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SALI 

25 
AQustos 1936 HergUn sabahları_çıka~siyasal gazetedir. Tclt'fon: 2776 

Rus Suikasdı 
Muhakemesi devamda.16 kişi 

kurşuna dizildi. 

lr . 'lktısat vekilimizJ/ün ted-
Yuna_nıstan 'da kikler ve ziyaretler yaptı. 

i~!~~:~'"ı:ç:!~:~ Fuar faaliyetinden 
muhabirimizden)-Yuna- memnnl kaldı. 
nistan'da kral }orj aley- W 
hine bir ihtilal çıktığına 

dair Paris'ten buraga bir 
haber gelmiş ve bu haber 
her tarafa yayılmıştır. Ati
na'dan gelen haberlerde 

Halkevinde dünkü toplantıdan intibalar. Ortada muallim İrfan Hazar söylev verirken ihtilal haberi tekz· edil-
mek1.-..1:r 

Üçüncü büyük dil kurulta- Ü~~~ ria-tl;r-i .) 

y~mız dün toplandı. .8;ı~!~a;:ediyor. 
Büyük Şef'imiz Atatürk de hazır bulunuyorlardı. 
Maarif Vekilimiz ve Pr. Afet birer nutuk verdiler. . -- ~ . ...-.------

2 binden fazla diniey· ci var ı. 
l~ınııbııl. ~ 1 (llu·u,.j ıııulı:ıltiri· ı 

ıııiı.dcıı) f'ı;üncii Turk dili ku· 

rultu) ı. hugiin ant 14 tc I>ol ıııa· 

lınhı;" n r:ıpndu :ıı:ı l ıııı~tır .• ·eri rlf'r 

-------ilt· ' ·killt'r. J.irçok ~f'tH'rallt•ı·. prıı· 

fe·ur. n~la\ \t' ınıılı.ırrirlerdcıı 

iki hin ki~i toplııııtııln lıııluıııutı~· 

tur. ~aot l I I•' Cuıııur rı·i~iıııiz Kn· 

------~~~~~=====~~~~-~-~~~~---~-~-

ııı!il Aıntıirl.. rt•fnl.ntlı riııtle h.ı~ha· 

kuıı J met İnfüıii \ı' J,.rndr:ı et iri 

l\·tlıi lıulııııclıı~u lwlılf' kuruh.ı~ 

~n lonuua gel ıııiş H· o;iirek 1 i lıi I' ı;e· 

kilılP :ılk·~lnıırııı~ıır. Kunılln) 111 

aı;ılıı-ın:ı :ı~ nkın "ll) ;!I He ıliıılt·ııı·ıı 

isttl..lıil ııınrşı ile lınşlıınıııı~tJI'. Bu· 
nıı müteakip. kiiltiir hak:ı111 Saffı•t 
\rıkoıı, lıir nutuk irnıl eılcr• k kıı· 

rııltıı) ı ııı;nıı~tır. Buurlatı "oıırn pro. 

fı•sür \fet Türk dili lıul..kııııla ~ok 
gii7.el bir ııuınk S•İ) lr·mi~tir. Tiirk 

dili •ctkik ı·cınh.rti umumi Lutihi 
llır:ılıim f\P.ı'mİ 't:ır:ıfııııloıı ılil rt" 

nıiycıiııin rnporu oknıımu v • c;ok 

tnkJir <-tlilmi.tir. Bu rn por. ı:ıı 
miilıiııııli \ c ıılkışloııdı. Dil kurul· 
tııp münoscbı•til~ gelmiş olnıı ı•ı' 

MAHKEMELERDE: 

lnebolu faciası 
davası. 

Birinci kaptan Mehmed Ali 500 
lira kefaletle serbest bırakıldı. 

1 ıı~holıı fuciu•ınıl:ı ııımmıın 
olaulann mulıakcmclcriııc dün şclı· 
rimiz ngı;eeza ıııalıkı•uıc.&Jndc de· 

\ııın cd lmi~tir. Mnhkeuıc rı•isi 

Sür }Ya ile a:r.n hın:ıil Hakkı Öğü· 
diı Zülıcydcdeıı teşckkiil ctmi~ti. 
İddia m:ıkanııı~dıı müddeiumumi: 

ııı!\:ıvini Orhon Kiini bulmıuyordu. 

Mehrned Ali kaptan mah
kemeden sonra usu/en 

et1rakl imzalarken 
ı,1111 ~~u~rııııılor lrıı•lıohı lıiı·iıwi k.ıp· 

s ııuı•ıl \li ilı• iidıııdi kırp· 
IJn H.ınıi . . '. 
ı 1 ' ıııokını ... ı ~.ılı ııı ',. il ıı· 
., 'ı·rlı•riıııl • l 1 . i 1 • 1 ıı ı ı•r, 1 knızpıl l.ıı ı 

Ptııı.. sı•J . z ,1. • • • 
.l\I • 1 

·' "''rı\,ı ••ı•lıııı>ıııı"'•· 
.ızrııuıl,ırıı 1 . I"' ' 

k .. 
111 1 

1 11'>: :t\lıkntı ıl.ı ııınlı-
ı•ı •• 1 

İııdı• . ı.ıl.ırılılar. D.ıvn!'ı ıııı•\l-İ· 
. p11lı .. :\p. 'dl'. . 

şınııli f' k 'nıı ı 111111 n\ ukntı ılf' 
' ) ııdar " l l l 1 "''Uıcct 1ı· ~cı;en eı• •ı· crı e ıııa ı· 
k {' ıç .. -

07.a ı i I . gıJrunnlf'rııİ;; ol.ın Hor 
1 1 n ıı ıır •ıı ıınııııık . ııwınııru Helııııı:ıl 

ıınııı:ı,Jıklıırınıloıı kcnılilnim• tt'lı· ııebi profcs(irler rlc kunıho)dıı hu· 

Jignt ) apıloımttlığı nıiıddciumuınİ· lunınu~lardır. Birinci el') " omııı· 
tikten lıiltlirilıni~ti. ılıı İı;tiralıut l'dilrui~tir. 1 

Edime nğırcczn ıııahkeınesiıı· lkiıwi celsede Türk dili tetkik lluscııc iizüın piyuc::ısının iyi 
den .\bdiilkadir oğlu O ,ıııan, l\lııs· cemi)CIİ aıa .. ııulan YuMıf Ziya, lı'- f iatlerlc Jc\'am c<lel'cği mulıtdif 
tnfa o~lu lhnan H' Ali lıaklnrıııdn zini okumuştur. Kuru ha) ıneımisi· ) crlerılcıı selen lı:ılıcrlcrdf'n nnla-

gclen tnlim:ıt okundu. Uımda Oıı· ne tlc\':Un ctlcccktil'. , ~ılnıaklnılır. Türkofiı; lwıir ~ulıt~· 
-Sonu 4 ncü sayfada- - Sonu 3 ncü sayfada- -Sonu 4 ncü say/ada-

.............................................................. ................................... P" ...... ..,..~ ............ ~ ........... ~.~ ...................... .. 

Frsnsa /spanya'ya yardım ediyormuş. Yugo~
lavya, ademi müdahaleyi bir şartla kabul etti: 

lngiliz vapuru tevkif edilme
di. Madrid top ateşi altında. ---------General Franko kumandasındaki Faslı askerler 

Abdülkerim 'in tahliyesini istiyorlarmış! 
• j ) nu takıliıinclc diller dcvlctlcnlt•n 

~ . v: ~~...-. -~ 1 " 
)Urı ıın iste~·ip hıııııı ddP. cılclıil-

ııw;ıi prf'n•ilıiııi ilılıil ı•ılc•ı·ı>k lıir 
1·111 .. al tf'~kil e' lt•ıneııw .. i l.izınıcel· 
ıliAiııi lıilılirıııi,ştir. 

Loııılra. 2 l ( \.A) Ba1 nıııİ· 
rullı[;ııını bir tclıli~iııe giirı..• lıiiklı

ııwı.- 1111·11 "l' Çen·.ııııe .. \ınrp l'Cfİ· 

111'<.İ. lıir l ııgiliz Htpıırıııııı lıo~.ızıl,1 

tı•\ l..if Ptıni~ıir. 

Bunu ~iirı·ıı lıir lııgiliz ııııılı· 
ı ilıi l~paıı} IİI .. ,.ı iıll' .. İ tııkip ı•clf'rt'k 
1.lıırılıırııııış '" nııılırip kuıııanılnnı 
1 paıı)ol SPfiııı• .. i nıııiralıııı ~iılılı•t· 

'" prolt»,ıo f't ııı i~ı i r. 
Bir İııgiliz \'apıırııınııı tr \ kif'i 

hnLcri lıııraıl.ı ıl cri rı bir lıı•H•ı•.ııu 

-Sonu Sinci say/ad~ -

----------
İncir, üzüm işleri ile de yakından ala-

kadar oldu ve İstanbul'a geçti. 

lktısat vekilimiz Vali, Yozgad saylavı Avni Doğan ve 
belediye reisimizle şehir gazinosunda yemekte. 

Bir Jı;ıftıı<laııL•·ı i Çı·:;ıııc plaj YC 

ılwul:ınııılaki 1-ö~klrriııd•• j,.ıirahaı 

etııwkte ohm .. :ıuıı iktı~.ıı \ekili· 
ıniz Cc·l.il B·•) ur.' ılliıı rcfukııt lı•riıı
ılr• İ\' Luıı~nsı umııııı ·ıııüdiirü '111· 
nııı ııwr I:ri~. \ •'ktılr'l İt; ıic.ıret İ;o· 
lcri uıııurıı nıfüliirii Miiıııtoz '<" 

tnlıli"i' c 1111111111 ıııüılürii 1\cf'nıcıl· 
ıli ıı İıul 111111 ıı~ıı lınlılt> şdırim ize 
p.ı·lıııiş , •• clcniz )Ollar. i,lrımc 

id:ırcı-iniıı \ukarn rnpurilc ht:m· 
ı.ur.ı giııııi~ıir. 

· ")il' 'ckiliıııiz, ı•\clki giiıı 
Çı·~nıc · drıı ~:ıl..ız tıılo ın:ı giderek 

lıir gl'zİnti )BJHnı~, Yuııorılılnr to· 
rafıı11lan Tiiı k- 't unnn do tluğun:ı 
}tıra,ır lıir ckilılc :ırııimiyeılc kar· 
şılnnmı~tır. 

Vekilimiz. ıliin ~dırinıi:ı:ı> s• · 
-Sonu 2 inci sayfada-

Deyli Telgraf, Alman'ların Troc. , 
kiyi alet ittihaz ettiklerini yazıyor 

16 suikasd~ı kurşu 
na dizilecek. 

Radek ve arkadaşlarının muha
kemesi devamdadır . 

Stalin 'in yeğeni de tevkif edildi. 
lsıanbııl, 24 (Hu usi mulınhirİ· 

ıııizdcıı) - l\lo,,kornda SO\')et lıii · 

kfınıet reisi 'taline yopılnı:ık iste· 
nen suika tl nıaznunlarıııın n uha· 
leınf'leri neıieelenmiştir, 

S\ika tl nıaz11unlannda11 O'i· 

yet erkiıımulan Zinovycf ile Kn· 

ıııcnef "' diğer M maznun idama 
nıalıkıim e<lilmişlPrdir. l\tnhkcıne, 

lıiitiiıı g:-f'e dcqıııı etmiş, \'c kara· 
nnı ııhnlın karşı 6:&nt iiçte \Crıni • 
tir. ~leşlııır ıııııh:ırrir Hndckiu dt• 
ılahil lııİluncluğu mazn ıııı lıır grulıu· 

ıııın nıuhnkcnıesi de yakında lıitccek· 

tir. Staliniu )C~eni \e ermeni ko· 
münistleri uıııuıni kitıilıi de tevkif 

edilmiştir. Te' kif cdrlcnlnio ,-e· 

-Sonu 2 inci sahifede..:... 

Yüzme birincilikleri cok alakalı 
' ve heyecanlı oldu. 

1\1 ta ıı.1·1 " ehrncd'' . 1 t:r. Hei , davacı 
ııı ıfad . 

Melımed· csıııe miirıu~ıat f'tti, 

- \'npurJa l . 

Madrid'den bir görünüş. 
CeLclütıank, 24 (A.A) - Hoy· 

ter ııjansıııııı rcsıııen lıildirdi~inc 
göre, Cclıeliittarık1ton Fas•u ) oku 

vapıınırııı Luştıın aş:ığı)a ıııııu)CllC 

t•ttiklnini sii) lcıııi)lcrdir. 

r "\ 
Yanık Bekir' 

Kaptanın 
1 

. znıırc geli)orduk. 
\. ıecerıksı'zl·,,· .. " 1 
n111ır J ıbı ) ıızuııc en 

>Dttı hat, b 
do dcııit l • k ıııu oğuldu, eşyıım 
:lOO lira c kr ayhuldıı. Eş) om için 
. . • azad· " I • ıı;ın de 500 .a o en bnlı:ım \ey i 
1) 1 O lır:ı ıoım · . . 

Cl i. · ınut ısterııu. 

Bundan so 
'nbiho ı;na ld nra şahit llclıçet ilı• 
l. arı ılnr kc l'I . 
ığal ) npıld • ııc ı erıne tch· 

ığı lıald · 
gelnıeıni~lerdi l . e nıolıkemcyc 
riıı de 

0 
• )ığcr bazı şnhitle-

ranan adre !erinde hulu· 

nakletnırJ.:tt• obıı f ııgiliz lıondırnlı 
Gcbelzerjon rnımru oı;ık denizde 
1 paııya hiik\ımcı ine oit lıir harp 

gemisi tornfındnn tevkif ve nıuoye
ne\'t' tiihi ıntıılmu~tur. Gcıııiııiıı ne 

olllullu henüz belli değildir. e . 
Oolıışıın l'ivayeıe gür-, 1 pa11yu 

harp gemisi vapuru ) edeğc olarak 

)lnlogıı'):ı giHürmüştiir. 

Cchclüttarık cleııiz nıakoınntı 

İspanyol ııübaylnrmın Gelıelı:erjon 

Pnris, :24 (Hatl)o)- Sağ ı•eıınlı 

gazeteleri Fran~:ı'dnn J-panya')a 
ilah ve mühimmat S('\ kcdildiğini 

itld\n ctnll'ktNlirler. · 
Pari • 21 (R:ııl yo) Bir lspon· 

)ol ln)yoresi l\Iadri<l'dcn Bııje'yc 
1200 kilo altın ile gelmiştir. 

Belgrncl, 23 (A.A) Bo\bnknn 

Stoyaclinoviç 1 p:ın) n işlerine knrı· 
şılnınıııası lıakkıntlaki oııln~mny:ı 

iltihak rttiğmi, ancak hunun ileri

de her lııuıgi bir mf"Ştu hiiki'inıeıin 

Anadolu'nun 
Yeni romanı .. 

Orhan Rahmi Gökçenin 
gazetemiz için hazırladığı 
bu milli, edebi ve heye
canlı roman yakında baş-
lıyacaktır. 

\.. J 

Yukarıda yüzücüler, aşağıda hakem heyeti yemekte, solda 
1500 metrede rekor kıran Kenan. 

Yavuz - Birleşiğe 4 • 3 galip 
- Yazıları spor sütunlarımızda -

5 

? 



~25 181936 --------------------ANADOLU _______ 111111! ____________ Sayfa2 
Celal Bayar ı' G u·· n u·· n T~ 1 f H b- 1 . ' 16 Suikasdcı 
T etki~.'!t yaptı. - ~ e g r a a e r e r 1 1 kurşun'!'.. dizildi 
-Başı 1 inci salıifed~ Fransa'da sendikalistlerin büyük teza-

lince doğruı·a \'İliİyeue vali Fazlı 

Güleç ve belediyede doktor Behçet hüratında konfederasyon reisi dedi ki: 
Uzu ziyarel etmiş, öğle )emeğini 

~~:: !:~~:::~:~=d~i·:.:,tii.r. ~:~~~~;: lspanya'da amele f aşı· zmle 
:~~~: u:ü:1~1~f~~ti~~.fül~~~~a t~~:ei~ 

;:~u,·~.~:!aot~~~~ıı:e,~tült·;.~~:~: kahramanca çarpışıyor.' 
ka giderek fuar hazırlıklarını tef· 
tİf etnıi~tir. 

Fuar &abasında hummalı bir 
faaliyet devam etmekte olduğunu 

gören Celal Ba) ar, yapıl:ı<',ak muh
telif i9ler hakkında belediye ve 
fuar koruilesi rei i doktor Behçet 
Uz'dau malumat almı~tır. 

Yükselmekte olan mamure, 
nq'eli dünmüş vekilimizi memnun 
bıraknıı~ ve vekil; 

- Çok höyük bir eser oluyor. 
Zaten, İzmir'in ) augt0 yerini orta
dan kaldırmak • iı;in başka türlü 
hareket edilmesi doğru değildi. 

Demek euretile iştiraki ehem
miyetine ,.e bil) üklüğüue itareı 

etmitlerdir. Celil Bayar, zaman 
geçtikçe burada muvakkat pav· 
yonlar yerine daimi pnyonların 

'\"e daha büyük eserlerin vücul 
bulacağını ve yükseleceğini söyle
miftir. Doktor Behçet Uz, busene 
fuara ittirak edenlerle geçen sene· 
lerde İftİrak ellikleri halde Lusene 
itlirak etmiyeıı finnalann Lirer 
liateeini vermiıtir. \ekil, bu liste
leri buyük bir dikkatle gözden 
geçirmittir. 

Celil Bayar, fuardald hazır

lıkları tetkikten sonra otomobille 
iş bank."11ı Jzmir şubesi :ınüdürlü
tünc giderek orada bir müddet 
meşgul olmuştur. Bu esnada Yoz
gat aaylavı Avni Doğan da kendi
lerine refakat ediyordu. 

iş bankasında Bursa şübesi 
müdürü olup lzmir iş bankası 
müdürlüğüne tayin edilen ve 
şehrimize gelerek yeni vazi· 
fesine başlamış o1an Haki ile 
Samsun iş bankası müdiirlü
ğüne tayin edilen bankanın 

,ehrimiz şübesi müdür vekili 
Osman Dardagan 'dan banka 
işleri hakkında bazı izahat ve 
üzüm kurumu müdürü lsmail 
Hakkı Veral'dan üzüm kuru
munun muhtelif işleri ve üzüm 
piyasası hakkında malumat 
almıştır. 

Celal Bayar, ilk uzum ve 
incir piyasalarının iyi fiat lerle 
açılmış olmasından ve fiatle
rin sağlam devam etmekte 
bulunmasından çok memnun 
olmuşlardır. 

iş bankasında onbeş dakika 
kadar kalan Vekil, kışlada 
müstahkem mevki kumanhğım 
ziyaret etmiş ve oradan liman 
işletme müdürlüğüne aid bü
yük bir motörle kışla önünde 
demirli bulunan Yavuz zırhlı· 
sına giderek amiral ·Şükrü'yü 

ziyaret eylemiştir. Yavuz zırh
lısından ayrıldıkları sırada top 
atılmak suretile selamlanan 
Vekil, motörle doğruca An
kara vapuruna gitmiş ve orada 
kendisini uğurlamak üzere da
ha evci gelmiş olan pek çok 
zevatın ayrı ayrı ellerini sıka
rak veda etmiştir. 

Fuarımız 
Otel vazifesi 
Görecek vapurlar ! 

lstanbul, 24 (Hnsusi muha
birimizden) - lzmir Fuan 
münasebetile Denizyolları iş
letme ·idaresi lstanbul'dan fu
ara gidecek olanlar için fazla 
vaput seferleri yaptıracaktır. 
Bu vapurlardan bazıları lzmir 
limanında kalacak ve fuar 
münasebeti le lzmir' e gidecek 
lstanbul'lular için otel vazife
sini görecektir. 

''Fransa müteyakkız davranm~zsa cihan mezba
haya dönecektir. Fransız amelesi Pirene'deki 

hareketlere hissiz davranamaz.,, 
Lil, 24 (Radyo) - Sendi

kalistlerin dün büyük tezahü
ratı yapılmıştır. 100,000 ame
le toplanmıştır. Bu toplantıda 

Dahiliye bakanı ve Lil bele
diye si olan M. Salingro 
da hazır bulunmuştur. Saat 
14,30 da iş borsasında teza-

Hicaz prensi Faysal Ku
düs'te bekleniyor! 

hürat başlamıştır. Alayın ge
çişi tam iki saat sürmiiştür. 

Bu tezahürat münasebetile 
amele birlikleri konfederasyo-
nu reisi bir nutuk irad ede
rek demiştir ki, 

Arap riJeaaaından ve 25 sürgün 
serbest bırakıldı 

"Bu, bizim kuvvetimizi ve 
kabiliyetimizi göstermiştir. Bü
tün müşkülata galebe çalmak
tayız. 

dü11 Mevcudiyetimiz b'!ş milyona 
\ baliğ olmuştur 

Kudüs, 24 (Radyo) - Arab hükumetleri, Filistin mes'ele
sinin halli için büyük bir gayret sarfetmeğe başlamışlardır. 
Bu maksa-clla Hicaz prensi Faysal bu günlerde buraya gele
cektir. Sürgün edilmiş olan Arap rüesasından 25 kişi, dün 
serbest bırakılmıştır. 

Kudüs, 24 (Radyo) - Filistin Araplarından müteşekkil bir 
delegasyon, bugün lngiltere'nin Filistin fevkalade komiseri 
(Sir Vartor Vaşob)u ziyaret etmiş ve cereyan eden hadiseler· 
den dolayı protestoda bulunmuştur. , . 

Alman casuslarından bi-
ri daha mı yakalandı? 

- - ---.. ----
Telefonla 3 saat kadar konuşmuş. Tev-

kifatın artacatı aöyleniyor. 
Liyej, 24 (A.A) - Jandarma casusluk mes'elesi hakkındaki 

tahkikatına devam ederek Eupen'de araştırmalar yapmıştır. 
Dün yapılan araştırmalarda bir takım vesaik ele geçmiştir. 
Bu hususta sıkı bir ketumiyet muhafaza olunmaktadır. 

Tahkikatta sabit olmuştur ki, 
0

maznunlardan birisi 7 martta 
Almanların Ren gayri askPri .rnmtakasını işgal ettikleri gün 
kendisine gösterilen mıntr.kada dolaşmış ve Achene telefonla 
üç saattanberi dolaştığını ve ancak 8 jandarmaya tesadüf et
tiğini bildirmiştir. 

Yakında mühim birçok tevkifat yapılacağı tahmin olun
maktadır. 

Yaptığımız grev harekeileri 
o kadar muntazam ve şuurlu 
olmuştur ki sair memleket
ler de bizi taklit edeceklerdir. 

Hedefimiz bütün cihana ser
besti vermektir. Eseı ler;miz 
gayri kabili izale ve tahriptir, 
ispanya' dan yeni dönmüş bu
lunuyorum. Avadarama cep-
hesinde, San Sebastien ve 
sair yerlerde amelenin faşizim-
ler ile kahramanca mücadele
sini gördüm; zafer onlarındır. 

Bunun için ispanya' daki ame· 
leye. bizim yardımımız lazım
dır. Çünkü orada olanlar bizi 
de yakından ve şiddetle ala
kadar eder. 

Fransız hükümeti bu hususta 
lazımgelen basireti gösterme
lidir. Eğer müteyakkız davran
mazsa cihanın mezbahaya dö
neceğine şahid olacaktır. 

Fransız amelesi, Pirene'nin 
berisindeki hareketlere karşı 
hissiz kalamaz. Asi F ranko
nun reeskara gelmemesi için 
lspanya'~a her suretle yardım 
etmek bir vazifedir. 

ispanya' da olan hadiseler, 
işçi sınıfını esarete sokmak 
için hazırlanmıştır. Buna mey
dan verilmiyecektir,, demiştir. 

Brüksel, 24 (Radyo) - Alman casusları tarafından aşırıla
rak Almanya'ya gönderilen yeni sistemdeki mitralyöz hakkın
daki tahkikata devam olunuyor. (Kalamin) zabıtası, yeniden 
bir kişi daha tevkif etmiştir. Bundan başka, sahte pasaport- Trakya, da 
!arla Belçika'ya casus sokmak istiyen bir familya da aran- T •h" T tk •kl 
maktadır. J arı ı J e ı er 

1e·· .. k ş t• K t . Hitit asarı mey. uyu e ın as amonı- dana çıkarılacak! 

I • • • ld • • • • • • Edirne, 24 (A. A) - Türk ye ge ışının yı onumu. tarih kurumu üyelerinden ve 

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

Halk tarafından 11 sene evelki gibi 
büyü:k tezahüratla karşılandı. 
Kastamonu, 24 (A. A) -

Büyük Şef Atatürk'ün Kasta-

moni'ye gelişinin 11 inci yıl 
dönümünü dün Kastamoni'liler 

büyük bir coşkunluk!a kutla
mışlardır. Bu münasebetle şe-

hir baştan aşağı bayraklarla 
donatılmıştır. 

Öğleden sonra Gazi sta
dında kadın, erkek, çoluk, ço
cuk binlerce şehirli ve köy
lerden gelen halk kütlesinin 
iştirak ettiği bir tören yapıl
mış ve söylevler verilmiştir. 

Staddaki törenden sonra 
Atatürk'ün anıtına gidilmiş, 

türlü kurumlar tarafından çe
lenkler konulmuş ve söylevler 
verilmiştir. Ayrıca bugünün 
şerefine Atatürk'ün parti ilyön 
kuruluna armağan ettikleri im
zalı fotograflarının asılış töreni 
yapılmıştır. 

Gece binlerce halkın iştirak 
ettiği büyük bir fener alayı 
yapılmış ve birçok yerlerde 

eğlentiler tertib edilmiş, Hal
kevinde bir müsamere veril-
miştir. 

Bütün Kastamoni halkı dün
kü günü 1 1 sene evvelki gibi 
ayni coşkunluk, ayni sevinç 
ve heyecanla Atatürk'ü mad
deten olmasa bile manen ku· 
caklamıştır. 

Çankırı' da bayram 
Çankııı, 24 (A.A) - Ata

türk' ün Çankırı'ya ayak bas
tıkları günün 12 inci yıldönü· 
mü münasebetile dün saat 14 
de otomobilden indikleri yere 
binlerce kişinin iştirakile bü
yük tören yapıldı. Şehir 
baştan başa donatıldı. Ata
türk' e Çankın'lıların tazimatı 
arzedildi. 

genç Arkeologları mızdan Do
çent Dr. Arif Müfid üç gün
denberi Trakya'nın hüyükle
rini gezmekte ve yerlerini tes
bit etmektedir. Raporlarını 
Türk tarih kurumuna verecektir. 

Çok yerinde olan bu kültür 
hareketi Anadolu'da yine Türk 
tarih kurumunun büyük haşan 
ile elde ettiği Hitit kazılarını 
takibedecek ve Trakya'nm 
eserlerini meydana çıkaracaktır. 

Edirne ve fuarımız 
Edirne, 24 (A.A) - Lüle

burgaz' da açılan yerli hayvan 
sergisi Trakya'nm öteki ser
gileri gibi bu yıl daha işlek, 
daha canlı ve daha verimli 
olduğu anlaşılmaktadır. lzmir 
fuarına gönderilen Trakya 
mahsulat ve mamulatı lzmire 
varmıştır. ilk teşrinde Edirne
de yapılacak olan cumuriyet 
enstitüsü ile liselilerin yatı 
yurdu hazırlanmaktadır. 

Şimdiye kadar lzmir fuarı 
işlerile uğraşan sat' atlar mek
tebi bu işlerle meşgul ola
caktır. 

Fuad dalca 
Moskova'da --···· .. ·---lenin'in mezarına 
Bir çelenk koydu .. 

Moskova, 23 (A.A) - F u
ad Bulca Pcrvomanskoidaki 
planör istasyonunu gezmiş ve 
planörcülerin uçuş taliminde 
bulunmuştur. 

Bulca, Kuskovadaki Assovi
akim kampını da ziyaret et
miştir. 20 Ağustosta Alksnis 
tarafından kabul olunmuş ve 
ayni gün Lenin'in ınezarını 

ziyaret ederek bir çelenk koy
muştur. 

Akşamleyin Eideman bir 
ziyafet vermiş ve Bulca ile 
Eideman söyledikleri nutuk
larda Türk ve Sovyet millet
lerini birbirine bağlıyan sem
pati ve dostluk hislerini teba· 
rüz ettirmişlerdir. 

21 Ağustosta Moskova 'daki 
Aero Dinamik müessesesini 
ve Aero kulübünü ziyaret et
miştir. 

Çocuk Esir
geme Kurumu 
Bolu'da 45 kimsesiz 
çocuğu siJnnet ettirdi 

Bolu, 24 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu parti önün
deki meydanda kurulan çadır
larda 45 kimsesiz yoksul ço
cuğu sünnet ettirmiş, yedirmiş 
ve giydirmiştir. Halk çadırlarda 
karyolalar içinde sünnet olub 
yatan yavruları ziyaret ederek 

herkes gücü yettiği kadar he
diyeler getirerek yavruları se
vindirmişlerdir. Ve çadırlar 
önünde milli oyunlar ve çal
gılarla çocuklar eğlendirilmiş
lerdir. Gece bu münasebetle 
parti salonunda kurul menfaa
tına bir balo verilmiş, sabaha 
kadar eğlenilmiş ayni zamanda 
çocuk esirgeme kuruluna bir 
hayli menfaat temin edilmiştir. 

Kurulun bu teşebbasü mu
hitte çocuğa ve kimsesizlere 
şefkat duygusunu arttırmış ve 
kurula teşekkür edilmiştir. 

Dinarlı 
Dün Kara 
Ali' yi yendi .. 
İstanbul, 24 (Hususi muha· 

birimizden) - Festival müna
sebetile dün yapılan pehlivan 
güreşlerinde meşhur Kara Ali 
ile Dinarlı karşılaşmışlardır. 

Kara Ali, hakim güreşmiş ise 
de güreşin sonlarına doğru, 
birdenbire sakat kolu çıkmış 
ve fenalaşarak güreşten çekil· 
miştir. Bu suretle Dinarlı ga
lip sayılmışbr. Dinarlı Meh
med ; Cim Londos'la karşıla
şacaktır. 

A. Horti , 
M. Mussolini ile·de 

konuşacakmış 
Paris, 24 (Radyo) - Ami

ral Horti'nin seyahati, 16 se
nedenberi yapılan bir seya
hattır. Seyahat programı son 
dakika1a kadar gizli tutul
muştur. Bir Alman - Macar 
ittifakı mevzuubahistir. Bunun 
için Horti'nin bu seyahati çok 
mühimdir. Amiral Horti'nin, 
mussolini ile de konuşacağı 

söyleniyorsa da bu haber he
nüz teeyyüt etmiş değildir. 

1 

- Btqı 1 inci sag/ada
klmıı iki yüz ki~i) i lmlwu~ıur. 

\loskovıı 2 l (Uııd)o) - S11li.• 
ne kar~1 suikasd ıertih eden Ziııo~· 
yef ve ıırl..aıl:ı~lıırı lıakkııulaki ıııu• 

hakemf' bugün ınıııauwn sona er• 

miştir. Suçlular, 16 kişiclcıı i harel• 
tir. Bunların hep i ıle bolşe' it..liği 
deı irmek iı:iıı hir koıııiıı· tetkil 
cıtiklcriııi itiraf ı"yledikleı inıh'd 

idama nıalıkuın olwuşlarclır. 

~ııı;lular, mahkı·mP .. .11İn k.ara· 
rını~ soğukkanlılıkla l.. 11rş1lamı~lar· 

dır. Kendilerine itira iı;in 70 ııaal 

mühlet \erilmi~tir: Hei•i ı·unıur 

Kalenin karan ıa dik ederse euı;• 

)ular. :o aal &oNa kurşuna tlizi
lel't•klerdir. Aksi ıakclir<lc kanunen 
<'ezaları 10 sene lıap~ı· ı:ıh'il olu· 
naı·aklır. 

Rus uıalıkenıcııiııiıı 'erdiği kıt· 

rar, Loutlra iyasal mahaf ilinde 
derin akisler yapını,tır. Ue)li Tclo 
graf gazetesi, yazdığı bir ruakalccle 
Alman gizli ubııaııım itham et· 
mekte \ ' C hu teşkilıiıın. Troı;k İ) i 
ah ctti~ini ileri sürınekıetlir. 

Moskova 23 (A. \) - $0\ yc·ı

lcr birliıd kouaüııi st l'arıisi uıcrkt-:ı 

kcımitc~i tarafıııtlon ııe:;redill'n lıır 

ıchlii!ılt• deııi~ or ki: 
'l'rnı:ld Zi uov~ cf nıuknlıil !lı• i· 

lal t<'dlıi~ı;ilerilı· raLıı.ısı oluıı 't' 

komitesi ycılck ıızasınılaıı lııılııııaıı 

l\lişel Tonı~ki, Boltıcrnd.tki kt-~kiııı

dc 22 ağusloila iıııilıar eı ıııi~ıir. 

Moskova, 23 (A.A) - Tcl
hişçilerin muhakemesini mev
zuubahseden lzvestiya ve Prav
da gazeteleri Troçki prensip· 
leri perdesi arkasında Alman 
faşistlerinin aleti olarak mem
lekete hizmet edenlerin vücu
dunu ortadan kaldırmak isti
yen mücrimler hakkında nef
ret izhar etmektedirler. 

Pravda gazetesi tedhişçileri 
takbih etmek için memleketin 
her tarafından akın akın ge
len telgraflarm manasını teba
rüz ettirdikten ~onra beşbin 

Küban kazağından Stalin' e 
gelen telgrafı neşretmektedir. 

Bu telgrafta kazaklar Sta
lin 'e sadakatlarını teyid et-
mekle ve Troçkicilerin imha
sını istemektedir. 

Moskova, 23 (A.A) - Mah
kemede bugün bütün maznun
lar son sözlerini söylemişler 
ve mücrimiyetlerini itiraf ede
rek gayet samimi olarak ne
damet getirdiklerine itimad 
etmesini mahkemeden rica et

mişlerdir. 
Geç vakit hakimler müza

kereye çekilmişlerdir. 
Moskova, 23 (A.A) - Mah

kemenin dün akşamki celsesi 
sonunda maznunların idamını 
isteyen müddeiumuminin iddia
sından sonra reis Ulrich maz
nunlara hitaberek kendilerini 
müdafaaya davet etmiştir. 

Maznunlar avukat isteme· 
mişler ve son sözlerini söyle
m \!k hakkım kullanacaklannı 

bildirmişlerdir. 
Moskova, 24 ( Radyo ) -

Suikastçıları muhakeme et-
mekte olan mahkeme, idam 
kararını tasdik etmiştir. 

Odesa ve Doneç' de bir is
yan çıkmıştır. Şimdilik 23 
maktul ve 50 mecruh vardır. 

Moskova 24 (A.A) - Mah
keme suikasdçılann ~altısını 
da kurşuna dizilmiye mahkum 
etmiştir. 

/ngiltere kralı 
Faler'e geliyor. 

Atina, 24 (Radyo) - lngil
tere kralı sekizinci Edvard'ın, 
yarın yatile Faler'e gelmesi 
bekleniyor. 

Bir ölüm 
lstanbul, 24 (Hususi muha

birimizden) - Bugün Canlan 
saylavı Rifat, tramvayda kalp 
durmasından ölmüştür. 



A~m/936 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AN~OLU 
Üçüncü dil kurultayı 

"Dil, milletin kendisidir,. 
diyen Fransız filozofu ebedi 
hakikatlerden birini söylemiş
tir. Dil tıpkı bir sosyete gibi 
yaşama kudretini haiz bir 
varlıktır. Bunun lçin dil, dai
ma hareket halinde bulunan 
dinamik bir müessesedir. Şu 
halde bir sosyete içinde ya
pılan esaslı ve derin inkılap· 

ve anlayış hareketlerinin dil 
Üzerine müessir olmaması 
mümkün değildir. inkılap fikir 
ve duygularını padişahlar dev
rinin dilile anlatmak belki 
kabil olmadığı gibi o zama
nın dil hakkındaki düşünce· 
lerile bizim şimdiki düşünce
lerimiz arasında pek büyük 
farklar vardır. İmparatorluk, 
kudretini halktan değil, sara
yın mutlak kudretinden alırdı. 
Saray kendisini teşkil eden 
muhtelif milletlerden mürek
keb saydığı için, Türk dili de 
muhtelif dillerden teşskkül 
etmiş bir müessese farzedi
lirdi, Geçen asırda Türk gra
merini yazmış olan, Cevdet 
Paşa, Şeyh Vasfi gibi zatlar 
Türk diline Osmanlı dili der
ler ve onu "Üç lisandan te
şekkül etmiş bir lisanı azbül
beyan,, olarak tarif ederlerdi, 
Osmanlı dilinin tamtıraklı ke
limelerini kullanmıyanlar Türk 
diye istihza edilirdi. 

Vakıa her bir dil başka 
dillerden yardım görebilir' 
Mesela İngilizce de o kadar 
çok Fransızca kelimeler var

dır ki Volter bile biraz da 
alaylı bir dil ile ( İngilizce 
bozuk Fransızcadan başka 

bir şey değildir) demişti. Fa
kat bizim Türkçeye giren ya

bancı kelimeler hep kendi 
kaideleri, ve kıyafetlerile gir
miş olduğu için (Osmanlı dili 

• de) ( Osmanlı milleti ) gibi 
tuhaf bir şey olmuştu. 

inkılab Türkiyesi bir taraf
tan dili basitleştirirken diğer 

taraftan da tıpkı tarih araş

tırmaları gibi çok esaslı me
todlarla dil işini de muhtelif 
bakımlardan araştırmağa ko
yulmuştu. Büyük Önderin baş
kanlığı ve büyük ilgisi altında 
yürüyen bu hareket hayrete 
şayan sonuçlar veriyor. Güneş, 
dil nazariyesi tarih araştırma
larila meydana çıkan haki
katleri gerçekleştirdiği gibi 
şimdiye kadar izah edilemi
ycıı birçok şeyleri gayet sade 
ve kolay olarak izah etmiştir. 
Türk dilinin bütün dillere ana 
olan büyük dillerden biri ol
duğu hakkındaki fikir artık 
gerçekleşiyor. Biriuci ve ikinci 
dil kongreleri dil hareketine 
güzel bir yöndem vermişti. 
Bütün medeni memleketler 
dil bilginlerinin de iştirakile 
Yapılan bu, büyük kongre dil 
hareketine daha büyük bir hız 
ve kuvvet verecektir. Bir yan
dan Türk dili bir tarih haki
k~ini ortaya çıkardığı gibi 
~ı~er taraftan da yabancı dil-
erın tahakkümünden kurtul
~uş her türlü inkişaf ve işti-
ak kabiliyetini haiz ve en 
~odern diller kadar zengin 

r ı~t dil haline gelecektir. Ku
il~tn ayı derin saygılarla kutlar, 

Yollarında yeni ufuklar 
~Çınasını ve ortaya yeni haki-

atier se . . . 1 . rpmesını lemennı ey-
erız. Ar "b Al· K" ··k 

1
.... ıvecı ı uçu a 

}Yöbetçi eczaneler ' 
Bu ak K fa K şam emeraltında Şi-
, ar t. d an ına a Eşref Kc· 

illerde K ' , 
Ahmet L _aıncr, Alsancak1a 
re{ utfı, Eşrefpa:;;ada Eş-

Paşa eczanelerı açıktır. 

. -
H R HABERLERi -

Yeni maliye teşkilatının tat: 
bikine eylUl ayında başlana· 
caktır. Dün Maliye Vekale
tinden defterdarlık tahsilat 
kontrol memurluklarına tayin 
edilenler hakkındaki liste vi
layete gelmiştir. Listeye göre 
İzmir tahsil başmemuru Meh
med Ali ve Dündar İzmir tah
sil kontrol memurluklarına, 
hesabat müdürlüğünde memur 
Kadri Bilgin de tahsil kontrol 
memurluğuna tayin edilmişler 

ve birer derece terfi ettirilmiş

lerdir. 
Tahsil şübesi şefliğine tayin 

edilen memurlar da şunlardır: 

İzmir tahsil başınemuru Ali 
Riza, Bursa tahsil başmemuru 
Abdülkadir, İzmir tahsil baş
memurlarından Şevki ve Şev
ket, birer derece terfi· ettirile

rek tahsil şübesi şefliklerine 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni teşkilat kanununa gö
re İzmir merkez muhasebe mü· 
dürlüğü kadrosu da gelmiştir. 
Kadro 31 Ağustos 936 dan 
muteber olacaktır. Maaşlarda 

vaki zam ve tenzillerin me· 
murların liyakat ve kabiliyet
lerine göre ay sonur.a kadar 
tesbit ve merasiminin ikmali' 
ve Eylül maaşlarının kadroda 
yazılı miktarlar üzerinden ve
rilmesi bildirilmiştir. 

Şu kadar ki tasfiyesi mel

huz olanlarla teadil kanunu 
mucibince terfi müddetini dol
durmıyanlara zam yapılmaktan 
içtinap edilecek ve tasfiyele
rine aid muamele neticelendi
rilerek maaşları, eski miktar
lar üzerinden verilec~ktir. Mu
hasebe müdürlüğünün yenı 

kadrosu şudur : 

70 lira maaşlı bir muhasebe 
müdürü, 35 lira maaşlı 1 mu
hasebe memuru, 30 lira maaşlı 
1 muhasebe memuru, 25 lira 

maaşlı 3 muhasebe memuru, 
20şer lira maaşlı 6 muhasebe 
katibi, 16 şar lira maaşlı 3 
muhasebe katibi, 35 lira ma
aşlı 1 veznedar, 20 lira maaşlı 
1 vezndedar muavini, 35 lira 
maaşlı 1 birinci mümeyyiz, 30 
lira maaşlı 1 ikinci mümeyyİY. 
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Emniyet 
1müdürü geldi. 

Şehrimiz emniyet müdürlü

ğüne tayin edilmiş olan Kar

tal kaymakamı Selahiddin 
Arslan Korkud, cvelki gün 
Deniz yolları işletme idaresi
nin Ankara vapuru ile İstan
bul' dan şehrimize gelmiş ve 

vapurda emniyet müdi.ir mu
avini İsmail Küntay ile kısım 
reisleri tarafından karşılan
mıştır. Dün yeni vazifesine 
başlamıştır. Selahiddin Aı slan 
Korkud, evelcc Kısıklı nahiye 
müdürlüğü ile İstan,bul vilayeti 
maiyet memurluğunda, daha 
sonra Çerkeş kaymakamlığın

da, Kayseri ve Bursa emniyet 
müdi.irlüklcrindc bulunmuş de

ğerli bir gençtir. Yeni vazı
f esinde kendisine ınuvaffaki

yctlcr dileriz. ----
Evlenme 

Milli emlak müdürü Bay 
Süleyman Külce'nin oğlu, 
genç fabrikacılarımızdan Bay 
Fikret ile, devlet demiryolları 
sekinci işletme idaresi vezne
darı Bay Cavid'in hemşiresi 

Bayan Binnaz'ın nikahları, 

dün belediye nikah dairesinde 

aktedilıniştir. Tarafeyne saa
detler dileriz. -----Türkofis · müdürü 

Birbuçuk aydanberi İstan
bul' da tedavide bulunmakta 
olan şehrimiz Türkofis müdürü 
Ziya Orgon, Ankara vapurile 
şehrimize dönmüş ve vazife
sine devama başlamıştır. 

D 11ek1 er: 

Lambalar yanmıyor 
Karataş'ta Aras sokağında 

bir haftadanberi elektrik lam
baları yanmamaktadır. Bu so
kakta lağım inşaatı da yapıl
makta olduğundan gece bura
dan geç,cnlerden bazıları lağım 
çokurlarına düşmektedirler, Be
lediye reisli~irıin nazarı dik

katını celbederiz. 

Donanma 
Erkanına ziyafet .. 

Bu akşam Belediyece lima· 
nımızda l:ulunan donanma 
Amiralı Şükrü ile donanma 
erkanına Şehir gazinosunda 
ziyafet verilecektir. Belediye, 
deniz eratına da, dün üzüm 

hediye etmiştir. --
Vali F. Güleç 

Vali F azh Güleç, bugün 
Kemalpaşa kazasına gid~rek 
bazı teftişlerde bulunacaktır. 

Hamdi Aksoy 
Saylavlarımızdan Hamdi Ak

soy, İstanbul'dan şehrimize 
gelmiş ve Çeşme'ye giderek 

dtin İktısat vekili Celal Ba
yar'la tekrar İzmirc dönmüştür. 

Pamuk ve Ameri-
ka' da istihsalat 
.Şehrimiz Türkofisine gelen 

malumata göre Amerika'nın 
bu sene ki paıııuk rekoltesi 12 
milyon balyadır. 

Her sene Amerika pamuk 
rekoltesi 13 - 14 milyon bal
ya tutmakta idi. Bu sene 
mahsulün az olmasının sebe
bi havaların pamuk mahsulü 
için fena gitmesidir. Bu vazi
yetin Türkiye pamuk piyasa-
sına iyi tesirler yapacağı an
laşılmaktadır. Zaten şimdiden 
başlamış olan alivre pamuk 
satış fiatları memnuniyete şa

yan bir derecede ve sağlam 

bulunmaktadır. 

İs bankası müdürü ... 
İş bankası İzmir şubesi mü-

dürlüğüne tayin olunan Bursa 
şubesi müdürü Haki, dün 
Ankara vapuru ile şehrimize 
gelmiş ve banka erkanı tara

fından karşı lanmıştır. 
Haki, dün bankaya gelerek 

yer.i vazifesine başlamıştır. 

Gülpertyi yaralamış 
F evzipaşa bulvarında Ab

dullah oğlu Arif sarhoş olarak 
uyknda bulunan karısı-Gülpc
ı i'yi çakı ilP hafif suretle 

yaralamıştır. 

-Başı 1 inci sahifede-
Üçiincü büyük dil kurulta

yının açılması münasebetile, 
dün, şehrimiz Halkevinde de 
bir tören yapılmıştır. Saat 
bire doğru Halkevi s.:ılonu 

dolmuş bulunuyordu. Hatipler 
tarafından verilen konferanslar, 
büyük bir alaka ile dinlenmiş, 
törende devair rüesası, mual· 
limler ve münevverlerimiz ha
zır bulunmuşlardır. 

Törene, Halke"i müdürü 
Avni Ozaoı'n bir konferansı 
ile başlanmıştır. Avni Ozan 
konferansında, dilimizin geçir
diği inkılabı, tarihi hayatını, 

Osmanlı dili ile Türkçe ara
sındaki farkları anlatmış ve 
konferansına şu cümlelerle ni
hayet vermiştir : 

"Atatürk' ümüzde, kaynağı 

tanrısel bir varlığa dayanan 
bir ülkü ateşi, ulusumuzda da 
şuurlu hızını bu kaynaktan 
alarak doğacak olan evrensel 
bu güneşe doğru koşmak gü
cü varken, yakın bir zamanda 
Türkiye'nin koyu mavi gökle· 
rinde behemehal bir inkılap 
harikası görülecek ve medeni 
cihanın gözleri bunu seyrede
cek ve kamaşacaktır.,, 

Avni Ozan'dan sonra mu

allim İrfan Hazar kürsüye gel

miş: Osmanlıca ve Türkçe 
dilleri arasında mukayeseler 
yaptıktan sonra şunları söy
lemiştir: 

"Bilirsiniz ki, bu arzettiğim 
aykırı fikirler, o devirlerin 
birer mahsulüdür. Çünkü o 
devirle1'.le lisan ayrı lığını ya
ni havas dili ile avam dili
nin ayrılığını çok tabii bul
malıyız. Halkın bir sürü te
lakki edildiğ~ ve ondan ka
yıtsız ve şartsız itaat beklen

diğ-i zamanlarda dil birliği 
beklemek hatadır. Dil birliği 
demek, gönül birliği, kafa 
birliği, iş birliği demektir. 
Havas dilinin, yani yüksek 
san'at dilinin karmakarışık, 

itidal, terkipli dilini düşünü
nüz, bir de halkın yani mil
yonerlerin saf, temiz, özlü di
lini düşününüz. Birisi eğreti, 
sakat, diğeri ise bütün ve 
sağlam .. ,, 

Hatip, bundan sonra, Os
manlıca ve Türkçe dilleri 
üzerinde örnekler vermiş ve 
Öz Türkçenin ehemmiyetini 
tebarüz ettirdikten sonra, kon
feransı şöylece bitirmiştir: 

"Türk ulusu, dili ile, tarihi 
ile Aatatürk'ün kurtarıcı elin
de yeniden doğuyor.,, 

İrfan Hazar' dan sonra tekrar 
Avni Ozan kürsüye gelmiş ve 
kendisinin eseri olan "Dil 
bayramı,, adlı ve içinde şu 
güzel parça bulunan şiirini 
okumuştur: 

Bir F.es geleli ulusa böyle dedi: 
Arap ıııısııı, Türk mü >Üll sö)le 

clt'di. 
Türk ulusu ~Ü) le kıpırılao<lı bir 

kez 
lJcr ağızdan Türk'üm di) e çık-

tı ses. 

Bunu müteakip, Ankara dil 
ve tarih fakültesi talebesinden 
Muhaddere tarafından "Dil,, 

adlı bir nutuk verilmiş ve çok 

alkışlanmıştır: 
Muhaddere dilimizin tarihini 

anlatmış, eski dillerle muka-
. yeseler yapmış, halk dilinin 
özlüğü ve bütünlüğü üzerinde 
durmuş, Osmanlı imparator
luğunun dile dair sakat dü
şüncelerini teşrih elmiş ve 
nutkunun sonunda şunları söy

lemiştir: 
Türk dilinin; yer yüzünde 

kültür taşıyan bütün dillerdeki 
kültürel sözlerin ana kaynağı 
olduğu, Türk bilginlerimiz ta
rafından ileri sürülmüştür. 

Güneş - dil teorisi denilen 
Türk dil bilgisi yüksek bulu
şiJe bunu göstermektedir. 

Biraz sonra İstan bu1' da Dol
mabahçe sarayında üçüncü 
topl~ntısını yapacak olan bü
yük dil kurultayı yüksek ça
lışmaları bunu bize göstere-

cektir.,, 
En son olarak muallim 

mektebi mezunlarından Gül-
tekin, Kazım Nami'nin "Gü
zel Türkçe,, adlı şiirini oku
muş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Bundan sonra radyo açıl

mış ve Dolmabahçe sarayında 
toplanan büyük kurultayda 
verilen konferanslar dinlenmiş 
ve törene son verilmiştir. 

Akşam Halkevi bahçesinde 
umuma ait olmak üzere danslı 
açık hava konseri verilmiş ve 
bundan eve! de kız muallim 
mektebi müdürü Rahmi Bala
ban dil bayramının büyüklü
ğü hakkında kısa bir hitabe

de bulunmuştur. 
Konserler, dört gece devam 

edecektir. 
Aydın' da .. 

Aydın, 24 (Hususi)- Üçün
cü dil kurultayının açılışını 

bütün Aydın'lılar bayram ya· 
parak kutluladılar. Şehir baş
tanba~a donatıld1. Halk ku
rultayda verilen söylevleri rad

yo ile dinledi. Gece her taraf 

elektriklerle tenvir edildi. 

Edirne' de; 
Edirne, ?4 ( A.A ) - Dil 

kurultayının yarattığı büyük 
varlık bütün Türk milletini 
harekete getirmiştir. Her ta
rafta ve her yerde konuşulan 
budur. Dlin Trakya umumi 
müf cttişi Kazım Oirik valilik 
makamına gelerek bir toplan
tıda bulunmuş ve dört gün 
hararetle devam edecek olan 
programlar bir kere daha 
gözden geç.irilmiştir. Bu mü-
nasebetle şehirde radyolar h~
parlörler arttın lmış ve kala
balık gazinolarda bile büyük 

günü yaşatacak konferansçılar 
için yerler ve tribünler hazır
lanmıştır. 

Büyük okul salonlarında ve 
Halkevinde ise ayrıca müsa
mereler verilecektir. Halk bu 
günlerde en çok dil kurulta
yının hazırlıklarına ait hava
disler okuyor ve derin alaka 
gösteriyor. 

Gazeteler in neşriyatı 
lstanbul, 24 (A.A) - Bu

günkü gazeteler başyazılarını 

üçüncü Dil kurultayının açılı-

l_B_o_r_sa_d_a_. 

satışları: 

K. S. 
15 50 
15 
12 
17 
12 
12 25 
14 25 
9 25 

11 50 
7 50 

13 50 
12 25 
11 50 
9 

10 25 
10 

10 625 
11 
11 
12 
11 50 
13 
9 25 

K. S. K. S. 
7 11 
6 

1

11 
9 9 
9 9 
9 9 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

3225 Buğday 5 375 
631 K. darı 3 50 

6 Fasulya 7 50 
10000 K. pamuk 42 50 

K.S. 
6 25 
5 75 
7 50 

42 50 

şına hasretnıektedirler. Bu ku
rultayın, dilcilik bakımından 

ehemmiyetini izah eden bu 
makalelerde bu toplantının bü
yük ehemmiyeti hakkında itti
fak vardır. Yunus Nadi Cumu-

riyet'te diyor ki· 
Atatttrk'ün ink!lf,,plarının şim

di üzerinde ç<1iıştığı Türk di-
lini tetkit.: ve ıslah işi; ona 
takaddüm eden inkılaplardan 
aşağı değildir. Bugün Dolma
bahçe sarayında açılacak olan 
~ç=incü Dil kuru!tayı bilhasrn 
dıl aleminde bütü:n dünyaya 
şamil bir ehemmiyet almağa 
namzeddir. 

Ahmed Ernin Yalman; Tan 
gazetesinde diyor ki; işte en· 
çok alakadar olması IU-1.ımgc

lcn Atatürk'ün yakın senelere 
kadar bu işle çok uzaktan ve 

pek muntazam bir surette ala
kadar olması gerek harici ale· 
min nazarında gerek kendi 
gözümüzde Türk milletinin ta
rihteki hakiki yerinin anl~şıl

mamasına sebeb olmuştur. 
Atatürk bu noksanı görmüş, 

hakiki' bir dil cer~yanı hazır
lamak için büyük bir alaka 
ile bizzat çalışmıştır. 
Asım Us, Kurun gazetesinde 

kurultaya hasrettiği baş yazı-
sında bugün Atatürk'ün en 
güzel eserlerinden birini daha 
görmekle bahtiyar olacağız 

demektedir. 
Bodrum, 24 (A.A)- Halk 

bugün başta okullar olduğu 
halde umumi meydanda tö
renle ve taşkın duygula rla 
dil bayramını kutluladılar. Al
kışlar içinde söylevler söy· 
lendi. Kurultay başkanlığına 
kutlama ve başarı telgrafları 
çekildi. Halk sevinçlerini bil-
dirdi. 

Safranbolu, 24 (A.A)- Bu
gün dil kurultayında konuşu
lan sözler halkevi tarafından 

halka radyo ile dinletildi. 

Gece konferanslar verilecek, 

bayram kutlanacaktır. 
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Politi ve Ref ael 
Birinci kaptan Mehmed Ali, 500,Müvacehe edildi .. 

lira kefaletle serbest bırakıldı. 
- Başı 1 inci sahi/ ede -

ınnnın Zonguld:ık.ta \O \linin Kaı;. 

'ıımo li<le ol.! ııh.l.ın \ e G mımın lıu
lıınnınııılı ı lı.l<lirir~ ırıl , 

Sılifk" 1t 1 ulu .• u 1ı· ô ıı 
u~lu Mt hınc lıa t • .ı 1 lı 

ol n ifııdesi ol..un lu, hu ifad mü· 
bım<li. l\Iı•roiuden itibart>ıı her Iİ· 

mııuJa \apıırıı pek Ç•lk mal yiiklı>

til.li(;i. Antnlyada k:ıptaıı köprfi·Ü· 
niııı alımdaki o l:ıları lıoşallıırnk 

hura)U hilt' )iil. llul<lıırulJıığuııu, 
•uvaleli \iikl ri-ı lınş H· l.ıı:ıt İ•fİI 

<'clil li0iııi, v purıın fzmir'c h m•k("· 
tilllle iı;11rt.1 ını geçccPlı.. <lt'rt'l'(•dr 

ıı içinde kalrlığıııı, denizin yaııtığı 

çalkımtıılan nınLar kap.ıklaıından 
sular gir !iğini. o smııl ı j~ .. lınva

nm fırtıııalı hile olma<lığını, Hoclo 
civ.ırındıı lıuf if ı üz"nnlıııı "eıııi c o 
s:ığıı, eoln plpıı )Dpım·:ı, ikinci 
kııptanın: 

Genıille ıııihazt'llt ) ok, tehli
ke giiriinuyor. Birinci kııplana ha· 
lıer 'ere) iııı. 

Di)ert·k knpt ııı köşküııe gitti
ğini SÖ) lüyor \'C di) or ki: 

-ikinci knpl.m hiriııı•i kııplnrıın 
} aıııııılıın dönün<'e } ıılcııları \'llğırıh \ c·: 

- Arkadaşlar! Vapurun se
lametle gitmesi için yiikün bir 
kısmını sağdan sol tarafa nak
ledelim. Dedi ve bundan son
ra herkes çalışmağa başladı. 
Fakat her 600-1000 metre 
ilerleyişte vapur yalpa yapıyor 
ve yolcular, mütemadiyen mal
ları sağdan sola, soldan sağa 
naklediyorlardı. Sakız adasına 
kadar bir gün bir gece bu hal 
böylece d vam etti. Sakız ci
varında vap ıru bordası~dan 
fırtına gel _r başladı. Fırtına 
biraz fazla olsaydı vapur ora
da batacaktı ve bu takdirde 

vapur yolcularının, kaptan ve 

mürettebatının kurtulmalarına 
imkan yoktu. Herkes: 

- Vapura su giriforl Diye 
bağırınağa başlamıştı. Niha
yet vapur geceleyin körfeze 
girdi. O zaman halk arasında 
ikinci kaptanla birinci kaptan 
arasında v2p:.ıru karaya oturt
mak mes'elesinden gürültü 
çıktığı söylenmeğe başlandı. 
Birinci kaptan: 

- Vapuru ne zaman senin 
idarene bırakırsam o zaman 
istediğini yaparsın! 

Demiş ve vapuru karaya 
oturtmak teklifini reddetmiş. 
Tabii biz bunları duyma
dık, tevatiircn işittik. Vapur, 
tuzla önlerinde baştan kara et
tirilseyni batmaz ve ölende 
olmazdı. Tuzla önünde vapu· 
run burnu suya girdi ve 
kaptan köprüsüne kadar ön 
taraftan su bastı. O zaman, 
vapurdaki yüklerin bir kısmı, 
bilmiyorum kimin emrile de
nize atılmağa başlandı, vapur 
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nıten denize dalmak üzere 
idi. f zmir limanından kalkan 
istikbal vapuru, istimdad üzew 
rinc lneLolu vanuruna yarıac:tı, 
ip attı, fakat ip tutulamadı, 

lnebolu vapuru sol tarafına 
yattı, vapurun yarı suya gö
müldiikten sonra halka can 
kurtaran simitlerini dağıtma~a 
başladılar ve bu simitleri, 
birbirimizin f'lınden kapıyor
dıık. 

Asıl çalışan ikinci kapt:.ındı, 
üçüncü kaptan da ara-sıra gö
rülüyordu. Vapur batıncıya 

kadar süvari Mehmed Ali, 
kaptan köşkünde idi. Fakat 
gemi batarken ne yaptığını 
bilmem. Vapurun yükü çok 
fazla idi. Vapurun belindeki 
ağacı bile su geçmişti. Vapur 
batmadan karaya oturtulması 

mümkündü, kara çok yakındı. 
Filikalar için de emir verilmedi, 
yalnız bir filika indirildi; Bazı 
kaptan ve tayfalar buna bin
diler~e de halk hücum edince 
indiler. 

Vapurun kurtarılması için 
birinci ve ikinci kaptanın mü
nakaşa ettiklerini ötekinden 
berikinder. işittim. Herkes ken
disini denize atarken ben de 
kıç taraf tan ve vapurun per
vanesi havaya kalktığı sırada 
atıldım. Vapur batıncada açı
lan girdaba daldım. Nihayet 
bocalaya bocaiaya tekrar su 
üstüne çıktım. Sonra kurtul
dum. 

Akhisar' dan lsmail adında 
bir şahid de vapurun çok 
fazla yiik aldığını, batarken 
kaptanlann münakaşa ettikle· 
rini bilmediğini, kaza esna
sında kömürlük deliğinden 
suların içeri hücum ettiğini 
gördüğünü, vapurun ambarın
daki eşyası üzerine çıktığı 
halde suların dizkapağına ka
dar yükseldiğini, o sırada 
ambarların da tamamen su 
içinde kaldığını, ve kazan 
patladığını bildiriyordu. 
Aydın Ağırceza mahkeme

since ifadesi alınmış olan şa
hid Mehmed Emin, vapurun 
fazla yük aldığını, Ordu Ağır 
ceza mahkemesinden gelen 
Ali oğlu Osman ve Emrullah 
oğlu Osman da vapurun fazla 

yük almaktan battığını söyle· 
mişlerdir. 

Zonguldak'tan İlyas, Tefen· 
ni'den kaymakam Bedri'nin 
ifadeleri hakkındaki talimat
larda da vapurun fazla yük 
aldığı bildiriliyor ~e vapur 
batarken kaptanların gemide 
bulunup bulunmadıklarından 
ademi malumat beyan edili
yordu. 

f stanbul' dan ine bolu dümen· 
cisi Aasan'ın alınmış olan ifa
desi okundu. Dümen başında 
bulunduğunu, istikbal vapu· 
rundan atılan halatın, lnebo
lu 'da ki yüklerin fazlalığı yü
zünden bağlanamadığını bil
diriyordu. 

İnebolu vapuru için yeni· 
den yapılacak tetkikata ehli 
vukuf olarak lktısat vekale
tince gösterilmiş olan müta

hassıs denizcilerin isimleri, 
mahkemeye yeni bildirilmiş 
olduğundan henüz tetkikat 
yapılamadığı, tayin edilen na
ib tarafından mahkemeye bil
dirilmişti. Bu tezkere okundu. 

Politi ile Refael'dc hammalı 
görmemiş olduklarını söyle- · 
diler, 

Mamun Ha.yreddin'in, yara-
lamak suçundan sabıkası bu· 
lunduğuııdan buna dair ken· 
dinden izahat istendi. Hay· 
reddin, asliyeceza mahkeme
sinde mahkum olduğunu, fa. 
l:at kendisine hiçbir tebliğat 
yapı!madığını bildirdi. Mahke-
meden sabıkası hakkında ma
h1mat istenmesiııe karar veri
lerek muhakemenin de\amı 

başka bir güne bırakılJı. 
Deri tüccarı Davi Sidiye 

tehdid mektubu göndermek 

ve taharri komiserini yarala
makla maznun Hayreddin'in 
muhakemesine, dün ağırcezada 
devam edilmiştir. DÜnkü cel-
sede davacı Davi Sidi ile 
Hayriddin namına para almak 
üzere bu tüccara sepet srötü
ren hanıma! Mustafa, Davi 
Sidi'nin hammalı Ahmed ve 
o esnada yazıhanede bulunan 
Refael ile Politi muvacehe 
edilm?şlerdir. 

Davi Sidi, 
- Hammal bana geldi ve 

onu yalmz ben gördüm. Fa
kat sepeti alıp götüren ham
mal, kısa boylu, tıknazca ve 
esmer bir hammaldı. Şimdi 

mahkemede bana gösterilen 
Mustafa değildi. 

Dedi. Mustafa'ya soruldu. 
Mustafa da: 

- Ben çobanım, bu işlerle 
hiç alakam yoktur. Cevabını 
verdi. Hamına! Ahmed de, ti
carethanenin üst katında te
lef on başında bulunduğunu ve 
mağazaya para almağa gelen 
sepetli hammalı görmediğini 
söylerli. 

Maznun Mehmet Ali'nin ve· 
killerinden avukat Baha Na-
suh ve Halit Tevfik, bir se· 
neye yakın bir zamandanberi 
mevkuf bulunan muekkilleri· 
nin, muhakeme neticesinde 
beraat kareırı alması muhte
mel bulunduğunu söyliyerek: 

- Mahkum değildir, mahw 
kum etseniz bile bir seneye 

mahkum edeceksiniz. Tevkif: 
bir ihtiyat tedbiridir. Bazı şa
hitlerin ifadeleri de müekkili
mizin lehinedir. Adal~tin ye
rine getirilmesi için hürriyeti 
alınmış olan bir adamın hür
riyetini iade etmek lazımdır. 
Binaenaleyh Mehmed Ali'nin 
hiçolmazsa kefaletle tahliyesini 
isteriz. Demişlerdir. 

Mahkeme reisi, müddeiumu
miye mütaleasını sorunca miid
deiumumi Orhan Köni, henüz 
amme şahitlerinin tamamen 
dinlenmemiş olduklarını ve 

delillerin kafi derecede top
lanmadığını söyliyerek bu ta
leplerin reddini istemiştir. 

Mahkeme heyeti, müzake· 
reden sonra mevkuf İnebolu 
süvarisi Mehmed Alinin 50() 
lira para veya mali kefalet· 
gösterilmek suretile tahliyesine 
karar vermiştir. Ve muhakeme, 
henüz dinlenmemiş olan şa
hitlerin qinlenmesi, gelmemiş 
olan talimatın tekit edilmesi, 
ehli vukufun tetkikat yaparak 
raporunu vermesi için 28 Ey
liile bırakılmıştır. Mahkemece, 
İnebolu vapurunun musaddak 
planı lktısad vekaletinden is
tenilmişti. Bu planda henüz 
gelmemiştir. Ve süvari Meh
meçl Ali, diin kefalet muame
lesi tamamlanarak serbest 
bırakılmıştır. 

~si kruvazör Sqn Sebastieni topa tuttu. Fa
kat hükfımetçilerin maneviyatı sağlamdır! 

Asiler şimdi Toledo üze
rine yUrümektedirler. ------

Burası IYf adrid'in A anahtarıdır. Malaga bombardı
man edildi. Asiler bombardıman edildi. 

Vaşington, 24 (A.A) -
ispanya' da her iki taraf ada 
silah ve ct-phane gönderil
memesi yolundaki manevi Am
bargo şiddetlendirilmişlir. 

Londra, 24 (A.A) -Alınan 
son resmi haberlere gfüe, 
Gibelzerjon vaburu İspanyol'
lar tarafından tevkif ve mu
ayene edilmiştir. Yalnızca 
yoluna devam etmeyip Cebe
liittarık' a dönn1<'Si kaptandan 
rica edilmiştir. 

Resmi makamatta hadisenin 
tafsilatı alınmadan bu bapta 
hiçbir şey· söylcJlmiyorsa da 
bazı telgraflardakinin hilafına 
olarak hadiseye vahim bir 
mahiyet verilmemektedir. 

Bayonne 24 (A.A) - Krali· 
yet hükumetinin eski Başba

kanı Kont Romanonos Fran
sa'ya geçmeden eve! Frnctc 
Papular gazetesi muhabirine 

Rşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

San Scbasticn' de yerleşti· 
ğimdenberi hiçbir fena mııa
ıneleye maruz kalmadım. Ve 

1 Madrid ile serbestçe muhabe
rede bulundum. 

isyan hadisesine gelince : 
Benim mazim şimdi söyliye
bileceğim herşeyden ziyade 
ne düşünebileceğimi gösterir. 
Kanuna herkes tarafından ri· 
ayet edilmelidir. Etmiyenler 
cezalandırılmalıdır. Beynel
milel bakımdan milleti temsil 
eden meşru hükumetten baş

kası nazarı itibare alınamaz. 
Enday, 24 (Radyo) - Bu 

sabah saat 9 da 3 motörlü 
asilere ınensub tayyareler lruna 
ellişer kiloluk 9 bomba atmış
lardır. Bombalar istasyona ve 
Sen Marsiyal kalesine atıl· 
mı~tır. 

Kaleden açılan şiddetli bir 
ateş üzerine tayyareler çekil
mişlerdir. Hükumet kıt'aları 40 
kilometre muhim tahkimat 
yapmışlardır. 

Burgos, 24 (Radyo) - İs
panyol Afrikasından yeni kuv· 
vetler gelmiştir. General Ka
betella bunları Madrid üzerine 
sevk etmiştir. 

Burgos, 24 (Radyo) - Bu 
gün asiler Bilyao 'ya taarruz 
etmemişlerdir. Öldüğü sanılan 
Taragon Arşivek'i halen ltal
ya' da bulunmaktadır. 

Peşte, 23 (AA) - İyi ma
lumat almakta olan menabi
den bildirildiğine göre, Ma
caristan'ın ispanya işlerine 
karışmaması hakkındaki ce
vabı, kuyudu ihtiraziye olarak 
yapılmakta olan müzakereleri 
hüsnü suretle neticelenmesini 
ileri sürmektedir. 

Hendaye, 23 (A.A) - Ha· 
vas Ajansı muhabidnden: 

Asilere ait onbin tonluk 
Ganaria kruvazörü San Se

bastieni saat ona doğru iki 
defa bombardıman etmiştir. 
İlk bombardımanda şehre dört 
obiis diişmiiş, fakat ökleden 
sonraki bombardıman şiddetli 
olmuş ve mühim hasar yap· 

mıştır. Ölü olup olmadığı he:.
nüz belli değildir. 

Fakat bombardımanlar mü· 
dafilerin maneviyatını bozmak 
şöyle dursun bilakis arttır· 

mıştır. Vali nikbindir. 
Lizbon, 23 (A.A) - Rov

ter ajansı muhabirinden : 
- Badajoza yapılan taar· 

ruza iştirak eden asi kuvvet
leri T oledo üzerine yürümek
tedirler. Bu şehirde hükumet
çilerin muhasarasına mukave
met gösteren ve Alcazar aka
demisine tahassun etmiş olan 
bazı asilerde vardır. 
Bu şehri~ zaptı Madrid üze
rine yapılacak taarruzun anah
tarı olacaktır. 

Burgos, 23 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden : 

Ccrıuptan buraya trenle 
yeni Fas'lı tabur gelmiştir. Bu 
tabur muzika ile şehrin sokak
larında ve halkın coşkun teza
hüratı arasında dolaştıktan 
sonra akşamleyin kamyonlarla 
cepheye hareket etmiştir. 

Rahat, 23 (A.A) - Seville 
r!ldyosunun bildirdiğine göre, 
Asi kuvveller Guadarrama 
cephesinde şiddetli bir taarruz 
yapmış!ar ve hükfımetçiler 700 
ölü ile birçok yaralı vermiş
lerdir. 

Diğer taraftan Caceres, Ba
dajoz ve Salamank demiryolu 
hattı yeniden tesis olunmuştur. 

Cebelüttarık, 23 (A.A} -
Elcezire askeri makamatına 
gelen haberlere göre, asi tay
yareler Malagaya yangın bom
boları atmışlar ve şehirde 
bulunan benzin deposu ateş 
almıştır. 

Mczkür deponun aid olduğu 
f spanyol kumpanyasının buw 
rada bulunmakta olan resmi 
Ajanı Roytere beyanatında, 
depoda bir milyon galon ben
zın bulunduğunu ve depo 
ateş aldığı takdirde bütün 
şehrin kül olacağını söyle
miştir. 

Cebelüttarık, 24 (A.A) -
Lejion Etrangerc mensup bin 
beşyüzden fazla asi ve 200 
kişilik bir süvari müfrezesi 
Malaga üzerine yapılacak ta· 
arruza iştirak etmek üzere 
Alcesirastan Esteponaya ha· 
reket etmiştir. 

Diğer taraftan dahili har· 
bin bidayetinden heri buraya 
gelmiş olan 700 den fazla 
komünist milisleri Malaga'nın 
müdafaasını takviye etmek 
üzere mezkur şehre gitmiş· 

lerdir. 

Tetuan, 24 (A.A) - Şehir 
normal bir manzara arzetmek
te ve bütün İspanyol Fasında 
tam bir sükun vardır. Bura
daki kışlalarda pekaz asker 
kalmıştır. Hepsi lspanya'ya 
gönderilmiştir. Maamafih bir 
avcı alayı burada kalmıştır. 

Tayyare meydanında faali
yet geçen günlere nazaran 
daha az ise de asker sevki
yatı hergun devam etmektedir. 

Bayonne, 24 (A.A) - Gi-

jon' dan bildirildiğine göre, 
Asilerin Limancas kaı argfıhı 
topçu kuvvetlerile tayyareler 
tarafından yapılmış olan şid
detli bombardımandan sonra 
zaptedilmiştir. 

Bombardıman neticesinde 
bir yangın çıkmış ve sür'atle 
etrafa yayılmıştır. Birçok in
filak vukua gelmiştir. Karar· 
gahı işgal etmekte bulunan 
150 asker kaçmağa muvaffak 
olmuştur. 

Oviedo, 23 (A.A) - Aha
liye karşı şiddetli cezalar ter· 
tib edilmektedir. Su yoktur. 
Aile başına beş günde beş 
litre su verilmektedir. 

-------
Türkiye-
Avusturya 

•• 
Ve Almanya ti
caret mukaveleleri .. 

23 Temmuz 936 tarihli Tür
kiye-Avusturya ticaret ve kli
ring anlaşmalarının icra vekil· 
ler heyetinin 6 Ağustos 936 
tarihli içtimaında tasdik edil
miş olduğu Ankara Türkofi

sinden şehrimizdeki alakadar· 

lara bildirilmiştir. 

Almanya ile Türkiye ard
smda mevcud kliring ve tica· 
rd anlaşmalarının daha geniş 
esaslara göre tanzim edilmekte 
olduğu haber alınmıştır. 

- -•• 
Uzüm f iatleri sağ-
lam devam ediyor. 
-Başı inci sahi/ede -

ı:ine gelrn maliımata göre buscnc 
\mcrilı.a iiziinı rekoltesi 130,000 

ton ıabmiu edilmı'ktetlir. Bun· 
•lıııı evclki yıllarda Amerika Ü7.Üm 

rel.oltf•ei 200 hin tondan aşaÇı 

diişınenıi~ıi. Amerika üzümlerinin 

çoğu, A nıerika 'da istihsal edilir ve 
<laiına istilıı.al:ıtın ) ıi7.fle 2:l i ihraç 

olunur. Hu hcsaha giirc bu yıl 

ınaJı,nlünılcıı ) alnız 88 lıin tonu 

ihraç eılilccck demektir. nu mik· 
tar, gt•çcn seneler ihracatınclan çok 

nz ol.Iu~u için ,\vrupa piyasaların· 

dan üzümlt•rinıiz için ehemmiyetli 

t:ılc'plcr beklenmektedir. Yunanis
tan'dıın gelen haberlere göre Yu· 

oanistan üzüm piyasalarının faali· 

yeti durgundur. Alman) a ile ınev· 

cut klerins anlaşmalarına göre 
üziim ihranna devam edilecektir. 

Fakat Yunan ınilli hankasının dö· 
vir. hususunda almış olduğu lıau 

tedbirler neticesi olarak Yunanis· 
ıan 'dan yapılacak ihracatın muta· 

uırnr olacağı t.1hmin edilmektedir. 
Uu vaziyet, Türkiye füiinıleri için 
bir avantaj mahiyetindedir. İzmir 
iizüm kurumu Anupa'daki ııatıt 

merkeılerinden lıirçoğundan yeni 
mnlııml üzerine siparişler almıştır. 

Yakında· piyasadan iİ7.Üm miiba· 
ycasına Laıhyacaktır. İktısat veki· 
limiz Celal Bayar, dün üzüm pi
yasasının iyi fiatlerle açılmış ve 
f iatlerin sağlam devam etmekte 
olduğu hakkında kendisine verilen 
izahattan çok memnun kalmıştır. 

Dün ü:l:üm piyasası çok bura· 
retli idi. 3500 çuval üzüm ı;atıl· 
mıştır. Fiatler, ilk açılıt f iatlerine 
nazaran tlalıa sağlamdır. l:ı:nıir"dcki 
ilırat'atı;ılar, dış l'i)aealanlaıı uıll' 

him birçok ~iparioler almıtlardır. 
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Denizciler, birleşik ·takımı Madri_d_to_p_~_te_ş_i a_· ıt.nda. ra,~:;0i~~;:'"tt· 

3 4 
V 1 A tt• ı (Baştarafı 7 inci sahifede) selon'da cumuriyet idaresine Konigsberg, 24 (A.A) _ 

- a g u p 1 er. ~;.:·:::!.~?;:7:";::·,~~;:, ~~~.!~~ c.~~.l.~J.~i b~~hf?;: ::~;;: ~.":i~tl~il~i;;~~;,ın hususi mu· 
nrşrcttİ'•İ bir ·ı·aıula, 1ngiliz harb l · · · t" d · "d" A 

f: emıın vazıye ı e ıyı ı.r. r- Konigsberg'teki Türk pavi-
ı;pfindPriııin fn;;ili1. ticaret Y:ıpur· · h · d b ··k h 

f gonı cep esın e üyu azır- yonunun açılma töreni bugün 
Iıırım tc\kif eılcc"'k epanynl F-cfi· lıklar yapılmaktadır. 
nell'rinc ateş açmak emrini alılık· Berlin büyük elçimiz Hamdi 
lrrını iliin etmektedir. Lizbon, 24 (Radyo) · .- A w h 'l k- p 

Madrid'teki Salamank tayyare pagın uzurı e şar 1 rusya 
Lizlıon ~·I (Hadyn) - St·,·il· umumi valisi Koch tarafından 

den ,erilen Jıir radyo hııbcriue meydanına hükumet kuvvet-
lerini takviye için bir ecnebi yapılmıştır. gör.: {ı i km•\•etler lıiikümet kıtnla· 

mırlan lıirisi Cıl\·adclop )olunda memleketten 15 tane boınbar- Büyük itina ile hazırlanmış 
ı.ınıanıen ıııahı~tmi~lerılir. dıman tayyaresi gelmiştir. olan zengin Türk pavyonu 

Di~cr lıir hiikürnl'l J...ıtıısı ıla ~ Madrid, 24 (Radyo) çok rağbet ve takdır görmek-
t!"cri pii•kiirıiilnıü~tiir. Bir iisi tay· Asi bir harb gemisi, Paşasiz tedir. Mallarımıza alaka bü-
)nrc f tılridılc hazı ın:ılıallclr.ri şehri ile Goadlup istihkamını yüktür. 
hııııhalaıııı: '" :rarnr PP1111 ttır. bombardıman etmiştir. Bun- _____ El _____ _ 

Bir fisi ııınarc :\ladri<l"dc Jııı;ı:ı dan maksat lrun cebhesilc /zmir belediyesinden 
1 mnhallı•leri lıoııı lıalam ış ve zarar G eli 

1 

oa op arasındaki yolu boz- Miktarı Tutarı 

Yukarıda takmılur bir arada ve denizcilerimizin bir ldi.cıımu, aşağıda denizci 
seyircilerden bir grup ve Yavuz bandosu 

Pazar günü halk sahasında 
çok kalabalık bir seyirci küt· 
lesi huzurunda Altay-Göztepe 
birleşik takımı bahrive takı· 

• J 

ınımızla oynadı. Ve birinci 
devreyi O - 2 Galib bitiren 
birleşik takım ikinci devrede 
attığı bir gole mukabil 4 gol 
Yiyerek oyunu 3-4 kaybetti. 
Oyunun başlangıcından birinci 
devre nihayetine kadar rüzgar 
aleyhine oynadığı halde büyiik 
bir mevcudiyet gösteren bir
leşik takım ikinci devrede tam 
ınanasile şişti. Ve bir-iki oyun
cusu miistesna; diğer oyuncu
ların hepsi adeta takımdan 
kayboldu. Bunda da haklı idi
ler. Çünkü sabahleyin bölge 
deniz birincilikleri yapılmış 
ve bu oyuncular müsabıklarla 
beraber saatlarca yüzmüş, yo
rolmuşlardı. İkinci devrede 
Oyunun idaresini deruhte eden 
Sabri birleşik takını aleyhine 
hareket etti. Nitekim Yavuz 
kalesi önünde Basri'nin aya
ğına kapanmak suretile kolla
rı arasına topu alan Bahriyeli 
müdafiin bu hareketi bariz 
Penaltı cezası iken bunu ver
medi. 

Oyun bahriye takımının akı· 
nı ile başladı. Birleşik takım 
müafaasında kırılan bu akın· 
dan sonra top 10 dakika ka
dar ortada dolaştı ve nihayet 
oyun yavaş yavaş açılmağa 

başlıyan birleşik takım bah
riyelilerin kalesi önünden ay
rılmıyor ve 25 inci dakikada 
liyas'ın ayağından bir gol ka· 
Zanıyor. Bahriyeliler bu gol
den sonra açıldılar, bir müd
~et birleşik kalesini tazyike 

Yüzme birincilikleri 
Müsabaka harici olarak J 500met 
rede 2 dakika farkla yeni rekor! 

Pazar günü, 936 • 37 nıın
taka deniz birincilikleri, Gü
zelyalı 'da yapıldı. Yüzlerce 
seyirci, müsabakaları takip 
ettiler. Müsabakalar bölge 
ajanı doktor Mitat Orel'in 
idaresinde ve donanmamızın 

filo kumandanı binbaşı Sürcy· 
yan'ın baş hakemliği altında 
yapılmış, çok muntazam ve 
heyecanlı olmuştur. 

Teknik neticeleri yazıyoruz: 
7 00 }.//et re serbes~ ; 

Bu müsabakaya 1 O yüzücü 
iştirak etti. Ekrem {K. S. K.) 
birinci 1, 3, 1/2 Fikret {Göz
tepe) ikinci. Özen ( Altay ) 
çüncü. 
200 Metre serbest ; 

Cemal ( K. S. K. ) birinci 
3, 18, Mehmcd (Göztepe) ikin
ci ; Aslan (K.S.K.) üçünci.i. 
7 00 A1etre sırtüstü ,· 

Nafiz ( Göztepc ) birinci. 
(2, 7, 3 5) ; Haldun { Atay ) 
ikinci ; Münir üçüncü. Bu ya
rışta K. S. K. lı Hüsamettin 
birinci gelmiş ise de fa"! yap· 
tığından sayılmamıştır. 
200 Metre kurbağlama: 

Suha (Altay) birinci 4 da· 
kika; muhtar (K.S.K) - ikin
ci; İdris (K.S.K.) üçiincii bu 
müsabakayı Şerif (K.S.K.) bi 
rinciliklc bitirmiş ise de, yaşı 
küçük olduğundan resmi mü
sabakalara iştiraki kabul edil· 
memiştir. 

7500 metre: 

rinci, K.S.K. ikinci, Göztepe 
üç.üncü. Bu yarışı Altay'a Özer 
kazandırmıştır. Bayrağı 10 
metre geridE"n aldığı .ha.ide ra
kiplerini aşarak birinci gel· 
miştir. 

400 Af elre serbest,· 
Son müsabaka 400 metre 

idi. Cemal (K.S.K) birinci 7,29, 
Servet (Demirspor) ikinci, Or
han (Göztepe) üçüncü. 

iki çift fıta yarışında Göz-1 
tepe takımı, 4 tek fıta yan· 
şında da Melih 'in idare ettiği 
K.S.K. takımı kazandı. Atlama 1 

müsabakaları, önümüzdeki Pa· 
zar günü Karşıyaka' da yapıla
caktır. 

Istanbulspor 
4 -1 galib 

Edirne takımı yenildi 
Edirne, 24 (A.A) -. Dün 

lstanbulspor'la Edirne muh
teliti arasında yapılan maç 

4-1 İstanbulspor'un galibiyeti 
ile neticelenmiştir. Maç ınü

nascbctilc İstanbulspor takımı 

ile Edirne sporcuları ve genç
licri arasında çok samimi bir o • 
kaynaşma olmuş genç misa-

firler Edirne'nin muhtelif yer
lerini ve bu arada Türk - Yu
nan hududundaki panayırı da 
gezmişlerdir. 

aşladılar. Fakat bu tazyik 
çok sürmedi. Birleşik munta- En mühim müsabaka olan 1500 · 

Maç çok kalabalık bir se
yirci kütlesi tarafından heye-

canla ve alaka ile takibedil· Zam akıyor ve 35 inci daki
~a~a . Muzaffer'in ayağından 
2

_ ıncı . göl.ünü alıyor devre 
b·~ bırleşık takım lehine 
ılıyor. ikinci devrede bahriye 

takımı daha faik bir oyun 
0Ynıyor ve 10 uncu ve 13 üncü 
dakikalarda birbiri üzerine iki 
gol atarak oyunun musavatını 
lemin ediyor. Fakat 15 inci 
dakikada birleşik takım üçün-
e~ 

b~ sayısını çıkarıyor. Bu sayı 
ırleşik takımın enerjisini ar

tırmıştı. Fakat hakemin de 
hatalı hareketi ile baska sayı 
çıkarmadığı gibi bahri~e takı-
mının 37 ·ın . 43 - .. d k" cı ve uncu a-
ıka!arda yaptığı iki gol\! de 
manı ol d b 4.3 . a~a ı ve u suretle 

Yenıldı. Denizcilerimiz bu 
oyunda çok .. 1 
Bilh · guze oynadılar. 

t 
assa orta muhacimleri or-

a "d ' • nıu afileri ve iki Baki c kale· 
l l I çek gı.izel idi. 

metreye 12 ylizücü iştirak etti. 
Ve b~ miisabakada lzmir re· mi~tir. 
koru 2 dakikada kırıldı. ı · ı 

~.~. ~:;.· ~;d~k~::,:da~' b . 
1
Almanya da 

ların birinci ve ikincıligi s . ambargo koydu. 
yılmadı. Küçük Kenan 25,30 
dakikada yarışı bitirdi. Kazım 
da bir göğüs farkile ikinci 
geldi. 

Bu suretle Demirspordan 
Ali birinci, Mustafa ikinci, 
Cevad (Göztepe) üçüncü sa
yıldılar. 

4X200 bayrak: 
Bu yarışta (K.S.K.) ın Tur

gut, Aslan, Azmi ve Ekrem· 
den müteşekkil takımı 15,55 
ile birinci, Göztepe ikinci, 
Demirspor üçüncü geldiler. 
100X200X400 Türk 

Bagrak yarışı: 
Sulıa, Haldurı, Özcr'<len 

miıteşekkıl Altay takımı bi-

Karar memnuniyet
le karsılandı. ... 

Londra, 24 (Radyo)- Lon· 
dra, ve Paris siyasi mahafilleri 
Almanya'nın, lspanya'ya karşı 
tatbika başladığı silah ambar· 
gosu kararını sevinçle karşıla-

mışlardır. Bundan, Almanya 
ile diğer Avrupa işlerinde an
laşmak mümkün olacağı an
laşılmaktadır. 

Berlin, 24 (A.A) - Alman 
hükumeti, İspanya'ya gönde-

rHecek silah ve mühimmata 
hemen ambargo koymayı ka
bul etmiştir. 

yapıııı~tır. maklı. Bombardıman üç saat 
Diğer bir tayyare de Ma- sürmüştür. Cinsi adet Lira 

laga'yı bombardıman etmiş- Lizbon, 24 (Radyo).- Roy- 2,5 salim çı· 400 380 
t r. Bu ~ombardıman netice· ter Aiansı bildiriyor: ihtilalci- ralı tahta. 
sinde bir pctro! deposu iştial !erin 20 tan aresi. Mndri<l 2 santim çı· 300 231 
etınişt;r. üzerinde uzun zamaı uçarak ralı tnhta. ı 

Lizbon, 24 (Radyo) - Al- tayyare meydanlarını bombar· ispit 4000 80 
man'ların Kameron harb ge- dıman etmiştir. Hükumet tay- Parmak 7000 63 
misi, sapa-sağlam olarak bu- yarelerinden bir kısmile han· Alt kolana 150 135 
raya gelmiştir. garlar tahrib edilmiştir. Hü- Timon 300 175 

Burgos, 24 (Radyo) - lh- kumet tayyare topları, tayya- Takoz 400 40 
tilalcilerin bir tayyaresi İrun relere mukabele etmemişlerdir. Travers 200 60 

. . b b d . Tayyarelerin bu bombardımanı Travers 200 60 
şcrını om ar ıman etmış, 

yalnız İstasyona 9 bomba at· hükumet merkezinde panik Üst kolana 400 160 
uyandırmıştır. Kapak ağacı 150 75 

mıştır. Madrid, 24 (Radyo)- Kesta 
Hükumet kuvvetleri, durma- d Başlık !!ara 150 157 ,50 

tayyare mey anının asi tayya- ağaçtan. 1616,50 
dan bu cephede tahaşşüd et- releri tarafından bombardımanı Yukarıda cins ve miktarile 
mektedir. Henday cephesinde hakkındaki hab~rler yalandır. - muhammen bedeli yazılı mal-
ihtilalcilerin tayyareleri, cephe Rabat, 24 (Radyo) -Yirrnı· 

b b zemenin ba~katiplikteki şart-
üzerini om ardıman etmişler- asi tayyare tarafından Mad-

1 1 name veçhile açık eksiltme 
dir. htilfılci ere cenub cephe- rid kışlalarına bu'"yu""k bom- I 

b ile ihalesi 28 8/936 cuma gü· 
sinde tali azı galibiyetler balar atılmıştır. nüne temdit edilmiştir. Bu 
elde etmişlerdir. Dı"gv er bı'r telgrafa go"'re malzeme fırınlanmış kayın ağa-

Barselon, 24 (Radyo) - Madrid'deki komu-nı"stler hu··- d ı k l k 
cın an ve çat a.·sız o aca tır. 

General Franko ordusun- kumet aleyhı"ne do··nmu""şlcrdı·r. f b I ştirak için yüz yirmi ir ira· 
daki Fas'lı askerler, general Maamafih bu haberlerin men· lık muvakkat teminat mak-
aleyhine harekete başlamışlar· baı meçhuldür. 

buzu veya banka teminat mek-
dır. Etranjer ordusu zabitle- Seville, 24 (A.A) - Seville 

tubu ile söylenen günde ve 
rinden çoğu, çekilecekierini radyosu dün Madrid' deki Mar-

saat onaltıda encümene geli-
bildirmişlerdir. Fas'lılar, mev- kisistlerin vaziyetin vahimleş· 120 

nır. 

kuf Abdülkerim'in tahliyesini mesi takdirinde M. Aıana ile 
istemişlerdir. M. Caballeronun kaçmaların- yare kuvvct'.eri için yapılan 

teberrualın yekunu halihazırda 
62,000 peçata olup buna 900 
bin peçata kıymetindeki mü
cevherleri ve halıları da ilave 
etmek icabeder. 

Saragose' de hükumet kuv- dan korkmakta olduklarını bil-
vetleri asilerden birçok mü- dirmiştir. 

himmat almışlardır. Hükumet Valladolid eyaletinde vukua 
kuvvetleri, Maycrk adasında gelen bir mücadelede ihtilalci 
da ilerlemektedirler. general Gracia yaralanmıştır. 

Paris, 24 (A.A) - Bugün 
Metz Tours hattında büyük 
hava manevraları yapılmıştır. 

Paris, 24(Radyo)-İtalya'nın Saragosse yakininde ihtilal-
muvafakat cevabı üzerine va· ci!er kızıllara galip gelmişler 
ziyP.t tavazzuh etmiştir. Bugün ve kızıllar muharebe meyda-

Paris, 24 ( A.A ) - Mısır 

Başbakanı Nahas paşa İngi
liz - Mısır . ittifak ve dostluk 
muahedenamesini imza etmek 
üzere Londra'ya gitmiştir. 

akşanı üzeri de Almanya Ber· nında birçok ö:ü ve yaralı ve 
lin'de Fransız sefirine ceva- ayni zamanda 16 kamyon ve 
bını vermiştir. 10 sandık mühimmat bırak-

Doyçe Nahrihten Yuro bir mışlardır. 
tebliğ neşretmiş ve: Seville' de ihtilalcilerin tay-

Almanya hüktimcti, lspan
ya'ya verilecek silah ve mü
himmat üzerine ambargo kon
masını hemen emertmiştir. 

Almanya, hatta Kameron 
mes' el esi üzerine c~vab bile 
beklemeden bu suretle hare
ketler hüsnüniyetini göstermiş· 
tir. Demiştir. 

Bu hadise, büyük bir memnu
niyet fakat ayni zamanda hay-
ret uyandırmıştır. 

Bu son vaziyet, İspanya 
hadiseleri üzerine uyanmış 
olan ciddi endişeleri tamamen 
izale etmiştir. Maamafih, am
bargonun sureti tatbiki hak
kında mükalemeler devam 
etmektedir. 

İspanya hadiselerinden do
ğacak elim vaziyetler için 
artık endişe kalmamış de
mektir. 

Almanya'nın Avrupa sulhu 
için daha ınüsbet bir siyaset 
takibetmeğe karar verdiği 
C")llaşılmaktadır. 

Paris, 24 (Radyo) - Sevil 
radyosunun tebliğine göre dün 
Madrid' deki Marksist'lerin va· 
ziyeti fenalaşmıştır. Valado
lit'te general Graçya, yara
lanmıştır. Hükumet kuvvetle
rinden 16 kamyon ve 1 O san
dık mühimmat elde edilmiştir. 

Barselon, 24 (R.H) - Bar-

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünden: 
1-

2 

3 

Kuşadası kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yaptı· 
rılacak r htım ile bahçe dıvarlarının inşası fzmir Nafia 
müdürlüğiince tasdik edilen keşifname mucibince 1051 
lira bedelle ve 26·8-936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası sahi l 
sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 
Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı 

evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan eve! 
keşif bedelinin °o 7,5 nisbetindeki pey akç.esinih ya
tırılması me.:buridir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgah gös
termeleri ve bu işi yapabileceklerine dair nafıa mü

5 
dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
ihale 10 eylul 1936 tarihine rastlıyan perşembe günü 

· saat 15 de Kuşadası kazasının limanaki mevkiinde 
kain sahil sıhhiye binasında~yapılacaktır. 

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

lzmir Tütün Fabrikası Müdür
lüğünden: 

Fabrikamızda yapılacak 1467 lira 10 kuruş keşifli duvar 
tamiratı, kiremit aktarması vesaire için talip çıkmadığından 
mezkur i~lerin ihalesi 3.9.936 Perşembe günü saat onbeşe tehir 
edilmiştir. . · 

f steklilerin mezkür gün ve saatta fabrika dahilindeki· komis-
yonumuza müracaatları. 118 
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lzmir Komutanlığı ilanları lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Ms. Mv, Sa. Al. komisyonundan; 

Beher kilosu' 
Miktarı T~hm.in edilen nun tahmin Teminatı mu .. 

Cinsi Kilosq rneomu tutarı edilen fiati valçkate akçesi 
Lira K. K. S. Lira Kı 

\)q l9770Q ı3229 75 11 75 1742 25 
l)q 131200 }5744 00. 12 oo ll90 00 
Un 19200 9504 oo ı2 oo 712 80 
Münakasanın oekli ihale tarihi gün ve saatı 

Kapalı zarf 7/eylul/936. pazartesi 16,30 da 
il il 11 H I ' 17 de 
fi fj , , 'ı " 17 ,30 dı. 

i .-.. M&t, Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
Uç kalem un ihtiyacı üç kıt'a §artname ile ayn ayrı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda İz· 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edece.kler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü mandelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile teminat muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en_az bir saat evevl komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 20 25 30 5 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi (425) kuruş olan 9035 

çift harici ve 12.070 çift dahili fotin ile her bir met
resine biçilen ederi 250 kuruş olan (50000) metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı alına
caktır. 

2 F ot inlerin şartnamesini görmek isti yenlerin hergün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 Fotinlerin ilk teminatı (5735) ve kumaşlarmki (7500) 
liradır. 

4 F otinlerin ihalesi 7 /9/936 pazartesi günü saat 11 de 
ve kumaşlarınki ayni günün saat on beşindedir. 

5 Eksiltmelere gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad· 
dclerinde yazılı belgelerle teminatlarını teklif mektup· 
ları ile beraber ihale saatından en az bir saat evvel 
M. M. V. Sat. A l. Ko. na vermeleri. 

20 25 30 5 19 

Mst. Mv. Sa t. al. Ko. nundan: 
l - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin senelik 

mahrukat ihtiyaçları olan 2-279-750 kilo linit kömürü 
31-8-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş muka
bilinde isteklilere mezkur komisyondan verilir. 

3 - Kömürün tutarı 34196 lira 25 kuruş olup teminatı 
muvakkatesi 2564 lira 72 kuruştur. 

4 f steklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve uçuncü· 
maddelerindeki vesaikle teminat muvakkatesi ve teklif 
mektuplarına havi zarflarını kanuna uygun surette 
tanzim ederek münakasanın yapılacağı belli saattan 
evvel komisyona vermeleri. 15 20 25 29 

Mst: Mv. sat. al. ko. nundan: 
Kilo 
1500 Koyun eti 
725 Kuzu eti 

5250 Kesilmiş sığır eti 
1 - Deniz kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı üç 

kalem el ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. . 

2 İhalesi 8/eylul/936 salı günü saat onaltıda fzmirde 
kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 2012 lira 50 kuruştur. 

4 Beher kilo koyun ve kuzu eti için 35 sığır eti için 23 
buçuk kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi 151 liradır. 
6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye jştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatın· 
dan evvel komisyonda hazır bulunmaları. 20-25-30-5 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan 
1 - Ankara levazım amirliğine bağlı kıt'a ve müesseselerin 

ihtiyaçları için 1260 ton yerli kok kömürü 3 kok 
kömürünün 3 Eylul 936 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Münakasası Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacak şartnamesi 195 kuruş muka-
bilinde mezk5r komisyondan isteklilere verilir. 

3 Kok kömürünün tutarı 39060 lira olup teminatı mu· 
vakkatası 2929 lira elli kuruştur. 

4 isteklilerin 2490 numaralı kanun•ın iki ve üçüncü 
maddelerindeki vesaikle teminatı muvakkata makbuz 
ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
Yedek subay okulu komutanlığından yedek subay okulu 

hazırlık kıt' asına gelecek lam ehliyelnaıneli kısa hizmetlilerin 
1 Eylul 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 Eyliil 936 dan 
itibaren mazeretsiz olarak gelenlerin kat edilmelerine kanuni 
imkan olmadığından bunJarm bir Eylulde okula miiracaat 
etmeleri. 15 20 25 29 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah .. Muvakkat Milnakasa Tarih Gün Saat 

Ucuz, temiz, taze 
i lac ve tuvalet , 

çeşitleri 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Mal{arna Tümen birlikleri 43,600 8931 671 · Kapalı 11/9/936 Cuma 10,30 
Şehriye " •ı 17,150 3516 264 Açık 11 /9/936 Cuma 11 Hamdi Nüzhet K. fasulya Merkez 53,500 5350 402 Kapalı 11/9/936 Cuma 15,30 

l Tümen kıt'alarının ihtiyacı olup yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek hi· Sıhhat Zlllarında gösterildiği şekilde münakasaya konulmuştur. 
~ _..,. Münakasaları 11/9/936 cuma günü hizalarında yazılı saatlarda yapılacaktır, 
3 -a Umurq tahmin tularlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır, -Eczanesı 4 Şartnameleri her gün komisyonda görijlebilirı, 

Küf ük salepçi hanı 
S isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesik !arla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektuplarilo birlikte muayyen vaktinde Burnava' daki 
Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarfla yapılacaklar için teklif mek· 
tuplarını münakasa aaatından bir saat evvel komisyona ve-rmeleri. 25 29 2 6 99 • 

karşısında - . ·-, .. ... . ~. . ... . ..... . 

Bornova Tüm. Sa. Al. K. reliğinden: ( • T • L• • d• kt•• ı••' 
1 - Aydın'daki kıt'anın ihtiyacı tçin müteahhit nam ve zmır ecım ISeSI ıre Or U "' .. d hesabına (20) ton un pazarlık suretiyle satın alına- gun en: 

caktır. 
2 Pazarlığı 2~8/936 cumartesi günü saat 11 de yapı· 1 Öğrenci kayıt ve kabulüne 20/8/1936 tarihinden iti· 

l kt 
haren başlanmıştır. 

aca ır. 2 O · 
Umum tahmin tutan (2600) lira olup muvakkat kula kabul edılecek öğrenciler: 
teminatı (195) liradır. A - Lise kısmına mesleki derslerden imtihanla orta okul 

mezunu kız ve erkek öğrenciler. 

3 

Şartnamesi kömisyonda görülebilir. B - ~rta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
isteklilerin muayyen vaktinde Bornova' daki askeri C Ik 

4 
5 - i sınıflı Akşam kız kursuna kız öğrenciler. 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 92 3 - Okula alınacak öğrencilerin aşağıdaki belgeleri ~etir· 
Bornova Tüm. Sat. Al. Ko. reisliğinden: melerİ lazımdır. " 
1 - Merkez kıt'alarının ihtiyacı ıçın 17/8/936 pazartesi A - İlk veya orta okul ~iploması. 

günü açık eksiltmesi yapılan (12200) kilo kuru soğanın B - Hüviyet cüzdanı. 
münakasasına talip çıkmadığından 10 gün temdidile C - Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
27 /8/986 perşembe günü saat 11 de yeniden açık Ç - 6 adet 50X6 büyüklüğünde fotoğraf. 
eksiltmesi yapılacaktır. 4 - Eylül mezuniyet, kabul ve bütünleme smaçlarına 2/9/936 
Umum tahmin tutarı (671) liıa olııp muvakkat temi- tarihinde başlanacak ve 20/9/ 1936 tarihinde nihayet 
natı (51) liradır. verilecektir. 

2 

3 
4 

Şartnamesi komisyonda görülebi!ir. 5 - Derslere 1/ 10/ 1936 tarihinde başlanacaktır. 
isteklilerin muayyen vaktirde B~ r .ıova' daki askeri satın 2224 26 28 29 91 

alma komisyonuna gelmeleri. 98 lzmir vakıflar direktörlüğün-
Manisa askeri sa. al. komisyonundan: den•. 

Teminatı 

Cinsi Miktarı Eksiltmesi Muhammen fi. muvakkate ihale guııu 
Arpa 590 ton Kapalı zarf 4. Ku. 1770 Li. 28/8/936 cu. sa. 18 

Saman 332 " Açık eksiltme 1. Ku. 294 Li. 28181936 cu. sa. 11 
1 - Tümenin Manisa merkezinde bulunan hayvanların bir 

senelik arpa ve saman ihtiyaÇları yuarıda gösterilen 
miktar üzerinden münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri Manisada tüm~n salın alma komisyo

3 

4 
5 

nunda görülebilir. 
ihalesi 28-ağustos-936 cuma giinü saat 11 ve 18 de 
Manisada askeri satın alma komisyonunda yap1lacaktır. 
Eksiltmeler kapalı zarf ve açık eksiltme usuliledir. 
Muhammen fiatleri ve teminat muvakkatcleri yukarıda 
gösterilmiştir. 

6 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Kapalı zarfta teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat· 
tan en aşağı bir saat evvel Manisada tümen satın al· 
ma komisyonuna vereceklerdir. 
Açık ekeiltmede talipler muvakkat teminatlarilc bera-

. ber muayyen olan vaktında komisyona müracaat et-
meleri lazımdır. 9 14 lY 25 

M. M. V.den: 
1-

2 

3 

Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye oku
lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan incilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 
Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 lira 
5 liradır. 
Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara' da M. M. V. ne İstanbul' da Pangaltı' da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma· 
!arı lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D. 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
l - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü 

2 

3 

4 

3 Eylul 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
Kömürün münakasası Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacak şartnamesi 155 kuruş 
mukabilinde mezkur komisyondan isteklilere verilir. 
Kömürün tutan 31000 lira olup teminat muvakkatesi 
2325 liradır. 

isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve uçuncü 
maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektuplarına 
kanuna uyğun bir şekilde tanzim ederek ihalenin 
yapılacağı belli saattan bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Mst. Mv. için pazarlıkla yirmi ila yirmi beş ba~ binek koşum 
ve mckari hayvanları satın alınacaktır. Evsaf ve şartlarını 
görmek istiyenler Mst. Mv. satın alma komisyonuna müracaat 
edebilirler. isteklilerin cumartesi ve tadil giinleri hariç olmak 
üze;c- her gün saat 17 de kışlada Mst. Mv. satın alma komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 22 26 96 

24! 81936 gününde ihalesi yapılacağı ilan edilen berberzade 
sokagında 324 lira 50 kuruş bedeli keşifli aile evinin tamiratı 
eksiltmesine istekli çıkmadığından bir hafta müddetle uzatıl· 
mıştır. ihalesi 31/8i936 pazartesi günü saat 15 te vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapı· 
lacağından isteklilerin % 7 ,5 nisbetinde depozito akçelerile 
o gün komisyona gelmeleri ilan olunur. 184 

1 
müdürlüğiinden: 
. inhisarlar idaresinin Çamaltı tuzlasında yaptıracağı 17.9.33 
lıra keşif bedelli 20 adet işçi evleri kapalı zarf usulile eksit
meye konulmuştur. 

2 - Proje keşif ve mukavele münakasa şartnamesi Çamaltı 
tuzlası müdürlüğünden meccanen alınabilir. 

3 - Eksiltme 15/9/936 Salı günii saat 11 de Çamaltı tuz· 
lası müdiiriyetinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak . 

4 - Muvakkat teminat 1350 liradır. 

5 - istekliler ihale tarihinde tuzlaya gelerek vaziyeti ma· 
hallen tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesika ibraz 
edecekler ve Tuzla müdürlüğünden ehliyet vesikası alanlar 
münakasaya girebilecektir. 

6 - Fenni vesaik ile sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar 
ihale günü tam saat 10 a kadar Çamaltında adı geçen ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verecekler. 

25 26 27 114 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 

Açık eksiltme ile 21 / 8/936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
edilen hükumete ait buğdayların Alsancak'taki büyük antre· 
polardan vaki olacak nakliyat işlerinin ihalesi 28/8/936 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 15 şe bırakılmıştır. 
İstiyenlerin 27181936 akşamına kadar bankada mevcut şart· 

nameyi görmek 300 lira teminat akçeleriyle birlikte mezkur 
tarih ve saatta bankada bulunmaları ilan olunur. 110 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı Izmir şubesi direktörlü· 
ğünden: 

Ellerinde 936 veya daha evvelki seneler mahsulü afyon 
bulunan şehrimiz tüccarlarının, merkezimizin ilanı mucibince 
stokları hakkında verecek!efı beyannameleri almak ve doldu· 
rarak geriye· vermek için 1 EylUl 936 gününe kadar şubemize 
müracaatları bu tarihten sonra vaki miiracaatların nazandik· 
kate alınmıyacnğı ilan olunur. 186 

M ğla vilayetinden: 
Vilayet hizmet otomobili için iktiza eden 500 liralık benzin 

3/9/936 günü saat 15 de ihale edilmek iizcrc açık ıntu ına 
suretile eksiltmeye konulınuştur. 

Taliplerin yiizde yedi buçuk teminatlarilr birlikte Muğlll 
vilay ti hususi muhasebeye müı acaat eyleme leı i ilan olunt1r. 

25 26 27 108 
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ellenic Lines Devlet Demiryollan Afyon 7 inci işletme 
.Limited müdürlüğünden: 

Hamburg - Bremen, Rotter· 1 - 7 inci işletme mmtakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 
dam -Amsterdam ve Anvers üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
limanları için her ay munta- 2 - Balast alınacak oc;aklann yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı-
zam iki sefer yapacaktır. nacak balast miktarla ile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 

Ren, İskandinav ve Baltık teslimat müddetleri a ~ağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
limanları için doğru Konşi- 3 - Alınacak balast; cedvdde gösterildiği veçhile altı guruba ayrılmış olup her gurup 
rnento ile e~ya kabul eder. ayrıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yap.lacaktır. 

Ana/o.Eavtian Mail 4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları . balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksilt-
e e.T · me şartnamesi ve Ba?ındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler 

line bunları Afyon'da 7 inci işletme müdtirlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen a1a-

Marsilya ve lskenderiye için bilirler. Ve izahat istiyebilirler. 
9600 tonluk .. Cairo City" va- 5 - Eksiltme; 1191936 tari~ine tesadüf eden salı günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci 
puru her ay Pireden munta- işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı ka-
zaman iki sefer hareket ede- nuna ve 4 üncü maddedeki ~eraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
cektir. mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi 

Yolcu Halinde tenzillt: etmiş bulunacaklardır. 15 20 25 30 2608 

Pire-Marsilya seyahat müd
deti75 saat, 

Port-Sait ve lskenderiye li
manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Ocak ve topla· 
GNurup Bulunduğu hat ma Y< rleri 

o.su 

1 

il 

Eskişehir -
Afyon 

Afyon 
Akşehir 

Kim. 

40 + 000 
94 + 800 

227 + 900 

Balsat Muham· Muvakkat 1 
kd b d 

Teslim 
mi arı men e el teminat müddeti 

m3 

1000 
1000 

3000 

Lira 

1200) 
1200 ( 

3600 

Lira 
ay 

180 4 

270 6 

Balsatm cinsi 

Ocak kırma 
balsat 

" " 

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatına 
faik olan lstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşya 
fabrikası mamulatmı lzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobilya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınız. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satı1maktadır. Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
UmumT Deniz AcentahOı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

111 

iV 

lzmir 
Afyon 

lzmir 
Afyon 

185 + 000 
186 + 000 

223 + 249 

1000 
1000 

5000 

1200) 
1200 ( 

4500 

180 

3376 

4 

6 

Çeşme ılıcaları 
~p::lıala:tkır- Büyük Türkiye Otel ve 

.. ,, 

Olivier VE Şürekaaı v tzmir 261 _ 282 = 3000 2100 2025 -6 - .. .. Gazinosu Açıldı 
Limited Afyon "BlJYOK TORKIYE;-oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 

V apar Acentası lzmir Ocak kırma türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı miafirlerinin 
Birinci kordon Rees binası VI Afy 400 + 500 8400 8400 630 7 balsat emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruşturr 

Tel 2443 on GAZiNO san'atanda mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

THE ELLERMAN LINES Ltd. F ' t b 
1 

• ı A • taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
"OPORTO,, vapuru 15 ağus- ratelli Sperco Is an u VI auetı Muntazam servİI - ~aze ve temiz. ~eşrubat ve mekulit • 

, Ucuz fıyatlar · Elvenşlı tabldot, 

:;~~I~~=~:: ":~~!TN~~~·ı n af 1 a m Ü d ii r 1 ii ğ ii n- ııııııııııııııııııııııııııını.. Doktor ,ıUlllllllllllllllllllllHllll!!!I 
~...::;:age~!v;:k0~0,:~ "OR~~N~~~: 31 den· 1 A. Kemal Tonay i 
~r. ağustosta gelip 4 eyliilde AN- • ~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları miitalıassıst§ 
DE~HE LEVANTE LINIE VERS, ROTTERDAM, AMS- 20-8-936 perşembe günü s~at onbeşte kapalı zarf usulü ile § h Bumahane iıhtasyo~udkarpbnbndaki d3ibdek ·~~~~ başınd6a 30,_~dyı· § 

A 
TERDAM ve HAMBURG li- h l I karrü d b 5 ev ve muayene aneıın e sa a saat en -rm saat a - ar 5 

" MOS,, vapuru 23 ağus· i a es te -r e en 10058.03 lira keşif edelli gümrük mu- 5 haatalarını kabul eder. 5 
tos 1936 bekleniyor. Ham- manian için yük alacaktır. hafaza örgüdü için Hasköyde yaphnlacak ambar ve büro in- § Mflracaat eden hastalara yapılmam lhımgelen sair tahlilit ve ~ 
burg, Bremen ve Anversten SVENSK ORIENT LlNIEN şaatile gene ayni idarenin 26-8-936 çarşamba,günü saat on § mikmekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapdmuına cena § 
yük boşaltacaktır. "NORDLAND,. motörü 28 beşte kapalı zarf usulü ile ihalesi tekarrür eden 17988.39 5 görülea Paomotorakı muayenehanesinde muntaumaa yapılır. 5 

~--------ı ağustosta beklenmekte olup lira keşif bedelli atölye inşaatının görülen lüzum üzerine evelce •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllUlilllll Telefon: 4115 11111111• 
W p ff VAN yükünü tahliyeden sonra ROT- yapılan ilanlar iptal edilerek bu kere her iki insaatm tevhit Arsıulusal lzmır• fuan komi-

• • • • TERDAM, HAMBURG, CO- edilerek mecmuu keşif bedeli olan 28046.42 lira üzerinden -

Der ZEE & co. PENHAGE, DANTZIC, GDY· yeniden. kapalı zarf usulü ile 31-8-936 pazartesi günü saat tesi riyasetinden,· 
NIA, GôTEBURG, OSLO ~d=ı~da f s!b'ift~e;!i~~~a~tl~~ş:,~dürlütü eksiltme komisyonu 1 - Paviyon satışı 25 Ağustos 936 akşamına kadar devam 

V. N. ' ve ISKANDINAVY A liman- A M ka ı ks"I f · 1 · .. h .. edeceğı" ııden bu tarı0hden sonra vukubulacak mu .. ra-DEUTSCHE LEVANTE LINIE - u ve e, e ı tme, na ıa ış erı umumı, ususı ve 
lan için yük alacaktır. fenni şartnameleri proje keşif hülisasile buna müteferri diğer caatlar kabul edilmiyecektir. 

G. m. b. H. HAMBURG SERViCE MARITIME evrak lstanbul nafıa dairesinde ,, 140,, kuruş mukabilinde ve· 2 - Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon işlerinin 
"HERAKLEA., vapuru 24 ROUMAIN rilecektir.. 29 Ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olması la-

•tustusta bekleniyor, 29 ağus- 11SEÇEAVA,, vapuru 26 B _ Muvakkat teminat "2104,, liradır. zımdır. Bu tarihden sonra hiçbir suretle inşa işine 
tosa kadar ANVERS, ROT- ağustosta gelip 27 ağustosta O _ isteklilerin en az "20000,, liralık bu işe benzer iı müsaade edilmez. 
TERDAM, HAMBURG ve PiRE, MALTA, MARSILYA yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 3 - 30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzim ve 
BREMEN limanları için yük ve BARSELONE hareket ede- ve ticaret odası vesikalanm havi teklif mektuplarım 28-8-936 eşya serimi ~erine tahsis edilmiş olmakla fuara işti-
alacaktır. cektir. cuma günü saat ondörde kadar lstanbul vilayeti nafıa da,ier- rak etmiş olan ekspozanlarm hazırlıklarını bu tarihlere 

"ARTA,. vapuru 5 eylilde Yolcu ve yük alır. sinde eksiltme komisyonuna vermeleri 4462 2541 11 15 20 25 göre ikmal etmeleri rica olunur. 
belcleniyor, 9 eylüle kadar ilandaki hareket tarihlerile 1 h • 1 it 4 - Evlerinde müsait yerleri olup fuarın devamı müdde· 
l\NvERS, ROTTERDAM, navlunlardaki değişikliklerden n 1 sar ar ram a 1 tince pansiyon halinde kiraya vermek istiyenlerin ev 
liAMBURG ve BREMEN li- acenta mes'uliyet kabul etmez. , adreslerile oda ve yatak adedi ve fiatlannı fuar büro-

llıanlan için yük alacaktır. ilaha fazla tafsilat almak için tuzlası mu-d u-rl u-- suna müracaat ederek kaydetmeleri ilin olunur. 
''PLANET,. vapuru 15 ey- 2ci kımdonda tahmil ve tahliye 20 22 25 59 

~~ide bekleniyor, 18 eyhile binas arkasında Fratelli Sper- S J•hı• CArb h v d 
D
qdar ANVERS, ROITER· co vapuracentahğına müraca- g" u-nden• 8 J 1 -s- ay gın an: 
~M, HAMBURG ve BRE- at edilmesi rica olunur. lil Elli lira ücretli urayımız baytarlığı münhaldir. isteklilerin 
-..ı:.N için yük alacaktır. Tele. 2004 2005 2663 T I d b J l uray başkanlığına ~üracaatlan ilin olunur. 21 23 25 27 

d "SOFIA .. motöru 24 eylül- YENA ve LINZ için yük k:' ~ amız '! ~ amış o an tuz Cumuriyet kız enstitüsü ve 
~ be1cıeniyor, 29 eylüle ka- buı edecektir. yığınlama ıılennde çalışmak Ak kız ' t k 1 1 
DA~ ANVERS, ROITER- s. A. ROYALE HONGROISE •• 1000 2000 1 ih şam sana o u uta e· 
~~· HAMBURG ve BRE- UZere • &me eye • b k d b 1 
... ~ için yük alacaktır. DE NAVIGATION DANUBI- e ay 108 ac amıcbr• 

DE.N NORSKE MIDDELHAVS ENNE-MARITIME BUDAPEST tİy&Ç vardır• Enstitü kabul ·• .. ları.· '!r '!r t 
LINJE (DS. AS. SPANSKE- "SZ. EGED. ,, motörü ağus- , 

1 
•• - ~.. Akşam okulu kabul şartlan: 

t h d b ki Ye ml•ye er kotu 1-Türk tebaasında bulunmak 1.-13-45yaşmda bulunmak LlNjE) OSLO os nı ayetme oğru e en- v I 
.. BANAD .. .. mektedir. BELGRAD, NOVI- · • 2- lk okulu bitirmiş olmak 2.-En az ilk mektep üçüncü 

')!Gide E~OS,, motoru~ ~O SAD, BUDAPEST, BRATIS- sınıf veya Millet mektep-
~ beklenıyor. 25 eylule LAVA, VIYENA ve LINZ ru-du-r 80 200 ku leri B. şubesini bitirmiş 
DONk Le HAVRE, DIEPPE, için yük kabul edecektir. • • olmak 
"'-nt E~~ v~ NORVEÇ li- jOHNSTON WERREN LI- k d d 3-13 yaşından küçük ve 16 3.-Türk tebaasında bulunmak 
Sr:r..arı ıçı!!._ yuk alacaktır. NES Ltd. ru şa a ar 1 r dan büyük olmamak Getirilecek belgeler: 
Ü~CE MARITIME RO- "JESSMORE,, vapuru LI- • Getirilecek belgeler: A.-Tahsil kağıdı 
··ou:'N BUGARES VERPOL ve ANVERS'ten JstiyenJerin nufuz kağıtJariJe A.-llk okul diploması 8.-Hüviyet cüzdanı 

'Ylaıc1e b ~STOR,, vapuru 2 yiik getirerek tahliye etmiı bır· likte Tu-la mu··dur·· ıu··gun"' •• e 8.-Hüviyet cüzdanı C.-6 adet 4.5-6 boyunda 
SUUN.c\ leniyor. KôSTENCE ve gitmiştir. -~ _ C.-6 adet 4.S-6 boyunda fotoğraf 
~l'Z GALATZ ve GA· Vapurlann isimleri g.:~::ı : ı hal •• ti ı•• fotoğraf 
~ •lctannası olarak BEL- tarihleri ve navlun tarifeleri C.er murac&a Bn uzumu 0.-Aşı ve sıhhat raporu 0.-Aşı ve satlık raporu 

~ NOVISAD, KO- baklanda bir taahhüde girişi- n• a" D olunur. Kayıt hergün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye kadar 
• BUDAPEST, VI- elmez. Telefon No.2007 2008 - - 100 23 25 26 yapılır. 21 23 25 27 29 76 
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Her 50 kupona inhisar mamulAtından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LQk sigaralar, Av malzeme i hediy edilec ktir. Ayrıc 
~ ~ 

bQ O ICE kurası da Ford otomobin. Btaupunkt radyoları, Revu• 9Htler1, Lik6r, Şarap, bol v sofra 


