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26 Ağustos! 
Bugün Türk okunun milli iman 
vavından fırladı{zı /lÜndür! 

Tam (Hirt yıl ıüıen <lfin)a anva~nıia hi:1.im taraf yeniluıi\ıi. Pnrli· 
Ilı izden olan dedetll"r 8) n nn mütareke ) apuıa~a nıet•lıur olmu\'1.ıı ılı. 

MoudıQsta lıir f nı;ili7. zırhlıs111tla yapılı.ııı mütareke rıetiı·ı·si gür.t•I 
Yurdumuzun işe ~ ar:ır y<'rlcri parça parçıı düşman ıarafından iş?~ 1 
olunnıa~a haşla11tJ1. A~~nlcrimizin dindı•ıı ~iliıhlar alı11<l1. 

Meml~keıiu her ı:ırafıncla 'füık olnıı)an uuı1urlıır için ıarilıi 
Vak•alar ihya olunmak ümidilc be~ on lıin sene e\el gt>tip gı>çınit ııwz:m 
iw-lirsiz insanların kemiklcı i } er yiiziine çıkarılmak iııteuilipınlu. Gii· 
~ıün lıiriu<lı• fw1irı- ıh' ıı•kı·r ı;ıkanldı. \ 1• im çıkan a•ker Anadolu 
14;lt-riııe } üı üdii, } 8) ılılı. 

(;af illt-r lıilmirordıı, Moııılrosta iın7.a'J alım o ıııımılı ''<'' lt'li ifJıie:ı 
11~ta} an da paıli~a·lılar ~alıaııatı idi. ' 

Gök clüşmedikç•·, 'rr çökm.-dikçı• eı,İr olmıyan Türk ölmemişti, 
).ı~ıyordıı. Jlaıır !':nılnıı,arak kalıbect· 'apılan Lu saldırı"ların c.-:r.asını 
\ .. • • • y 
t•rnıı gnel..ıi. 

(ol.. g<'ı:mcıli. \n:ulolu d·~lannda kaynaşmalar baş gösterdi. Yı•r, 
~··r c;arpı~malttr h:ı~laılı. Tiirk artık şahlanmıştı. Öleceksek ttldürcrt•k 
oJ,.liııı, rli,ordıı. \atan ordn. u hüvüdiikçe hüvüdii. 

lnöııü. ve Sakar) a hiiyük ka;ırgalımn haŞlangıcındaki gök giirle· 
1111'leri iıli. Bunları 'ıldırıııılar ıakibedecckti. 

• 
idamdan eve/ 
yapılan rica .. 
lenin'in karısının 
dileği reddedildi .. 

l\lo.,ko\a 25 (Hadyo) lcra 
kom iırı;;i ııka dçılar haL.lmıdıi 'c· 
ı·ilrıı l...ır:ırırı isıin:ıf t•ılilıncsiııi 

rcıldc) leflif;inden, id:ııııı• ııı:ıhkiım 

c•lilcn 1 h ki~i lııı alınlı şafakla 
lıcralıcr kurşıına dizilmi~lerıliı·. 

Hükmün infazından t'\' •l. Lı>· 

ııiııiıı tlııl kıırısı, müte\effa koca. 
sının arkadaşlarını kurtarmak i~te. 

nıiş \e ~talin ile görü,crek hıınlıt· 

rııı :affını ıalcL c)lenıişıir. Fakat 
.St:ılirı im tall"lıi reddPtrııi~ıir. 

Kur~unıı <liı.ilt·rılcr ıırasııı<lıı 

Zino\) ef 'c Kaıııenef.df' \'arclır. 

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

Denizcilerimiz 
şeref ine ziyafet .. 

fzwir lıelı•di)ı'~i. liııııırıınıızılıı 
lıulmınıı ~anlı doııaııııınınız l,.ııııı:ııı· 

•laul.ın <;rrt•finr ıluıı ııl..~11111 Ş"lıir 

ı::ıı1iıı11~11ııd.ı hir zi~alı>t \l'rnıi:ıir. 

/.i~ ııfı•llc. \ ııli l'ıızlı Giiltı:, 

ıloıı rıııı.ı l..ıınıoıııl.1111 nıııinıl Şiikrii, 

lwlı·ıli~ ı• rt·i~i Bt·lı~<"I l 7., i\lü~ııılı· 

knıı i\lc\'l.d kuııı.ııırl.ıııı. ı: ~1.ıdar 

\C ılon.ııııııa ı•ık:iuı ilt· d,l\<'llilc:
lı;,ı11r lııılunmıı;l.ınlır. Zi~ afı·t çok 
i'~lı•ııreli gl'ı;nıı ,ıır. Bu mı>~ ıırı<la 

• ~:ııniıııi ha 1,ilıııller )Bl'tlını~tır. 

"Türk tarihi l)e Türk dili Atatürk r_eji. 
mi kültür hareketinin en başındadır!.,, 

"Türk inkılabı kendi mih-
rabının bizzat gü-

ıneş olduğıİnu bulmuştur!,, 
H 

Oz yurdumuz Anadolunun ilk kültürünü kuran 
cedlerimiz Et.i'Ler de güneşi sembolize ettiler. 

. -~----:=----

Kurul tay faaliyetine devam::ediyor. 
lıııanlnıl, 2ri (lluı:uı;i muhabiri· 

ınizd•'n) - Üçihıcii dil !:urııltııp 
lııı~1n Dolınabalı~e tıarayında ı.;ıılı~· 
mıılnrına ıle'"aın ı>lrRİ~ir. ()~lc•ılrıı 
("' t 1 ılüııkü ıınıunıi toııl.nıtıda •t'

ı;ikıı komİır;) onlar ıoplıaııornk lı.ıır 

k:ın H' :1 .. ıLıt mıılı:ırrirlc·rini •t ı:· 

ili i~lı>rd i ... 
Bıı k<uui-.yoııl:ır<lım Cüm·~ ılil 

ıeori·İ komi )Onuna koruft.ı~a İ,· 

ıir:ık İı~İn g,.Jmiş olan hiitüıı ı•c•ırwlıi 

alimler dalıi1 bulunın.ıLtaılırlar . 
Komi,.~ cııı lıııfl..:ııılıg-ııı:ı Ttirk ıarilı 

ı..urıınııı haeL.11111 lla.;ıaıı C:eıııil <.-am· 
lıeli \'(' maıhaıa nıuh:ırrirliJdniııe 

Avrupada menhus 
bir hava esmekte!. Kuraltagın ıeçen gıl toplantılarından bir intiba. 

de Er(·üment Ekrem Talu il~ l11mail 
___ ......,___ llaıni Danı~mandi ııeı;ilmi~tir. 

tetkikiııe dt- lıii} ük hir yer a) rıl
mı~tır. Tc·7de ln1hnssa ~u nulı.ta 

lıia} <lolunuyor: Almanya askeri hizmeti bir seneden iki se- Cevad Emre bu komiııyoııda 
uzun U7.ııdıy:ı tezini izah etmiştir. 

neye çıkardı, bu vaziyet endife uyandırdı. Üteki komi~onlarda toplana· 

t Paris, 25 (Radyo) _ Al· rak scc;iııılerini ~apunşlar 'C ı;alı~· 
manya'nm dün lspanya'ya gi- maluma b:ışlamı~art'lır. 

Ü~ledt•n aonra umumi toplan· 
decek olan silah ve mühim· tıda tbralıiuı Pcmi Dilmen Güne~ 
mata ambargo koyduğu sıra· Dil teoriııiııi11 ana hatlanna dair 
da, askeri hizmet müddetini olan tezini okuıuU§tur. 'J'f'zde bil 

de bir seneden iki seneye ha ~a dt-ııili~·or l..i: 

çıkarması, çok büyük hayreti - Giinf'ş Dil tı-oris.i dünya 
mucip olmuştur. Maamafih, dilı·iliğiııin kuruluşundan heri üze. 

ambargo karan Fransa'da ritıdf' kafa )Orduğu bir bii)iik ,.c 
ana bilmecenin anahıarı olarak 

memnuniyet ile karşılanmıştır. :lf'ri sürülnıüo yüksek bir Tiirk 

Fakat bu mes'elenin tatbiki buluşudur. Bu bilmece kafası için· 

için henüz müzakereler devam de idrak ve 'uura dayanau bir 
etmektedir. tal.. ını duy~u ,.e düşünceler canlan· 

Hizmeti askeriyenin böyle dırmağa başlıyan inunlanu bu 

uzatılması ve terhis edilecek duy~ ,.e diişiin<'elerini acsle ifade 
efratın bir sene daha silah yolundaki upomalanndan doğan 

ilk ana dili anmak ve bulmaktır. 
altında tutulması endişe ver· Te.Ie Fonelikba:r. tetkiklerine 

Van Blomberg -Sonu 2inci sayfada - yer ,·erildi~i gibi ek ,.e köklerin 

Bütün kühilr dillerinde ana 
kıı) nakhk eden ilkel monofonoaıik 

dilin hangi dil olması baheın• ge 
lin~. Türk dil teıi bunun Ö& ve 

ilkel Türk dili olduğu davasıdır. 

fsıanbul, 2.i ( A.A) - Kühür 
bakanı ve dil kurumu baıkanı 
Saffet Arıkao·ııı kunıltayı atma 
nutku ıudur': 

Atatürk, bayanlar, baylar. 

Tiirk tarihi \'e Türk dili 
ı\Jatürk rt"jimi kiihür hard,etioın 

en bafırıdadır. MiUetin madJi \:ar. 
lığını canlııoılırac.ak ekonomik k•1· 
kınına yannıda hilhaua milletin 
pisikolOJ

0

İ•ini l"eui Lir tlu,·u~ \'e an· 
• J • 

lapşta kutuplandıracak kültün.al 
SOS) al ideal U) anma gerekti. 

Birgün kamnta;d.ı başkan ) üksek sesle bütün ulusa şöylP. dedi: 
I>ü~manı 'atanın lıariıui ismetinde boğa<'ağım. 

. ..•. ,,. ............................................................................................................. ~ ..................... .. 

Önderimizin kültür işlerinr. 
verdiği yüksek önem bu vüzden· 
<lir. Yurdumuzda doğmağa baılıyan 
yeni ,.e geniş sosyal ve ideal uyan· 
manın ruhu da ba~lıca Türk tarih 
te:r.İ) le Türk dili teorisinde mer· 
kezlenmektedir. Türk tarih ve Tiirk 
dili kurumlan Atatürk'iin açtığı 

ilim ve kültür seferberliğinin kur· 
maylan olarak onun ışıklı gözleri 
önünde onun aydın önergelerine 
glire.çalışmaktadır. 

1 
Bu kasırganın dclı~cıioc alametti. Fakat işi bir kerede kansız bal-

e~lnıek için bir tt'~eLLua grrd•ti. Bu da yapıldı. Yapılan teşebbüs 
gu~cşi lıenimse' PO hi r de\ letio baş,·eldJi la rafından zaafımızla tefsir 
edildi. K.aınrga mı t'ok kopmalı idi. 

g· A~adolıı ı\jansı Atatürk·ü Çankaya<la Vf'reı·eği ziyafetle nlt'ş"ul 
1181erıyordıı. Cebhı-lerıleki faali~·etten kimse şüphe etmiyordu. 

0 

he J~te Luıuları on dört yıl ,.,-el ağustos ayıom 26 ıncı günü fecirle 
raber Türkün hüvük atası Ko.-atepedcn emrini verdi. 

Hücum • 

Artık kasırgn kopmuştu. 
h Afyon kııv11inden Tiirk eünf(ÜSÜ dii~man göğı.iioii (lelmf'ğe ba~ladı. 
eı ınn ht-ş j!ect- @üren kıyametin ilk başlangıç günü a~u•toıı 26 dır. 

Ugiin o hiıytlk günlin ) ıldönümüılür. 
"> . 26 Ağustoıı büyük zaferimizin başlangıç gliml olmakla Lcraber 
hi:•b uranda inluliibımn büıün flahasında kaU .. ınmamıza. çalışmamıza 

•t •ogıç olmuştur. 1 
rııhl nugünü kutlulnrken Ataılirk 'e, lsnıf't lnönıi"n,.. bü) iik ıılıııı:ı. kah· 

arı ord U\'11 d • · · 1 ·· k b 1 l da .
1 

• ı rın sayızı arımı:ı:.ı, 111 ·ran orç anmızı eıııı:ır. nı u~ur· 
0 <'nlt•riıııi;-:irı ~ lik!wk rıılılrırıııı ela ta1.i :ı:. ı•ılt'rİz. \1. f)( ı(;A :\' 

liaıyan ordusu ma~ 
llevralara başladı. 

\vehno .,.. (it 
llrd11 un •·> 1111)0) İlah o 'ıı Pı·lıııiı:;,tir. :\1. ~lu-ııoliııi ılı• hıı· 

tın d · • ,.. 
"""'•larıı ıın j;f"re hıı~lı)aıı ına· lııııııı.ılctııılır. 
'"'"'ittir. ıa J 'IO,OOO ıı·krr i~tir.ık \1uıwH.ıl.ır dulayi~iı.. lııı mııı· 

a..a t.ıka .ı~kcrlı•rle ılolı;nı,~tur. !\l.ını•\· 
. ..oturlü · ı · ı 111 h1a ı-ı a ı , ... aletlerin hep· ralar ıliin !!f'l't' h.ışlaınışıır. :\•l.ı·r 
Ş. lllıuıf'\'rad ı. l •nadi "ok . 11 "'" lıınılmaktaılır. ;çıkarınıık l•'~t'blıü-.ü hf"nÜz. ıınıvaf. 
ha ~ sen \e \"" . h~ ••nın t .... rn ıı:;:unı ara· 

t'n · 1 · " ... balar 6 u >eııı )apılınaktnılır. Uu 
81.llaakıa.ı. ınetre uıonii kola\ ca 

'"'· . 
l ..\'""lino ., 5 
'•lı .. (Rad)o) halya 

lllanevraı.n takih için bura-

fa~ı~t·t ~ü~tt'.'ıınPmi,tir, Bıitttıı ) ·ııi 
ha"th \'ası taları lııı ınan"' rlilılr.ı i ~· 
ıirak Clnıt>klcdir. ) • ııi 11ilnhl.mla 
tecrübe t>dilınektedir. Elli Je,·let 
ateşemilteri maoe\'l'alttrda hazırdır. 
H uİuei ·heyetler de gelmiştir. 

Asiler, bütün ceph·elerde 
taarruza geçtiler. --------

Şehirler bombardıman ediliyor. Lehistan ve Yu-
lgoslavyada bulunan eski Çar ordusu zabitleri de 
İspanya ya giderek asilere yardıma başladılar. 

. • Dublin, 25 (Radyo) - Beş 
~ bin lrlanda'lıdan mürekkep 

,.,....-..ı .. ,. bir k.ta teşkil edilmiştir. Bu 

General Franlco ( orladald) N General Mola•· 

kuvvet Burgoza gidecek ve 

fspanyol komünistleri ile mu· 

harebe edecektir. 

Bundan başka çar ordusuna 

mensup birçok zabitler, asi· 

lere iltihak için Lehistan ve 

Yugoslavya' dan lspınya'ya git· 

mişlerdir. ltalya' dan faşistler 
ve Almanya' dan da naziler 

:ispanya asilerine gönüllü ola

rak iltihak etmişlerdir. 
Bayon, 25 (Radyo) - Son 

habere göre asi kuvvetler bü· 
tün cephede ilerlemektedir. 

lrun ve San Sebastien'c Faı'lı 
-Sonu 4 ncii sag/ada-

f' çüocti olarak bugün topla· 
nan dil kurultayı Türk dili koru· 

-Sonu 6 ıncı salıi/ede-

Yanık Bekir 
Milli, edebi büyük 

romanımız. 

Ark.adaşımız Orhan Ralt· 
mi, tam bir Anadolu r•
mancısı olarak bu eseri 
hazırlamıştır. Türk kö,-
1 üsünün eski sefaletini, 
haleti ruhigesini, genç 
münevverlerin ıstırabını, 
bir mual limenin lı.agat ve 
aşkı,,, ve en $;ınra vatan 
sevgisi •ıirunda lıetu ve 
hayale ge!rnigerı mücade
leleri ve casuslukları tes
hil eden bu romanı, JJ•· 
kında ANADOLU sütun
larında olc.ug.caluınız •.. 
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F 1 K R A 
- Cl 

Hasta i Günün: Hab"Crleri 
irfan Hazar 

Fteklerini san sarı ııltınla doldur,,:ıııız, 

- Bunlıır çakıl ı:ışlarıclır: i temcm bunları ben: diye yüzünüze 
ha~ınr. 

Önüne lop top Lumaşlnr, knt kat nefis elbiseler yığsanıı.: 
- Bunlan ne yapayım ben? Elin günün yüzüne, bunlarla çıkılır 

mı hiç? Çıplağım, anla yol"" musun? Diye yüzünüze çiml.:irir. 
En güzel ,.e dünı-düz şoselerden geçerken suratını buruşturur, 

- "fol mu hu helaler! Otomobildeki 'sarsıntıdan az kal ın knlhim 
erinden çıL.ıyordu; feryndıoı lın ear. 

Binlerce mumluk ll) <lınlıkııı herkesin gfö:il kamaşır. o ise clud:ık 
büker: 

- Böyle şehre, böyle kaııınlık! Tam yerinde; der . 
Y ııbut, ziyanın bolluğunu israf telakki eder. Sırf itiraı.. r.lııH. l.. ic;in 

itiraz eder. 
Yazık masrafa! Binlerce lira, yok ) ere heLıı olup gidi) or. der. 

Kendisine baz. nıubarrirlcrden ve ldtaplıırd ım bııb etseniz: ba§ını 

ağır ağır sallar; • 
- Görclllnı; hep i berbat. Okuııwıyacak dcrecetle buda\a eyler; 

hikmetini yumurtlar. 
Siz, ce\·ah vermek istersiniz; kital'larclııki mevzulara scı;ersiniı .. . ile· 

men ağzınızı knpnlır: 
- fçluini <Jkumadını; der. Hem, ne hııcct okuyayım! KoLını ,.e 

·ozaıun adını ı;ördüklcn sonra ... 
Ona hiçhir ~ey beğenılircmezsiniz! O. hiçlıir ~C) beğcomez! O, ken· 

diaiııdcn ve dohiynnc <lüşüııcc·lcrinclcıı başka hiçhir fCY F.evmez. « lloıl

him in ve cemiyet için en tehlikeli bir mikrop olan <Menfi tipin tam 
kendiıi, işte hu adamdır. Bu adam ha tııdır. Böyle ha talnnn yanıoda 
lıir dakika bile kalmok istemiyorum. 

Cankırı-, 
da kömür ma
deni bulundu .. ---···----20 Bin liraya elek
trik de alınabilecek .. 

Çankırı, 24 (A.A) - Nafıa 

bakanlığı tarafından gönderi
len müherıdisler tarafından ya· 
pılan tetkikalta Yapraklı na
hiyesinde büyük kömür ma
denleri bulunduğu ve ayrıca 
başka maden damarları olduğu 
anlaşılmıştır. 

Nafıa bakanlığı tarafından 
gönderilen fen işleri direktörü 
tarafından Çankırı elektriği 

hakkında yapılan tetkikatta 
20,000 lira sarfile kömürden 
elektirik istihsali temin edile
cektir. 

Avrupada menhusE~~ğli~ö-. 
• mur Şırketı. 

bir hava esmekte! Satın alınma 
- Başı 1 inci sagf ada -
mcktedir. 

Almanya'nın hususundaki 
tehalüki bariz bir şekilde gö
rülmektedir. 

Hitler'in bu husustaki iki 
kararnamesi ve Vo~ Blum
berg'in vereceği emirlerle 1937 
de Alman ordusu azami had
dini bulacaktır. 

Berlin, 25 (Radyo)- Hava 
ve bahriyede askeri hizmetin 
iki sene olmasını emreden ka· 
rarname imzalanmıştır. 

Buna benzer yeni bir ka
rarname ile Alman ordusu 
hazer mevcudu arttırılacaktır. 
Almanya'nın, hazer vaktinde 
bir milyondan fazla askeri si
lah altında bulunacaktır. 

Viyana, 25 (Radyo) - Ga
zeteler; Almanya'nm almış ol· 
duğu askeri tedbirlerden bah
setmekte ve bu tedbirlerin 
Rusya'nın yapmakta olduğu 
komünistlik propagandasına 
bir karşılık te;ikil ettiğini yaz· 
makta ve Avrupa' da menhus 
bir havanın estiğini ilave ey· 
lemektedirler. 

Paris, 25 {Radyo) - Al· 
manya'nın son askeri tedbir
leri dikkatle takib edilmekte
dir. Lehistan'da menfi bir te· 
sir husule gelmemiştir. Maa· 
fih, Lehistan ordu müfettişi 
general Briç Migliınin general 
Gam elen' e iadei ziyareti sı 
rasında, vaziyet daha ziyade 
tenevvür edecektir. • 

Almanya'nın, bir anti komü
nist blok yapmak üzere ltalya, 
Avusturya ve Macaristan'la 
birleşmek istediği söyleniyor. 

Londra,( 25 Radyo) - Al
manya'rıın askeri faaliyetini 
Londra'ya bildirmediği sanıl
maktadır. Çünkü bu Alman
ya'nın dahili bir işi demektir. 
Ve Versay muahedesi de şim<li 
mer'i değildir. f ngiliz siyasi 
mahafili, Almanya'nın askeri 
hizmet müJdetini ve asker 
mevcudunu arttırmasını mühim 
ve büyük bir mes'ele addet
mektedir. Yalnız bu hareketin 
Rusya'nın son askeri tezyidi 
ile alakadar olduğu anlaşıl
maktadır. 

Lehistan'da da nlman'yanın 
bu hareketine fazla bir ehem
miyet verilmemekte ve silah
lanma faaliyetinin başdöndü
rücü ve tabii bir neticesi ad
dedilmektedir. 

Berlin, 25 (Rady"o) - Na
zilerin toplanacak kongresinde 
çok mühim ve ağn kararlar 
ittihaz olunacaktır. 
~--------~-~ • 
lngiliz-Mısır mu 
ahedesi bugün 
imzalanıyor. ---···---Nahas paşa, 
Londra'dan Ce
nevre' ye gidecektir. 

Londra, 25 (Radyo) - İn
giltere ile Mısır arasında ak
dolunan itilafname, yarın (Bu· 
gün) saat onbuçukta Lokarno 
salonunda imzalanacaktır. 

Muahede, lngiltere namına 
Lord Halifaks, Sir Con Simon, 
Ramsey Makdonald, Sir Miles, 
Lamson ve lngiltere hariciye 
nazırı Lord Eden tarafından 
imzalanacaktır. Mısır namına, 
başbakan Nahas paşa imzalı
yacaktır. 

Kahire, 25 (Sadyo) - Ni
yabet meclisi Londra' da bulu
nan Nahas paşaya bir telgraf 
çekmiş ve Mısır'ın Uluslar 
sosyesine hemen kabulü'nde 

ısrar etmesini tavsiye eylemiştir. 

Nahas paşa, mukaveleyi im
zadan sonra Cenevre'ye gide
cek bu mes' eleyi takib ede· 
cektir. 

Mukavelesi ya-
kında imzolanacak. 

Ankara, 25 ( Hususi muha
birimizden ) - Ereğli Kömür 
madenlerinin hükumetce satın 
alınması için şirket mümessil
leri ile yapılan müzakereler 
neticelenmiştir. Şirketin satın 
alınması hakkındaki mukavele
namenin bugünlerde imzalan
ması mhhtemeldir. 

Yusuf Kemal 
Londra elcisi mi 

I 

·olacak? 
lstanbul, 25 (Hususi muha

birimizden) - Londra büyük 
elçimiz Fethinin başka bir 
vazifeye naklolunacağı ve Lon· 
dra elçiliğine de eski adliye 
vekili Yusuf Kemalin tayin 
edileceği söyleniyor. 

Filistin'de 
Örfi idare ilan edildi 

Kudüs, 25 (Radyo) - Fi· 
!istin' de tedhiş hareketlerinin 
devamı hasabile lngiliı fev
kalade komiseri bütün mem· 
lekette idarei örfiye ilanına 

karar vermiştir. 

Bir taarruz esnasında, bir 
İngiliz ihtiyat zabiti ölmüştür. 

Onbeş ağustostanberi, ln
giliz'lerin zayiatı 11 maktul 
109 mecruhtur. 
• • 

Gorede İngiliz 1Ingiltere ve ls-
mandası ıpanya hadiseleri 

Ras İmro bunu 
istiyor! 

Londra, 25 (Radyo) - (Ni 
yoz Kronikel) gazetesinin ver· 
diği bir habere göre, (Gore) · 
deki Habeş hükümetini idare 
eden ve imparator Haile Se
lasiye' nin vekili olan Ras 
lmro, İngiltere'ye bir muhtra 
vermiş ve (Gore) ile havali
sinde lngiliz mandasını kabul 
edeceğini bildirmiştir. 

Atina'da yangın 
5 ev, 4 mağaza yandı 

Atina, 25 (Radyo) - Bu 
sabah saat 7 de Arislotel 
caddesinde büylik bir yangın 
clmuş, 4 mağaza ve 5 ev 
yanmıştır. Zarar, milyonlara 
baliğ olmuştur. 

Londra 25 (Radyo) - Bu
gün kabine M. Baldvinin ri· 
yasetinde toplanmıştır. Bu iç
timada Sir Nevil Çemberlayn, 
hariciye müsteşarı M. Vansti· 
yar, dahiliye bakanı Sir Con 
Simon, Lord Halifaks, harbiye 
irtibat bakanı Sir Tomas Is
ki p, Sir Samuel Hoar, Sir 
Markolm Makdonal, Sir Orzbi· 
gor hazır bulunmuştur. 

Kabine beynelmilel vaziyeti, 
ispanya hadiselerini tetkik et
miştir. Bu içtimaın Almanya· 
nın kuvvetlerini artırmasile 
alakası olmadığı sanılmaktadır. 

Sinyor Grandi 
Napoli, 25 (Radyo) - ltal

ya.'nın Londra sefiri M. Grandi 
bir aydanberi burada bulun
maktadır. Diin Roma'ya git
miştir. 

lgaris anda ihti al doğ Fas Kahrama 
ak üzere idi. Abdülkerim 

. -+ Kacmış. 
Suıkastcılar yakalandılar. dun· · •···---
l K ·1 ••[d.. k . . l d Fransa müstemlek 
ar ra ı o urme ıstıvor ar ı. Nezareti bu haber 
fstanbııl, 25 (Hususi muhabirimizden) - Sof ya' dan gelen 

haberlere göre , Bulgaristanda yeni bazı ihtilal hareketleri be· Teyit etmediğini 
lirmiş ve bir suikast şebekesi meydana çıkarılmıştır. bildiriyor 

Eski Makedonya komitesi reislerinden Proteyerof ve arka- Paris, 25 ( R~dyo) _ F 
daş!arının bir darbci hükumet hazırladıkları, Kral Bori-; 'i öl- kahramanı Abdülkerim'in, me 
dürmek için · suikast tertip eyledikleri tcsbit edilmiştir. Dün, fi bulunduğu (Revinyon) ad 
Portcyerof taraftarlarından birçok kimseler tevkif edilmiştir. sından kaçtığını, (Maten) g 

J d • k zetesi yazıyor. Fransız mü apon, enı ve ara or- temlekat nezareti , bu haberi 

d su uvvetlendirilecek ~:ı-;~~ı:,~~:~~;.te olduğun 
Kabine devlet reformları progra- . lzmir fuarı 

' t .b tt. lstanbul tacirleri 
mını asvı e ı. fuara iştirak me~-

T okyo, 25 (A.A) - Uzun görüşmelerden sonra kabine dev-
let refoımları proğramını tasvib etmiştir. Bu program ilk ola· efesini konuşuyorfa 
• ak kara, deniz ve hava ordularının kuvvetletlendirilmesini ve lstanbul, 25 (Hususi ınuha 
tedris sisteminin toplu ve milli bir esasa dayanmasını tasar- birimizden) - İzmir fuarın. 
lamaktadır. iştirak edecek olan İslanbu 

Bundan başka vergiler ıslah edilecek, tabii felaketlere karşı tacirleri, bugün ticaret odu 
sigorta teşkilatı tevsi edilecek, köylüler daha geniş bir şekilde sanda vali Muhiddin Üstünda· 
himaye ve yardım görecek, balıkçılar, küçük sanat erbabı ve ğın re isliğinde bir toplantı 
tüccarlara mali yarJımlarda bulunulacaktır. Endüstri ve dış yap:nışlardır. 
ticareti himaye edilecek, Mançuko'ya muhaceret ve sermaye Bu toplantıda, İstanLul'dan 
ihracı kolaylaştırılacak ve. d cvair muamelatı da daha pratik lzmir' e gidecek seyyahların 
bir şekle ifrağ o!una~aktır. vaz!yeti de görüşülmüştür. 

Faş· st aleyhtarı milisler 
60 i buldu. 

Bazı kışlalara tanınmış sosya
listlerin adlarını verdiler. 

Perşembe, cumartesi ve pa· 
zartesi günü lstanbul' dan iz
mir' e üç vapur hareket ede
cek ve fuarı görmek isteyen
leri götürecektir. Bu seferlerde 
tenzilatlı tarjfe tatbik edile
cektir, 

Katil Abdullah 
Barselon, 24 (A.A) - Faşist alehtarı milisler merkezi ko· 

mitesi umumi sekfeteri jacgues Miravilles gaz'!tecilere beya- 24 sene ağır 
natta bulunarak: Komitenin bugün 60,000 azası bulunduğunu hapse mahkum oldu 
söylemiştir. Milisler 18 ila 45 yaşlarında olup cümhuriyete olan lstanbul, 25 (Hususi muha-
sadakat ve ihlasları hakkında teminat vermeğe mecbur tutul· birimizden) _ Galat& posta-
maktadırlar. · h b · · · 

N. Miravilles silah ve mühimmat imalatı ile cebhedcki sıh- ncsı mu ase ecısını parasına 
tamahan öldüren Abdullah ve 

biye otomobille'ri ve sıhhiye servislerinin mükemmel surette 
tensik cdilmi~ olduğunu ilave etmiştir. Milislerin birçok kam
yonlar;, sıhhiye otomobilleri ve sıhhiye levazımı vardır. 

Halihazır da Faşist aleyhtarı milisler tarafından işgal edil
mekte olan Barselon kışlalarına şu İsimler verilmiştir: 

Birinci Jak, piyade kışlasına Kral Marks ismi verilmiştir. 
Pedro Alba kışlasının adı Michel Bakounine olmuştur. 

Halihazırda Argon cephesinde t iyatro temsilleri, sırk ve 
muzik hol turneleri yapılmak için hazırlıklarda bulunulmaktadır. 
Bunlara iştirak etmek üzere .şimdiden birçok aıtist kaydolun· 
muştur. 

akında 16 Bi Muhacir 
Daha Gelecek .. 

Bunların bir kısmı İzmir' e, bir kısmı da 
Aydın havalisine yerleştirilecektir .. 

lstanbul, 25 {Hususi muhabirimizden) - Yakında Bulgaris
tan ve Romanya' da 16 bin muhacir getirilecektir. ilk kafile 
Köstence' de vapur beklemektedir. 

Bu muhacirlerin bir kısmı lzınir'c ve bir kısmı da Aydın 
havalisine yerleştirileceklerdir. 

Yunanistan' da 
Bankalar 
Kongresi toplandı. 

Atina, 25 ( Radyo ) -- Bu 
gün, gerek burada ve gerekse 
Pire'de bankalaı kongresi açıl
mıştır. Bu kongrede, bütün 
bankalar direktörleri hazır bu· 
lunmuştur. 

Hükumetin neşrettiği kam
biyo kararnamesinde, kambiyo 
ihracatı yasak edildiğinden, 
bütün bankalarda külliyetli 
mevduat kabul edilmiştir. 

Hükumet, kambiyo kaçak
çılığına mani olmak için hu· 
susi zabıta teşkilatı ihdas 
eylemiştir. 

Sporcularımız 
Eylülde Rusyaya 

gid~cekler. 
istanbul, 25 (Hususi muha

birimizden) - Eylul haftası 

içinde milli f udbol, iskrim ve 
giireş takımlarımız Sovyet Rus-

ya'ya gidecekler ve muhtelif 
şehirl erde maçlar yapacak
lardır. 

Celal Bayar 
İstanbul' da .. 

İstanbul 25 {Hususi muha
birimizden) - lktısad Vekili 
Celal Bayar, bugün Ankara 
vapurile şehrimize gelmiştir. 

arkadaşının muhakemeleri bit· 
miş, Abdullah'ın suçu sabit 
olduğundan idama mahkum 
olmu~tur. Ancak katilin yaşı 
küçük olduğundan idam ka· 
rarı 24 sene ağır hapse tahvil 
edilmiştir. 

Süveyşin 
müdafaası 
25 senelik 
bir itilaf name 
imzalanacakmış 

f stanbul, 25 {Hususi muha· 
birimizden) - Yakında şeh
rimize bir Mısır heyeti gele-
ceği ve Süveyş kanalının 
m -dafaası için 25 senelik bir 
itilafname imzalanacağı yazı· 
lıyor. 

Afrika'dan 
Dönen kıt'alar. 

Napoli, 25 {Radyo) - Tos· 
kana vapuru ile dün şimali 
Afrikadan motörlii kıt'alardan 

bir kısmı avdet etmiştir. 

Cenova, 25 (Radyo) - Sar· 
donya vapuru ile doğu Afri
ka' dan bir kısım asker daha 
avdet etmiştir. 

Kazım Dirik lzmire 
geliyor 

İstanbul, 25 (Hususi muha· 
birimizden) - Trakya umumi 
müfettişi general Kazım Dirik 
Edirne' den şehrimize gelmiş· 
tir. Kazım Dirik, panayırın 
açılışında hazır bulunmak üzere 
lzmire gidecektir. 
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Türk dili üzerind 
ki c;ahşmalar. 

• -------
lbrahim Necmi Dilmen varılan ne-

ticeleri etraflıca izah ediyor. 
lstanbul - Dil cemiyeti 

genel sekreteri lbrahim Necmi 
Dilmen TQrk dili üzerindeki 
çalışmaların vardığı neticeler 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Bu seferkı kurultay eski 
kurultaylardan tamamile fark
lıdır .. Denebilir ki birinci ku
rultay bir tesis toplantısı idi. 
Orada herkes birçok bilgisini 
döktü. Fakat hedef dil kuru· 
munu kurmak ve ona çalışma 
cephelerini tayin etmekten 
ibaretti. 

ikinci kurultay daha çok 
ameli olarak ortaya çıkarılmış 
dil mahsullerinin teşhirine 

mahsus bir toplantı idi. 
Bu üçüncü dil kurultayında 

Tür dil kurumu, emsali dünya 
dil kurumlarına nasib olma
mış diyebileceğim bir maz
hariyete eriyor. O da bütün 
dillerin ilk ana kaynağına aid 
bir Türk teorisinin ortaya 
konması ve bunun yalnız yurd
daşlara değil kurultayda misa· 
fir bulunacak yabancı dil 
bilginlerinin vasıtasile bütün 
dünyaya yayılmasıdır. 

Bu suretle bu kurultayda 
arsıulusal müstakbel kongrenin 
tohumunu ekiyoruz. 

- Arsıulusal müstakbel dil 
kongresinin ne zaman olaca
ğını tahmin edersiniz.? 

- Biz ünıid ederiz ki belki 
gelecek kurultayda bu olabilir. 
Çünkü teoride çok ilerledik. 
Önümüzdeki seneler zarfında 
daha çok mesai sarf ederek 
Türk dil tezini tamamlıyan 
büyük isbatlar bulacağımızı ve 
tezimizi itiraz götürmez bir şe
kilde tesbit edeceğimizi çok 
ümid ediyoruz. 

- Bu kurultayda tetkik 
edilecek tezlerin mevzuu ne
di:-? 

- Umumi içtimada verile-
cek tezlerin hemen hepsi 
güneş - dil teorisine aiddir. 

Sonra güneş dil teorisi usu
lile çalışmaların vermiş oldu
ğu ehemmiyetli neticeleri şöyle 
hulasa etti: 

- Hind Avrupai zümn•si 
diye anılan diller var. Sonra 
Hami, Sami dil zümresi var. 
Lisan alimleri bu iki zümre 
için müşterek bir dil kaynağı 
bulunması lüzumuııda mütte· 
fiktirler. Bu kaynağı aradılar. 
Fakat bir neticeye varama· 
dılar. 
Güneş dil nazariyesi bu 

meçhulü halletmiştir. Her iki 
zümreye mensub dillerin ana 
kaynağı Türkçedir. 

Bu tezin en kuvvetli deli· 
lini orta Asya'nın tarihinde 
buluruz. Tarih gösteriyor ki, 
l'ürkler orta Asyada insan 
medeniyetinin neolitik ismi 
Verilen bir devresini kurmuş
lardır. 
. Malumdur ki, umumiyetle 
ııısanların ilk içtimai inkişr· 
fında evvela paleolitik, sonra 
n:olitik denilen devrelere tesa· 
duf d'ıt· B 1 b. · · · d ır. un arın ırmcısın-

ğ c İnsanlar havvan gibi ma· 
aralarda yaşarlar. Taş par

çha11?rını hiç cilalamadan, tabii 
a ınde .. 1 d. k 11 Ar a et ıye ·u .anırlar. 

A alnrında söz dili yoktur. 
ncak · 1 h Ya ışaret erle veya yarı 

a:rvanca sadalarla birbirlcrilc 
aşırlar. 

Tam manasile insanlık me· 
deniyeti, taşlar cilalanarak 
maksada göre türlü türlü alet
ler haline konulduğu, hayvan
lar ehlileştirildiği, söz dili ku· 
rulduğu, iptidai meskenler 
vücuda getirildiği zaman baş· 
lar. insanlığın tekamülüne bu 
mühim merhaleyi sokan me· 
deniyct devresine neolitik is
mi verilir. 

Orta Asya kurak/arı 
Eğer herşey tabii şekilde 

cereyan etseydi, Orta Asya'da 
neotilik dediğimiz medeniyeti 
kuran Türk'ler yurdlarında 

kalır orada inkişaf ve teka
müle devam ederlerdi Fakat 
araya Orta Asya'nın kurak· 
lıkları girdi. Yeni medeniyet 
safhası sayesinde miktarları, 
daha iptidai seviyedeki yaşa· 
yışlarda görülmemiş bir dere· 
cede çoğalan Türk'Jer, dünya
nın dört tarafına yayıldılar ve 
varlıkları yüksek medeniyet 
seviyesini ve ilerlettikleri söz 
dilini de yazdılar. 

Türk'lerin neolitik mede
niyetini ne suretle dünyaya 
yaydıkları, geriye kalan eser· 
ler ve bunlarla bir arada bu
lunan kafa tasları ianesile ta
kib ve tesbit edilmiştir. 

Her taraftaki ilk neolitik 
eserlerle beraber bulunan kafa 
tasları, birakiscfal (Yani an· 
trepoloji ölçüsü ile geniş ka
falı) Türk'lere aid kafa tas· 
landır. 

Diinden kalan diller 
Bu eserleri yayan Türk'lerin 

ayni medeniyet devresinde 
tekamiil ettirdikleri söz dilini 
de yaydıklarının en c~nlı de
lilini, şurada burada büyük 
medeniyet cereyanlarından 
uzak kalarak ilk iptidai ma
hiyetini muhafaza eden dillerde 
buluruz. Mesela Sibirya'da 
Yakut dili diye bir dil var. 
Şifahi bir dil halinde kalmış, 
yazısı yok. Hala Rus harfle· 
rile yazılıyor. Sonra Ural Vol
ga nehirleri arasında, Uren
burg ve Ufa taraflarındaki Ço
vaş lehçesini zikredebiliriz, 
Amerika'da da İspanyol lesi· 
rinden azade kalmış, dikkaf c 
değer eski diller var: Meksi
ka 'nın cenubunda Maya dıli, 

Peruda Geşua = Kuş dıli. .. 
Sonra Avrupa'da da Baskdili 
var ki hala bugün bile alim
ler ınenşcini arayıp duruyorlar. 
Sonra yeni yeni keşfedilen 
Sümer, Eti ve Elam dill~rinc 
aid mahkuk eserler filan gibi 
dil yadigarları var. 

Bütün bu gibi iptidai unsur 
mahafaza eden dillc-r tetkik 
ediiince ve bahsettiğim eski 
dillc~e aid yadigarlarla ınuka· 
yese olununca derhal göriilü
yor ki bütün bu dillerde bir 
ana dilinin izleri yaşıyor. G~
rck tarih malumatı ve gerek 
dil mukayeseleri bu ana dilin, 
ilk taş cilfılıyan, tunç. yapan, 
maden işliycn kavme aid ol
ması lazııııgdeceğini gösteri
yor. 

Kökler hep Tiirkçe 
Hin<li Avrupai denilen dil 

zümresinin köklerini araştır
mayı iş edinmiş • alimler var
dır ki bunların en marufu, 
Holois Valdc isminde bir Al
man filimidir. Bu znl koca 

- -
IR HABERLE 1 

Hava postaları ----·---
Hangar inşasına 

başlandı. 
İzmir - f slanbul ve Ankara 

arasında muntazam hava pos
taları tayyarelerinin inip ha
valanmaları için Halkapınar 
sahasında hazırlanmakta olan 
istasyon yakında tamamlana· 
caktır. Hava postaları tayya· 
releri için bir de hangar in
şasına başlanmıştır. Haber al-
dığımıza göre bu hava istas
yonunun açılma merasimi 9 
eyliil kurtuluş bayramı günü 
yapılacaktır, O günden itiba
ren muntazam seferlere de 
başlanacaktır. 

Lise ve Ortamektep 
İhtiyacı fazladır .. 

İzmir' deki Liselerle Orta 
mekteplere, Kız Enstitüsü ve 
Ticaret lisesine kayıt ve ka
bul muamelesine devam edil-
mektedir. Kültür bakanlığı 
Kültiir Kurulu azasından Hik-
met'in, bugünlerd~ şehrimize 
gelerek Ortamcktepler vazi· 
yetini tetkik edeceği haber 
alınmıştır. Bu sene İlkmektep
lerden mezun talebe, Orta 
mekteplere girmek Üzere mü
racaat etmiş olduklarından 

Ortamekteplerde talebe vazi
yeti çok sıkı)iıktır. Şehrimiz 
Kiiltiir direktörlüğü, bu vazi
yete karşı tedbirler alm:ıkta-
dır. İzmir' de Ortamektep için 
müracaat eden hiçbir çocuk 
açıkta kalınıyacak ve hepsi 
mekteplere yerleştirilecektir. 
Karataş Ortaınel1:ebinin Kız 
Ortamektebi haline konması 
çok muhtemeldir. 

Suiistimal 
Bazı suiistimaller yüzünden 

tevkif edilmiş olan muhasebei 
hususiye Basmahane maliye 
tahsil şubesi tebliğ memurla
rından Şükrü'nün elinin işten 
çektirilmesi takarrür etmiştir. 

icra memur u 
icra memurluğu imtihanında 

muvaffak olan icra katiple· 
rindcn Bekir Sıtkı Karslı oğlu 
terfian icı-a memurluğuna ta· 
yin edilmiş ve emri gelmiştir. 

13u çalışkan memuru takdir 
ederiz: 

iki ciltlik bir kitap yazmış, 
muhtelif lisanlar arasında müş
terek olan ana kökleri ve 
bunların her lisanda aldığı 
şekiıleri tesbit etıniştir. 

Kitaptaki kökler hakkında 
araştırmalar ydptık. Bunların 
büyük kısmı ayni manada ve 
ya pek yakın bir manada 
Türkçe'de canlı kelime olarak 
yaşıyor. Mesela fiylosofi keli
mesinin birincı unsuru olan 
"Fil., i ele alalım. Valde'nin 
kitabında bunun muhtelif li
sanlardaki şekli dahil kökü 
ile tesbit olunmuştur. Alman 
aliminin buna verdiği mana 
tanış, dost, aşina gibi şeyler
dir. Türkçe, bilmek mastarı

nın "Bil,, kökü de bu değil 
midir ? Sanskrit te dahil ol
duğu halde bu kökler hiç bir 
lisanda muayyen bir mana 
ifade etmiyor. HalbuH bizim 
hala konuştuğumuz lisanda 
canlı olarak mevcuttur. 

Güneş - Dil 
Maziden bugüne doğru ta

rihi usullerle intikal ede · ede. 
bu neticeye vardıktan sonra 
ilk Türk söz dilinin başlangıcı 
hakkınpa ortaya bir foraziye 

Bir gecede ü~ yan- Tren ~~zası 

gın oldu. :::a:~=~~Ju .. 
----------

Fakat ücü de bastırıldı ve hicbir 
• t 

zarar vermedi. 
Evelki gece ŞPhrimizde üç 

yangın olmuştur. Karşıyaka' da 
Mitatpaşa caddesinde oturan 
eletrikçi Haşmet karısı Naci
ye'nin evinde yangın çıkmış-

sa da etrafa sirayetine mey· 
dan verilmeden söndürülmüş· 
tür. Yapılan tahkikatta yangı· 
nın yemek pişirilmek üzere 
yakılan mangaldan rüzgar te· 
sirile sıçrıyan kıvılcımdan çık-

tığı anlaşılmıştır. Ev sigorla
sızdı. 

ikinci yangın Gazi bulva
rında 32 numaralı Ali'nin ga
rajında Çikmıştır. Garajda ça-
lışan Muharrem oğlu Yakub 
orada bulunan bir' otomobilin 
makinesini temizlerken elinde 
bulunan demiri yere düşürmüş 

_ve almak ~stediği sırada ma· 

Trakya'dan İzmir'e 
bir heyet geldi 

Trakya paviyonu hazırlıkları 
İçin Trakya umumi müfettiş
liği iktısarf müşaviri Şükrü 
Kasaboğlunun riyasetinde bir 
heyet şehrimize gclmi;;tir. He
yet, Tekirdağ ticaret odası 
başkatibi Fehmi, Çanakkale 
ticaret odnsı başkatibi Mus· 
tafa, Edirne ziraat memuru 
Haşim ve Trakya köy biirosu 
memuru Liitfullah'tan müte

şekkildir. Heyet, beraberinde 
mühim miktarda Trakya ma· 
mulat ve mahsulatından ge
tirmiştir. 

Foto Kenan da lstanbul'dan 
gelmiş ve lzmir'in asarıatika
si!e muhtelif güzel manzara· 
farını ve limanımızda bulunan 
donanmayı filme çekmeğe 
başlamıştır. ----Vilayet idare heyeti 

Vilayet idare heyeti, dün 
öğleden sonra vali mua'vini 
Cavid Ünvcr'in riyasetinde 
toplanmış, memurin muhake-

. matı na aid bazı evrak üzerinde 
kararlar vermiştir. 

konulmuştur. Faraziyeye şöyle
ce varılmıştır: İptidai insanlar 
bazı ecrama ve eşyaya mu
kaddes göziiyle bakıyorlardı. 
Mukaddes görüp tanıdıkları 
şeylere totem deniliyor. Gerek 
tarihi devirlere ve gerek tarih
ten evvelki devirlere ait elde 
mevcut malumat, bu devirler
deki insanların en büyük to
tem, yani mabudu güneş ol
duğunu gÖ5teriyor. Bu insan
larca hayatın en büyük kay
nağı güneş addedildiğini Sov
yel alimi Meşcanihof'ta teyit 
ediyor. Buna dair delillerini 
Kurultaya bildirecektir. 

iptidai insanın, bu kadar 
kıymet verdiğ·i güneşi ifade 
için kullandığı hecanın, söz 
dilinin ilk unsuıu olduğu hak
kiyle farzedilebilir. 

Bu ilk hecayı hareket nok
tası olarak alırsak bir taraftan 
dilde hecanın tekamülünü, di
ğer taraftan bu güneş fikrinin 
gcnişliycrck birçok umumi 
mefhumlara yayılışını takibe<lc
rsek bütiin dillerin bir asıldan 
kaynaşıp sonradan biribirinden 
ayrıldıklarını kolaylıkla istidlal 
edebiliriz. - ' Sonu yarın-

kineye yakın bir yerde içinde 
yarım kilo kadar benzin bulu
nan tenekeyi devirmiş ve hu· 
sule gelen kontaktan benzin 
parlıyarak yangın çıkmıştır. 

Üzerine çuval atılmak suretile 
yangın söndürülmüştür. 

Üçüncii yangın Keçeciler 
caddesinde Cemal'in kira ile 
tuttuğu 57 numaralı fırında 

çıkmıştır. Y ctişen polisler, İt
faiye henüz gelmeden yangını 
söndürmüşlerdir. Yangın ba
cada birikmiş olan kurumların 
ateş almasından çıkmıştır. 

Fırın sigortasızdı bacadaki 
kurumları temizletmemck su· 
retile yangına sebebiyet vermek 
suçundan fırıncı Cemal hak
kında takibata başlanmıştır. 

Trakyadan seyyah 
geliyor. 

Trakya'dan yakında h.mire 
150 kişilik bir seyyah kafile· 
sinin geleceği haber alınmış· 

tır. Trakyalılar, Efcz ve Ber-
1 gama harabelerine de gide

rek· oradaki asarıatikayı geze
ceklerdir. 

Yeni maliye teş
kilatında acıkta . 
kalacak memurlar 

Defterdarlıkta yeni maliye 
teşkilatı için hazırlıklara devam 
edilmektedir. Varidat müdür· 
lüğü kadrosu da gelmiştir. 
Evvelce lzmir' de ( 12 ) tane 
maliye tahsil şubesi vardı. Bina 
ve arazi vergileri memurlarının, 
Muhasebei hususiye müdürlii
ğüne devrinden sonra· defter
darlık emrindeki tahsil şube
lerinin miktarı sekize indiril
miştir. Halbu ki evvelce 12 
şubede de kazanç ve muamele 
vergileri memur ve katipleri 
vardı. Şimdiki şubeler teşkı

latına göre bu memurlar ih
tiyaçtan fazla görülmektedir. 
Onun için kazanç vergisi ile 
diğer vergiler memur ve ka· 
tiplerinden fazla olanların bu 
ay başında tatbike başlanacak 
yeni teşkilat kanunile açığa 

çıkarılmaları muhtemel görül· 
mektedir. 

Vali F. Gülec • 
Vali Fazlı Güleç, diin Ke

malpaşa kazasına gidt•rek muh
telif işini teftiş etmiştir. Bu 
meyanda kredi kooperatifleri
nin yeni esasa uymaları mü
nascbetile yapılan hazırlıkları 
da gözden geçirmiştir. Vali
miz, akşam üzeri <;ehrimize 
dönmüştür. ----Nafıa /en memurları 

arasında 

Nafıa fen memurları arasın
da bazı tayinler yapılmıştır. 
Nafıa Vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde Nafıa baş 
fen memuru Bedri Giray'ın 

Muş baş fen memurluğuna, 

tayin edildiği bildirilmiştir. Fen 
memuru Hıfzı Bozdağ, Van 
vilfıyetinl', Reşad Öz Sunay 
Ağrı vilayetine Yakup Yeni
çeri, Bingöl vilayetine tayin 
edilmişlerdir. 

Burnava Mersinli'sinde şı
mendifer hattı üzerinde bir 
kaza olmuştur. Hüseyin oğlu 

çoban Ali, 138 kuzuyu atlat· 
mak iizcre demiryolu etrafın
daki çayıra salmıştı. Bir aralık 

ı tütün almak iizere Mersinli'ye 
gitmi.;;tir. O sırada İzmir' den 
Burnava'ya gitmekte olan 75 
numııralı havali katarı, loko
motifin gürültüsünden ürkerek 
iki tarafa kaçışmağa başlıyan 

26 koyun ve kuzuyu parçala
mıştır. Trende bulunan yolcu
lar, katarın yoldan çıkmasın· 
dan korkarak feryada başla
mışlarsa da birşey olmamıştır. 
Hadise de dikkatsizlikleri gö· 
rü!en makinistle çoban Ali 
haklarında tahkikata devam 
edilmektedir. 

Kazanç vergisi 
Vilayet ve Belediye 

Hisseleri. 
Meınur!arla müstahdimlerin 

maaşlarından tevkif edilen ka
zanç vergisinden Vilayet, lda
rei Hususiye ve Maarif hisse
leri olarak ayrılan yüzde 34 ler 
için gönderilecek tediye emir· 
leriniıı, bütçelere m~s,af ve 
nazım varidat faslına irad 
kaydedildikten sonra maliye 
bütçesinde açılacak nazım 
masraf faslından her ay t< -
hakkuk nisbetinde Hususi 
idare ve Belediyelere veril
mesı bildirilmiş ve şimdiye 
kadar bu şekilde muamele 
yapılmıştı. Dün Maliye Veka· 
letinden Vilayete gelen bir 
tamimde, 2781 sayılı kanunun 
5 inci maddesile l Haziı an 

936 tarihinden itibaren kazanç 
vergisinden Belediye hissesin
den başka hisse ayrılmaması 
kabul edilerek diğer hisseler 
hazineye bırakılmış olduğun
dan belediye hissesinin tefri
kinde şimdiye kadar tatbik 
edilen usulün de sadele~tiril
mesi düşünlilmi.iş ve memur 
maaşlarından kesilen kazanç 
vergisinin hazineye kalan kısmı 
hakkında şimdiye kadar tatbik 
olunan mahsub usulüniin be
lediye hisselerine de tatbiki 
takarriir ettiği bildirilmiştir. 

iki nafıa komiseri 
Ve kilovat tarifesi .. 

Şehrimiz nafıa miiesscseleri 
komiserliğine tayin edilmiş 

I olan Nafıa Vekaleti idari mü
şaviri müfettiş Süruri, yakında 
Ankara'dan şehrimize gelecek 
ve t:ylülden itibaren yeni va· 
zifesine başlıyacaktır. 

Nafıa Vekaletine gönderil
miş olan ve elektrik kilovat 
ücretini yeniden tesbit eden 
tarife, henüz V ckaletten tas· 
dik ve iade edilmemiştir. Ye
ni tarifenin bugünlerde gel
mesi beklenmektedir. 

Eglul aglddarı 

Memurların eyliil aylıklarına 
ait bordroların hazırlanmasına 
Deflerdarlıkç.a başlanmıştır. 

Mahkum oldıı 
5 yaşında Mükerrem adında 

bir kızı yangın yerlerinde kir
lctmcğc tasa<ldi eden Tokat'h 
lbrnhim'in şehrimiz asliyeccza 
mahkemesinde iki sene bir 
gün hapsine karar verilmiştir. 
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siler, bütün cephelerde 
Ankara mektubu 

Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 
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Casus, güzel kadını yuka .. 
rıya, İş odasına aldı; kendisi 
bir koltu~a oturdu, Lllsiye'de 
oturacak yer kösterdi. Sonra, 
bir si~ara yaktı ve: 

- işte, dedi. Yok edilme· 
sine karar vermiş olduğumuz 
Pibulet firar etti. Bunun için 
ben bile Paris'i terki lazım 
görme~e başladım, yarından 
sonra, dosyanın hir suretini 
beraberimde alarak Jngiltere'ye 
gitmek fikrindeyim, Londra
dan da Berlin'e geçerim. 

Lüsi hayret içinde· idi. Stü
ber Lüsi'ye Pibulet'in firari 
şeklini de anlattı. 

Lüsi, bu kadar aceleye lü
zum olmadığını sanıyordu. Fa
.kat casus: 

- Size benim söyledikle· 
rim kafidir; Vaziyet tehlüke
lidir. Bunun için her ihtimale 
karşı hududu aşmak lazımdır. 
Elimizden kaçan bu kız saye
sinde senin ve benim bu dos
yayı nasıl aşırdığımızı çabuk 
öğreneceklerdir. Bunun için 
M. Pietri ile aramızda bir hu
dut olursa çok iyi olur! Dedi. 

- Fakat bu hata sizindi. 
Halbuki iş ne kadar yolunda 
gidiyordu. Karar veçhile bu 
kızı vaktinde imha etseydiniz 
bu haller hiç te başımıza gel
miyecckti. 

- Ne çare! en mahir in
sanların da hatası oluyor işte! 

- Her halde bu kız hoşu
nuza gitti, bunun için öldiir
miye kıyamadınız, Fakat şim
di kendimizi kurlarmağı dü
şünüyoruz! 

- Ne çare dedim ya .. Be
nim güzel kızlara olan meyli
mi de bilirsin.. Ne yapalım .. 
olan oldu. Maamafih henüz 
kurtulmak imkanı var! 

- Fakat, ben hayatımı he
nüz düzeltmiş ve muayyen bir 
usüle bağlamıştım. Yine ser· 
seriliğe · başlamak bana çok 
güç geliyor! Buna da siz se, 
hep oldunuz. Bu bir alçak· 
lıktır. 

- Rica ederim .. 
- Ricaya mahal yok. Ne 

desem azdır; Size vaziyetimi 
izah etmiştim. Beni yine kötü 
yola sürüklediniz, bu da yet
miyormuş gibi bir de sevdaya 
dalarak beni büsbütün mah
vettiniz. 

- Haydi canım .. Prusya'da 
yaşamak ile Fransa'da yaşa
mak arasında sizin için ne fark 
vardır? Bizim san'atta olanlar 
her zaman her şeye hazır ol
malıdırlarl 
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Casus biraz durduktan sonra! 
- Yoksa?. Dedi. Yüzbaşı 

Hanri'ye sizde mi aşık oldu
nuz?. 

- Ne münasebet?. E~er 
tevkif edilirsem, her şeyi in· 
kar edeceğim. Unutmamanız 
lazımdır ki benden sonra Han
ri'nin nezdine si7. girdiniz. Bu
nun için en ziyade sizden 
şüpheleneceklerdirl 

Bu, bir nevi tehdit idi. Fa
kat eski ve kaşarlanmış casus 
bu tehdide aldırmadı bile! 
soğuk bir ifade ile: 

- Fakat Pibulet sizi gör
dü, buna ne diyeceksiniz? 
Dedi. 

Lüsi bu söz üzerine çok 
sintrlendi, Stüber: 

- Zavallı dostum, dedi. 
Ben sizi böyle çocukluk yapa
cak derecede cesaretsiz bil
miyor idim.. Şu sırada delilik, 
çocukluk, şımarıklık değil, ce
saret ve soğuk kanlılık lazım
dır. Benim tavsiyem, henüz 
vakit varken Prusya'ya gitme
nizdirl Eğer yüzbaşı Hanri'yi 
seviyorsanız, buna da ancak 
orada bir çare bulursunuz .. 
Burada tehlükeden başka bir 
şey yoktur! 

Lüsi, büyük bir asabiyet 
ile: 

- Susunuz Allah aşkına! 
Diye bağırdı. Berline gitmek 
benim için mahvolmaktır. Hal
buki ben burada zengin ve 
yüksek, kibar ve güzel bir 
delikanlı ile evlenecek ve 
ömrümün sonuna kadar asude 
ve mes'ud bir hayat geçire
cektim! 

- Cidden tuhaf Düşünü
yorsunuz. Biz nihayet birer 
casus değil miyiz?. 

-Sonu var-
~~~-~~---~~~-~-

Odemiş 
Ordumuza bir tayyare 

hediye edecek .. 
Ödemiş, (Hususi) - Dün, 

Ödemiş'liler heyecanlı bir spor 
günü yaşamışlardır. Tüze ba-
kanı Ş. Saraçoğlu'nun himaye
lerinpe Altınova ile Öd~miş
spor kulüpleri arasında bir 
maç yapılmıştır. Maç çok te
miz bir düzenle oynanmış, maç 
5-2 Albnova'nın lehinde neti
celenmiştir. Maç sonunda Ş. 
Saraçoğlu, Altınova'ya imzalı 
fotoğraflarını hediye etmiştir. 

§ - Özveren Ödemiş halkı 
hava tehlikesine karşı çok 
uyanık "davranmaktadır. Öde
miş halkı, orduya bir tayyare 
hediye etmiştir. Bu tayyare 
Ôdcmiş'lilerin 4 üncü tayya· 
residir. 

§ - Üçünca Dil kurultayı
nın açılımı Ödemiş'te genel 
bir ilgi uyandırmış, kıvançla 
karşılanmıştır. Bugün saat 14 de 
bütün radyolar açık bulundu
rulmuş, halk kongredeki söy
levleri dinlemi~tir. Akşamına 
Halkevi bahçesinde konser 
verilmi~, ulusal oyunlar oynan
mıştır. Bu münasebetle E. 
Hamdi Akman Türkiye Cumu
riyetinin dil durumu üzerinde 
bir konferans vermiştir. 

§ - Bu yıl Ôdemiş'in tü
tün ürünü çok iyidir. Halk 
tarımsal durumdan memnun 
görünmektedir. 

§ - 3191936 da Ödemiş'in 
buz fabrikasının açılma töreni 
yapılacaktır. 

-
Vur fakat dinle 

• Ercümend Talu'ga • 
Dün a-ece Hasan paşa pas

tahanesine bir dondurma ye· 
mek için gittiğim zaman gar· 
son Ali'ye "Son Posta'yı ver, 
okuyacağım,, dedim. Maksa
dım dondurmanın soğuk te· 
sirini gazetenin ılık yazılarını 

okurken azaltmak, hoş vakıt 
geçirmek idi. Yalnızdım, Son 
Postayı ııçtıktm vakitte ilk sa· 
hifesinde; 

"Vur gazetecilere, başlığı 
altında yazıyı okuyunuz,, diye 
hatırlatan bir fıkra gördiim. 
Sahifeyi açtım. " Glementine 
Delait,,in sakallı resmi sizin 
yazınızı okumazdan eve! bir 
sakallı kadının tasviri gözü
mün önüne geldi. Gözlerim 
mutaf dükkanında dolaşıyor 
gibi kıJlar içinde kaldı. Yal
nız bununla kalmadı, çocuk· 
luğumda lzmir' de sakallı Ele
ni'nin vaziyetini de düşündüm. 
lzmir'liler için meşhur bir si
madır. Bu düşünceler arasın· 
da iken sizin yazıyı okumağa 
başladım: •·Gazetecilere vu
runuz,, diyorsunuz. "Abalılara 
vurur,, gibi. Bir çocuğun yap
macık sözünü ele almış, Y,ola 
girmişsin; haklısın gazetecile
re vurmalı, fakat dinlemeli 
derim. 

Biz gazeteciler dinlendikten 
sonra acısı tatlı olan bu mes
leğin uğrunda fedakarlığa 

katlanırız. 
Helıi aşkında fedakar olanı kı"ka· 

ııınm. 

Sana kendim olıınıın alemi kur
lıım edemem. 

Diyen şairin ifade ettiği 
mana gazetecilik mesleğinin 

inceliklerini tasvir ediyor . 
Halla o derece ileri gidebi
lirim ki fedakarlık ve tesli
miyet sahasında inanan, inan
dıran gazeteci Ihsan Raif in 
koşmasında bildirdiği gibi. 
Sitemin taş ol a naz gelir bana 
Hiddetin kış ol a ya.ı gelir bana. 

Demekten zevk alırız ve 
gazetecilikte azmü irade kuv
veti o 'derecede metindir ki, 
Ol"a da yol um hatnklı ta~lı 

Atım yağız, elim çelik kırbaçlı 
Yokuyum 11rkaclaş bu yoldan <lön· 

mcmr.n gerek 
Bu yoldan gidenlr:rin izi pek seyrek 

Şuura , seciyeye dayanan 
şantaj ve avantaj işlerinden 

uzaklaşan gazeteci benim gö
zümün önünde dördündi kuv
vetin sembolüdiir. Hem ma
tematik sembolüdür. Böyle 
gazetecilere vurmalı, fakat 
onları dinlemelidir. 

Senin Hasekinisa hastanesi 
civarında doğum evi için yaz
dığın yazıyı okuduğum zaman 
ne kadar sevinmiştim. Bu acı 
hakikatları filhakika yerinerek 
okudum. Sevindiğim nokta, 
gözönüne alınır düşüncesi idi 
ve alındı. Bu manevi mükafat 
bize kafi değil mi? Yeter ar
tar bil~. 
F'elek her türlü esbabı cefasın 

topla ın ge.liin 
Dönenem kahpnyiıu millet )'olun· 

da bir azimetten. 

Diyen bizim gazetecilerin pi
ri piranıdır. Londra' da Hür
riyet gazetesinin yazdığı va
kitte bu hitabeleri düşünenler 
ezberlediler ve ölünceye ka· 
dar bu yoldan gittiler, dön
mediler. Eline geçirebilirsen 
Farik gazetesinin kolleksiyo
nunda "1315 tarihinde bu ay
larda yazdığım "Medeni is
tikbalimizin esasları,, başlığı 

altında yazılarımız bu günün 
yeniliklerini terennüm etmiş 
idi. Sansör nazimiilhikem şaır 
Hamdi'ye yaltaklanarak ga· 

taarruza geçtiler. 
- Başı 1 inci sahifede -

gönüllüler de vasıl olmuştur. 
Hava faaliyeti büyüktür. 
Paris, 25 (Radyo) - Gene

ral · Franko'nun neşreylediği 

bir resmi tebliğe göre, Korvo 
şehrini bombardıman etmek 
istiyen İspanya hükümetinin 
kumandasındaki kuvvetler, asi
lerin idaresinde bulunan hava 
filoları tarafından ateşe tutul
muş ve büyük zayiat verdir
mek suretile dağılmıştır. 

Yüzlerce hükümetçi, silah
larım terkederek asilere iltihak 
eylemişlerdir. 

Paris, 25 (Radyo) - Asile
rin kumandasındaki Kanarya 
zırhlısı, dün sabah Pasajes 
şehrini bombardıman etmiştir. 

Paris, 25 (Radyo} - İrun 
cephesinde şiddetli tayyare 
bombardımanı başlamıştır. Ha
vas ajansı muhabiri, bu bom
bardımanın, o derece müessir 
olmadığım bildirmektedir 

Paris, 25 (Radyo) - Malaga 
asilerin ateşi altındadır. Son 
gelen haberlere göre, şehrin 
muhtelif mahalleleri yanmak
tadır. 

Moskova, 25 ( Radyo ) -
Hariciye komiserilc Fransız 
sefarethanesi arasında İspan
ya 'ta silah ve mühimmat gön
derilmemesi için bir muhabere 
cereyan etmiştir. 

Lizbon 25 (Radyo) - Bor
gos'dan alınan b;r habere göre 
asilere yeniden 50 tayyare gel· 
miş ve bunlar Salaınank'ta top
lanmıştır. Madrid 'c yeni bir 
hava taarruzu hazırlanmak
tadır. 

Son Madrid bombardıma
nına 21 tayyare iştirak etmiş
tir. Fakat halktan hiçbir kim
seye zarar gelmemiştir. 

Enday, 25 (Radyo} - Ec
nebi zabitler idaresinde bü-

-----------zete sütununa geçirmeğe mu
vaffak olduğum zencirleme 
yazılar bir gün geldi, sansör 
memuru tayin edilen kıl kuy· 
ruk Kemal için faaliyet ser· 
mayesi oldu. Beni çok hırpa
ladılar. İrade ve azmimizin 
metaneti gösterdi ki hak yo
lunda, millet yolunda gaze
tede şuura,. seciyeye dayan'an 
yazılar değerli göründü ve 
yaşıyoruz. Öteki ve berikile
rin hepsi çil yavrusu gibi da
ğıldı. Ne Mizan'cı Murat'tan 
eser ve ne de volkancı Vah
deti' den haber var!. 

Molan zade Rifat'ın serbes
tisi görünmiyor. Bunlar da 
gazeteci idi. işte bunlar çık
tığı vakitte 12 ağustos 1936 
tarih ve 2166 No.lu Son Pos
ta'nın ikinci sahifesinin son 
sütununda "Sözün kısası,, baş
lığı altında: 

Vur gazetecilere! 
Diye hitabınız o kadar ye

rinde sarfolunmuş bir hitaptır 
ki bu emrinizi saniye kaçır

maksızın yerine getirecek yalnız 
ben değilim. Bütün cıımuriyet 
havasını teneffüs eden Türk 
vatandaşlarıdır. Yoksa iyi gö
ren, iyi düşünen, iyi yazan, 
iyi söyliyen ve iyilik için çalı· 
şan inkılapçı gazetecilere; 

Vur fakat dinle. 
Derim. 
Bu yüzden de saygılarımı 

sunarım. 

M. Hıfzı 
N aThand oğlu 

-----------yük asi kuvvetleri Sen Se
bastiyen üzerine yürümekte
dirler. 

Asilerde şimdi son sistem 
hava topları vardır. 

Hükumet ordusunda 
Belçika'Lı zabitler .. 

Londra, 25 (A.A) - Hen· 
dayeden Daily Telgraf gaze
tesine bildirildiğine göre, ls
panyal hükümet kuvvetleri 
şimdi Fransız ve Belçika'lı 

askeri eksperler tarafından 
talim ve terbiye edilmektedir. 
Fransa' da iane toplanıyor 

Paris, 25 (A.A) - Fransız 
komünist partisi sekreterliğinin 
haber verdiğine göre, bu parti 
İspanya hükümet kuvvetleri 
ıçın açılan ianelere devam 
edebilmek için sosyalist parti 
ile temasa girişecekiir. 

Uminite gazetesinin tahmi
nine göre, bu ianeler miktarı 
şimdiye kadar bir milyon 989 
bin franga baliğ olmuştur. 
Harbın önünü almağa 

çal ışıyor[ aşmış .. 
Londra, 25 (A.A) - Mor

ning Post gazetesinin haber 
verdiğin~ göre, ispanya işle
rine ademi müdahale hakkın
da yapılan görüşmeleri üzeri
ne bazı f spanyol şahsiyetleri 
harbın önünü almak için te
şebbüslere girişmişlerdir. 

Gazele buna bir misal ol
mak üzere fspanya'nın Lond
ra büyük elçisinin seyahatini 
zikretmektedir. Bir mütareke 
yapılması için gayri resmi gö
rüşmelere girişilmiş bulunmak
tadır. Kont Romanones'in bu 
görüşmelere iştirak etmesi 
muhtemel görünmektedir. Ar
jantin'in Madrid büyük elçisi 
ve İngiltere ve Fransa elçile
rinin yardımı ile yapılan mü
zakereler hadiselere yeni bir 
veçhe verebilecektir. Şimdiye 
kadar sivil esirlerle rehinele
rin mübadelesi teklif edilmiş
tir. Ademi müdahale ittifakı 
sulhun bir müdahale imkanı· 
nı vermektedir. Maamafih her 
iki taraftan birinin kazanaca
ğı muvaffakıyet böyle bir mü· 
dahaleyi tehlikeye düşürebi
lecektir. 
Rusya ademi müdahale 
Kararını kabul etti .. 

Londra, 25 (A.A) - Daily 
Herald gazetesinin kaydetti
ğine göre, Almanya'nın silah
lar üzerine ambargo ilan et
tiği bir sırada B. Litvinof ile 
Fransa büyük elçisi Mosko
va' da bir kati ademi müda-
hale ittifakı imza etmişlerdir. 
Times diyor ki : 

"Madrid otoriteleri şimdi 
müsadere edilen eşyanın ia
desi hakkındaki meşru Alman 
talebini yerine getirecek ve 
Kamerun gemisinin tevkif ve 
muayene edilmesi hadisesi 
hakkında memnun edici be
yanatta bulunacaklardır.,. 

Morning Post gazetesinin 
kanaatına göre, ancak ademi 
müdahale ittifakının imzasın

dan sonra diktatörlüklerin 
hüsnüniyetleri hakkında emni· 
yet beslenebilecektir. Maa
mafih ltalya ve Almanya'nm 
Fransız teklifini kabul edişleri 
bile ileri atılmış bir adım 
telakki edilebilir. 

Hendaye, 24 (A.A) - ih
tilalcilerin 3 tayyaresi bu sa· 
bah lrun'u bombardıman et
mişlerdir. istasyon yakınin~ 9 

bomba düşerek ciddi hasar· 
lara sebebiyet vermiştir. Ora· 
zun ihtilalcilerine kumanda 
etmekte ~lan albay Ortezdc 
Zages'in hükümet kuvvetleri 
tarafından bombardımanı es
nasında telef olmuş olduğu 
resmen teyid edilmektedir. 

Berlin, 24 ( A.A ) - B. 
Şaht' ın Fransa bankası mü· 
dürü B. Labeyrin'in ziyaretini 
iade etmek üzere bu hafta 
içinde Paris'e yapacağı seya· 
hate Nasyonal Sosyalist ma· 
hafili yalnız ekonomi değil 
ayni zamanda siyaset bakı· 
mından büyük bir hadise na· 
zarile bakmaktadır. 

Filhakika Dr. Şaht Paris'e 
gidecek olan ilk Nasyonal 
Sosyalist nazırıdır. Bir Alman 
nazırı tarafından Paris'e yapı
lan en son seyahat 1931 yı· 
lında B. Bruning'in berabe· 
rinde hariciye nazırı B. Cur
tius olduğu halde yapmış ol
duğu seyahattir. Bu seyahat 
esnasında Alman nazırları Pa
ris 'te B. Laval ve B. Brianda 
mülaki olmuştur. 

Lonra, 24 (A.A) - Royter 
Ajansının itimada şayan bir 
membadan bildirdiğine göre 
Gebe! Zorjon hadisesine ls
panyol kruvazörü kutnandanı
nın itizarda bulunması dola
yisile artık kapanılmış naza
rile bakılmaktadır. 

lngiltere hükümeti açık de
nizlerde İngiliz gemilerinin ta· 
harri edilmiyeceğine dair Mad
rid hükumeti tarafından ve
rilmiş olan teminat u:zerıne 
mezkur hükumete memnunı
yetini bildirmiştir. 

Ayni zamanda İngiltere hü
kumeti ispanya hükumetine, 
ingiliz gemilerinin açık de
nizde yeni ispanya sahilleri· 
nin üç mil ilerisinde tevkif 
ve taharri edilmelerinin hu
kuku düveli'! mugayir oldu
ğunu da bildirmiştir. 

Lizbon, 2'1 (A.A) - Ke.-
meru n sap-sağlam olduğu 
halde Tage'ye gelmiştir. 

Hendaye, 24 (A.A) - ihti
lalcilerin taayareleri bu sabah 
lrun şehri ile bu şehrin önün
de mevzi almış bulunan hü
kumet kuvvetleri geçenlerde 
tel örgülerle tahkim edilmiş 
olan mevzil-;rini durmaksızın 
takviye etmektedirler. 

Diğer taraftan hükumetin 
topçu kuvvetleri Ovicdo'yu 
bombardıman etmektedirler. 
Kaç gündenberi orada mah
sur bulunan Albay Arnda ge
neral Mola'ya bir telgraf çe
kerek kendisine hemen im
datta bulunulmadığı takdirde 
teslim olmak mecburiyetinde 
kalacağım bildirmiştir. 

Burgosa yeniden bir takım 
Fas'h müfrezelerle yarın şimal 
cephesine hareket edecek
lerdir. 

Alman diğer bir takım ha
berlerde ihtilalcilerin cenub 
cephesinde tali bir takım mu· 
vaHakiyctler elde etmiş olduk
ları bildirilmektedir. 

Lizbon, 24 (A.A) - On 
beş modern bombardıman tay
yaresinin Madrid'e karşı yapı· 
lacağı zannolunan bir bom· 
bardımana iştirak etmek üzere 
Salamancue tayyare meyda· 
nına inmiş olduğu rivayet 
edilmektedir. 
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tayin etti. 
Margrit yeni fikirleri himaye 

ediyor. Kral da ahrarane hare· 
ketlerile reformeyi takviye edi
yordu. Fakat validei krali yeni• 
gözde ve nüfuzu gittikçe art
makta olan An kralın bu fi. 
kir ve hallerini pek beğenmi· 
yorlardı. 

Kral ansızın Margriti evlen· 
dirdi; bu bir kraldı, fakat ara
zisi yoktu. Yani Navar kralı 
Hanri d'Albert'le. 

Hiç itiraz etmedl:!n bu izdi
vacı kabul etti. Şu veya bu 
olmuş ne ehemmiyeti vardı. 
Mutlaka evlenecek değil mi 
idi?. 

* * * ltalya' da, beş parasız kal-
mış olan Burbon, halkuı ka
nını emiyor, iliklerini kurutu
yordu. Birçok mezalim, adeta 
katliamlar yapıyordu. Halk bu 
kadar vahşet ve dehşet gör
memişti. Burbon'un geldiği, 
geçtiği yerlerde dehşet hüküm 
sürüyordu. 

Burbon adamlanna: 
- Siz de benim gibi beş 

parasızsınız.. Ya öleceğiz, va 
da zengin olarak buralardan 
gideceğiz! Diyordu. 

Burbon' un yağmacı sürüleri 
Lombardiya'yı silib süpürdük
ten sonra Roma üzerine yü
rüdüler. Burbon sürüsüne Pa
pa'nın ve kiliselerin muazzam 
servetlerini vadetmişti. 

Roma önüne vardığı zaman, 
en önde kendisi bulunuyordu. 
Sabahleyin bir kurşunla sağ 
kasığından yaralandı. Kendi
sini yakında küçük bir kili
seye götürürlerken, Burbon 
yarasının acısile kudurmuş gibi 
hala: 

- Roma'ya .. Roma'ya!. 
Diye bağırıyordu. 
Burbon'un yaralanmış olma· 

sına rağmen, sürüleri Roma'ya 
girdiler. lspanyol'lar, bilhassa 
Alınan'lar Burbon'un adam
larile Roma'yı yağmada müsa
bakaya girdiler. 

Roma'daftaarruz ve tecavüze 
Uğramamış kadın ve çocuk kal· 
ınadı. Katledilerin mikdarı pek 
çoktu. Bazı evlerin bütün 
ınevcudu katledilmiş, eşyaları 

Yağmadan sonra açık bırakıl
rnışfı. 

Bu bir sürü kudurmuş insan 
Papa yedinci Kleman'ı, impa· 
rator namına esir ettiler. 
N Bundan biraz müddet sonra, 

apoli'deki Fransız ordusu da 
Vebadan mahvoldu. F ranso
Vaz' ın kardeşi Lotrek, Fran
iz'ların kumandanı da öldü. 

Şu sayede ltalya baştan başa 
arlken'in oldu! 

-24-
Kadınların sulhu .. 

l Biri Şarlken 'in beşiğini sal-

r:~ış .. v: b~. kad.ar ~ırçın ola· 

8 
buyutmuş, Dığcrı de F ran-

b~.v~.'yı mülayemet ve şefkatle 
Uyut .. 

i•-· rnuş olan iki kadın bu 
1tı zıd h l"f . htik ' mu a ı ve muharıb 
Jll' ürndarı uzlaşltrmak, Avru
h1t/' bu uzun süren karışık
lar. an kurtarmak için çalıştı· 

Bu iki k d , 
siyas" b" a ın, Kambray da 

ı ır .. l"k Yanı mu a at yaptılar 
arında · ' 

hiçbir k· sıyaset erbabından 
göriiştül~~sc olmaaığı halde 

Birbirle~ine 
"Benim güzel 

hemşirem!,, Diye hitabeden 
bu iki kadın "Daimi sulhun 
imparatorla kral arasında te
essüsüne ve maziden hiçbir 
iz bırakılmamasına karar ver
diler. 

Kral birinci F ransova ltal· 
ya' dan el çekecek Şarlken de 
Burgorıya'yı istemekten vaz
geçecekti. 

Burgonya Fransova ile Ele
neordan doğacak çocuğu ola
caktı. 

Şarlken'e, rehin olan Fran
sız prensleri için iki milyon 
altın Ekü verilecekti. Kadın 
elile ve kadın ruhile hazırla
nan bu mukavele iki tarafın 
da izzeti nefsini kırmıyacak 
bir şekilde idi. 

Bunların kararlaştmldığı 
günün akşamı daima roma
tizma ve basurdan mustarip 
olan validei krali ogluna şu 
mektubu yazdı: 

"Beni sizi görmekten başka 
işgal eden bir arzu yoktur. 
Sizi tatmin edilmiş görmek 
en büyük saadetimdir. 

Mütevazi anneniz ve tebaa-
nız : Lüiz 

- Sonu var -
--H----

Odemiş. ceza evi 
ıslahatı 

Ödemiş ceza evindeki mah
kumlardan muhtelif imzalar 
taşıyan bir mektup aldık. Ha
yatlarını bir müddet bu çatı 
altında geçirmek bahtsızlığına 
uğrayan bu vatandaşlar, ceza 
evi müdürü Ziya'nın müesse
seyi ıslah etmek, kandilerine 
iyi bakmak ve onlara birçok 
faydalar temin eylemek husu
sundaki mesaisini şükranla an
maktadırlar. 

Müdiir, büyük gayretle 300 
mahkumu evela yeni bir bi-
naya naklettirerek onlara bol 
ışık, bol hava temin etmiştir. 
Hapishanede bir kurs açmış, 
muallim getirtmiş, okuyup yaz
mağı öğretmiştir. 

San'at sahibi olmıyanlara 
marangozluk, fanile çorap ör
mek, geniş bahçede sebzeci
lik yapmak, fakir olanlara 
bakmak gibi birçok fevkala
delikler yapmıştır. 

Müdürün bu sistemli ve 
muntazam mesaisini biz 
takdir ederiz. 

de 

Tavas tütünü 
Münasebetsiz bir şayia var. 
Çiftçi tamamen Tavus' lıdır. 

Tavas, (Hususi) - Bu sene 
ilçemiz çevresi dahilinde dikil
miş olan tütünlerin hiçbirinde 
hastalık yoktur ve çok gü;el 
olmuştur. Yalnız havaların teh
likeli gitmesi çiftçileri korkut· 
maktadır. Tütünlerin toplanıb 
kurunması için geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır. Fakat amele 
azdır. 

Kaza dahilinde 409 çiftçi 
tarafından tütün dikilmiştir. 
Bunlar me} anında hariçten altı 
kişi gelmiş, 61 ortakçı ile 
müşterek tütün dikmişlerdir. 
Bu arada gıiya buradaki tütün
lerin kısmı küllisi kumpanya
lar namuhesabına ,diktirildiği 
hakkında bir şayia çıkarılmış 
ve Tavas halkını, pek haklı ola
rak sinirlendirmiştir. Tekrar 
işaret edeyim ki, hariçten gelip 
tütün dikenler yalnız 6 kişidir. 

1 -- ...... _______ _ 

Bu takdirde vaziyet nedir? 
Romanya' da münteşir bir 

mecmua, küçük itilaf devletle
rinin askeri kuvvetleri hakkın
da en mevsuk malumatı neş
retmiştir. Küçük itilaf, bizim 
de yakrndan alakadar olduğu
muz bir devletler grubudur, 
bu malumatı karilerimize ver
mekte bir fayda umuyoruz. 

"' * * 1 - Çekoslovakya 
kuvvetleri 

H.über Böv· Meri'nin 1935 
senesi '"14 T eşrinievvelinde neş
rettiği bir eserine göre Çekos· 
lovakya'nın hazer zamanında 
kuvveti 12 fırkadır; bu fırka
lar her kuvvetten müteşekkil-
dir. Her fırkanın 4 piyade, 
bir hafif, bir orta topçu alay-
ları vardır. Bunlardan başka 
14 avcı alayı ve 11 batarya 
da hudud topçu kuvveti mev
cuttttr. 

Topçu kuvvetlerinin ihtiyatı 
10 alaydır, bunlar kısmen mo
törleştirilmiştir. Bundan başka 
4 alay hafif, 2 alay orta ve 4 
alay da ağır topçu ihtiyatı 
daha vardır. 

Süvari kuvvetleri 4 alay ( 11 
tabur) dur tayyare kuvverle
rine gelince herbiri 40 filoya 
ayrılmış 6 alaydır. 
Hazer zamanındaki kuvvetin 'jtC· 

kfınu 150 bindir. Senede 75,000 
asker silah altına alınır; askeri 
hizmet müddeti 18-24 aydır. 

Harb zamanında 18 ya
şındaıı 60 yaşına kadar her 
Çekoslovak askerdir; ve Çe 
koslavak'ya tam 3,0(J0,000 
asker çıkarır. 
2 - Yugoslavya kuvvetleri 

Gaston Gasteron 1936 Ka· 
nunusanisinde ( Tan ) gazete· 
sinde neşrettiği bir ankete 
göre Yugoslavya kuvvetler~ 9 
Ağustos 1933 tarihindeki ahzı 
asker kanununa göre teşkil 
edilmiştir. 

Hizmeti askeriye 18 aydır. 
Yalnız bahriye ve tayyare için 
iki senedir. Her Yugoslav 30-
38 sene askerlik ile mukelleftir. 

Yugoslavya sulh zamanında 
"Zağrep, Növisad, Nise, Üs
kıip, Bosna,, kol ordularından 
bir kuvvete maliktir. Bu kol 
ordular her kuvvetten müte
şekkil 16 fırka piyade, 2 fırka 
süvari, bir fırka hassa kuvvet· 
lerinden mürekkeptir. 

Her kolordu ve fırkanın ağır 
topları, hücum arabaları, zırhlı 
otomobilleri, motörlü t~şkilatı, 
istihkam taburları, muhabere 
alayları vard!r. Bunlar en son 
usullere göre teşkil edilmiş
lerdir. 

650 tayyareden mürekkep 
hava kuvveti vardır. 

Hazer halinde Yugoslavya 
ordusu seksen dört bin zabit, 
9,500 ihtiyat zabiti ve 90000 
askerden mürekkeptir. 

Bu miktar içinde, hudud 
kıt' alan, iandarma kuvvetleri, 
askeıi ve bahri mektepler 
mevcudu dahil değildir. 

Harp halinde Yugoslav
ya, cepheye, ilk ateş hat
t,.na 800,000 den fazla as
ker sevkedebil ir. 
3 - Romanya kuvvet;eri 

Uluslar sosyetesinin senelik 
kitabında Romanya ordusu 
hakkında şu malumat vardır: 

21 fırkadan mürekkep 8 

-kolordu, bunlar arasında 2 
fırkadan mürekkep avcı ko
lordusu, bir fıkra her kuvvet
ten mürekkep hassa fırkası, 

3 tırka süvari ve bir alay 
müstakil piyade kuvvetleri 
vardır. Her kolordunun 7 ağır 
topçu alayı bulunmaktadır. 
Topçu kuvvetleri ise 42 alay 
sahra topçusu ye ayrı obüs 
taburlarından mürekkeptir. 
Bundan başka her biri 2-3 
bataryadan mürekkep 22 grup 
ağır topçu, 4 alay cebel top
çu ve 8 alay tayyare tapçu, 
6 grup cebel topçu, 2 alay 
cebel obüs topçu ve 16 istih· 
kam tapuru vardır. 

Romanya'nın hava kuvvet
leri 776 keşif, avcı ve bom
bardıman tayyaresinden iba
rettir. 

Romanya ordusunda 4 alay 
gaz miidafaa kuvveti ve alay 

hücum arabası vardır. 
Sulh zamanında Romanya 

ordusu 14,649 zabit, 107 ,624 
neferden mürekkeptir. Bunlar 
arasında hudut muhafaza ta
burları ki 1292 zabit ve 22,600 
ki_şidir. 615 zabit ve 19,676 
neferden mürekkep jandarma 
kuvvetleri yoktur. 

Romanya hükumeti bir harb 
zamanında ilk ateş hatlarına 
bir milyondan fazla asker 
ikame tdebilir. 

• • • 
Bu hülasayı vücuda getiren 

Romanya genera!i Anasta;yo: 
"Şu hülasadan görülüyor ki 

bir harb ihtimalinde Macaris
tan 'a karşı küçük itilaf dev
letlerinden her hangi birisi 
aded, maneviyat, silah ve le
vazım itibarile Macar ordu
suna · faik bir kuvvet arzede
bilir." demektedir. F. Ş. 

\ 

MAHKEMELERDE: 

Cürkelli köyü ci
nayeti davası. 

Dağlı Emin, kızgın . zeytinyağı 
ile işkence mi etmiş? 

Menemen kazasının Tür
kelH köyünde dağlı Emin'i 
öldürmekle maznun Yanbastı 
Hüseyin ile suç arkadaşı bak· 
kal Ômer'in muhakemelerine 
dün Ağırcezada devam edil
miştir. Bu celsede müddeiu
mumi vak:.S akşamı, Ômer'in 
bakkal dükkanında oturan 
dağlı Emin'le Yanbastı Hü· 
seyin'in neler konuştuklarının 
anlaşılması için Yafa'lı Ali 
adında birinin şahit olarak 
dinlenmesini, Naime ve Sul
tan adlarında iki şahit kadı
nın da tazyik gördükleri ha~ 
kında iddia karşısında bunla· 
rın Mencmen'de nezarete alı.: 
nıp alınmadıklarının mahalli 
jandarma kumandanlığından 
sorulmasını istemiştir. 

Suçlunun vekili de bazı şa
hitlerin bulundukları yerler 
ile Dağlı Emin'in öldürüldüğü 
dere içindeki mahallin, görül
mesine imkan bulunmadığını 

söylCmiş ve arada mail bulun
duğundan bu yerde keşif ya
pılmasını istemiştir. 

Bundan başka ölü dağlı 
Eminin, Şark vilayetlerinde 
askerliğini yaptıiı sırada zen
gin bir adamın evine girerek 
parasını alarak işkence etti
ğini ve göbeğine kızgın zey
tinyağı dökdüğünü ötede be
ride söylemiş olduğunu bildir
miş, bunu duyan bazı şahitlerin 
adlarını vermiş, mahkemece 
dinlenmelerini istemiştir. 

Ayni zamanda komşuların
dan bir kıza talip olaıı çoban 
İbrahimi, bu kızdan vazgeçirl· 
mek için adam-akıllı dövüldü
ğü halde bu adamın şerrin
den korkan şahitlerin, hiçbiri 
görmediklerini söylemiş olduk
larını bildirmiştir. 

Mahkemece, hndise yerinde 
keşif yapılmasına ve i~tenilen şa· 
bitlerin dinlenmeleri için celp-

!erine karar verilerek muha
kemenin devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

5000 Lira 
Mükafat: . .. ---.-.·····--
Domuz mükellef
leri için ayrıldı . . 

Bu yıl, Vilayet dahilinde 
mükellefiyetten fazla Domuz 
oldürülmüştür. Onun için Do
muz mükellefiyetinde muvaf
falc olan Vilayetimiz halkına 

Ziraat Vekaletince 5000 lira 
mükafat verilmesi takarrür et
miş ve havalesi Ziraat müdür
lüğüne gelmiştir. 

Vilayetimizin bu seneki Do
muz mükellefiyeti 7000 idi. 
Halbu ki 3000 fazla Domuz 
telef edilmiştir. 5000 lira mü
kafat, muhtelif kazalara şu 

suretle taksim edilmiştir: 

Çeşme'ye 7 5 lira, Karabu
run' a 200 lira, Urla'ya 250 
lira, Seferihisar'a 150 lira 

' 
Bergama'ya 900 lira, Dikili'ye 
250 lira, Foça'ya 175 Jira, 
Menemen' e 350 lira. 

Torbalı'ya 425 lira, Kemal 
paşa'ya 350 lira, Ödemiş' e 
245 lira, Bayındır ve Tire ka· 

zalarına 350 şer lira, Kuşada
sına 350 lira ve lzmir köyleri 
ile avcılar kulübüne 600 lira. 

Otomobil kazası 
Şoför Mehmet oğlu Necati, 

idaresindeki 81 numaralı oto-

molcille Salhane tramvay cad
desinden geçerken, yolun bir 

tarafından diğer tarnf ına geç
mek istiyen Ali karım Ayşeye 
otomobilini çarptırmış. yüzü 
ile kolundan hafif surette ya· 
ralanmışt ır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış ve şoför tutul· 
muştur. 

. 

l._B_o_rs_ad_a_I 
OzUm sabşları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
889 J iro ve şüre. 7 12 
805 K. A. Kazım 7 50 13 50 
527 M. J. Taranto 7 75 15 
356 inhisar ida 6 50 7 
259 H. Alyoti 8 13 
184 A. B. üzüm. 10 11 75 
147 J. Taranto 7 76 13 50 
112 Ş. Riza halef. 8 50 15 
93 B. S. Alazra. 8 25 13 50 
56 L. Galemidis 9 75 10 50 
52 Albayrak ti. 11 75 12 50 
51 P. Paci 7 75 8 50 
49 N. Kamil 7 11 
47 T. Erman 9 50 12 50 
44 H. Alanyalı 9 625 12 125 
33 Beşikçi z. M. 7 50 10 
25 S. Emin 8 8 50 
23 Y. E. Bencu. 8 25 9 50 
18 H. Alberti 10 10 75 
16 Y. i. Talat 9 50 12 50 
16 Vitel 12 50 14 

110 J. Kohen 8 12 50 
3912 

12211 
16123 

incir 
Ç. Alıcı 

sahşları: 

l 615 Ş. Remzi 
603 A. Haydar 
251 B. S. Alaz. 
188 Albayrak ti. 
138 H. Şeşbeş 
50 B. Franko 

2905 
5701 
8606 

K. S. K. S. 
7 9 25 
7 14 
6 50 12 
9 9 
9 9 50 
9 9 

• Zahire sahşları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

472 Buğday 5 75 6 25 
677 Bakla 5 5 

4 Vag. bakla 5 5 
120 Kumdarı 4 1875 

20000 kilo pamuk43 43 
1060 Kilo ke. kılı 53 54 
........... ~-------- . j Nöbetçi eczaneler 1 

Bu akşam Başduıakta Sıhhat 
Karataş'ta Santo, Tilkilik'te 
Yeni İzmir, lrgad pazarında 
Asri, Güzelyerde Afiyet ec· 
zaneleri açıktır. 

Alman 
iktısad nazırı 

Şaht Paris'te ---···---
Şaht'ın 
Paris seyahatına 
ehemmiyet veriliyor 

Paris, 25 (Radyo) - Al
manya finans bakanı doktor 
Şaht, bugün saat 16 da tay· 
yare ile Paris' e vasıl olmuştur. 
Doktor Şaht'ın seyahatı, hu· 
susi olmakla beraber, Al
manya - Fransa arasındaki fi· 
nansal münasebatın kuvvet
lenmesi çarelerini temin ede· 
cektir. Siyasi mahafilde bu 
seyahate ehemmiyet verilmek
tedir. 

Şaht, Hitler Almanyasını 
temsilen ilk defa olarak Fran
sa'yı resmen ziyaret eden 
Alman nazırıdır. 

Varna 'da 
Yugoslavya aleyhine 
nümayişler yapıldı 

f stanklul, 25 (Hususi muha
birimizden) - Dün, Bulgaris
tan'ın Varna şehrinde Yugos
lavya aleyhine nümayişler ya
pı lmışlır. Nümayişçiler, üniver
site talebesidir. Hftdisenin se
bebi, Varna'yı ziyaret eden 
Yugoslav mekteb gemisinin 
ön direğine Bulgar bandırası 

çekmemiş olmasından ileri 
grlmiştir. Bu hadise, Belgrat'ta 
çok fena bir tesir yapmıştır. 
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Büyük Türk inkılabı kendi mihrabının ::;~~~;~:;r 
bizzat güneşi olduğunn bulmuştur. 

---.··---
569 kişi boğuldu. 

Paris 25 (Radyo) - Man
çurinin Seol havalisinde kor· 
kunç seylaplar olmuş, 569 kişi 
boğulmuş ve 12 bin ev yı· 
kılmıştır. 

-Başı 1 inci salıi/ede
munun geçen iki yıl içindeki ça· 
lışm:ılannı, bııluşlanm gözden ge· 
çirmek, gelecek yılların çalışma 

yoltımnı kolaylaştırmak f?İbi yilk· 
Eek bir ö<le\·İ üzerine almış bulu· 
nuyor. Kurultayın bu gayelerine 
kolaylıkla varucngına gilvf'nerek 
üçüncü dil kıırulınpnı açıyorum. 

Bundan sonra kiir.silye gelen 
Türk dili kurumu genel sekreteri 
ve Burdur sayla,., profesör İbrahim 

Necmi Dilmen kurultay başkanlı· 
ğına maarif vekili ve Türk dili 
kurumu başkanı Saffet Ankan'ı 

nıımzet olarak gu ıf'rdi. Du teklif 
ittifakla kalrnl cclilıli. 

Bunun fü.erine ycniJPn kiir· 
süye gelen Suffı~t Arıkan kurultııy 

haokum sıfııti) it· şu nutku okudu: 

Saym arkada.Jannı, 
Üçüncii dil kurultnvına heni 

başkan seçmek • euretile ' verdiğiniz 
onurdan dolayı tl'şckkür ederim. 
Turk dili çalışmaları hir ) andan 
bütün ilim diin)ıı ıuıı Türk dilinin 
şimdi) c kadar tanınmamış olun 
) iiksek varlığını yalnız L r.ıl, Altay 
grubunun de~il lııdo Oropen ve 
Hanıito Scıniıik adları ahımla alı· 

nan hiitiin kültürel c!Hlerin de ana 
kaynağı olduğunu tanıtmak, lıir 

y amlan du ) ıı rd iı;inde yazı 'c 
hilgi dili) le bıılk \e konuşma dili 
arasında ddC'n gddi~i kadar çok 
~·e çabuk ):ıkmlık ve lıağlılık ya· 
ratmak gibi iki ) iik ek üdc,·i iizc· 
riııc alnıı,tır. • 

Uö) le hl.'r iki i de a) n &) n 

birer deuim ol. ıı ıı~ır \C yiik ek 
çahşmııları uizııııılarııa'k i~i de dil 
kurııha) ının i~iılir. 

Diriı:<"i ve ikinci dil kurulta)· 
hu.fi daha çok pratik amaçlar üze· 
rinde çalışarak kuruma yönergeln 
vermiştir. :Uu üçiiııcii kurultayın 

konusu Türk dili tezinin bütün 
dün}aya tanıtılma ıclır. 

Filozofik, ...,o"antifik ,.e Len· , 
gustik esa )arla orıaya konan ve on 
aydan heri )apılan tatbiklerde 
raşmaz bir ölçü olduğunu gö teren 
yeni Tüık dil teorisini hu kurul· 
tayda bütün incelikleriyle hep Lir· 
likte göreceğiz. 'ı alnız yurdumuzu 
değil hfıtün mm dünya illi ilgilen· 
diren hu toplantımı:ıı:ıla bulunmak 
şerefini Li:ıı:e veren Alman, Avus· 
turya 'lı, Fransız, f ngiliz, İtalyan, 
Japon, )lacar, Polonya ve Sovyct 
birliği bilginlerine kurultay adına 
ho~geJdiniz <lerim. Kendilerinin 
c;alışmalanırııza iştirak etmeı;i bi· 
zim için hem bir onur hem de 
ilim düoyasile el ele bulunmak 
gibi büyük bir asığ temin et· 
mektedir. 

Yurdun her yerinclen gelen sa
)W kurultay iiyelerini içimizde hu· 
lunan halkcvi \ e Lasın delegelerini 
saygı ile sel5rnlarıın. 

Butün hu kültür bareketleriniıı 
en başında · hepimize ışık ııaçan 

Atatürk 'un y iıcc önünde saygı ve 
sevgi ile eğilerek işe başlı) o.,rum. 

Bundan sonr.1 asbaşkanlık se
çimine gcı;ilJi. Nizamname maci· 
hince iki başkanla dört sekreıer 
~eçilecelı:ti. Türk dil kurumu genel 
sekreterinin teklifilc asbaşkanlık· 

lara Türk tarih kurumu asbaşkanı 
Profe&ör Bayan Afet, kamutay 
a&ba§kanı Nuri Cönker seçildiler. 
Sekreterliklere ele Saylav İsmail 
Milştak, Esma Nayman Faik Re~id 
ve Zerin intihap olundular. 

Pro/esör Af et kürsüde: 
Sıra Türk tarih kurumu as

başbanı profesör bayan Afe
tin kurum namına söyliyeceği 
söyleve gelmişti. 

Profesör alkışlar arasında 
kürsliye çıktı ve şu söylevi 
verdi: 

Atatürk, bayanlar baylar, 
Yüksek huzurunuzda söyli

yeceklerim iki noktaya aid 
olacaktır. Biri beni ve arka
daşlarımı dil kurultayın baş· 
kanlık kuruna seçmiş olduğu· 
nuz için bundan dolayı kendi 
namıma ve arkaşlarım namına 
teşekkür ederim. 

-----------~------~ .. 1--------------~~----
Hakkımızdaki takdirinizi hür- Türk tarih kurumu işte bu il- Ve mezheplerini güneşe isti· 

metle karşılarız. Verdiğiniz haınladır ki, Türk dil kuru· nat ettiler. Ve güneşin türlü 
vazifeleri yardımınıza güvene· munun kurultayını büyük saygı vasıflarını ve hallerini ve da· 
rek başarmağa çalışacağız. Bu ile selamlar. Ve onun dil ha· ha sonra nurdan ve ışıktan 
seçim Türk inkılabının ve kınımdan olduğu kadar tarih kabile isimleri almışlardır. Bu 
Atatürk r<'iiminin kurduğu er- bakımından da ilmi verimler isimler bize güneş ibadetinin 
kek ve kadın birliğini göste- almasını diler. ilk menşcini göstermektedir. 
ren bir İşaret de olmuştur. Bizde her husu~ta güneş Bu isimler arasında kar, ko-
Asbaşkanlık ve sekreterlik olan büyük Atatürk'ün zeka yaz, koyuk güneş, gün, kun, 
makamlan bayanlarla baylar ışıkları karşısında tazimle eği- coğdu, coyad, kapsak ilah ... 
arasında bölünmüş oldu. lirim.' Gibi isimler. 

Türk inkılabının her veçhe- Bundan sonra Tiirk dil ku- Bilhassa şayanı dikkattir 
sinde olduğu gibi dil hare- rumu genel sekreteri lbrahim bunların her biri güneşin bir 
ketlerinde de Türk kadınına Necmi Dilmen kurumun iki türlü vasıflarından alınmış 
yer verilmesindeki ince dikkat senelik mesai raporunu okudu. isimlerdir. Mesela: 
Türk kadınlığının kurultaya Bu raporda Türk dilinin ma- Türkçe' de koymak, yatIT\ak, 
saygısını bir kat daha yükselt- hiyeti ve dünya dilleri ara- dağlamak manasına.dır ki, 
miştir. sındaki mevkii izah edildik- arapça key kelimesi de bu· 

ikinci noktaya aid sözlerim ten sonra bunların hepsinin dur. Güneşin yakıcılık vasıf-
asbaşkanı bulunduğum Türk üstünde bizzat Atatürkten gör· larındandır ki, koyaz, koyuk, 
tarih kurumu adına olacaktır. düğii yardımları kaydederek güneş, gün, kun isimleri alın-
Sayın kurultay hatırlar. Bun· sözlerini şöyle bitirdi: mıştır. 
dan dört yıl önce ilk dil ku· Bu büyük günde aramızda Türkçede il, yıl, yal sözü 
rultayında Türk tarih kurumu bulunan yüreklerimizi sevinç· nur ve alev manasınadır kı, 
demiştir ki: lere garkeden Biiyük Önde- yıldız, yıldırım, yalavda oldu-
Zamanımızda yaşamak ıs· · ·· k d ğu gibi bundan )1 ıldız keli· rın yuce atına en erin say· 

tiyen milletler tarihlerine ve gı ve şükranlarımı hepimizin mesi isim olarak alınmıştır. 
tarihlerini her şeyde yaşatan bütün kurultayın, bütün Türk- Birçok kabile isimlerinin bu 
dillerine sağlam sarılırlar. Dil lüğün en derin saygı ve şük- suretle alındığı tesbit cdilmiş-
bilgisi tarihinin en uzak en ranlarını bir daha sunarım. tir. Türk kavmi yaratan ve 
karanlık köşelerini aydınlatır. Yarım saat istirahat; türeten bir kudret sıfatile gü· 
Türk tarih kurumu ikinci ku- neşe tapınmışlar, güneş kül· 

Başkan yarım saat istirahat 
rultayda da şunu demişti: türü kurmuşl.ardır. Güneş iba· 

verdi ve saat 16/30 da yeni-
Bu kürsü önünde ate~ ya- d . detinin yalnız Türklere mah-

T en toplanıldı. ilk iş kurul· 
kılan bir mihraptır. sus bir telakki ve ibadet ola-

taya ait mesaiyi nctice1endi-
Arkadaşlar: rak kaldı, zannedilmemelidir. 

recek dört tt.knik ve üç idari 
Asırlık işleri yıllara sıgv dı Göçlerle dünyanın dört tara-

. komisyonun seçilmesi oldu. 
ran Türk inkılabı kendi mih- 1 fına yayılan Türkler bu ibadet 

brahim Necmi kiirsüye gele-
rabınm bizzat güneş olduğunu rek kolaylık olmak üzere bir ve telakkiyi dünyanın her ta· 
bulmuştur. Tarih yolculuğunda rafına götürmiişlerdir. Hindü-

namzetler listesi hazırlandığını 
güneşin ilham izlerine en çok söyledi ve namzetler ittifakla avrupai "e Semantik denilen 
biz Türk'Jer tesadüf ediyoruz. seçildiler. kavimlerin bütün tanrı isim· 

Türk ırkı kültürtinü öyle bir Bundan sonra tezlerin okun· leri Türkçe kelimelerden ve 
yerde kurdu ki güneş ona en masına geçildi. İlk okunan tez Türkçe güneş ve nur ifade 
verimli oldu, İlk yurddan a)'· eden kelimelerden ibarettir. 

profesör Yusuf Ziya Ôzer'e rılmağa mecbµr olan Türk'Ier Uatlarda, Asurilerde il keli-
aiddi. Tez'in hülasası şudur: 

başlıca göç yolları için yine mesi doğrudan doğruya Allah 
güneşin klavuzluğundan isti- Kainatın yıkıcı ..,..veya koru- demektir ki güneşin allah yani 
fade ettiler. yucu kuvvetleri arasında bin haliki mükevvenat olması fik· 

D türlü heyecan duymamak kabil rindendi. Bunun (ldı· gram) 
oğu ve batı illerine yayıl-

değildir. Tabiatın yegime illeti, kl" l t I B k""l · dılar. O güneş ülkelerde yük- kudreti güneştir. Güneşin mah- şe ı an a ı mıştır. u u ttir 
sek rnrlıklarının ebedi vesi- izleri Suriye ve Mezopotam-

k ı b k l O zı hayat olduğunu anlamak için yada yalnız ı"I kelı"mesı·nden 
a arını ıra tı ar. z yurdu-

muzAnadolu'nun ilk kültürünü uzun uzun düşünceler yapmağa ibaret değildir. Türkçe diğer 
lüzum yoktur. O her zaman k ı· l d ·· b d kuran cedlcrimiz Eti'ler de e ıme er e guneş ma u unu 

·· . b l -her yerde kendisini gösterir gösteren ila·h ı"sı·mler"ı bıılıın-
guneşı sem o ize ettiler. Onu ve hissettirir. Baharın yaratıcı t 
san'atlarının inceliklerinde mev· muş ur. 
zu aldılar. . güneşi yerin sinesinden yeni Sümerlerde ve Mezopotam-

bir alem doğurur. Çiçekler yada Türkçe bel, bal sözü de 
Türk tarih kurumunun Ala· renk ve kokularını ondan alır· ·· ··k' b güneş tannsı Diod kelimesi de 

caoyu te yaptığı ir hafri- lar. Kusların nesrını veren 
tt b l l 

• . Sümerlerde Uti şeklinde gü-
ya a u unmuş o an muh- odur. Bag" larda, ormanlarda, 

l
.f k neşi ifade eden bir mabut. 

te ı güneş ·ursları bu haki· denizlerde bütüıı mahlu~ kata 
k k 

Mısırlıların atan, Finikelilerin 
atın in •ar kabul etmez vesi· aşk ve tevalüt h"ıssı"nı· vcr'e n f 

k l d 
Adum, skandinavya'lılarm 0-

a arın andır. Elimizne bulu- onlara hayatın sevinç ve neş'e- din, Jermenlerin Vodan'ı hep 
nan tunçtan yapılmış bu güneş sini arttıran odur. 

b l k l 
güneş mabudunu ifade et· 

sem o Ü urs ar Eti'lerin en lskoç.ya'lı Tindel'in dediği miştir. 
eski devirlerine aittir. Türlü gibi bizler gu··neşı·n evlatları-

! h 
Muhtelif kavimlerde 

tür Ü endesi şekillerle süslü yız. Beşeriyet tufuliyet dev· 
guneş 

mabudu ve güneş kültürü 
yukardaki gibi tetkik ve kav
min güneş hakkındaki telak
kisi gösterilmiştir. Güneş 
yalnız dinin ve felsefenin 
esası olmuş değil beşerin en 
büyük mevhibesi o lan ulu· 
munda esası gayri maddi ve 
içtimai fikirlerin ezcümle hak
kı adalet fik rinin de membaı 
olmuştur. 

olan bu güneş kursları Türk rini bitirip Le müşahede ve 
fikir ve san'at sembolü olarak tefekkür çağlarına vasıl oldu
tarihimizde önemli bir yer ğu ve düşüncelerini başka bi· 
alacaktır. rine de anlatmak ihtiyacını 

Türk tarihi, Türk ırkını an- duyduğu vakit onun dil vası-
cak müsbet ilim delegelerile tasının güneş olduğuna şüphe 
bulur. Türk dili bunlardan en etmemelidirler. Güneş dil teo· 
önemlisidir. Bugünkü ilim dün- risinin dil menşei hakkında 
yası içinde dili ırk için esas açtığı vasi ve hudutsuz ufuk 
~abu! etmiyen alimler de yok yeni bir ilimdir ki, dillerin 
değildir. Bu esas belki bazı esrar perdelerini tamamen 
camialar için doğru olabilir. kaldırarak alemeşmul bir sis· 
Fakat Türk dili için asla. Türk temin esasını kurmuştur. 
tarihi varlığını ve bu varlığın Ben burada bu nazariyeye 
dünyadaki yaygınlığını ürk müstenit bir dil tui değil gü-
dili orjinelliğini bilhassa çok neşin, beşeriyette dini ve fel· 
açık bir kesinlikle göstermek· sefi fikirlerinden asıl esasın 
tedir. Bu itibarla Türk tarih ve dünya medeniyetinin amili 
kurumu Türk dili kurumunun olduğunu anlatmak isterim. 
kendinden ayrılmaz eşidir. Tiirk'ler tefekkür devresinin 

Bu iki kurum birlikte yük- en iptidai safhalarında güne-
selmesi birbirini tamamlaması şin çocukları olduklarına, gü-
icabcden iki aydın abidedir. neşten doğduklarına inanırla;:-

San'atta güneşin tesiri al· 
tında doğmuştur. Beşeri kül
tür üzerinde bu kadar mühim 
rol yapan güneşin insanlar 
arasında anlayış vasıtası olan 
dil üzerinde de ayni tesiri ve 
ayni rolü yapmış olması gayet 
tabii görülmek lazımgelir. Bi
naenaley güneş dil teorisinin
de güneşe bu kadar ezeli su
rette merbut olan Türk ilmi 
telakkiyatının bir eseri olarak 
meydana konmuş olması ifti· 

hara layıktır. 

Bundan sonra Başkan şu 
sözleri söyledi: 

Arkadaşlar: 

Yakıt oldukça ilerledi. Şim· 
di intihap buyntlan komisyon 
azalarının yekdiğerini tanımıya 

ihtiyaçları vardır. Ayni zaman
da Başkan intihabı ve sekre
ter intihabı vardır. Onun için 
tezlerin okunmasını burada 
bırakıyorum. Yalnız muhtelif 
yerlerden gelen telgraflar var
dır. Tensib buyurursanız şim· 
di burada okuyacağım. 

Bu sözleri müteakib üniver
site Rektörü ile Ankara tarih, 
coğrafya fakültesi dekanlığın

dan, Sovyet fen akademisin
den ve Finlandya Türkler bir
liğinden gelen muvaffakıyet 
ve tebrik telgrafları okunmuş, 
alkışlanmıştır. 

Çankırı, 24 (A.A) - Üçün
cü dil kurultayı dolayısile bu 
büyük bayramı Çankırı'lılar 
büyük coşkunlukla kutladı . 
Her taraf bayraklarla dona
lıld ı. Genel özel radyolar ku
rultayın açılış söylevini yaydı. 

Yapılan programa göre, 
şehrin muhtelif yerlerinde kon
feranslar, müsamereler, spor 
eğlentileri yapılacak sinema 
gösterilecektir. Halkevi salonu 
hıncahınç dolup boşalmak
tadır. 

Ankara, 25 (A.A) - Yur
dun her tarafından dil kurul
tayı yıldönümii tezahüratla 
kutlanmaktadır. Herkesin ku
nıltay konuşmalannı dinliye
bilmesi için radyo ve hopar· 
lörlcr vasıtasiyle tertibat alın
mıştır. Bütün memlekette halk 
büyük bir alaka ile kurultay. 
konuşmalarını takibetmektedir. 
~~~~~---.~~~~~-

'

Samoel Hoar 
LondraYa 
Geliy or. 

Londra, 25 (Radyo)- İngi
liz donanma Lordu Sir Samo
el Hoar, tayyare ile Burjc'ye 
hareket etmiştir. Mumaileyh, 

Malta'ya giderek lngiltere'nin 
Akdeniz filosunu teftiş ede
cektir. Teftiş, on beş gün sü· 
recektir. 

Malta, 25 (Radyo) - in· 
giltere'nin Akdeniz filosu ami
ralı Sir Dodles Pon, Küyin 
Elizabet zırhlısı ile ve torpi
tolar amiralı da London varb 
gemisi ile buraüa gelmişlerdir, 
Bu ani geliş, alakadarlarca 
dikkate şayan görülmektedir. 

Amerika ve Belçi
ka' da komünizm 

aleyhtarlığı. 
Riyo dö Janero, 25 (Rad

yo) - Orogvay hariciye ba
kanı bir içtimada nutuk irad 
etmiş ve Amerika' da komü· 
nizme karşı bir cephe kurul
masını teklif eylemiştir. 

Brüksel, · 25 ( Radyo ) -
Belçika' da Reksist ve diğer 
partilerden mürekkep olara~ 
bir "Komünist düşmanı cep· 
hesi,, teşkil edilmiştir. 

Asi zabitler hakla
rını arayabilecek . 

Atina, 25 (Radyo) - 1 
Mart 1935 senesi isyamnda 
methaldar olan Yunan zabit-
lerinden vazife almak istiyen· 
lerin, tekrar hükümete müra
caatla haklarını istiyebilecek· 
leri kendilerine bildirilmiştir. 

Doğu Afrika'ya 
gönüllü asker. 

Roma, 24 (A.A) - Bu 
ayın beşindenberi tatil edil
miş olan doğu Afrikası içi 
gönüllü muameleleri bugü 
tekrar başlamıştır: Göniillüle 
asgari iki yıl hizmet etmek 
taahhüdünde bulunmak 

Ucuz, temiz , taze 
ilac ve tuvalet , 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhe 

Sıhhat 
Eczanes 
Küçük salepçi han 

karsısında 
~ 

İzmir belediyesinde 
Belediyede açık bir tahsil 

darlık vardır. Orta mektepte 
mezun ve askerlikle a\akas 
olmayanlar arasında yapılaca 
müsabaka imtihanında kaza 
nan tayin olunacaktır. "iste 
lilerin imtihan günü olan 29 
8/936 Cumartesi gunu saa 
ona kadar mektep şahadet 
nameleri ve askerlik vesika 
larile birlikte belediye varida 
kalemine müracaat etsinler. 1 

Cürkovaz Bar'ın 
Panayır münasebetile y eni hazırlıklar 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Cürkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek nuimkün olacaktır· 

T ürkovaz Bar'ın yeni varyete heyet i 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 
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89 
Eğer hepiniz böyle değilse, 

içinizde hüsnüniyet sahibi olan
lar varsa niye, niçin bunlar 
pir araya gelib de bu bedbaht
lığa bir nihayet vermiyorlar? 

Devlet adamlarına gelince; 
kendiniz diyorsunuz ki, onlar 
sizin mekteplerinizden geçmiş
lerdir. Niye bunlara, ilmi şey
lere hürmet etme telkin etme· 
diniz; neye zengin çocuklarını 
egoizimden sıyırıb, fikre mü· 
teallik şeylerde, öyle doğum 
asaletinin hiçbir değeri olma
dığını anlatmadınız. Siz, böyle 
yapmak şöyle dursun, belki 
onların koltuklarını kabarta-
cak şekilde bile hareket etti
niz. Şimdi yaptığınız hataların 
cezasını çekin. . 

Fakat siz mazur görülebilir· 
siniz: Çünkü belki işinizin 
ehemmiyetini anlıyamamışsınız-
dır. Öyle ise, şimdiden itiba
ren bu ehemmiyeti ile ünsiyet 
hasıl ediniz ve terbiye işini, 
alelade bir hirfet gibi tutma· 
yınız. Kendinize hürmet etmeği 
öğreniniz ve bunu işlerinizle 
gösteriniz. O zaman bütün 
alem size hürmet eder. Bunun 
ilk delili; bu hitabelerdeki 
projeler ve kararlar üzerine 
olan tesiriniz olacaktır. 

Alman prensleri, bu hita· 
beler size de andiçiriyor Size 
hiçbir şey söylcmeğe cesaret 
edemiyenler, yahud söyliyemi
yenler, bunlar sizin tahkire 
şayan meddahlarınızdır, müf
terilerinizdir, Çevrenizden bun-
ları kovunuz. Hakikat şu ki: 
siz de, bizler gibi, cahil ola-
rak dünyaya geliyorsunuz. 
Siz de bizim gibi söz dinle· 
mck ve öğrenmek mecburi
yetindesiniz; eğer tabii olan 
cehaletten kurtulmak ister· 
seniz .. 

Sizin ve milletin başına 
gelen felaketlerden sizin hata· 
lamız hissesinin ne olduğunu 
hitabeleri:n, mutedil bir dil 
ile anlattı. Eğer sade med
dahları dinliyecek yerde biraz 
da hakikati dinleyeydiniz bu 
felaketler başa gelmezdi. Fa
kat şimdi, bu umumi hataya 
düşme işini bırakalım: Hepi· 
ıniz için yep-yeni bir hayat 
ba~lıyor. Benim sesim, siz 
haşmetmeapların etrafındaki 
halkayı aşıp size kadar yük
selebilir mi. Sözlerimin doğru· 
luğuna itimad ederek söyle
ıneğe cesaret ediyorum: "Siz, 
~illetleri, muvaffak olmağa 
ayık, bir doğruluk ve sada· 
~~t ile kumanda ediyorsunuz. 
ızin hürriyet hissiniz var. 

Milletleriniz, hürriyete inan· 
rnıyanlara karşı bir kanlı 
~uharebede, siz istiyorsunuz 
dıye şizin ardınızdan gittiler. 
d İçınizden bazıları bir müd· 

et sonra başka şey istedi; 
~ili.etleriniz gene ardınızdan 
fıttı. Şimdi size sadakatlarını 
~srneksizin müşterek hatanın 

~~ır yükü altında onlarda İn· 
:nıb_ek~edir. Fedakar evladlar 
<:>

1 ı sıze aid olmakla, sizi 
:ij\r~ekle, Allah tarafından ve· 
babı~ vahi gibi tanımakla 

tıyardırlar.,, 
ol Niye onları onlara layık 

an şek''d · 'b alın ı. e nazarı ttı ara 
1YOrsunuz? 

ı;c~~~ en fena insanlar olan, 
çıkar:ı~de~i .. adamları yarıp 
nadir ~ f uyuk şehirlerde pek 
hakk .a m_ış . olan sadakat ve 
bak anıyetın mel'cei halk ta· 

ası ev} . b' 
28.... erme ır varınız! O ·••an .. h 
dı- Şup esiz, onların yar· 

··ıına 'd ~ 
sakla ~· dı surette varmağa 
Bu~. ır karar verirsiniz. 

ıtabelcr, sizlere, kat'i 

Çeviren: M. Rahmi Balabaı 

olduğuna inandığım ilaçları 
gösterdi. Şuralarınızı, meclis
lerinizi toplayınız; daha i) i 
ilaç olup olmadığını, yahud 
benimkileri kabul edip etme· 
diklerini onlardan sorunuz. 
Fakat kat'i karar versinler. En 
başta gerekli olan şey; kat'i 
karardır: Yarım tedbir ve 

lira keşif bedelli 20 adet işçi evleri kapalı zarf usulile eksit- Ayaktan sı· 84000 15540 00 18 50 1165 50 
meye konulmuştur. ğır eti. 

2 - Proje keşif ve mukavele münakasa şartnamesi Çamaltı Kesilmiş sı· 46900 
tuzlası müdürlüğünden meccanen alınabilir. ğır eti. 

8442 00 633 18 00 15 

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

" 29700 6979 50 23 50 
ihale tarihi gün ve saatı 

523 50 

idarei maslahat devri geçti. 
Bu karar ve kanaatı, size iş
tirak ettirsinler. Çünkü sizin 
doğruluğunuza itimat vardır. 

Sosyetede yeriııiz ne olursa 
olsun, ey bütün vatandaşlar, 
bu hitabeler sizlere de and 
içiriyor : öne sürülen reformu 
düşününüz ve kudretiniz nis
betinde onu realize etmeğe 
çalışınız. 

VI - Atalarımızın ruhları 
da, sizlere and içirmek için, 
üstümüzdedir. 

Onların sesleri de benim
kine karışmaktadır. Roma ha
kimiyetinden; bugün ecnebi 
ayakları altında kalan, ovala
rının, dağlarının, ırmaklarının' 
hürriyet ve istiklalini - kanla
rını dökerek canlarını vere
rek - tekrar fethetmiş eski kah· 
raman ve cengaverlerin ses
leri.. 

-Sonu var-
.......... "!llm .............. 

Zayi 
lzmir Duatepe okulunda 936 

yılında aldığım diplomay: kay
bettim. Hükmü kalmadığı ilan 
ederim. 

f zmir Dua tepe okulu 936 
yılı çıkışlılarından 
Müşerref Karakaş 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Anadolu gazetesinin 21-8-
936 tarih 6696 numaralı nüs
hasında yedinci sahifesinin 
ikinci sütununda İzmir Sulh 
Hukuk mahkemesinden veri
len ilanda dokuzuncu satırda 
Nehmd Arif kardeşi Cevdet 
yazılacak yerde sehven Ahmet 
Arif denildiğinden tashih olu
nu~ 125 ........................... 

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 geç~n Ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verecekler. 

25 26 27 114 

Beyoğlu vakıflar direktörlü
ğünden: 

ikinci Abdülhamid vakfı akarlarından Beşiktaşta akaretlerde 
Spor caddesinde 47, 51. 86 numaralı üç evin apartman haline 
tahvili tadilat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-
muştur. Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi, fenni 
şartnamesi eksiltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde aka-
retlerde ikinci abdülhamid vakfi mütevelli kaymakamlığından 
alınır. Muvakkat teminatı (1208) liradır. Eksiltme 16 Eylül 
936 çarşamba günü saat 15 de Beyoğlunda Telgraf sokağında 
Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde toplanacak ihale komisyo
nunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendis 
olmaları ve laakal (10000) liralık bir yapı işini teahhüt edip 
iyi bir surette başardıklarını gösterir resmi yerlerden getire
cekleri vesikaları lstanbul başmüdürlüğü heyeti fenniyesine 
ibraz ile ayrıca vesika afacaklardır. Ancak bu muamelenin 
yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar olması şarttır. Mu-
vakkat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki gün evveline 
kadar mütevelli kaymakamlığı veznesine makbuz mukabilinde 
yatınlacaktır. 26 30 5 10 142 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli "19250,, lira olan "25000,, kilo sadeyağı 7 Eylül 936 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de kapalızarf usulile 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "1443,, lira "7 5,, kuruş olup şartnamesi 
komisyondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
muhtevi mazrufları belli gün ve saattan bir saat evveline ka· 
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

22 26 31 6 86 
Bornova Tüm. Sat. Al. Ko. reisliğinden: 
1 - Yeniden yapılan tümen karargahı eratının mutfak, 

ütü mahalli, çamaşırlık ve hamamın elektrik tesisatı 
için (20) kalem malzeme pazarlık suretile satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 28/8/936 perşembe günü saat 11 de yapıla· 
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı (130) lira olup muvakkat teminatı 
(10) liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornova' daki satın alma 

komisyonuna gelmeleri. 129 

Isparta askeri sat. al. ko. nundan: 

Kıtası Cinsi 
Isparta Bulgur . .. K. ot 

" Arpa 
" Saman 

Burdur Bulgur .. K. ot 
• 

,, 
Arpa ,, 
Saman 

Tefennı Bulgur 
" K. ot 
" Arpa 
•• Saman 

Denizli Un 
" Bulgur 
il Arpa .. Saman 
•• K. ot 

Antalya Bulgur .. Un .. Sadeyağı 
•• Sabun 
" Bulgur 
" K. ot . 

Eğirdir Sığır eti 

Muvakkat Tahmin 
teminatı edilen 

Kilosu .Saatı • Lira Kuruş 
19200 10 144 10 
39000 14 147 5 
96000 15 108 2,5 
85000 16 64 l 

6700 9 53 10,5 
73000 10 261 4,75 

133000 11 290 2,90 
133000 12 100 1,00 

7900 l o 60 10,00 

Şekli 
Açık .. 

" 
il .. 
.. .. 
" 

160000 11 398 5,00 Kapalı 
329000 14 987 4 
284000 '' " 15 320 1,5 
329000 1-9-936 salı 9 2961 12 

26200 il " 10 217 11 
207000 il " 11 466 3 
324000 il ,, 14 243 1 
295000 .. •. 15 1107 5 
21900 2-9·936 çarşam ha 1 O 148 9 

1 61000 " .. 11 1691 14 
5100 " il 14 345 90 . 

" 
Açık 
Kapalı 
Açık 

Kapalı 
Açık 
Kapalı 
Açık 

Kapalı 
Açık 

3400 .. ,, 15 90 35 .. 
12800 .. .. 16 116 12 .. 
43500 .. ., 17 164 5 . .. 
30700 3·9·936 perşembe 10 231 10 " 

28/ Ağustos/936 cuma günü saat 16 da 
" " " " " 16130 da 
" •· " " " 17 de 

1 Mst. Mv. ve hava k taatı için üç kıta şartname ile ve pa· 
zarlık suretile ayrı ayrı satın alınacak olan yukarıda 
cinsi ve miktarları yazılı üç kalem sığır etinin 24/ 
ağustos/936 tarihinde yapılan eksiltmesinde talip çık
madığından pazarlıkları hizalarında yazılı tarih gün 
ve saatlarda Jzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve:· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bnlunmaları. 133 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan:· 
Beher kilo-

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminat mu-
Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

Lira K. K. S. Lira K. 
Linit maden 1061500 9553 50 O 90 716 50 
kömürü. .. 394800 3948 ()() 1 ()() 296 

ihale tarihi gün ve saatı 
28/Ağustos/936 cuma günü saat 15/30 da 

11 
" " " " 11 de 

10 

l - Mst. Mv. kıtaatı için iki kıta şartname ile ayn ayrı 
pazarlık suretile satın alınacak olan yukarıda cinsi ve 
miktarları yazılı iki kalem linit ·maden kömürü ihti-
yacına verilen fiat pahalı görüldüğünden ihaleleri hi· 
zalarında yazılı tarih gün ve saatlarda lzmirde kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri hergün komisyonda göri!J~bilir. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı old~larına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 137 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Hava kıt'aatının açık eksiltmede bulunan (1400) lira 

bedel muhammeneli kara nakliyatına talip çıkmadı
ğından eksiltme on gün uzatılarak ihalesi l Eylul 936 
salı günü saat on beş buçukta lzmirde kışlada Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. nunda yapılacaktır. 

2 - Teminat muvakkate akçesi (105) liradır. 
3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltınt ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçü1ıcü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkateleriyle birlikte ihale 
saatından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 135 

M. M. V. sa. al. ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 270 kuruş olan altmış 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur, 

2 - ihalesi 1/eylul/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 810 kuruşa M. M. V. sa. alma komisyo

nundan alınır. 

4 - ilk teminat 9350 liradır. 
5- Eksitmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarıni ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 11 16 21 26 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. dan: -1 - Beher metresine biçilen ederi 250 kuruş olan altmış 
bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ckşilt· 
meğe konmuştur. 

2 - ihalesi 1 eyliil 936 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 750 kuruşa M. Mv. satın alma Ko.nundan 

alınır. 

4 ilk teminat 8750 liradır. 
5 - Eksiltmeğe girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 11 16 21 26 

8400 .. " 11 48 7 ,5 " 
11000 " " 14 33 4 il 

" Bulgur .. K. ot 
" Arpa 34000 11 

" 15 64 2,5 " 
" Saman 32500 " " 16 25 1 " 

Antalya vilayeti 
· daimisinden: 

•• encumen 

Fethiye Bulgur 5500 4-9-936 cuma 11 58 14 " 

Yukarıda adları yazılı yedi kıtanın erzakları ile ihale tarih gün ve saatlarda eksiltmenin 
~ckilleri gösterilmek suretile eksi:t.ııeye konuldu. işbu erzaklar Isparta askeri satın alma ko
misyonunca yukarıda yazı!ı güillerde bu kıtalara ait yıllık ihtiyaçlarının taksit suretile satın 
alınacağından mezkur günlerde arttırma cksil.me kanununun maddesi mahsusasına göre temi· 
natları ile birlikte lspartadaki komısyonumuza müracaat etmeleri ve komisyonda mevcut şart-
namelerini bili bedel görebilecekleri ilan olunur. 12 19 22 26 2559 

Anadolu gazetesinin 24, 4, 14, 24 6-7-936 sayılı nüshasında 
evsaf ve şeraiti izah edilen yüz yırmı bin lira muhammen 
bedelli vilayet un fabrikası mülkiyetine kapalı zarf usulilc 
talip çıkmadığından 18/9/936 Cuma günü saat 12 ye kadar 
pazarlığa konulmuştur. Taliplerin on dört bin beş yüz liralık 
kat'i teminatla Antalya vilayet daimi encümenine müracaatları 
bıldirilir. 26 30 3 8 141 
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Heıii:it!:0es•Sel8nik ""ü\ttU ----- Çeşme ılıcaları 
1 lllU~ unRYOlA rnıoNJIU J 29-36 - e·· .. k r·· k. Ot 1 HaınLurg - Bremen, Rotter· 

<lam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Beynelmilel 
Fuarı 

ııNIRYENI unwı\f~~ (l\Rjl ~- • uyu ur ıye e ve 
Gazinosu Açıldı 

Ren, lskan<linav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
ınento ile eşya kabul eder. 

Ziyaret ediniz. 
6 - J.6 Eylül 1936 

Anglo- Eg_ytian Mail Fratelli Sp.erco 
Lıne 

Marsilya ve lsken<leriye için vapur Acentası 
9600 tonluk "Cairo City,. va- ROYAL NEERLANDAIS 
puru her ay Pireden munta- KUMPANYASI 
zam~n iki sefer hareket ede- "O REST ES,, vapuru 31 
ccktır. ağustosta gelip 4 eylulde AN· 

Yolcu fiatinde tenzilat: VERS, ROTTERDAM, AMS· 
Pire-Marsilya seyahat müd· TERDAM ve HAMBURG li-

deti7 5 saat, manian için yük alacaktır. 
Port·Sail ve lskenderiye li· SVENSK ORIENT LINIEN 

manları için 11VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
accntasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
WIWWW M 

1 
-

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 

11 NORDLAND,, motörü 28 
~ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT· 
TERDAM,HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIC, GDY
NIA, GôTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SEÇEA VA,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 

PİRE, MALTA, MARSlL YA 
ve BARSELONE hareket ede-
ccktir. 

Yolcu ve yük alır. 

Birinci kordon Rees binası ilandaki hırcket tarihlcrile 
TcJ 2443 navlunlardaki değişikliklerden 

THE ELLERMAN LİNES Ltd. acenta mes'uliyet kabul etmez. 
''OPORTO,, vapuru 15 ağus· Daha fazla tafsilat almak için1 

tos 1936 Londra ve Anvers· 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
ten gelip yük boşaltacaktır. binas arkasında Fratelli Sper· 

"FLAMlNIAf'it, vapuru ağus- co vapur acentalığına müraca· 
tos sonunda Liverpool ve at edilmesi rica olunur. 
Swanseadan gelip yük boşal- Tele. 2004 2005 2663 
tacaktır. -

DEUTSCHE LEVANTE LINIE DE NAVIGATION DANUBJ 
"SAMOS" vapuru 23 ağus· ENNE-MARITIME BUDAPES1 

tos 1936 bekleniyor. Ham· "SZEGED,, motörü ağus-
burg, Bremen ve Anversten tos nihayetine doğru beklen· 
yük boşaltacaktır. mektcdir. BELGRAD, NOVİ· 
--------- SAD, BUDAPEST, BRATIS-w. f. ff. VAN- LAVA, VIYENA ve LINZ 

için yük kabul edecektir. 

Der ZEE & CO. JOHNsroN wERREN Lt
NEs Ltd. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G.m. b. H. HAMBURG 
"HERAKLEA" vapuru 24 

ağustu:;ta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. ---"ARTA,, vapuru 5 eylalde 
bekleniyor, 9 eylule kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey
lulde bekleniyor, 18 eylule 
kadar ANVERS, ROTTER- 1 

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,, motöru 24 eylıil
de J:>ekleniyor, 29 eylule ka
kadar ANVERS, ROTTER
D~, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LINJE) OSLO 
"BANADEROS,, motörü 20 

cyluldc bekleniyor. 25 eylule 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
mantarı için yük alacaktır. 

.. JESSMORE" vapuru L(. 
VERPOL ve ANVERS'ten 
yiik getirerek tahliye etmiş 
ve gitmiştir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Boyalarındaki zarafeti vr sağlamlığı ile Avrupa mamulatına 
faik olan lstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşya 
fabrikası mamulatını lzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüs'!yin Hüsnii 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 satılmaktadır. 

Tire:şarbaylığından; 
1 - Şehir içme suyu aboneler tesisatında kullanılacak olan 

aşağıda yazılı kurşun borularla demir bilezikler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme müddeti 17/8/936 dan 11 /9/936 cuma 
günü saat 15 şe kadar yirmi altı günden ibarettir. 

3 - Açık eksiltme suretile ayrı ayrı ihale edilecek olan 
kurşun borularla demir bileziklerin: 

Muhamme Muhammen 
bedelleri ' sikletleri 
Lira Kilo Nevileri 
.360 600 muhtelif demir bilezik 
1350 5000 kurşun boru 
4 L Şarnamcler bedelsiz olarak verilir. 

~o 7 ,50 muvakkat 
teminat paraları 

Lira Kuruş 
27 00 

101 25 

5 - isteklilerin muvakkat teminat paraları makbuz veya 
bank mektupları ve ticaret ve sanayi odasında kayıtlı 
ollduklarını gösteren son tarihli vcsikalarile biılikte 
11/9/936 günlemecine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
Uray daimi encümenine müracaatları gereği ilan 
olunur. 20 26 41 

l;ıt;Ji 

t SERVICE°"i1ARİTIME RO· 
UMAIN BUGARES 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
eylulde bekleniyor. KOSTENCE 

SULINA GALA TZ ve GA· 
LA TZ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVİSAD, KO· 
MARNO, BUDAPEST, Vl
YENA ve LINZ için yük ka· 
bul edecektir. 

.........-.11Mı11MA...,·""" • H 
~KLJrU./ ô il ıu '.IG 

, __ _ 
S. A. ROYALE HONGROISE 

"BÜYÜK TÜRKiYE,. otel i ycnidt:n tamir Vt.~ telvin e<lil<li. Her 
türlü konförii cami, tcı trmiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yat::ık:aı Laııyosıı iie berabt·r 100 kuruştur. 
GAZiNO saıı'alında mahir bir a~çı ba~ının pişirdiği temiz, 

taze vt.' nefis yemckll'ı it· bu sene i~tihaı edecektir. 
Muntaı.am servis · Taı.l' ve temiz meşrubat ve mekulal · 

Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

nhisarlar çamaltı 
zlası müdürlü

ğünden: 
Tuzlamızda başlamış olan tuz 
yığınlama işlerinde çalışmak 
üzere 1000-2000 ameleye ih
tiyaç vardır. 

Yevmiyeler kötü
rildür 80-200 ku
ruşa kadardır. 
Istiyenlerin nufuz kağıtlarile 
birlikte Tuzla müdürlüğüne 
derhal müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 100 23 2s 26 

•ıııırıııııııııııııınıııııırıı. . Doktor .111ıııııııı11111mıııııııırn~ 

= A. Kemal Tonay = 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı

- Ba nınhıuıe ista yo?u knrşım11laki dihck soknk hıışırıda 30 !nyı· ;;;;; = lı ev Ye muayenehıınesnıde @alınlı . aat 8 den ukenm sııııt 6 n kndnr = = hn,,tnlnrırıı kninıl cdn. _ = Miiracant ctlt•ıı hastalara yapılnı:ıııı liizınıselen Eair talılilıtı \"e =: = mikroskopik mu:ıycnclcri ile \"en·nıli lıa~ talara yapılnııısınn r.ev:za = = ı;iirülcn Pııomotoraks muııyeneLancsinıle muntazaman ~·apılır. = 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 417 5 11111111• 

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

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

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

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır . 24 D. 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı lzmir şubesi direktörlü-
ğünden: 

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

lzmir Ziraat mektebi d~ir-ektör-
lüğünden; 

1 - Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16· 19 yaş ara· 
sında öğrenci alınacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eylule kadardır. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve tarım direk· 
törlüğünden öğrenilebilir. 12 16 26 30 2486 

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

:3/9/936 günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık artırma 
suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarilc birlikte Muğla 
ı vilayeti hususi muhasebeye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

25 26 27 108 


