haradan Mı11r 
pavyonuna geçtiler. Burada en 
pir llnarm pamak i.._ıatt 
6ssiHe clarcbtlar. Pn7on.la 
Mısır hOktm~tiai temıll etlen 
zat Baıveldlimizia incelemek 
istediji amllere ayn ayn ce
vablar veriJGla 
ı.-t Waa •rda: 
- p ..... fiati ...... -

addır? 
MlSIR PAVYONUNDA 

- llillaiddir eksellm. 
- M.....&a ,..- aeripb 

t.WW ediheit mhlir? 
- Eve!ce edilmitti• Fakat 

timdi lriçlrir ta'odld blma-
llllfhr• 

- Mısınn bllfün pamuk lca· 
lilıllli L•U. . 
midir? 

- Evet. ebef .. s. tam.da 
d8rt nevi pamuk teılıir ecfiyo
rm. Kalitelıerimis ipliklerin 
anar.tuna gfire dört kısma 
aynlmıtbr. Bmlar bet, cllrt, 
uç buçuk, iç santim boyun
dald ipllrlenlr. En iyi kalite-
mi• .............. kl.,& 

Bapell .......... .,._ 
diier' lmımlaaw pmif, M..
ra Dlaire nimanelerini, 11_. 
ıeneleriai •JR .,... tetkik 
etm·p. we .. -. Yw ,... 
,_. _.,,•it'erü. 

YUNAN PAVYONUNDA 
Yunan pavyonunda Yunan 

•ouoloıa Bapetilin ıaaDerine 
dikbtle cenh Yeriyordu. Yu· 
•niatanua muhtelif sanayi is• 
tibsalltmı, m telıirlerini birer 

... •' 't+' 7 ----~ ... o ..... .., ••• 
- Biz turizme çok ehem• 

mi7et veriy--. Tlllİlm '9k 
mmaiye Ya •lil.. ibti,.ç 
tllferea bir ltfltl 

BaıveldJl: 
- T-. Yunan...,_ ai&i 

TlrlliJeyf • allka • 
mühim meıelelerdeaclir. 

ICOlllOloe saaa)'i iallı-ft iz.
rinde iki memleketin elbirlijile 
çalışoıasına da te ... ~r. 

GECEKi ZiYAFET 
Pavyonlann 1..ezUmesi bm..

da hitam kl11111f " fuar io
mitaiPc.e .....,._ zi7afette 
hazır bulunmak lizere BaıvekiJ 
ne Veiilhr w diğer duetl 
zewal f•r ıainosuqa gitRİI• 
ferdir. 

Ziyafet çok samimi ıeçmit· 
hr. Macer orkestrntaHt kud· 
ıetle caldıiı parçal• 1"I gece
aia .... ha-v.-ı arlbrm•fbr. 
~etia ıOlftma dotnı be· 

Jediye reİlll doktor Behçet Uz, 
~ Sw7alat cum.iyetleri 
ittihadı merkez ticaret ...,.. 

Bwadan iahisarlarm • •te
l• pavyoauaa peildl Ba pav• 
"'9da batlllldlr lbrahim B-.. 

na Tlrldre laaritdl ke• 
ltlıi .... ;~t:-~~::·•-a.: 

• o= 

tebrik telınlmı okum .. tur. 
Telgraf fURr : 

SOVYETLERIN TELGRAFI 
lzmir anmı.al har komitai 

başkam doktor Behpt Uza, 
Ar11.ı.aı lzmir faanma açıl

ması .... sebetiyle canclaa ma
vaffalo,et temennılerimisi arze. 
der Ye memleketlerimizin mite
kabil mlna.ebabnm inkipfma 
hizmet edeceği flpbesiz baJu. 
nan payyoaumumn taaziminde 
vaki olac J.izmetlerinizden do
layı aamimi teşekkiirJerimin 
kabnlilnl rica ederim. 

Telgraf uz1rnun coşkun te· 
zahlrah ile kar11Janmııtır. 

Doktor Behçet Uz : 
- M&saade edeneaiz dost 

Sovyet Cumhuriyeti baldunda 
yapılan ba candan tezahliratna 
Sovyet Soayaliıt Gomlıari1a.. 
Jer ittilaadı deniz ticaret oda
Jan ,_.. Wldinnek iateri.a, 
dedi. 

IZMIRDEH A YRD.IŞ 
BapelQl Lmet laaai ~e 

kendisine refakat eden •akil-
ler Jİme halkm ca•daa teza
bDratı _. ... .ta furd-. p..._ 
port ıs•ele.n.e htmitfer, .,_._ 
da emirlel"iDe 1DU11tuır bala
n• motirl~de lzmir vapanma 
v .. ı,ludlr. 

Batvekil ıelarinaizdea ayn
lırken de etrafındakilere fuara 
lzmir ulkuua biytik allb
auulan çok ıerinç duydakla-
nnı ve ba e1eıia türin iktı
ıadi hayatı llılelİllde Miyll bir 
rol oynı~catına kani olcluk· 
larUu dylemiılerdir. 

iKTiSAT VEKIUMmN 
MOŞAHEDELFJU 

lktiıat veDI Celil s.,., 
tnubabirin Wtiw0

• nı cnabea 
Batvekilin pk "elt olu aaz .. 
lerine illve edecek Wr 8'zleri 
olmadıi-t f..,. sftnl ve 
muvaffalmyetft llir _. old.
ğunu, ha ..... hededea ı~lı 
duyduğma llflemekle iktifa 
etmiılerclir .. 

hmir v.,.. ıece aaat 21 de 

lmalr ...... , ...... n: 
1 - Belediye -ıık ft aka· 

nadan mllfttl sokağında çak· 
... .. z rb 28130 ..,... 
kir8' •• aeıaelik ldrua 
alb ,. lira hadel ............... 
le n bafUtiplikteld prbumte 

·~ llir ... elik ldrw 419/ 
936 ~ - uat 16 da 
aplr arbnNa ile ihale edilecek
tir. lftirak içia lak bet lirahk 
muvakkat temiaat makbazile 
ı6yleae• tin Ye aaatte eacl
mene refinir. 

2 - Eski debaihane çayı
nın mecruım t91kil eden bl
ylk ana laflmm bir lmmm .. 
tamjri İfİ S9018 &ra bedel 
ketifle 419/936 cama - H• 
at oa altıcla 11Ç1k eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve tart• 
aame.W Jlraek lzen hele
diye baf lalbeadisriifae. ifti
rlk lct. ii yir.ı .taka buçuk 
&raldt mnakkat teminat mak· 
bazile sa,lenea g6a n uatte 
endmeae phir. 

3 - Yetmit • W 1&8 bi
nada ,.... dlrt •• • .. 
iplik& n eln atmufer tazyike 
m&telramml •e.,ıı metre hor-
tua almacakbr. Bedeli mt1ltua• 
meni beher mekom yiz kark 
l>et k111'11flaa yedi Jh yirmi 
bq liradır. Açık ekailtme ile 
ibaleai ba, kitiplikteld •rt.a· 
ma veçlıil• 4191936 ~ pi 
aaat oa •lbdecLr. ~ içia 
elli bet liralık auvakkat temi· 
ut makbun veJ& ı..aka temi• 
nat mektubu ile ı6ylenen glln 
ve saatte eacOmene gelinir. 
69 (1711) 20-25-29-2 ....., ................................... . 
limı•dae uzakla11rken etraftan 
yap .... lan y&kseliy'>r, ismet 
ln&nll'ntl llirkaç saat evvel kea• 
di aralan.da g8rmekten sevinç 
we saadet du1an lzmlrliler P.. 
• 0111111 pek kısa ılreD lair 
zi1arfllea ıonra ıehirclea •J· 
nhıpm da ayni coıkaalllkla •· 
Jimlaaakta idiler. 

69 ...................................... ~ 

HOSEYIN AYIN 

Mobi!ye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek H,.... ......... i 1
811 ... it lnrille iabal ediBr. 

llilll E..Wr mlkllri,.--. : 
~~ ~~ 
475 Barnovada eski lıtanbullu oğlu IUmlİJle -' Ye 

timdi Manda mean meıulıdillde 51 .tebr 464- .... 
re bağ n ~de M aıl8ç. 2515 81 

486 Burll9ft B.,r.r ıokaıtmfa 20 ald 18 taj nmnrall 
110 metre ...... .... 66 08 
ICahramaalar e.li Aii~e timdi Aydm demiryofu 
S. 95 eald 15 taj No. lı 99,60 mette it. arsL 100 00 

_, Bwaı ua T•ppall•,. S. • taj aı zıalt 121, Si met-
re murabbaı aru. 121 31 

.-S ICaıantİll& f evziJe S. H bpı numara• 271 m•e 
•-bbll ••ele•• eY. 151 00 
Baca qaia mahalle Çit, ıokak 4 uki ve taj nu-
maralı tlOkkaa. 60 Ol 

491 Buca apit ma .. lfe .W lfeet... Jelll •11«,• 
C. 62 eıki 64 taj mımar•lı 62,56 metre murabbaı 
4111rkla • arı..- .... 'Jt • 

494 Buca yukan ma1'alle uki geniı y. Zafer C. 62 
uld 50 taj .._.,~ lsalav•ane. 400 00 

495 Baea •it malıalte Uza S .. 38 ffkt!lttaj ...... 
nh kahvebaae. 100 00 

Yalmutla yalllr emvala a.W;tetW -ı»etla ~ ._,.. ~ 
tertib tasfi1e veıikaaiyle &denmek lzese • ~ • m.Wetltt 
.arthrmaya lroealmuttur. ihaleli t7-~9!d petpmh ,uDI IUf 
16 Uıhr. Allalana Mill1 Emllk mlld&riyetiDe alracaatlan. 

226 ım 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Yeni mali1e teıkilib kanunu İzmirde tatLik edilmiıtir. Karataı 

ve Efrefpap ..ıiJe ıali elıri Beyler IOiağında şamlt Mft 
numara "6" 8.ptnk •llfe .. beaiae ve Mahmudiye mıı,. 
ıiıiaai Birillci Kwdoadald 7enl mali:pe pbeaine ve Tilldlik 
maliJe pbeti a..nalam malip tuheaine ve Karpyaka anlfl 
ıubeai ikinci Kordoitda 19' aumarali Aı...cak mialiye ıabeaflıe 
_. " .... eclillll. Ke7fiP.t mlblıa..• lla;.•~ 

--5 ===;-

llDJJ EllLAK llODORLOOONDINı 
v •• h dosya 
Ne. Eira 
618 Buca aşağı mahalle h6k6met caddesinde 19No.lu arsa 1500 
88S Turan Menemen caddesinde 47 eski 236 taj arsa 4800 
466 Daraiaç Paıahköprtl Selimet sokak bi14 No.lu ar• 5'00 
857 Tepecik Arsı..lar •kajlnda 67/69 eski ha••• ft. 1800 

nn anaaı 
534 Darağaç ParalrkCSpra caddesi 87/89 taj No.lw un fab- 4500 

rik1111111a 1/6 bisaell 
873 Burana Çinar meurhjaada l~ .. rıe bajla 415 1'81 

hissesi 
474 Turan Menemea caddui•de 173 taj numarah 1453/SO 1500 

metre ara 
719 Buca Mecidiye Foryesi caddesinde 7956 metre tarla 1800 

Yukanda yazdı Yunanh emvalinin mülkiyetleri kapah zarf 
..aıue • fil• mlddetle artırma1a konaı-.. ke de talip pkma
dajlndan 27 Ağustos 936 tarihindea itibaren Wr ay •licldetle 
temdidine karar veriJmiştir 

28 Eyltıl 936 Pazartem glnl saat 16 dad1r. Alıalann millt em· 
ilk müdiiriyetine mftracaatlan m (1799) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Eau No. 1eri No.m Newi Depnitom 

T. L 
2S1 Osmaniye caddesi '37 mnıtaa 20 
191 Salhane tramvay caddesi 323-323.1 ev 20 
789 Kanp hinr m. arayıcı S. 3-J dftlrfrh S 
196 ikinci kordon Humli wolralı 444-2 e• 70 
511 Bayındırlı çarıısı 4 dlldrtlt 8 
96!-859 Burnova Balıkcıba11 çiftliğinde iki tarla 8 
'26 Bayralılı Barnon cacfdeıi 73 ev 10 
951-952 Akdeniz m. Sald&Je- cad. 38 taj hamam ye mağaza• 25 

nın 6-44 hiuelİ 
9J3 Karataı dokuz eylal aokak 136-11 O ev 40 
273-1 Darağaç Şehitler m. Ma- 96-98-100 depo 40 

belde. maar Hbk 
410 Lrata, QrlumiJe IObk ıs .. , 
691 Balçova yıkık kay albnda 24 dönllm tarla 10 d8nDm bai 6 
701·8 Kaatq doku .,... Mbk 1M eY 10 
701·1.B ., • • 120 n 8 
511 BayılMhrll Pfl'SI 2 -~ 5 
59 Murabıt çarııaı kızlanğaa ••• 25-20 oda 2 
W-1 Karataı ıetaret ... 14 a.in alt kah 8 
C. No. 
17 Mahmudiye m. kireçlika1a S. 8 12 
9 llİllcİ _..,.._.,. RaWINAa Sc 2, 4 

9-1 ikinci Sllleymaniye R.W.ala S. t, 4 s 

M.-Wr .... l' 
~~ 11ıı1ıı11Iwı ......... ·u-.. -. ııı .-ı111a 

4 
5 • 

Si .. 
.., ..... 
ew .. 

........ iiiiiiiiiliiiiiiilill5iiiiiiiiimiiiliiiiiiiiiililil&lliiliilllilRI ................ ~ 

lzmir birinci icra memurlu· { lzaaall 8lellll Ticaret 
j •••~ Melnurla ı 

---~latr: ...... l da lbbKe N:tlCuta f'ah· 
1f namanCla o6ırm•'tr lren ,.._ 1 fa•• o.taht ticaret •Mea ikametglla P1eçlıul GIA· anv•aile l1111wde F nıipap 
diı Dikilıon tarafına Bulvannda faflrikacrfık yapan 

lzmirde Başturak batak hanı Hasan Ortabaşın iıbu ticaret 
kitibi liuılumun bir kıt'a no• unvanı ticaret kanunu hilk&m · 
ter 1enedine m6ıteniden lamir lerine gCSre sicilin 1840 nama· 

tıak .... Wme.-..e -.. ra .. k•ıll " teıcil edildik• 
t.-..ı eyleditt 3'0 liraya clair ilh olmmr. 22S ft796) 
.. ,. ......... 11a. 
W.e mahl. 6munbib borçla bu· 
t..mdupnuz 360 lira,ı iştnı ili
•• talihi netftadu İli..,_ 

beı glia zarfında ödeqıen · z ve 
yine ba mGadel iPmJe ~ 
ödemez veya hUkn;ı.oruoan fe· 
IBİllat Terilmezıe ye tetkik mer
cii111le11 veya temyiz yahut ia
dei ...ııakeme yolile ait olduğu 
-hkcmedea io- ıeri bıra• 
mJm••a .... llir karar ibraz 
-'•niı n ... :.k....,ili• 



Sebne a 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Sa\ib\i istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda veriJir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diier kısımlarda gene insan başına ) atak
sız l ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

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

YENi ABIR 

RADYOLIN 

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 
kuJJanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fuça
lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu Istanbul 

aEJIOlt '988 
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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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Karfısında derhal rfcL..te mscblllr olur 
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TAZE 'l'•~MiZ UCUZ 

llAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
BOyOk Salebçi oğlu hanı karşısında 
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Çamaltı tuzlası müdürlğünden: 

1 - inhisalar idaresinin Çamaltt tuzlası sahilinin muhtelif 
yerlerinde ve deniz üzerinde yaptıracağı 6563 lira 25 kuruş k.e
şif bedelli 5 adet beton arme hala gurupları kapalı zarf usulıle 
ekı:ıiltmeye 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 i~ler. yaptıkl~rına 
dair vesika ibraz ederek Tuzla müdürlüğünden ehlıyet vesıkası 
alacaklardır. 

6 - Fenni vcsaikle sair kanuni vesaiki havi kapah zarflar 
ihale günü saat ona kadar Çamaltında adı geçen komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde vericeklerdir. 
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Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam1zda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle NECJ·p SADIK 
taksitle verilir. 

DAMLAPINAR 

9 EYLUL 
ECZANESiNDE 

ŞEREFiNE 
HiLAL 3 GüN 3 GECE UCUZLUK 

Kemal Kamil kolonyalarile Kemal Kamil mustahzaratında hötün reçeteler]e her türlü alışverişde büyük tenzilat 

7, 8, 9 Eylül Günlerine Mahsus 
Tenzilatlı fiatlardan toplu almayınız. Her müşterinin bir maldan bir tane almasını valvarırız· 

Eczacı Kemal Kamil kolonyaları: (Baharçiçeği) (Zümrüd damlası) (Gönül) (Altınruya) (Fulya) (Son habra) (Yasemin) (Akşam güneşi) (Leylak) (Menek~e) 

Yakında çıkacak olan ( KREP Dö. ŞiN ) 
Losyonunun Maskülen ve Feminen kokular üzerinde pruvalara devam edilmektedir. 

25 Kuruşlük kolonyalar 20 200 Kuruşluk kolonyalar 
35 Kuruşluk kolonyalar 30 25 Kuruşluk e'Janslar 

50 Kuruşluk kolonyalar 45 35 Kuruşluk esanslar 
75 Kuruşluk kolonyalar 65 50 Kuruşluk esanslar 

100 Kuruşluk kolonyalar 90 100 Kuruşluk esanslar 

185 35 Nasirol Kemal nasır ilacı 25 Nikelaj traş makinesi 
20 50 Dişolın Kemal 55 50 Kuruşluk Çiçek suyu 
30 50 Kuruşluk Okinolın Kemal 4o 30 Kuruşluk Çiçek suyu 
45 50 Kuruşluk gülsuyu Kemal 45 3üı Korizol Kemal 
90 30 Kuruşluk 

" 25 Nikotini alan pipolar 

DAMLASI HER BOY YUZDE 
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iSPANYADA MUHAREBELER YENiDEN ŞiDDETLENDi 

tc· zardaki 3 
es im olmağa evet ettiler asiyi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
B 
a a 

1 nd i , 31 (A.Al - Hükfı

m t uvvetler nin bomba dı
:n n• J 'l0D :isinin tahassun et
m " ş l u undu·u T o'edo'daki 
Al aza· sarayının en büyük 
cephe in i tamamen harap et
m'şt i r. 

ihtilalin başlangıcında vali 
B. Jose Vega Havas Ajansı 
muhabitine şu beyanatta bu
lunmuştu: 

Asilerin erzakı yoktur. Ve 
asi tayyareleri çok yüksekten 
uçtukları için kasrın ıçme 
erzak atamazlar. Elkasrı bir kaç 
saat içinde almak kabildir. Fakat 
binaya üç kilo infilak maddesi 
yerleştirmişlerdir, Ve hükümet 
kuvvetleri beyhude insan ziya
ma meydan vermemek üzere 
asileri teglim olmağa mecbur 
etmeği tercih eylemişlerd r. 

Gecenin ilk saatlarmda hü
kümet kuvvetleri lağımlardan 

bir kaçmı patlatmışlar ve asi
Jere ses borularile seslenerek 
teslim olmadıkları takdirde 
bütün binayı berhava edecek
lerini ihtar etmişlerdir. 

Elkasr içinde tahassun etmiş 
olan asilerden bir kısmı teslim 
olmak istedikleri için araların
da hergün mücadele cereyan 
etmektedir. 

daveti de kabul etmezlerse Alkazar etrafındaki liğımlar 
uhasara eden 4000 isi 
edileceğini bildirdiler 

y, afiler· le uçurulacaktır. runu 
ece yarısına adar teslim ol ıazsa im 

Mm akkat is~·aıı ltiiklimdi reisi Oe11cral l(abe11el/as lfar.aosda asker/en teftiş edirnr 'foledoda bir lıaıp ma11za1ası 

A~ILE.RIN YENİ ASI HARP GEMiLERi lerin şarkı sesleri bile işitili- dir. 
TEŞEBBÜSLERi Hendaye, 31 ( A.A ) Es· yordu. Hükumet tarafında nik- B. Mathieu ile görüşmüş ve 

Madrid, 31 (A.A) - iç işleri pana kruvazörü ve Valesco binlik ve soğukkanlılık hakim Fransız hududu mmtakasını 
bakanlığı bu sabah asilerin ye- ismindeki torpido muhribi dün olmuştur. dolaşmıştır. 
niden taarruz teşebbüsüne gi- saat 17 ile 18 arasında Yudud İrunda dünkü bava bombar- Mumaileyh Fransız jandarma 
riştiklerini, fakat bütün cephe- mmtakasını bombardıman et- dımanının hiçbir kurban ver- ve zabıtasının mesaisinden be-
lerda gerı püskürtüldü'derini mişlerdir. Bunların attığı bir mediği söyleniyor. San Sebas- memnuniyet etmiştir. 

düzüne kadar mermiden dördü tienin garbında Andoain'de ha· yanı 
Guadelupe hükiımet istihka- fif bir müsademe olmuşsa da 
mına, diğerleri Pasajes istika- vaziyette bir değişiklik vuku-
metine dü~müştür. bulmamıştır. 

Kara cephesinde dün tam MilJi emniyet müdürü B. 
bir sükünet hüküm sürmüştür. Magny Hendayeye gelmiş ora· 
Arasıra Biratur'dan asi asker· da aşağı Pirine belediye reisi 
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olan rivayetin bir blöf olması 

muhtemeldir. Çünkü gece yarı
sından sabahın sekizine kadar 
bir tüfenk ateşi bile olmamıştır. 

lrundn buyük bir asabiyet 
hüküm sürmektedir. Bütün gece 
dehşet içinde bulunan kadınlar 

ve çocuklar Fransaya iltica et
mek için hududu geçmişlerdir. 
Erkeklerin şehri terketmeleri 
menedilmiştir. 

IRUNU 4000 KiŞi 
KUŞA TM IŞTIR 

Bayonne, 31 (A.A) - Fran
sız jandarmaları Bidassoa lr
meğından geçen bir Lejiyon 
askerini tevkif etmiştir. Bu as-
ker sorguya çekildiği zaman üç 
gündenberiyemek yemediği için 
kaçtiğını söylemiştir. Firarinin• 

ifadesine göre lrunu kuşatan 
asi ordunun mevcudu 4 bin kişi 
olup iki yüzden faz!a son mü
sademelerde ölmüştür. 

MUHACiRLER 
Hendaye, 31 (A.A) - Dün 

bütün gece ve bugün Irundan 
Fransaya muhacir akını dur-

madan devam etmiştir. Şim

diye kadar 2500 muhacir gel
diği sanılmaktadır. 

Bu sabah lrun yalnız bir 
asi tayyare tarafından bom-

abancı diplomatlar 
tevassutta bulundular 

Toledo ceblıesbıde lıaıap oiall bir köptiidm nakliyat 

'llaıltidde asi ge11eraJ/effll nıultakemesı 

Resmi ispanya bu müzakerelere 
iştirak ettiğini tekzib etti 

CEPHEYE YENi ASKERLER 
GiDiYOR 

bardıman edilmiştir. 

MUHAREBE ŞiDDETLENDi 
Madrid, 31 (A.A) - Muha

rebe Estramodure de büyük 
bir şiddet kesbetmiştir. Asiler 
bu cepheye modern ve mühim 
malzeme ile mücehhez ve bir 
çok tayyarelere sahib bulunan 
en seçme kıtalarım toplamışw 

lardır. Milisler şimdiye kadar 
mukavemet etmişlerdir. 

Endülüste ve Asturie'de mu
harebe ayni şiddetle devam 
etmiş; fakat her iki taraf için 
de kati bir netice vermem iştir. 

Diğer cephelerde sükunet var
dır. 

Bu tebliğde Madride vaki 
olan tayyare taarrnzl erının şeh

re fazla hasar vermediği ve 
asilerin bunu çok iyi bildikleri 
halde kalkın mukavemet ka· 
biliyetini ve manevi kuvvetini 
zaafa uğratmaya çalıştıkları 

ilave edilmektedir. 
Tebliğ şu cümle ile bitmek

tedir: 
Paro!a mukavemet etmek ve 

yenmektir 

bildirmiştir. 
Hükumet kuvvetleri asilerin 

8 saat Navalmoral üzerine bir 

birini müteakip yaptıkları bü
tün hücumları püskürtmüşlerdir. 

Malagada hükumet kuvvet
leri ihtilalcilerin şiddetli taar

, ruzunu kırmışlar ve müteaddit 
esir ile harp malzemesi elde 
etmişlerdir. 

ihtilalcilerin Guadarrama cep· 

hesi üzerindeki taarruzları da 
ayni suretle akim kalmıştır. 

100 Kadar asi ölmüş, ataların
da Fastaıı gelen lejyonerler 
bulunan bir çok esirler elde 
ed ılmiştir. 

Hi.ikumet kuvvetleri Cordo
ba yakınında yeni mevziler 

zaptetmişlerdir. Granada etra
fında ehemmiyetsiz çarpışma

lar olmuştur. 
Guipuzcoa cephesinde aske

ri vaziyet değişmemiştir. ltun-

da dulunan kadın ve çocuklar
la ihtiyarlar şeh:roen çıkarıla
rak Fransaya gönderilmişlerdir. 

Vaşiıtgton 31 (A.A)- B. Hul 
birleşik Amerika hükumetinin 
Madrid hükümeti ile general 
Franko nezdinde dün cereyan 
eden bir hadise doJayısıyle 

protestoda bulunacağını söyle
miştir. 

Hüviyeti tesbit edilemiyen 
bir lspanyol tayyaresi Kasgon
ya sahillerinden 60 kilometre 
açıkta bulunan Kane ismindeki 
Amerika torpito muhribine 
bo~ba atmı ştır. 

Bombal::ır Kanca isbat etme· 
miş, bilmukabele Kane'da tay
yareye attığı mermileri isabet 
ettirememiştir 

Madriddeki Amerika elçiliği 
ve Scvi!Jedeki Amerika kon
solosu protestoları teblig edi· 
Jecektir. 

Amerika bu gibi hadiselerin 
tekerrürüne mani olmak üzere 
şiddetli tedbirler alınmasını 
istemektedir. 

Hendaye, 31 (A.A) - Roy
ter ajansı muhabiri ispanya 
dahili harbmm bir mütarekeye 

bağlanması için cereyan eden 
gôrüşmelerin bu husustaki tek

ziblere rağmen Saiot Jean De 
Luz'da devam ettiğini haber 
vermektedir. 

Paris, 31 (A.A) - ispanya 
dahili harbini insanileştirmek 
çarelerinin araştırılması mak-

sadile Sain Jean De Luz'da 
yapılan muhtelif memleketlerin 
Madrid hükümeli nezdindeki 

d iplomatik mümessilleri içti· 
mama lspanyol hükumeti tara· 
fından bir mümessilin iştirak 
ettiği haberini lspanyol elçiliği 
tekzib etmiştir. 

Londra, 31 (A.A) - Bulga
ristan ve Arnavutluk ispanya
ya silah ihracatına ambargo 
vaz'ına karar verdiklerini Bri
tanya hühumetine bildirmişler-

Madrid 31 (A.A)- Harbiye 
bakanı Estramadure'deki mu
harebenin hala devam ettiğini 
fakat şu son günlerdeki şiddeti 

• kalmadığını bildirmektedir. 
Cacerus vilayetinde Nıvalo

moral cıvarında şiddetli bir 
muharebe olmuştur. Hükumet 
kuvvetleri Alajara vilayetinde 
asilere baskın vermiştir. 53 
esir almışlardır. 

Dün öğleye doğru sivil mu
hafız efradı halkın alkışları 
arasında Madrid şehri merke
zinden geçm"şlerdir. 

HARP V AZIYETI 
Madrid 31 ( A.A ) - Cuen· 

ce Valance Kastil ve T eruel 
vilayetleri hükumet tarafından 
harp mıntakası ilan edilmiştir. 

BiR UL TIMATOM 
Hendaye, 31 (A.A) - Asi

lerin hükumet kuvvetlerine 
lrunu 4 saat içinde terk etme
dikleri takdirde şehrin bu sa
bah imha edileceği hakkında 
bir ultimatom verdiklerine dair 

MADRID HARBiYE BA
KANLIGI BOMBARDIMAN 

ETMiŞTiR 

Koruna, 31 (A.A) Millicilere 
aid üç mötörlü bir tayyarenin 
Madrid harbiye bakanlığı bina· 
sını bombardıman ettiği ve 
binaları ve Gibeles meydanını 
ehemmiyetli hasara uğrattığı 
haber veriliyor. 

ASiLER GANİMETLER 
ALMIŞLAR 

Corunna 31 ( A.A) - Ma• 
halli telsiz istasyonu AlbaJ 
Jaague tarafından kumanda 
edilen ihtilalci kuvvetin toledo 
kapıları önüne vardığını haber 
veriyor. 

Bu kol son 4 gün içinde 16 
mitralyöz, 20 top, 300 tüfenk, 
9 obüs, 36 kamyon ve 400000 
fişenk zaptetmiş ve bir çok 
esir almıştır. 

Madrid 1 (A.A) - Hükumet 
kuvvetleri dün bütün gün Al
canı bombardıman etmişler, bir 
çok yangınlara sebebiy .. ver
mifleı.dir. 


