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asiler eline düştüğü söyleniyor 

Harb tehlikesi 
Amerika, harbı 
dnlemek icin tek
lifte bulu~acaktır .. 

f tııubul 26 (Ihı U"İ muhabiri· 
llıiıden) - Anup:ıJa ,·,ızi)t'Iİn ı;uk 
karışık Lir şekil ıılmış olma ı ve 

Yeııi hloklanu teşekkiilii ı\mcrika· 

da enılişe ile knrşılanıııa\. tndır. Ye· 
t.ıi Lir umumi h:ırL zuhurundan 

lork.ulu) or. Bu 'n1J) et karşısında 
ı\nıC'rikn tıiikiınıeti, bütün lıükil· 
illetlere hir konfernn~ akdi içiıı 

le.klifte bulıınac·ııktır. llu ı..J .. lıf, 
tılhu korumak \"C lıir lı:ırlıın iinii· 

t.ıe g•~çnwk için yııpılacal,tır. :'l?ı:~· 

lenılckeı;i ıız olan '<') a lıiç ol 1111· 

Yan <le\ !etlerin vaziyetleri ile 1s
Panya ihtiliili de konuşıılııl'ıık bıırlıı 

Ônlemel. için ],nı'i kurarlar alına· 
l'ııktır. 

'.\c\")ork 26 (Hııd)o) - Xı•\"· 

)ork Tıı) mi gıı:ı:etc-inı· görı\ .'.\l. 
Ruz.\elt Lütiin hilkfünt:ıler riil's.ı~ı
lla, Jıarhııı üniinc gf'\nıı•J..: iiıı'rf' 

Lir kouferon~ yapılnııı mı teklif 
l'clf'cektir. 

Londra mahafili Jıu haberi 

rııe,sim iz ııdcletuıckt«'dir. f ngiltc· 

renin takibcttiği e a ~i) ıı et ullı 

İ) osctidir. J.'aknt böyle bir l«'~cb· 
Lüsfi de te\'cccülıle kıırşıloınaınak 
lDiluıkün clf'ğildir. 

---------------
Amiral Horti -
Hitler Mülakatı. 
Küçük itilaf ta en
dişe uyandırdı 

M. Hitler 
H lı:rad. 26 (Radyo) - Amiral 

Hıırti'ııin Hitlcr'lc ~ıiiliikııtı gerek 

hurııd.ı 'f' ~nek küçük itilaf mer
kı•1lerincl mühim lıir t('Qir yap· 

tııışıır. Bunun İ•<İn kiiçiik iıiliif 
l.:orı~rf' i <ırılır, ı:;ünc }l.ıııl:ır Braıis· 
11h'tla toplıınn ·aktır. J.i:oııfrr:ms ri· 
)u t'Iİ ],ıı ılcfı \I. Kr >ft:ı'p ~e· 
~t·rekıir. 

) Pı•tlt> ~6 ( HaJ) o ) \ıııir:ıl 
forti l't•ııılı•r ik'tf' lmluıııııa!Ctııdır. 
Hurad.ı p,'.l"r-llirlnp gııute i mn· 
lı ar . . • k 1 1 . 

nrıııı ıı llt <'lmı~ \e: 
\ ııptığıın bu s"yabotıcn çok 

tııı•ıııuuıı kaldım. OnH~ıli .~ne ':ır-
dır k" i\f · • i ' 1 ı ac:ırıQtan ı :ın c ışnrı ı;ıknıış 
dı·~ildinı. "akı.,ıdını lıu~u i lıır ('· 
).dı.ıttı. fııkııı bazı mı·s···lrl-..ri l\I. 
~u~ııiııg \e M. Hitler"lc güriı~nı ·k· 
lı·u ı . 

.,.c:nılırni :ılnıııaılıın. 

'ııptığım U\', Jı:ıvatunın t•n 
ıııl·~'uJ 1 1 L. •. • . k"l an orınc an ıı ı ını teş ı 
l'lıni 1· ş ır, demiştir. 

d. _Anıirnl Horti ucler görüşıil· 

~~t-ir_·--~~----
A rap'/ ar 

Filistin' de Yahudi 
istemiyorlar. 

Kuda <>6 rıııt . ' .. (Radyo)- Arap ko-
esı hu üu 

l'tıa . . g ıoplnnacak \ "C uzlnş-
tıı'Va~r:ın lrak hariciye bakıınının 

A. tıtuna teşekkür edecektir. 

durınl"?'lar, Yahudi muhacereti 

ed 
1 

f 811ile bu tavassutu kabul 
tccJt.ıerd· 

ır, 

Dil Kurultayında ilmi bir si~tem dahi
linde çok mühim tezler konuşuluyor. Yeni bir suikasd 

şebekesi mi? Türk dili dünya ilim dilleri-
Bir casus şebekesi ve ayrıca 

250 kişi tevkif edildi. nin ana kaynağı olmuştur. 
1 taıılıul, 26 (IJ ıı, uı::i nı ulıabi· 

riıni:r.den) - "O\"\ et Huc:va hiikti· --Güneş Dil teorisi dünya dilciliğinin kuruluşundan beri üze
rinde kafa yorduğu bir büyük ve ana bilmece-

, , 
ıııcı . reisi Stulin · e yapı lııııı;;;mıı te

Şetıbü edilPn ı;ııikn d nıiiııasPlıe
ıile l\loskunı'cla ıabLikatn dernm 
oluıımaktadır. Dün 16 kişinin kur· 

şıına dizilıliğiııi Jıildirnıiştinı. Hu 

grupla ZiuO\") C'l 'e Knnıencf de 
d.ılıiltlir. fi.inci grup ımH.ac:clçılıırııı 
nıuh.ıkrnıı•~i ılr )nl-ındıı ııeıicdc

nı c•ı•ktir. Tnlıkikut inl,i~ııf t'ıtskçe 

ı;ııikııı.cl ~Plıcl.e·iııin çok gc11İ9 •ıl

tlıı~u ıneydnıı:ı ~ıkını'i'ıır. Hın ki,i 

daha t.~, kif rdilıııi~tir. Suil..:ı ılı lı.ı· 

v.ırlnılığı &Ö) lcıwıı So' ~ ı•t ~cıwrıılı 

Troçki ~cızell'lı~r.• hı•) ııııatınrl:ı: 

nin anahtarı olarak ileri sürülmüş yüksek bir Türk buluşudur. 

M Stalin 

Kurultayda dinleyiciler ve Atatürk, Fransız, Japon alimleri ile konuşurken .. 

fılunı kıırurıml.ı h,ık'-ıılık 

'ardll'. lşiıı m:ıhiyı·tiııi ) akıııtl.ı 
if~:ı t>decı•ğiııı. Dı•mişıir. 

l..onclrn 26 (Rııılyo) Hu•ya· 

l.o~ıla ıl.ı lıfııfi.,f'!cr o]ıı·u~ lO dnıı 

fıızla kadın '!' çocuk ıııııktul dii~· 
mliştür. 

ı taııbııl 26 (Ilu-usi nıuh:ıhirİ· 
nıizden) Üı;üııcii dil kuı ultayı 
uııııırni hcyf'ti, bugiiıı s:ıuı 15 ı.lt• 

I>ulnınbııhçe ;ırnymda toplanarak 

güneş-dil Lt·ori i görüşmelerine de

\:ım t·tmiştir. Ha~arı Hcşid Knııkuı 
ile Ank:ırn fakülte inden Sııbıılıut, 

tezlerini müd:ıfan etaıişlı'rdir. Top· 

lantıyn Nuri Cuııker lııışk:ııılık <'t· 
miştir. Hasan He~id Kankut güneş-

dil n:ııariyc"iue giire pnııkrnnik 

u:.ulle tlil tetkikleri mc\'zulu tf'ziııi 
izah etmiştir. llıı tl'7.ılt•, şimdi) e 
kndar bıılıuımu~ olan dil nııznri

yelt•rinin, tnrihi devirlere nit oldu
ğu \'C ancak maliını z:ım:ınlnrda 

diller üzerinde tetkikler ppılılı[:ı· 

nı ve en ıııükeıoınPl dillerin Ört'· 

pen·indo gunıbundıı hu unduğunun 
teı;bit cdilıliğioi, hıı tetkiklerin ise 

nnı..'llk milüddnn 3200 pl c' ele ka· 
dıır ı;ötün1lebiltli~ini söylt'miştir. 

h.ııhı u:r.un ı;ürı·n tcziıı sonun· 

<la yeni teess1is edcıı GiinP,ş • l>il 
ııaz.ıriyesinin chcrnmiyf'tİ iz:ılı cdil

mekt~ \'C hu tl'oriııin t.ırilııeu 

Profesör AJ et kurultayda .. 
C\t>ILi z ınınıı:ı kador da· 
pnılı~ı. lıiitiin ılıllcrc ~amil ol· 

mıı 1 iıihariJc tiındi)C knılnr üzer· 

Fransa muhasaraya mı alınıyor? 

!erinde tetkikler ynpıJrnış ve ie· 

lenmiş olan <lillcriıı içinde aıın dili 
Tlirk rlilleri grubunda hu\Jugunu 

~Ü\ lcmiş ve şiddNJt' aJkışlımınıştır. 
' Kıırultny unııııııi heyeti, yısrın 

clıı toplnııuruk ınesaic:iııc dc\tllll 

cdec('ktir. KurulıaJdaki ecnefıi dil 

bil!;inlcri, mü:ı:akereleri hü) iik lıir 

aJiika ile takilı ~tnıcktcılirJcr. 
lstııııbul, 25 (A.A) - -.çlincii 

dil kurultııp toplanlıl:ırınn lıııgün 

Dolmababçc arnyıııc' ıı de\·aııı etti. 

Öğleden eve) kurultapıı ilk celse· 
eiııde ec;ilcu konıiı;yonlar toplan· 

-Sonu 6 ıncı salıif ede-

ıla ınolen"kide Staliu alcybiııc 

yeni bir sujknsJ keşfcclilrııiştir. Hıı 

suilnsıl por elen vcı;:ıirc f:ıhril,:ılan 

kunsorSi)Onıı tarııfıııdnn tertip cdil

mi~tir. 1Ld ) üz elliden fazla tc,·ki· 

faı )apılmıştır. Yolga ve Hazer de· 

uizi sahillerinde kıynmlar yapılmış 

\"C birçok kim eler tıwı.if edilmiş· 
tir. Odc mJa ı.·ı· l'kranynJa hüyük 

bir casn:ı şelıckcsi meydıı na çıka· 
rılrıııştır. Don nehri üzcrinıle Ge· 
ralk5ta bir i~yıın çıkmış fnknt kanlı 

lıir şekilıle hnstınlmıştır. 

211 maktul \C lıirc,:ok tıı mcerulı 

\ardır. :\'iyeper iizerinde Uiyeles· 

i\lo,kurn 26 (Had} o) ~ Prıı\'da 

ı;n1ctc i oıı idamlar {izeriııe \"az-
dı~ı hir makalede: · 

ZitıO\)t'f \C Kauıenef'in te İr· 

lcrini eıı kıs:ı lıir znmımda \"e cıı 
şedid hir ~<'kilde temizlemek lu-
ıırnıhr. Deınekt<'dir. 

Troçki nerede? 
Oslo 26 (Hııdyo) - Norveç 

hdk(ınıetinirı Troı;kiyi Jıuılud Jıari

dııe se\kedeceği Ö)lcıımektedir. 

Troçki, 1\Jo_ko,·aılu yapılan d:ı
vanın a~ıl ız ,.e esas ız \ "C ~iyaııi 

hir kin e eri oldu~umı llÖ) le· 
nıektedir. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·· 
San Sebastiyen ve Malilga
lnın asilere ge~tiği blldıriliyor 

Madrid halkı ayaklanmış. 
-------------Almanya' da yeni Madrid ve Barselon hükumetlerinden şahsi kıtal-

. 1 F 'd fere son verilmesi istendi, ambargo itilafı tatbika 
1Va~1ye , ransa a başlanacak- Hapishaneler bombalarla uçuruluyor 

telaşu __ Y __ a __ m:ıdırmıştır -~-~i';:::~~::E.E:··~:~::~~=~:i:~ · -- ·r · · -
F d b l Al clıı.ı~ti,...nc girmesin_ intİ7.ıır edil

ranSl.Z OT USU manevraya aş ıyor. - ınC'ktcclir. S:ııı Sclıosticndc lıuhınıın 

man'lar ise, hareketlerinde Ibir fevka-
ladelik olmadığını söylüyorlar. 

Fransız askerleri 
Paris 26 (Radyo( - Radikal 

meb'uslardan lıarhiye encümeni 

rap<>rtörü M. Leon Arıambo, Al-

m:ınyanııı hir mil)on iki yiizbin 

kii'i) i sillilı ahınd.:ı bulundurduğunu 

aöylPmiştir. - onu 5 incide ~ 

A lııııı ıı larln ı\lınıın konsolosu çr-

Soıı Lir habere gi.irc, San Sc
bıı~tieıı ukut etmiştir. Ma:unnfilı 

hu b lıer diğ •r tııraftaıı tekzip 
l'Jil nwktedir. 

Celırliillıı rık 26 (Hadyo) 

l>ey li Tı•lgro fııı Cı·belütııırık ııı ıı

lınlıiri. füıilcrin )tul:ıgııyıı girmedik· 
lrrüıi bilJirıııt:kh'dir. l\Jnıııııafilı hu 

lnıı;u-.ıa lwııii1. resmi bir haber 

) oktur, 

..\ ilert• 

~ meıı ııp tıı y yıırı'lerin Mndriıl fö:eri

nn )llptıkitırı lıD\"U taarruzu :i İ Asi kuvvetlerin iopçııları faaliyette .. 
ıııalı.ıfilinr gl"rf' halkın M:ıdriıl 

hiikıiııwıi nlt>)lıiııe kıyamını ıııudb 

ıılınıı_ıur. M.ıclriıldrıı lıcııüz lııı) lı: 

hir lı,ı!Jer gı·lıncmi~ıir. 

Ucrıı, 26 (Hat!) o) - Js, içre kııdıır pnra <'eznı;ınıı ı:nrptınlaral· 
hiil..ıinwti I p:ıny:ı ıııcı;·t'lelcriıııle lardır. 

tıınııııııilc lıitnrnf kulmıı~n k.ırıır komlra 26 (Hadyo) f pan· 

vcrıııı~tı r. Bunun iı:in İsp:ııı) u ıne- yadaki ılalıili harlıın dalııı mülliyinı 
Pari~ 26 !Haıl)o) 1 rıııv•a ı;aili ctrııfıorlıı içtima yapmak, ~ö- ,.c insani lıir ~ekil alnın için ta· 

lıükuııH·ti, diğı•r ılı•\ leılcr ııumııııı 

:\1aclrid \C Uar~ı·loıı hükünwtirıc 

şıılısi kıt:ıller<' niha)el vcrilınl'sini 

lıi leli rnı iştir. 

ııüllii yazmak ve )'ıı2:ılnııık \c iliilı v:ı~ uttu lıulunıılıııa~ına Loııdru lıiı -
\Crmck bir kııııunla yasıık cılil· küınetiııc-e knrnr wrilnıiştir. 
mişıir. Hilafı harı·ket t:dcnler Barı;elon 26 (Radyo} _ Jrun· 

6 ııyıı kııdar hapis \'e onLiu frnnk ılıı lıarL lıfitün şidılNHe dernm et· 

İngiltere kralı, Girid ve diğer 
adaları da ziyaret edecektir. 

Atina, 26 (Hndyo) lngiliz krnh ı;ckizinei Edvard, gc<"cyi Falcr 

önüll(le yatt.a geçirmiştir. Kralın Fuler·uc üç gıin kalacağı üylcnmekte· 

dir. Krııl il anntikayı 7.İ)aret edecektir. Kralın yanında 12 kndar 1ogiliz 

\'ardır. Bunlar ıırıı md:ı Lord \ elaydi Mont Baden, Lord Velaydi Ilronz

lov, Sir God Frn Torna , ir Con Her bulunmaktadır. Kralın Girid'i 
\esair adaları zİ\"aret etmesi muhtemeldir. 

fstaıılıııl, 26, (Hususi muhabirimizden) - Atina'dıın bildiriliyor: İn· 
siliz kmlı, Atiııa'da Akropol"u ziyaret ettikten sonra şıırk nıusiki5i elin· 

lemek için öğle yemeğini bir eğlence yerincle yeıui~tir. 

mcktedir. HukO.nıet ku\'\'ctleri, ôsi

lerc şiddcile mukabele ediyorlar. 
Aiiler, üç zırhlı otomobiJle ilerJe

meğc tcşchhüs etmişler c de geri 
dönmüşlerdir. 

Lizboıı 26 (Radyo) - Mudrid
den hiçbir haber gclınerucktedir. 
Telgraf '\"C telefon \"U!ntaı;ile Macl-

ridlc görüşmek imkanı du eld'" 

edılemcmiştir. Onun için ltbdri· 
din, lisiler eline geçtiğinden eüphc 
edilmektedir. 

-Sonu Sinci sayfada -



DÜŞÜNDÜKLERiM 

''Hak,, hokkabazlığı 
Hiçbir asırdn Hak mefhumu, Lu kadnr gülünç \'C maskara olma~ 

mıştır. Bok şimdi, parınl lııılinc gelmiş e ki hir posteki gilıi, nıilletlerı 
arasında sağn sola çekiştiriliyor ve Jıer milleı, cliııı.Je kalan parça) ı kal~ 
dırarak; 

- İşte ·diye b:ığınyor- hak benimi 

Yığınlarca haksızlık, ynldızlı, telli pullu bir t: llak.t ambalajı içinde 
örtülmü§tiir. Hakkın dünyatla her millet tarafından bu 8urctle elıle tu· 
ıulma ndır ki, korkulan akıhcıi, karlı bir flagdaıı ym·arlanan çığ parça 1 

gibi gittikçe Lüy ültilyor ve ha.ımızn ynklnştınyor. 

Şu devletin, hu ıle\'lete düşmanlığı mııhakl.::ak.. Dişlerinin gıcırlı ı 
uhür kıl°alardao işidiliyor. Fakat kendisinden soruluıwıı, derhııl ,.e bir 
nefesle; 

- 'Keudinıi miiclafua için tedbir almaklıgıın hakkım değil midir! 
Diyor. Zalimle mngJur arn_ında mekik gibi gidip gelen biı,ıı r~ hak, 

yavaş ynvaş mana mı da, in aıılık lizeriııılcki te ir \C l.:ıymeıiııi ılc kay· 
hctıni~tir. 

Hak, şimdi Lilc orln se,iycli poliıik:ı pıızarıııın sahncı.iude çocuk· 
lora eyrcttirilcn lıir kukla O)UDmlur. J}'Jcri kim eline ıılır ıı o O)nııtı~or. 

Hak, bir ıarııftao ıla medeniyet tıırafinclan turıledilnıiş hiçarc '\c 
Eerscri hir kuşu anılın, or. Koııncıık dııl hulanıl\'nrak kıt'alıınn ü•ıilndc . . 
uçup tluruyor .. 

Bııııuu bii) le oluşudur ki. kürrenıizi. gırtlıı~a kndar eınııi) etı,izligc 
L:ıtırım~ ,.e lıugilnkii ~..ıyaııı ıııcrlıaınct ılün}ayı yarnımı:ıır. 

Kırılmış ılizlerirıhı fü.liinde sürül.:kııip giden bu düıı~n, şiımli sır· 
t111da tarihin en Lüyük l'\lnımlannı, en lıll) ük şüplı,., ihtiras. sc:falct, 
milca<ldc \C lıa talıklarım taşıyor. 

Bir ku .. bnkı~ı ile !!C) reılilsc, ilııi)ur lıir knphımlıağaıııu iistiirıdc mil· 
) onlarcıı hn,creniu toplnndı~ı anılır .. 

llııkkıo, dalın doğnı u hııkııızlığın ynraıtığı Lu vazi) eti, huııgi kud· 
ret kurlnr<ılıilir, dİ)C sorulsa, Lı•n şu C'evaln verİrıliın: 

Berke tnrafınd:ın kabul edilmı·k şarıilc.>, hakkın ıa kı•ıııli i! 
Hunun lıir ba~ka \'Rresi, bir ha~ka yolu kalmamıştır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Yunan;stan'daki son vaziyet üzerine 

Beynelmilel amele sen
dikaları federasyonu 
protestoda bulundu 

Yunan'lılar Almanya'dan şimen
difer malzemesi satın alacaklar. 

Atina, 25 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Beynelmilel sendikalar fede· 
rasyonu genel sekreteri M. 
Valter Schcveneles Elen baş
bakanına aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

"işçi teşkilatlarını Milletler 
cemiyeti ile beynelmilel iş bü
rosu nezdrnde temsil eden 
beynelmilel sendikalar fede
rasyonu sendika hürriyetlerinin 
geri alınmasından, işçi huku· 
kunu çiğnemesinden, sendika
list şeflerin ve fani işçilerin 
tevkif edilmesinden ve ışçı 
teşekkülleri emvalinin müsa· 
dere olunmasından dolayı 
protesto eder.,, 

Bu telgrafa cevab veren iş 
müsteşan M. Dimitratos; M. 
Valter Scheveneles'c aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

"Almış olduğunuz haber· 
lcrin asılsız olduğunu bildi
ririz. Hiçbir hürriyet gri alın

mamış, hiçbir mal müsadere 
edilmemiş ve hiçbir teşkilat 
kaldırılmamıştır. 

işçi sendikalar birliğinin 

ölüme karşı sosyal sigorta 
kanununu kabul etmiş ve kü
çük yaşta işçilerin himayesini 
üzerine almıştır. 

Bütün Elen işçi sınıfı ken· 
dilcrinin soyguncular elinden 
kurtanlmasını sevinçle selam
lamışlardır. 

Yunanistanda ilk defa ola· 
rak iş müsteşarlığı, bir işçiye 
Yunanistan İşçi sendikalar bir· 
liği genel sekreterine tevdi 
olunmuştur. 

Hükumetin işçiler lt:hine al
dığı tedbirler hakkında malu
mat almaksızın tamamen yan
lış haberlere iştirak ederek 
ağır suiistimalleri görülen şa-

hısların müdafaasını üzerinize 
almış olduğunuzu kaydetmek 
bizim için çok elim bir key
fiyettir. 

Almanga'dan şimendifer 
malzemesi alacaklar .. 

Atiİla, 25 (A.A) - Bayın
dırlık bakanı M. Spiondos 
şimendifer malzemesi müba
ycası için dün Berlın' e git
miştir. 

ANADOLu .. mm .......................................... .. Sayfa 2 

1 Günün H b- 1 · ~~~~~~~~~a~~e~r~e~r~ı~1 
Japon ' sar n ~ .. d•italya'nın 

, Borcları .. 
iŞ r ol u. Holİanda'ya temi· 

nat verilmiyormuş 
Japon adalarında 363 kişi öldü, 536 yaralı var. 

kaybolanlar da pek çoktur. 
lstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Tokyo'dan gelen haberlere göre, Japonya ada

larında korkunç bir fırtına, müthiş tahribat yapmıştır. Fırtına yüzünden yıkılan binalar altında 
kalmış ve havaya uçurulup yere düşmek suretile ölenlerin sayısı 413 tür. 536 kişi de yara· 
lanmıştır. Ayrıca 150 kişi kaybolmuştur. 

-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Mısır' n is A ı · •ı j Şehir tiyatrosu 
• artistleri geliyor. 

at O d lstanbul, r26 {Hususi muha
birimizden) - Fuvar münase-

• • • • 1 beti.!~ teı:1siller vermek ~zcr.e 
Mısır mılletler cemıvetıne gırecek, lzmır e gıdecek 01a~ şe~•r t•-

' 'J yatrosu operet artıstlerı, cu· 

Nahas paşa Cenevreye gidivor. martesi gü?ü ızmir'e hareket 
, . . d . edeceklerdır. 

Londra, 26 (Radyo) - Bu sabah Londra da Harıcıye aı· ----
resinde lngiliz - Mısır muahedesi merasimi mahsusa ile imza Balkan olimpiyadı 
edilmiştir. M. Eden, bu münast~betle vaziyeti tenvir edecek lstanhul, 26 (Hususi muha-
dostane bir nutuk irat etmiştir. M. Eden, bu muahede ile birimizden ) - Yedinci Bal-
lngiliz - Mısır münasebetlerinin çok yeni ve iyi bir safhCtya kan olimpiyadı oyunları Eylül 
girdiğini ~öylemiştir. ayında Atina'da yapılacaktır. 

Bundan sonra Nahas paşa Fransızca bir nutuk irat e<lertk Bütün Balkan milletlerinin 
her iki tarafın gösterdiği hiisnii niyetin biiyük eserinin Mısır sporcuları bu olimpiyada işti-
için saadet getireceğini söylemiştir. rak edeceklerdir. 

Amsterdam, 26 (A.A) ..,., 
Resmen bildirildiğine göre. 
geçen cuma günü Roma'da 
Hollanda ile İtalya arasmdıı 
ticaret münasebetlerinin tek 
rar tesisi için açılan müzake· 
reler kesilmiştir. 

Çünkü ha!ya, Hollanda' nın 
ithalini ancak mübrem ihti
yaçlarmn inhisar ettirmek eme: 
!indedir. Ve münaziinfih es\cı 
borçları hakkında da kfıfi tc· 
minat vermek istemiyor. 
Adis-Ababa·nın imarı için 

Roma, 26 (A A) - Cibuti 
deıniryolu üzerinde miinaka· 
lfıtın tanzimi için Adis-Aba· 
ba'da ltalyan malamatı ile 
Fransız dcıniryolları müınes· 

silleri arasında bir toplant ı 
yapılmıştır. Demiıyolumın bu 
günkü hali Adis-Ababa'n ıı 
imarı do~ayısilc fevkala<l~ ar· 
tan levazım ı a!diyatına mli· 
said olmadığından rüçhan ıı 

her şeyden evel havaici zaru· 
riyeye \'erilmesi tetkik edil· 
mektedir. 

Kahire, 26 ( A.A ) - Mısır hükumeti, Mısır'ın kabulünü -------===========------~-

Milletler cemiyetinden istiyecektir. Zannedildiğine göre, Nahas 1 ra n-A m an K r ı· 
paşa lngiliz • Mısır muahedesini imzaladıktan sonra Cencvre'ye 

gidecektir. . .. M 1 • 
Muahede ahkamına göre, lngiltere Mısırın bu talebıne mu- e es 1 

zaharet göstermeyi taahhüd eylemektedir. 
Kahire, 26 (Radyo) - lngiltere - Mısır muahedesinin imzası 

münasebetile 101 atım top atılmış ve bütün resmı binalara 
bayraklar çekilmiştir. ---------
Cim L 

nar'lı 
d 
e 

-
met. 

5 Eylülde İstanbul'd..ı tekrar 
karşlaşacaklardır. 

İstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Festival münase
betile yapılan mühim güreşlerde Dinar'lı Mchmed pehlivan 
finale kaldığından Yunanlı pehlivan Cim Londosla güreşecektir 
Cim Londos'a bir telgraf çekilerek EylCılün beşinde İstan· 
bul'da bulunması ve Dinar'lı Mehmcd'le güreşeceği bildi

rilmiştir. 

lngiliz d 
ve ltalya 

an 
r 

as 
s 

Manalı ve mühim iki geçit resmi yapılı
yor, İtalyan ordusunda hücum arabaları 

Vil Franş, 26 (Radyo) -

Sir Samoel Hoar ve zevcesi 

bugün buraya gelmişlerdir. 

/ran'da Sıhhiye İşleri Genişletili
ıvor, Hastalıkla Mücadele Ediliyor 

Tahran, 26 (A.A) - Parlamento lran-Alınan klering muka
velenamesini tasdik etmiştir. Hükumet sıhhiye işlerinin tevsii, 
Malarya'ya karşı mücadele ve Pasteur enstitüsünün ıslahı için 
tahsisat kabul etmiştir. 

B lgarordusu ma
evra yapıyo . 

lstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Sof ya' dan gelen 
haberlere göre Bulgar ordusu, denizden Bulgaristan'a yapıl· 
ması mefruz bir ihraç hareketini durdurmak maksadile Varna 
ile Burgaz arasında askeri bir manevra yapmaktadır. 

a'd askerler 
• 
ıs e or .. 

,Macaristan da mecburi askerliğe 60 bin 
kişilik bir kuvvet toplıyacak ! 

Brüksel, 26 (Radyo) - Belçika harbiye nezareti, Anvcrs, 
Liyej ve Namor kalelerindeki efradın, bir müddet daha terhis 
edilmemeleri için lazımgelenlere seri emirler vermiştir: 

Londra, 26 (Radyo) - Macaristan'ın, pek yakında mecburi 
askerliği kabul etleceği ve ilk hamlede 60 bin kişilik bir 
kuvvet toplıyacağı, Buda peşte' den bildiriliyor. 

gayri kanuni mümessilleri ara
sından yalnız iki kişinin tev
kifi, birliiğin kasasından vaki 
yolsuzluklardan dolayı icap 
etmiştir. Yunanistan'da bütün 
İşçi merkezleri ve bütün san· 
atkarlar teşkilatları alınan ted· 
birleri büyük bir memnuni· 
yetle tasvip eylemişlerdir. 

HA RA Telefon 2573 

Sir Samoel Hoar Ccbelüt· 
tarık ve Malta üssü bahrile
rini teftiş edecek ve Akdeniz 
filolarına resim geç.id yaptıra
caktır. Bu münasebetle, f ngilız 
Akdeniz donanması Malta'da 
toplanmaktadır. 

·İş bankası 
Dün akşam 
bir ziyafet verildi. 

İbrahim Tali 
şehrimizde .. 

Savlav ve eski umumi mü· 

fcttişlerden İbrahim Tali, dün 

Romen bandıralı Sucava vapu
rilc şehrimize gelmiştir. 

1932 den 1935 e kadar 
sendikalar tarafından paraları 
verilen iki yüz iki bin ışçı 

teşkilatlanna dönmüşlerdir. 
Hükumet 8 saatlik iş müd· 
detini 80 iş koluna yaymış, 
kollektif iş konturatlarını ka· 
bul etmiş, ilk defa olarak 
asgari gündelik mikdarlarını 
tesbit eylemiş, Atina, Pire, 
Selanik, Volo ve Rhavale işçi 
teşkilatları binalarının satın 
alınması için on milyon drah
mi koymuş, hastalığa, sakat· 
lığa, ihtiyarlığa, analığa ve 

Müjde... Müjde... Müjde ... 
Yarm matinelerden itibaren 

Zafer ha) rnnıı ,.c siıwnıııuuz.ın 936·3 7 me\'simi ilk aı;ılUJa~ı 

şeref jno Lii) ü!. program 

Biitüıı hıııir halkıuın lıüyük abırsızlık ve lıcyec.ıııılu beklediği 
Türk 'ün ~dıaınctİııi tıırilıc altııı hnrflcrle ) az.ılmlı~ı kulırıımnnlık di) arı 
lonırü zafı rindco en·cl \'C sonra .•• 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözlü hadisat filmi - Çanakkale'de yapılan 

bütün merasim 
2 Vem~dik ıır ıulıısnl film müsahnka ııı<lıı lıiriı!f'iliği ihraz 

ederek Volpi kupa ıııı kıızanaıı 

YARALI KUŞ 
Paula Vesselg Reji. Villi Forst 

Fiatler 30, 40, 50, 60 kuruştur. 
Senn lıır ; 3 . .>. 7. akşamlan 9.15 fle. Cumartesi tenzilatlı 

matine i \C pazar günü unıumn 1 de ba,lnr 
tnlehc 

- ·:s;·-:·f;~ .,.~·-.,,,....... . _: .. · .. '# ~ • ... . • . . ... • ... - ··~. . 

Avelino, 26 ( Radyo ) -
Kral Vikt~r Emanoe) manev· 
raları teftiş etmiştir. 

Öğleden sonra kralın önün
de iki seçme fırka resim ge-

çid yapmıştır. M. Mussolini 
de bütün cepheyi 220 kilo· 
metre dahilinde teftiş etm:ştir. 

Mavilerin süvarisi, Kızılların 
1 ileri hareketini durdurmu~tur. 

Yeni hücum arabalarının tec
rübesi yapılmıştır. 

Bu manevralara Alman, 
Avusturya, Macar askeri he· 
yetlerinden başka bir Arnavut 
askeri heyeti de iştirak et· 
miştir. 

Orduya bütün Bakanlar, 8 
mebus ve 11 Ayan kumanda 
etmektedir. 

iş bankasının on ikinci se
nei devriyesi münasebetile 
lzmir şubesi tarafından, dün 
nkşam Şehir gazinosunda bir 
ziyafet verilmiş, \ alimız Fazlı 
Güleç, donanma amiralı Şük
rü, belediye reisi Dkotor Beh· 
cet Salih, bazı saylavlar, 
matbuat erkanı, banka müdi
ranı ve memurları, birçok 
tanınmış simalar, münevverler 
tüccarlar hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafet geç vakte kadar de· 
vam etmiştir. 

Yeni müdür Haki bu mü· 
nasebetle kısa bir nutuk irad 
ederek misafirleri selamlamış, 
Atatiirk'ün büyük dehasile ku· 
rulan eserin oniki sene z~rfın· 
da memlekette kazandığı yük· 

lbrahiın Tali'i vali Fazlı 
Güleç ile belediye reisi dok· 

tor Behçet Uzu ziyaret etmiş 

ve vapurda kendisine iadei 

ziyaret edilmiştir. Bugün vapur
la seyahatine devam edecektir. 

sek mevki elde ettiği muvaf· 

fakıyctleri işaretle, Atatürk'ü, 

ismet lnönü'nü ve Celal Ba

yar' ı hürmet ve şükranla an· 

mış, hararetle alkışlanmıştır. 

Milli bir eser olarak ifti· 

harla gösterip güvendiğimiz 

bankamızın yeni yılını biz de 

samimiyetle kutlularız. 
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t:ürk dili üzerin
deki c;alışmalar. 

• 
lbrahim Necmi Dilmen varılan 
neticeleri etraf lıccl izah ediyor 
Dünkü nüshamızda dil tet

kik cemiyeti genel sekreteri 
f brahim Necmi Dilmenin şim
diye kadar olan dil araştırma 
ve elde edilen neticeler hak
kındaki beyanatının ilk kıs
mını yazmıktık. Bugün de so-
nunu neşrediyoruz: • 

-2-
Varılan netice 

Böylece gerek maziden ta
rihi deliller yardımile bugüne 
gelelim, gerek halden bir fara
ziye ianesile maziye doğru 

yürüyelim, 'vardığımız netice 
şudur: Türkçe öyle zannedil
diği gibi Hindi Avrupai ve 
Hami • Sami lisanlarından ayrı 
bir dil değildir. Bilakis bun
lc.rın aranıp aranıp da bulu
namıyan ana kaynağıdır. 

işte bunun için son on ay
lık çalışmaların esası ve 
üçüncü Dil Kurultayının baş
lıca mihveri Güneş - Dil teo· 
risidir. 

Kurultaya misafir ecnebi 
dil bilginlerinin de bu teoriyi 
layık olduğu ehemmiyetle mü
talea ve takdir edeceklerini 
nağıdır. 

Ecnebi dil bilginleri 
Şimdiye kadar gelen sayın 

yabancı dil bilginlerile buluş
maktan ve birlikte çalışmak 
fırsatmı, velev kısa bir zaman 
için olsun, elde etmekten çok 
seviniyorum. Sovyetler Birliği 
Ulum Akademisinden gelen 
üç delegeden ikisi, yani pro· 
fesör Samoiloviç ve (Meşeani
nof), ve Polonya'da Varşova 
üniversitesi profesörü Zayonç
kovski, Fransadan gelen Mös
yö Jean Deny, bundan evellde 
görüşmüş olduğumuz değerli 

alimlerdir. İlk üçü geçen Ku
rultayda da bulunmuşlardı. 
Prusya akademisi azasından 
olan doktor Ziere ise daha 
1906da İstanbul iiniversitcsinde 
birlikte çalışmakla zevk dur 
duğum bir üstattır. Geçen ve 
bu Kurultaylarda bulunması 

bize de sevinç vermektedir. 
fngiltere'den gelen Sir Den

sion Ross ile iki sene evci 
Firdevsi ihtifalinden dönüşte 
mülakat fırsatı aramış, fakat 
bulamamıştım. Bu defa görüş
müş olmaktan çok sevindim. 
Profesörün ne kadar cazip bir 
şahsiyet olduğunu siz de ga
zetenizde söylüyorsunuz. 

Avusturya' dan gelen doktor 
Kiverziç ile üç sene evel An
kara' da bir kere görüşmüş· 
tüm. Fakat son aylarda 
epeyce mektuplaştık. Bu defa 
gelişi eski dostluğu canlandı
racak bir vesile oldu. 

Profesör Nemethi ilk defa 
şimdi yanınızda gördüm. Ta
vır ve muamelesi, bana ya
bancı yanında bulunduğum 
hissini vermiyor. 

Bunlardan başka şehrimiz
de bulunan Napoli Şark Ens· 
lilüsü profcsörii doktor Dom
Paçi ile lstanbul üniv<;rsitesin· 
de Latince ve İtalyanca pro
f~sörü doktor Ballarini ftalyan f 1:_iliğini ve Japonya Türk -

f
slarn Enstitüsü direktörü pro· 
e .. 
b·~o~ Okubo da Uzak Şark 
edgınliğini kurultayda temsil 

eceklerdir F . 
ransa' dan gelecek olan Su-

;erolog Hilairc de Barenton'u 
atar sabahı bekliyoruz. 

Bütün bu dünya dilcilik 
müınessillerile kurultayda bu
luşmak bizim için büyük bir 
zevk oluyor. Bu vesile ile di
limiz hakkında yüksek takdir
lerini gazetede mülakat şek· 
linde bildiren misafirlerimize 
ve bilhassa Türkçenin Latince 
gibi büyük ölçüde klasik bir 
dil olduğunu ifade eden Sir 
Dennison Ross'a çok müte
şekkirim. Hakikaten Türkçe 
menşei bakımından Latince 
gibi değil, hepsinden üstün 
klasik ve orijinal dildir. Te
orımız bunu isbat ediyor. 
Ümid ederiz ki dünya diciliği
de bu noktaya gelecektir. 

Dilimizde kullanılan ve ya· 
bancı sanılan kelimelere ge
lince bunlardan dilimizin muh
taç olduğu kelimeleri kaınu

sumuza alıyoruz, çünkü bun
ların Türkçe olduğuna kailiz 
ve Türk orijininden geldiğini 
isbat edebiliyoruz. Hatta bu 
bakımdan Arap, Fars, Grek, 

Latin, ilahire denilen dillerin ana 
1 

Türk dilinin birer lehçesi hük
münde kaldıklarını müşahede 

etmekteyiz. 
Dilimize suni kelime koy

mak yolunda bir teşebbüs 
asla hatırımıza gelmemiştir. 
Suni bir dil yapılmıyacağını 
ve yaşıyan bir millete suni 
olarak kelime kabul eltirilmi· 
yeccğini herkes bilir. Az, çok 
suni denebilecek yegane ke
lime yaratma işi, ( Lang Sa
vant) denilen ilim terminlerin
de olabilir. Bunu da aşağı 
yukarı bütiin dünya böyle 
yapmıştır. Bunun haricinde 
aldığımız vr. kullandığımız ke-
limeler hep dilimizin canlı 
varlıklarından alınmaktadır, 
suni de~ıildir.,, 

Derleme işleri 
Evelki kurultayda tarama 

dergisini takdim etmiştik. O 
ktınıltaydan bu kurultaya ka· 
dar bir kere "Kılavm: mesa
isi,, yapılmıştır. Heyetler top
landı, tarama dergisindeki ke
limeleri, arabi ve farisi zan· 
nettiğimiz kelimelere karşılık 
olabilecek sözleri ayırdık, seç
tik. Anket halinde gazetc1erde 
neşrettik. Gelen cevap ve 
mütalea!arı topladık. Hacınen 

küçiik fakat kıymet itibarile 
çok büyük olan "Cep kıla
vuzu,, unu çıkardık. 

Şimdi hemen tarama der
gisi kadar müsbet ve mühim 
olan biğer bir işin üzerinde
yız: 

"Derleme dergisi,, ... 
Derleme dergisi faaliyeti 

dediğimiz şey 3 senedenberi 
yurd içinde yapılan "Halk 
ağzından söz derleme ,, çalış
malarının verimini kitap ha
linde yurddaşlara sunmaktır. 

Bilirsiniz ki bu derleme 
işinde bütün vilayet ve kaza· 
lar vazife almışlardır. Köylere 
ve göçebe aşiretlerine varın· 
cıya kadar her yerden derle
nen ve lligatlcrimızdc bulun
mıyan halk si:lzleri evvela ka
za merkezlerinde, sonra vıla
yet merkezlerinde iki defa sü
zülerek mükerrerleri ayırdık· 
tan sonra kurum merkezine 
geliyor. 

Btt iki süzmeden sonra mer· 
keze gelen fişlerin adedi 150 
bini geçmiştir. Ben geçen ku
rultayda demiştim ki : "150 

---,.EH 1 R 
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Zafer D. Kurultayı 
münasebetile 

üzüm ve incir 
--------.- bayramı. 

u lk 
0

• ;,··h., . J Fiatlar Cok Sağlamdır, incir Fia-
8

. h n·· 
rıa e ı a çesınae •• ' ., • • • • ır eyet um. 
eğlenceler yapılıyor, tının yukselecegı Tahmın edılıyor. lupınar'a gidecek. 
kalabalık toplanıyor. 20 Ağustos'ta açılmış olan Üzüm piyasası çok sağlam 30 ağustos zafer ve tayyare 

iki gecedir. Halkevi bahçesi devam etmektedir. Her numarada bir kuruş bir yükseliş gö- bayramı günü Dumlupınar'da 
dil bayramı münasebetile çok rulmüştür. şehid asker abidesi önünde 
canlı geçmektedir. Bilhassa İncir fiatları da günden güne yükselmekte ve piyasa sağ· yapılacak merasime lzmir'den 
donanmamızın bandosunun dün lamlaşmaktadır. Alakadarlar hemen her gün dış memleketlerden bir heyet gidecektir. Bu he-
akşam bahçede konser vermesi, Üzüm ve incir siparişleri almaktadırlar. inhisarlar idaresi na- yete şehir meclisi namına aza-
bu geceye fevkalade bir hu- mına piyasadan Üzüm mübayeasma da devam edilmektedir. dan Nazif iştirak edecektir. 
susiyet, bir kıymet vermiştir. Aşağı nevi ve yağmur yimiş Üzümler, lnhisarlar idaresi tara-

İzmir'de güzel muzik dinle- fından 6,5 · 7,5 kuruştan satın alınmaktadır. 
mek bir zaman ve fırsat mes' e- Üzümlerin kalitelerine göre bugünkü fi atları şudur: 
lesidir. Bunun için ani olarak 7 numara 8,50 - 8,875 kuruş, 8 numara 9 - 9,50 kuruş, 
verilen bu konserden halkımı- 9 numara 11,5 - 12 kuruş, ve 10 numara 13,5 - 14 kuruştur. 
zın tamamen haberdar olama- Bu satış ve yükseliş vaziyetine bakılarak pek yakında yenı 
yışı bu güzel muziği dinlemek fiat yükselişleri beklenmektedir. 
fırsatını kaçırtmıştır. ======--------

Bando saz itibarile çok dol- M A H KEME l ERDE: 
gundu. Bilhassa baslar, ban· 
doya bir canlılık veriyordu. 
Oboa'nın sesi, klfırnet ve flü· 
tün varyasyondaki güzelliği 

nazarı dikkatı celbediyordu. 
Kıymetli ve muhterem ban

do şefinin idaresile kuvvetli 
bir birlik, bir anlaşma hüküm 
sürüyordu. Çalınan eserler me
yanında Verdi'nin (Ayda) ope
rasının en güzel motifleri, 
"Suit Kokazyen,, ateş şarkısı, 
Çardaş Fürstin, ve en sonunda 
da "Eski dost,, (Aite Kame
rad vardı. Bu meyanda Halk 
evinin amatör caz orkestrası 
arada bir. iki kıvrak fokstrotla 
halkı dansetmeğe heveslendiri· 
yordu. Velhasıl gece ıyı ve 
çok neş'eli geçti. 

Öğrendiğimize göre bu ak
şam da cazla beraber birçok 
oıta oyunları, numaralrır ve 
eğlenceler tertib edilmiştir. 

Halkevinde konf e. 
rans ve konser 

Önümüzdeki Perşembe günü 
akşamı saat 20,30 da büyük 
Türk Dili inkılabı mevzuu iize
rinde Ömer Çavknylar tara
f ındnn Halkcvinde bir kon
ferans verilecek ve bu kon
feransı bir konser takibedc
cektir. Blitün yurddaşlarımız 
bu konferans ve konsere 
davetlidirler. 

Kaza 
Şoför Yanya'lı Vasıf, Kara· 

taş'ta idare ettiği otomobilini 
cadde üzerinde dolaşan dört 
yaşlarında Marko adında bir 
çocuğa <,'.arptırmış ve ynralan
masına sebebiyet vermiştir. 

bin fişten yüzde 1 O hesabile 
15 bin kelime çıksa çok se
vineceğim ... " 

Halbuki bu fişlerden tah
minimin çok fevkinde kelime 
çıktı. Şinıdiyc kadar elimden 
geçen 80 bin fişten 20,000 
den fazla kelime çıkmıştır . 

Demek benim 15,000 Zan· 
nettiğim şey 50 bini bulacak 
ve belki de geçecektir. Hal
buki henüz liigate geçmemiş 
15 biıı kelime bile dil için 
bir hazinedır. 

Şimdi derleme dçrgisini 
basmnğa bnşladık, 6 forması 
hasılmışlır. Birinci formasını 

niimune olarak kurultayda da
ğıtacağız. Yeni dergi birkaç 
cild olacaktır. 

Bu, dünya dil bilgisinde 
çok mühim tesirler uyandıra· 
caktır. Çünkü ilk defo bir 
millet kendi ana dilini kendi 
halkının ağzından toplamış 

oluyor. Derleme .dergisi ilk 

Ovacık köyü cina
yeti davası 
-------------

Müddeiumumi Reşad'la Mustafa
nın 15 er sene hapislerini istedi 
Çeşme kazasının Ovacık kö

yünde Mehmed'i öldürmekle 
mazun lbrahim oğlu Meh
med'in muhakemesine, şehri
miz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Çeşme mah
kemesi tarafından istinabe su-
retile ifadeleri alınmış bazı 
şahitlerin yazılı ifadeleri okun-
muştur. 

Bu şahitler, maznun Meh
med'le Nigar adında bir kız 
arasında münasebet bulunma· 
dığını bildiriyorlardı. Fakat 
bunlardan bazıları da maznun 
Mehmed'in, Nigarla evlenmeğe 
talih olduğunu, hatta iki beşi· 
birlik başlık bile verdiğini 

söylemişlerdir. 

Suçlunun vekili, maktul Meh
med 'in bu vak'a olmazdan 
cvel bir akşam maznun Meh
med'i pusuda beklediğini söy· 
!emiş ve demiştir ki: 

- Müekkilim zannile ora
dan geçen bahriyeli lsmail 
adında birini yakalamış ve: 

- İsmail sen misin, ben 
Mehmcd zannetmiştim. De
miştir. Gene pusuda beklerken 
İlyas adında birinin de ora
dan geçerken ayni şekilde 
pusudaki maktul Mehmed 
tarafından tutulduğunu ve 

varlığını göstermek için aka
demik çalışmanın en güzel 
bir nümunesi ve en mühim 
bir ilim vesikasıdır. Tasavvur 
edin bir milletin ağzında kul
lanılan ve henüz lfıgatlerine 

geçmiycn 40 bin kelimeyi tes· 
bit etmek ... Bu derleme der· 
gisini tamamlıyan bir de folk
lor derlemesi yapıyoruz, Bu· 
rada bütün halk masallarını, 
halk itikatlarını, manileri, koş· 
maları, tekerlemeleri, büme
celeri topluyoruz. Bize bu hu· 
susta l 0,000 den fazla fiş 

gelmiştir. Bundan başka bir 
de konuşma dili senleksi an
keti yapıyoruz. 

Bundan sonrada daha bü
yük iş olan büyük bir "Türk 
lehçeleri lUgati,, hazırlıyacağız. 
Lakin bu müstakbel mesai
mizi teşkil edecektir.,. 

Kurultay beş altı gün süre
cektir. Lüzum görülürse uza
tılması ihtimali vardır. 

sonra bırakıldığını, kasdının, 
müekkili Mehmedi öldürmek 
olduğunu söylemiş, İsmail ve 
llyasın dinlenmelerini iste-
miştir. 

Mahkemece bu şahitlerin 

Çeşme mahkemesi vasıtasile 
ifadelerinin alınmasına karar 
verilerek muhakemenin de
vamı başka birgünc bırakıl-

mıştır. 
ıeı 

"' * Karaman sokağında Kay-
seri'li Ali'yi öldürmekle maz· 
nun Reşad ve Mustafa'nın tnu· 
hakemelerine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. İddia makamını iş
gal eden müddeiumumi mua
vini Ali Akkaya, dünkü cel
sede iddiasını ~erdetmiş, maz· 
nun Reşadın biri kati ve bir 
kaçı yaralamak, diğerleri de 
muhteJif suçlardan olmak üzere 

(13) sabıkası bulunduğunu, katil 
suçundan mahkumiyet müdde
tini doldururken cezasının tecil 
edilmiş olduğunu ve Must~

fa 'nın da birkaç sabıkası bu
lunduğunu söylemiş ve son 
cinayetten dolayı Türk ceza 
kanununun 448 inci maddesi 
mucibince cezalandırılmalarını 
istemiştir. Müdafaa için muha· 
keme 2 Eylüle bırakılmıştır. 

Tenzilatlı 
biletler mes'elesi 

Dün, matbaamıza gelen hır 
kariimiz, Devlet deıniryolları
nın bu ayın 25 inden itibaren 
satışa çıkardığı yiizde eli: ten
zilatlı biletlerinden istifade 
ederek Aydın'dan şehrimize 
geldiğini ve 15 gün müddeti 
olan bu biletle memlekette 
bir seyahat niyetinde olc.luğu· 
nu, ancak buraya geldiği za· 
maıı, 1 eylulden evel bu bi
letle seyahat edemiyeccği c • 
vabını aldığını söyledi. 

Devlet deıniryolları işlet· 
mesinden selahiyetteır bir zat
tan keyfiyeti sorduk. Bize şu 
izahatı verdi: 

- Bu biletler halkımızın 
kanayıra gelebilmesini temin 
içindir. Panayır 1 eylulde açı· 
lacağına göre, bu biletle an
cak o tarihten sonra fzmir' den 
diğer yerlere gidilebilecektir. 

Orta mektep 
muallimleri .. . 

Denizli lisesi muallimlerın
den Namık, lzmir Karataş 
orta mektebinden Feri de, Uşak 
ortasından Salih, İzmir Buca 

orta mektebinden Gültekin, 
lzmir kız muallim mektebin-

den Li.itfiye, Ödemiş ortasııı
dan Zeki, lzmir kız muallim 

mektebinden Vedide ve Ser-
gama ortasından Kemal'in 

maaşları 30 liradan 35 liraya, 
İzmir kız lisesinden Mediha, 

Mahmure, lzmir kız muallim 
mektebinden Fazilc, Denizli 

lisesinden Celaleddin, lzmir 
erkek mualliminden Ali Kemal, 
Manisa orlamektebinden Ab-

dülkerim, lzmir erkek lise
sinden Nafiz ve Zeki, İzmir 
kız lisesinden Saadet ve Mü-

nife, lzmir kız mualliminden 
Nezahat, lzmir erkek lisesinden 
Niyazi, erkek mualliminden 

Eşercf lzrnir Erkek Lisesinden 
Cemil'in maaşları yirmibeş lira· 
dan 30 liraya, Ayvalık orta

sından Sıtkı, İzmir Kız mual
liminden Nimet, Manisa orta-

sından Meliha, Denizli Li
sesinJen Nesrin, Aydın or
tasından Halil Nesimi'nin ma

aşlan yirmi iki liradan 
yirmi beş liraya, Denizli lise· 

sinden Ufuvet, lzmir Karataş 
ortasından Sclahiddin, Akhi
sar ortasından Zühtü, lzmir 

kız mualliminden Kadriycnin 
maaşı yirmi liradan yirmi iki 
lirnya nakledilmiştir. 

147 Seyyah 
geldi 

Bir kısım kadınlar 
yarı çıplaktı. 

Dün Romen bandıralı Su

cova vapurile Köstence' den 

şehrimize 147 seyyah gelmiş· 

tir. Seyyahlar, şehri gezmış
lerdir. 

Muhtelif tebaalara mensup 

olan bu seyyahlar arasında 

açık saçık giyinmiş bir çok 

g enç kadınlar vardı. Vapur 

Marsilya'ya gidecektir. 

B•J hususu , gazefrlerle ve is· 
tasyondaki ilanat tahtalarına 
yazılmak suretile müteaddid 
defalar ilan edilmi~tir, 

istasyon memurluklarına da 
lazııngelen eınır verilmiş ve 
bugüne kadar yüzde elit ten
zilatlı bilet satın almış olan 
kimselerin hakkının kaybol
maması için de, halk ticaret 
bileti ile aradaki fark alınarak 
tebdili kararlaştmlmıştır. 

Bu suretle bilet alanlar Dev
let demiryolları idaresine mü· 
racaalla biletlerini değiştire
bileceklerdir. 
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Siyaset ve Aşk ~'-h,-ben-de __ I, 

pehlivan olaydım! 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Arkadaşlar oturmuşlar, tatlı 
tatlı, pehlivanlığı ve pehle
vanları konuşuyorlardı. Bir 
pehlivan olamadığıma ne ka
dar yandım, tasavvur ede· 
mezsiniz? 

- Başkaları bana lazım de· 
ğil ben kendimden başka hiç 
bir şey düşünmiyorum. Bunun 
için size son tekliflerimi yapı· 
yorum; Ya bana bir miktar 
daha para verirsiniz, yahud 
ben de her şeyi haber veririm! 

Bu kadın bu hiddet halin
de her zamandan güzeldi. Stu
ber bu güzelliğin tesirleri altın
da kaldı; fakat yaklaşan tch
lüke aklını çabuk başına ge
tirdi. Yumruğunu masaya kuv
vetle vurarak: 

- Tehdide lüzum yok! Diye 
bağırdı. Çünkü bende sizi 
susturmak için mukabil ted
birler alacak mevkideyim! 

- Yoksa, beni de Pibu
let' e mi benzeteceksin! 

Vaziyet cidden mühim ve 
nazikti. Bu kadm artık edeb
sizlik ediyordu. Casus gözle
rini güzel Lüsi'nin gözlerine 
dikti ve: 

- Eh ... Dedi. Yeter artık! 
Daha fazlasına tahammülüm 
yoktur! 

- Bana bak. Bana karşı 
o köylü kıza yaptığın gibi ha
reket kolay değildir! Ben onun 
gibi saf ve budala değilim. 
Ben biliyorsun ki silahsız gez
mem, hem silahım , hem de 
polis düdüğüm vardır. Saray
da bile sadık ve samimi dost
larım vardır. Ba11a bak, bir 
köyden yeni gelmiş bir piliç 
değilim! Bana Londra yolule 
Berlin'e gitmek tavsiye edi
yorsunuz. Zavallı dostum bu 
tavsiye ile varmak istediğiniz 
neticeye hiç ıbir vakit vara
mıyacaksınız .. 

Casus Stuber ilk fırsatla 
üzerine atılmıya hazır idi. Bu
nun için genç kadını gözün
den biran ayırmıxordu. Fakat 
Lüsi'de vaziyeti adamakıllı an
lamış, ihtiyattan biran bile 
uzaklaşmıyordu!" 

Lüsi bu ihtiyatlı hareketle 
yavaş-yavaş kapıya kadar git
miş arkasını kapıya vermişti. 

Ve: 

- Şimdi bana cevab veri-
• niz, bana istediğim parayı mı 

vereceksiniz, yoksa sizi haber 
vereyim mi? Diye sordu. 

Casus, me'yüs bir tavırla: 

- Para.. Para.. Daıma pa
ra .. Fakat bende kasalar do, 
lusu para yok ki.. Dedi. 

- Bana bir sened veya 
havale veriniz. Fon Der Golç
tan ben bu sencd muhteviya
tını alırım .. 

- Bunu da yapamam. 
Stuber, ayni zamanda bu 

..................... ~ .. 
ANADOLU , ____ _ 

GÜnlük siyasal gazete 

alıip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi lll'Şri}nt \C )azı işll'ri 

nıiidürü: Hamdi üzlıN 

ldıırı~hane,.i: -

İzmir ikinci Be) l('r sokağı 
C. l_lalk particıi binası içinde 

Telgraf: lzmir A~ADOLt..; 
Tdı-fon: 2776 -- Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTI 
Yıllığı 1200, nltı aylığı 700, üç 

ııy lığı 500 kuruştur 
Y nbancı memleketler için sendik 

nhonl' ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kuru~tur -Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 
·~ --
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korkunç kadının üzerine atıl
mak istedi. Fakat Lüsi, fev
kalade bir çeviklikle el çanta
sından bir tabanca çıkardı, 
casusa nişan alarak: 

- Geril Diye bağırdı. 
Casus, bu defa masası üze. 

rinde bulunan bronzdan ağır 
bir kürreyi aldı, maksadı Lü
si' nin başına fırlatmaktı. Lüsi 
bunu da gördii ve: 

- Elindekini yere bırak, 
yoksa gebertirim! 

Dedi. 
Casus bu son emre itaat 

etti, elindeki bronz kürreyi 
yere bıraktı. 

Lüsi burada daha fazla kal
maktaki tehlükeyi takdir etti 
ve :kapıdan, elinde tabanca 
olduğu halde çıktı. Ve geri 
geri seri adımlarla sokak ka
pısına kadar çıktı, arabasına 
bindi ve: 

- Eve! Emrini verdi. 

Fakat bu hadiselerin geç
mekte olduğu sıralarda Klod 
Loren sokağında bir polis 
vak'ası geçiyordu. 

Kont Latür Dö Pen, dostu 
Kont Gramon'e dediği gibi, 
Lokantadan Lüsi'nin nazarı 

dikkatini celbeden vaziyetini 
Dük Lodovik'e haber vermek 
için çıkmıştı. 

Ve bunu hemen Dük'e ha
ber verdi. Lüsi'nin bu akşam 
tiyatroya gitmesine mani olan 
iş aceba ne olabilirdi?. Dük 
Loclovik bunun için Stiiber'i 
sıkı bir nezaret altında bulun
durmak hususundaki kararını 
daha kuvvetleştirdi; Lüsi Dö 
Kola her halde Stüber ile bu
luşacak idil 

Dük Lodovik, Kont Dö La 
Tür'e: 

- Siz arabanız ile Pontiyu 
sokağının köşesinde duralım. 
Buradan Lüsi'nin evini göz 
hapsinde bulundurabiliriz. Lü
si yaya veya araba ile çıktığı 
takdirde uzaktnn takip ediniz, 
nereye girdiğini de iyi teshil 
ediniz! Dedi. 

- Sonu var --------- ----
Marmaris - Datça 

yolu acıldı. , 
Muğla, 25 (A.A) - Çok 

kayalık ve arızalı olan 95 ki
lometrelik Marmaris - Datça 
yolu iki buçuk ay içinde ta
mamlanarak geliş geçişe açıl
mıştır. İlbay komutan ve da
vetliler otomobillerle Datça'ya 
gitmişler ve şimdiye kadar 
tekerlekli vasıta yüzü görmi
yen Datça'lıların sevinci ara
sında açılı~ resmini yapmış
lardır. 

Kız lisesi 
müdürlüğü .. 

Şehrimiz Kız lisesi müdürü 
Haydar, bu mektebin tarih 
muallimliğine tayin edilmiş ve 
lise müdürlüğüne de Ankara 
lisesi müdürü Necmiddin Ha
lil tayin edilerek f zmir' e gel
miş ve vazifesine başlamıştır. 
Ayni zamanda edebiyat mual
limliği vazifesini de görecektir. 

Baytarlar ar.asında 
Şehrimiz gümrük baytar 

müdürü Osman vilayet müca
dele baytarlığına ve Gümüş
hane baytar müdürü Ali Avni, 

ANADOLU MATBA.ASI!\'DA izmir gümrük baytar müdür-

1•--•B•A•S•lmııLl•HliŞ'•I'J•R--·- · lüğüne t'ayin edilmişlerdir. 

insanın tanınmış bir kafa 
adamı olmaktansa, müthiş bir 
pehlivan, boğa gibi bir mah
lıik olarak doğup yetişmesi, 
ne büyük bahtiyarlıktır? Şu 
Cim Londos denilen Yunan 
pehlevanı, güreşe güreşe bir
buçuk milyon dolar yapmış. 

Sonradan dolar gürültüleri ve 
banka oyunları arasında hep
sini kaybetmiş. Etmiş amma, 
hemen bazuları sıvamış, 200 
kadar güreş daha yapıp gene 
birbuçuk milyon dolar topla
mış oooooh, ne ala? Pehli
vanlık gibi büyük bir servet 
kaynağı varken başka şeye 

ne hacet? Bundan başka, her
kes, pehlivanlık maceralarına 
ve pehlevanlara karşı büyük 
bir sempati taşıyor. Hele ma
ruf bir pehlivan olunca, in-
sana, sanki dahi geçiyormuş 
gibi bakıyorlar. 

Vaktile Kare\ Ahmed na
mında bir pehlivan varmış. 

Kalkmış, Avrupa'ya gitmiş. 
Ayağında şalvar, belinde ku
şak, başında yarım tertip bir 
sarık! 

Bir müddet sonra lstanbul'a 
döniince ne baksınlar: 

Kolunda bir Fransız kadını, 
sırtında frak, başında hasırlı 

fes, şık bir kıyafet.. 
Fakat Kara Ahmed'de ya

manm1ş. Karşısına kimi çı

karmışlarsa hepsini azami ya
rım saatte kıvırıp geçmiş. 

Nihayet Gulam pehlivan 
namında birini getirmişler. 
Bu pehlivan yaman, dev az· 
ması gibi birşeymiş. Kara 
Ahmed, ikimiz de müslüma
nız, biribirimizi pek hırpala
mıyalım, demiş. Fakat Gulam, 
böyle şey olmaz, er meyda
nında herşey var, cevabını 
vermiş. Güreş tam birbuçuk 
saat sürmüş. Nihayet Kara 
Ahmed, herifi kolunu, bacağını, 
kaburgalarını kırarak yola ge
tirmiş... Allah, ya insana böyle 
bir kuvvet vermeli veyahud 
böylesinin eline düşürmeme
lidir ... 

Bizde eski pehlivanlar, gü
reşecekleri günün sabahı bol 
soğanlı bir domal salatası yer, 
ağızlarına başka birşey almaz
larmış. 

Bir vakitler lzmir'e Alman 
pehlivanları gelmiş. Arkadaş

lardan biri gidip kendilerini 
ziyaret etmiş. Bakmış ki, ek
zersiz yapıyorlar. Bizim peh
livanlara gidip; 

- Aman -Demiş- Alman
lar çok çalışıyorlar. Siz ne 
yapıyorsunuz? 

- Hiç -Demişler- güreş gü
nü hazırlanırız. 

Filhakika güreş günü gidip 
bakmış ki, bizim pehlivan
lardan birini arkadaşları yere 
yatırmışlar. Bir koğa zeytin
yağı almışlar, avuç avuç ha bre 

vücuduna sürüyor ve adelatı oğu
yorlarmış. Yani herşey bun
dan ibaret! 

Gene birgün bizim pehli
vanlardan bıri, Amerika' da 
bir sporcular müessesesine 
girmiş. Bakmış ki, boks yapı· 
yorlar. Meraklanıp sormuş, 
onlar da anlatın ışlar. Bir aralık, 

- Sen -Demişler· s'por y'a-

Fransa'daf Ciüniin IAlman-Fra~s!z 
• ' • Doktor Şaht Parıs te 

iki mes eleSI Paris, 26 (Radyo)-Alman 
bankası müdürü Doktor Şaht 
bu sabah Bank dö Frans'ı zi

Almanya)1a karşı müdafaa ter
tibatı alınıyor. Her devlet Lon
dra ya murahhas gönderecek .. 

yaret etmiş ve M. Laber'i ile 
bir buçuk saat görüşmüştür. 

Bundan sonra Alman'ya sefa
rethanesine gitmiştir. 

Öğleyin M. Laberi Doktor 
Şaht şerefine bir ziyafet ver
miştir. Bu ziyafette Fransa 
ricali ile Alman sefiri ve sair 
Alman'lar hazır bulunrituştur. 

Paris, 26 (Radyo) - İki 
mühim mes'ele Fransa'da gü
nün mes'elesi halindedir. Bun
lardan biri, Almanya' da as
kerlik müddetinin tezyidi ve 
bir seneden iki seneye çıka-
nlması. 

Diğeri de ispanya mes' ele
lerinde bitaraflık işidir. 

Bütün devletlerin muvafa-
kat cevabı vermeleri üzeı ine, 
başbakan M. Blum ve dış 
bakan M. Delbos birleşerek 
alakadarlarla vaziyeti tetkik 
etmişlerdir. Ren havzasında 
Almanya'nın fevkalade hazır

lıkları hasebile Fransa' da mü· 
dafaa tertibatı alınmasına 

karar verilmiştir. 
İspanya .bitaraflığı mcs'

elesine gelince: l:'f alen on beş 
hükumet bu bitaraflığı kabul 
etmişlerdir. O kadar,ki bazı 
devletler şimdiden silah ve 
mühimmat iizerine ambargo 
koymuşlardır. Şimdi de 1tal
ya'nın ambargo koyması bek
lenmektedir. 

Bütün devletler ambargo 
koyduktan sonra her devlet 
Londraya birer murahhas gön
derecek ve bitaraflık işleri bu 
komite tarafından görüşüle

cektir. 
lngiltere'nin Lizbon sefiri, 

Portekiz hükumetine de am
bargo kararını kabul etmesini 
teklif etmiştir. 

Paris, 26 (A.A) - Radikal 
meb'uslardan M. Leon Archim
band Pari Soir gazetesinde 
yazıyor: 

Son karara göre Alman'ya
nıiı elinde bir milyon iki yüz 
bin kişilik muallem ve teçhi
zatı mükemmel bir ordu bu
lunacaktır. Öyle bir ordu ki 
silahları mükemmel birinci 
neviden. 

Fransız halkı silah altında 

bulunan Fransızların hakiki ve 
sahih miktarını biliyor. Ve bu 

1111a••rmı .......... ısm .... ~ .... 
par mısın; 

- Yaparım amma, yalnız 
güreş bilirim. 

- Zararı yok, gel sana 
tarif edelim. Boks ta yap! 

Türk pehlivana boksu biraz 
tariften sonra, eldivenleri ver
mişler ve galiba alay olsun, 
diye kendisini bir Alman bok
sörün karşısına dikmişler. Al
man, bizimki daha kımılda· 
madan çenesine burnuna beş 
on tane vurunca, Türk peh
livanı, yüzünün sağ tarafinı 

çevirip kemali metanetle bu 
yumruklara hedef vermiş. Al
man, basmış yumruğu, vermiş 
yumruğu!.. Fakat bir aralık ı 
bizimki biçimine getirip Al- 1 

man'ın suratı ile karışık topu 
topu bir tane sallamış ve ko
ca boksör, düşüp bayılmış, 
yarım saat sonra ayılm1ş .. 

Tatlı, tatlı bahisler .. Hülasa, 
insanın iri-yarı, güçlü kuvvetli 
bir pehlivan doğması, baba
dan milyonlar ve çiftlikler 
tevarüs etmesi demektir. Ah, 
ben <le bir p-ehlivan olaydım! 

Çimdik. 

hususta ısrar etmiyeceğim. 
Yalnız şuna nazarı dikkati cel
betmek isterim ki Cezayir' de, 
Tunus'ta ve diğer müstemle
kel~rde ve bilhassa Madagas
gar' da ve Hindi Çini' de bu
lundurmağa mecbur olduğu 
asker miktarı gözününe geti
rilecek olursa Fransa'nın ana 
vatnndaki ordusu miktarının 

Alman ordusunun pek çok 
dununda olduğu görülür. 

Maginot hattına malik oldu
ğumuz bir hakikat olduğu gibi 
dünyanın en mükemmel tank
larına ve tayyarelerine malik 
olduğumuz da doğrudur. Bu
nunla beraber M. Hitler'in 
ittihaz etmiş olduğu hattı ha
reket bizi ciddi bir teemmüle 
sevketmektedir. 

Dalgınlığa kapılmamız ica
betmez. Bütün soğuk kanlılı
ğımızı, sükfınetimizi muhafaza 
etmeliyiz. Memleketimizde as
keri hizmet miiddetinin uzatıl
ması ınevzuubahs olamaz. Fa
kat bu vaziyet karşısında Sov
yet Rusya ile ittifakımızı mu
hafaza etmek ve hemen ltalya 
ile mukarenet tesis etmek mec
buriyetindeyiz. Bütün Avrupa
nm bize karşı muarız bir va
ziyette bulunması bizim işimize 
gelmez. Akdeniz'in iki büyük 
devleti kolaylıkla anlaşabilirler. 

t Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kcmeraltında Hi

lal, Güzelyalı'da Güzelyalı, 
Tilkilikte Faik ve Eşrefpaşa-

Bu akşam Doktor Şaht Al
man sefarethanesinde mukabil 
bir ziyafet verecektir. 

Berlin, 26 (A. A) - Eko
nomi Bakanı ve Alman ban
kasının eski '1.irektörü M. Şaht 
tayyare ile Paris' e gitmiştir. 

Şaht bilhassa Fransız bankası 
direktörü ile görüşecektir. 

Doğum 
Gazetemiz idare memuru 

Husamittinin baldızı Kadriye
nin bir erkek çocuğu doğur
duğunu sevinçle haber aldık. 
Yavrunun babası Reşad'la 
anasını ve arkadaşımız Hüsa
meddini kutlular, yavrunun 
uzun ömürlü olmas1N temenni 
ederiz. 

,. ' 
Açık teşekkür 

Çok güç ve ıstıraplı bir 
doğum vaziyeti karşısında 
baldızım Kadriye'yi büyük 
bir felaketten kurtaran, ha
zakat ve çok fedakarane hiz
metlerde bulunarak yirmidört 
saat uyku uyumadan bu do
ğum için çalışan belediye 
ebelerinden Eşref Ünver'e 
teşekkürlerimi alenen sunmayı 
bir vazife bilirim. 

Anadolu gazetesi 
idare memuru 
Hüsameddin 

da Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. \... __________ _/ 

~ ...... mwmEEmil:~um•m111MSBliillm'~+wm1•K'l#'l#:M!IDIEM .. ııımm•,..ır:aı:ın .... • ....... ,~ 

Yusuf Rıza Okulu 
ES K 1 

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

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

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

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

itibaren başlanacaktır. 

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

~MZIEl·*•*!!El!iiR!lllll .. m:~•ı:ıımı .. 1!11 ........ ım:ı ...... m•••ı.ı••-.. ı• 
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Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete lıeyeli getirmiştir. 

. Bu akşamdan itibaren 

t:ürkovaz. Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 
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,_ ...... _____ · ·~Madrld Tebliğ memurları ve 1 Borsa 
Birinci Fransova Düştü mü? tahsildarlar arasında ·-0-zü-m -sat-ışla-rı:----1 

BÜYÜK TARİHİ TEFRiKA -B-aş-ı -,i;;i· sahifede - --------- Ç. Alıcı K. S. K. 
Moskova, a5 (A.A) - Tas Maaştan ücrete gec, irilecek ve müdde- 716 Alyoti bira. 7 25 1 

Ç · F. Ş dd. B ı· "'/ 542 Y. 1. Talat 8 75 1 evıren: . emse ın en ıog u Aı·ansı bildiriyor: 
tini dolduranlar tekaüt edilecekler. 295 K. Kazım 8 1 

71 
cocukları esarette • 

unutmuslardı .. 
Fransova'nın rehin 

Fransızca' yı -------- ~ 

- 25 -
Küçük esirler 

Şarlken, kral Fransova ye
rine rehin aldığı iki küçük 
prense çok fena muamele 
yaptı. Bunları Afrika' dan veya 
korsanlardan alınmış esirler 
'gibi muameleye tabi tuttu. 

Ne olur ne olmaz diyerek 
ve firarlarına meydan verme
mek için Kasti! dağlarında, 
en sarp ve haşin bir yerde 
bulunan bir şatoya gönderdi. 

Bu şato, bir kartal yuvasını 
andırıyordu. En kaba ve haşin 
askerleri bu iki ç-:>cuğa muha
fız tayin etti. 

Çocuklara sade lspanyol'ca 
hitab ediliyordu. Zmdancılar 
bu iki esirin henüz hiçbir şey
den haberleri olmıyan iki ço
cuk olduğunu unutmuş gibi 
hareket ettiler. Yanlarına dost 
veya düşman hiçbir kimseyi 
sokmadılar. 

Bizzat kraliçe Eleonor, yani 
çocukların müstakbel üveği 
annesi de çocuklarla temas 
kolayını bulamadı! 
Kamlrey' de iki ihtiyar kraliçe 
müzakerata başladıkları zaman, 
Fransova'nın annesi pek bü
yük güçlükle emin adamların· 
dan birisini çocukların yanına 
göndermek müsaadesini ala
bildi. 

Bu emin adam, pek büyük 
meşakkatlarla Pedrazza şato
suna varabildi; şatonun ku· 
mandam, vesveseli ve çok 
kötü bir adamdı. Bunun için 
ancak uzun müzakere ve mü
nakaşalardan sonra validei 
kralinin bu emin adamının 
çocukların yanına girmesine 
müsaade etti. Fakat kendisi 
de beraber olmak şartilel 

Birçok dehlizlerden geçti· 
lcr, birçok merdivenlerden inib 
çıktılar, nihayet alçak bir kapı 
önüne geldiler. 

Kapı açıldı. Kral Fransova
nın memuru mahsusu gayet 
az aydınlatılmış ve çıplak bir 
odaya girdi. Sefil bir surette 
giyinmiş, benizleri sarı ve 3 
metre kalınlıkta dıvara oyul
muş ve demir parmaklıklı pen
çerenin kenarına oturmuş iki 
zavallı gördü. 

Çocukların kucaklarında bi
rer küçük köpek vardı. 

Bu adam validei kraliye 
gönderdiği mektupta der ki: 

"Burası, ancak en büyük 
canilere yaraşan bir yerdi. 
Benim sinyorlanm gibi iki 
küçük masumun burada bulu
nuşu yüreklerimi yaraladı ve 
gözlerimden hemen yaşlar bo
şandı!,, 

* Validei kralinin emin adamı 
teessürüne hakim olmağa ça
lışarak çocuklara yaklaştı ve 
büyük annelerinin selam ve 
rnuhabbetini tebliğ etti. Cere
Yan eden müzakereleri haber 
Verdi; yakında Fransa'ya dö
nebileceklerini mjdeledil 

Veliahd, mahzun bir tavırla 
bunları dinledi. Sonra muha
fızlanndan birisine dönerek 
lspanyol' ca: 

d - Adam akıllı anlıyama
ırn. Eğer babam kralın me

~uru mahsnsu lspanyol' ca bi
~~orsa, bana bu dilden söyle

•klerini ~tekrarlasın! Dedi. 

Memuru mahsus, veliahdla 
kardeşinin dört sene gibi uzun 
süren bir esarette kendi dille
rine yabancı ı.. aldıklarını tees· 
sürle gördü ve vaziyeti çocuk· 
lara f spanyolca izah etti. 

Çocuklar, fspanyolca olarak 
babaları, büyük anneleri, hala 
ve kardeşleri hakkında birçok 
şeyler sordular; cevaplarını al
dılar. 

Fransova, artık büyümüş 
olan çocuklarının boy ölçüle
rini öğrenmek istemişti; me
muru mahsus çocukların boy
larını ölçmek için ileri gidince, 
şato kumandanı mani oldu ve 
bundan sonra, bütün ricala· 
rına rağmen memuru mahsus 
çocukların yanına bir daha 
sokulmadı. 

Bunun üzerine şatoyu terk 
etti. küçük prensler kur
tulmak için on ay daha bek
lemek mecburiyetinde idiler. 

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

Rebeka ----......... __ 
Ali adında biri 
tarafından kacırıldı. , 

Namazgahta bir kız kaçır
ma vak'ası olmuştur. Etem 
oğlu Ali adında 17 yaşlannda 
bir genç, Yako kızı 16 yaşın
da Rebekayı kaçırmış ve kir-
letmiştir, Rebekanın babası 
Yako, Ali aleyhine dava aç
mıştır. Tahkikatımıza göre Re
baka vak'ayı şu suretle an
latmaktadır: 

- Ali ile iki seneye yakın 
bir zamandanberi sevişiyoruz. 
Nihayet birbirimizle evlenme
ğe karar verdik, fakat ba
bamla anam, Ali ile evlenme
me razı olmıyorlardı. Salı 

günü kendisile Namazgahta 
evimiz civarında buluştum ve 

ona kaçmak istediğimi, ba
bamla anamın, beni kendisine 
başka türlü vermiyeceklerini 
söyledim. Birlikte Karşıyaka
ya gittim, geç vakte kadar 
gezdik, sonra benim teklifim 
üzerine Alinin evine gittik. 
Gece Alinin evinde kaldım ve 
kendisini çok sevdiğim için 
rızamla teslim oldum. O da 
beni seviyor ve evleneceğiz. 
Yaşım 16 değildir, vakdle 
nüfusa küçük yazdırmışlardır. 
Şimdi yaşımı büyüteceğim ve 
Ali ile evleneceğim. 

Babası Yako ise, kızının 
henüz 15 yaşında bulunduğu
nu iddi etmektedir. 

Sulh ceza hakimliğince is
ticvap edilen Ali tevkif e<.lil
miştir. Tahkikata devam olu-
nacaktır. Rebeka iri yarı, sa
rışın ve güzel bir kızdır. Ya
şını usulen büyütünce Ali He 
cvlen~cektir ve o vakit Ali
nin de serbest bırakılacağı 
tahmin ediliyor. 

Balıkçılar arasında 
Birinci kordon' da balıkha

nede balıkçı lzmir'li Muzaff cr 
ile seyyar balıkçı Aydın'lı 
Hayım arasında balık selesi 
yüzünden kavga çıkmış, Mu
zaffer, yanında taşıdığı 14 
santim uzunluğundaki bıçakla 
Hayım'ı yaralamak istemişse
se de saldırdığı bıçak boşa 

gitmiştir. Muzaffer zabıtaca 

tutulmuştur. 

Dışişleri komiseri Litvinof 285 A. B. üzümcü 8 25 11 
dün Fransız maslahatgüzarı Maliye Vekaleti teşkilat ve zifelerine nihayet verilenlere 273 Vitel 8 25 13 
M. Payar ile ispanya vaziyeti vazifeleri hakkındaki 2996 sa- istedikleri takdirde 1683 nu- 255 M. j. Taranto 9 1 
hakkında bir mülakatta bu- yılı kanunun muvakkat 3 üncü maralı tekaüd kanununun 26 cı 188 D. Arditi 8 13 
lunmuştur. Mülakatta takibe- maddesinde (Bu kanunla ma- maddesi mucibince hizmet 155 H. Alyoti 9 25 13 
dilecek hattı harekete dair no- aşları ücrete tahvil edilmiş müddetlerine göre istihkakları 153 Beşikçi z. 7 75 10 
talar teati edilmiştir. Şu taah- olan memurlardan, filen 25 verilerek tekaüdlükle alakaları 119 H. Alberti 9 50 11 
hütlerin yapılacağı tahmin sene ve daha ziyade hizmet kesilir. 100 T. Debbas 8 11 
olunmaktadır: etmiş olanlar tekaüde sevk 4 - 2 inci madde muci- 85 B. S. Alazra. 8 13 

1 - lspanya'ya İspanyol olunurlar. Hizmet müddeti 20 bince maaşlı olarak istihdam- 53 J. Kohen 7 75 11 
müstemlekelerile ve Fas'ın Is- sene ve daha ziyade olanlara !arına devam edilecek ol~m 49 Ş. Riza halef.10 75 13 
panyol mıntakasına doğrudan tekaüt müddetini dolduruncaya memurların istihkakları 145 nci 41 Y. E. Bencrı. 8 50 11 

36 P. Paci 9 11 doğruya yeya transit olarak kadar eski maaşları verilerek faslın birinci daimi müstah- 34 T. Erman 9 75 11 
yeniden her türlü silah, cep- bu müddetin bitmesinde teka- demler ücretinden verilecektir. 34 J. Taran. ma.11 11 
hane, harb levazımı, tayyare ütlükleri icra edilir, bunlardan 5 - 1683 numaralı kanu- 27 ş. Remzi 10 50 11 
ve tayyare aleti ve harb ge- 25 seneyi doldurmadan her- nun suç dolayısile tckaüd hak 21 S. Emin 11 50 12 
mileri gönderilmesinin men'i, hangi bir sebeble olursa ol- ve maaşlarının sukutuna dair 19 J. Gozden 11 25 11 

2 - Bu yasağın bundan sun vazifeden avrılanlar hiz- olan muaddel 53 üncü mad- 10 Cevdet Alan. 9 50 12 
evvel yapılmış kontratolara da met müddctleri~e göre teka- desi hükmü mahfuzdur. 3490 
teşmili, üde sevkedilirler. Hizmet müd- - ---------- 16123 

3 - Bu taahhütlerin yerine detleri 30 seneden az olan- Fransa mahasa 19613 
getirilmesi için alınan tedbir- ların maaşları ücrete çevrilerek incir satışları: 

eski memuriyet müddetlerine r l ? ç Al K S K lcrin itilafa girecek memleket- ayamı a ınıvor. . ıcı . . . 
aid tekaüd hakları mahfuz '.T 1041 T .. ·· · 7 12 lcre bildirilmesi - - •. utsu te. ın. kalmak üzere istihdamlarına · 8 3 

Fransız ve İngiliz hükumet- - Başı 1 inci sayfada - 181 Göldeli izzet 8 375 
devam olunur) denilm'!ktedir. ş b 9 9 

}erinden ayrı olarak Alman)'a, Raportöre göre Fransa'nın 167 H. eş eş 
2996 numaralı kanunun mül- 14 ı B S Al 9 10 

İtalya ve Portekiz hükumetle- müstemlekeler hariç olmak · · azra. hakatta 31 Ağustos 1936 ta- 2 ş R h l f 7 875 8 
ri de bu beyannameye iştirak üzere kuvveti Alman'ların ha- 8 · iza a e · rihinden itibaren tatbikine ge- 67 B. Franko 8 75 9 
edinca itilaf tatbik mevkiine çileceğinden bu tarihte mez- zeri kuvvetlerinden çok dun- 20 A. Karasu 7 8 
geçecektir. kur madde mucibince yapıla- dur. Raportör: 1699 

Burgoz, 26 (Radyo) - Mad- cak muamele Maliye Vekale- - Majino hattına, tanklara, 8606 
rid - Geteka yolu da kesil- tince şu suretle tavzih edil- mühim hava kuvvetlerine ma- 10305 
miştir. A miştir: lik olduğumuz söylenmektedir. Zahire satlşları: 

Madrid, 26 (Radyo) - Asi-
1
Bu madde muchibi

1
nce 

1 
ma- Bunlar yalan değildir; fakat ç. Cinsi K. S. K. 

k h · h l · b aş arı ücrete ta vi o unan H. l • k db l lcr birço apıs ane erı om- ıt er in yeni as eri tc ir eri 493 Buğday 6 25 6 3 
b h · l d' memurlar şunlardır: 5 ha ile er ava etmış er ır. yanında bu hiçtir. Sovyetlere 2121 Bakla 5 

Bundan maksat, Milis'lerin 1 - Tahakkuk tebliğ me- istinad ettiğimiz de doğrudur; 56 Kumdan 4 4 1 
murları, 5 5 katliam edildiklerini gizle- fakat bizi şimdi dört taraftan 14 Nohut .5 50 

2 - Tahsil tebliğ memur- B k 43 43 
mektir. ları, sarmak istemektedirler. Bunun 40 · pamu · 

Bilbaoda müdafaa devam için İtalya ile askeri bir an- 4 B. tabak yü. 56 56 3 - Piyade tahsildarları, -
etmektedir. 4 - Süvari tahsildarları, !aşma, Fransaının menafiine Almanya'ya komşu olan he" 

Madrid, 26 (Radyo) - Di- 5 - Şube tahsildarları, uygun düşecektir. men hemen bütiin memlekct-
vanıharh mesaisine devam et- evelce bu vazifede kullanılan "Fransa ile ltalya'nın uzlaş- !erde bu hizmetin bir seneden 
mekte "e Madrid ile Barse- piyade tahsildarları. ması nisbeten kolaydır.,, de- fazla olduğunu kaydetmektedir. 
lon' da kıyam etmiş olanların 1 - Bu memurlardan 3 l · miştir. Gazete, Almanya'nın, bu 
muhakemelerini yapmaktadır. Ağustos 936 tarihinde fiilen Paris, 26 (Radyo) - Cumur hareketi ile öteki memleket-

Madrid kışlaları isyanı ile 25 sene hizmet etmiş bulu- reisi Paris' e pazartesi günü lerin hattı hareketine uymak-
medhaldar olanlardan on dört nanlar bu tarihte rizalarına dönecektir. tan başka birşey yapmadığını 
kişinin idamı beklenmektedir. bakılmaksızın resen tekaüde Cumur reisinin riyasetinde yazmaktadır. 

k sevkedileccklerdir. Al h ·k • · f d Birçok zabitlere de küre ce- bir kabine içtimaı yapılacak man ü ·umetı tara ın an 
2 - Bu memurlardan 31 l 1 t db. bu'·t··n zası verilmiştir. ve M. Lebrun bundan sonra a ınmış 0 an e ır, u 

) Ağustos tarihinde fiili hizmet ·ıı t k h ki l k Lizbon, 26 ( Radyo - Voklüs'e giderek büyük nıa- mı e e pe a ı 0 ara em-
- müddetleri 20 sene veya da- · h ti k t · · k Asiler Oviyedoya yardım için nevralarda hazır bulunacaktır. nıyet, ra a ı csırı verme -ha ziyade, fakat 25 seneden d. M·ı ı Al 
mesai sarfetmektedirler. Maa- Bu manP.vraya on beşinci te ır. ı yon arca man, 

noksan olanların 25 seneyi - h b. f · 1 
mafih, bu teşebbüs henüz mu- kolordu ile altmcı kolordu iş- umumı ar ın acıa arını ya-
vaffak olmuş değildir. Hüku- dolduruncıya kadar eski ma- . k d k . E b. şamışlar ve bu faciaları unul-

aşlarilc istihdamlarına devam tıra c ece tır. ene ı ataşe- mamışlardır. Bunun için aldığı 
met kıt'alarının mukabil taar- edilecektir. Bu m4ddetin hi- militerler de manevraları takip bu tedbirden dolayı Alman-
ruzları muvaffak olmaktadır. tamında birinci madde muci- edeceklerdir. Manevranın tezi ya'ya harpciiyanc bir maksat 
Oviyedo' da mahsur olan asi· bince bunların da resen te- Alp'lardan gelecek bir taar- takibettiği söylenemez. Çünkü 
Ierin ancak 40 günlük su ve kaiitlükleri icra olunacaktır. ruza karşı mukabeledir. Almanya asla harp istemez. 
20 günlük yiyecekleri var~ır. Ancak bunlardan 25 seneyi Berlin, 25 (A.A) - D. N. Almanya ancak harpten ken-

Enday, 26 (Radyo) - Asi- doldurmadan istifa, işden men B. Ajansı bildiriyor : dini muhafaza etmek arzsun· 
ler bugiin biiyük kuvvetlerle ve Vekalet emrine alınma "Almanya'nın ihtiyati tcd- dadır. Ve onun içindir ki bu 
lrun'a taarruz etmişlerdir. Fa- veya vazifeden mütevcllid biri,, başlığı altında Voelki- gibi ihtiyat tedbirleri almak 
kat hükumet kıt'aları bu taar. mahkumiyet gibi herhangi bir seher Beobahter gazetesi neş- mecburiyetindedir. 
ruzu da defetmişlerdir. sebeble olursa olsun vazife- rettiği bir makalede, faal as- Sulh şimdi Almanya için 

Asi tayyareler hükumete den ayrılanlar 1683 numaralı keri hizmeti bir sene yerine her zamankinden daha sağlam 
sadık olan yerlere mütemadi- kanununun 26 ıncı maddesi iki sene olarak tesbit eden bir şekilde temin edilmiş bu-
yen bomba atmaktadırlar. Bu hükmü dairesinde hizmet müd- emirnameyi tahlil etmekte ve lunmaktadır. 
yüzden çok telefat vardır. detlerine göre tekaüde se,·k 

Bir habere göre Asiler lnın edilirler. 
yolunu dört mitralyözlü oto- 3 - Maaşları ücrete tahvil 
mobil ile geçmeğe muvaffak edilen memurlardan 31 Ağus

tos tarihinde fili hizmet müd-
olmuşlardır. Bundan başka deti 20 seneye baliğ olmamış 
şiddetli bir bombardıman ile bulunanların maaşlı memuriyet 
şehre biiyilk zararlar veril- müddetine ait tckaüd hakları 
miştir. mahfuz kalmak üzere ücretle 

Lizbon, 26 (A.A)- lspan- istihdamlarına devam olunur, 
ya hükumetine ait bir askeri yalnız ücretli olan yeni vazife· 
tayyare Valcde Lesika cıva- !erinden istifa suretile ayrılan-
rında yere inmiştir. içindeki )arla herhangi bir suretle va-

subaylar millicilere iltihak et- - 1

----------• 

mek üzere Madrid civarındaki gazetesinin hususi muhabiri 
Getafeden uçtuklarını, fakat Lizbon'dan gelen ve Rahat 
yollarını şaşırdıklarından ve yoluyle ulaştırılan bir habere 
benzinleri de tükendiğinden göre, Son zamanlarda lspan-
Portekiz topraklarında yere yol gemileri tarafından taharri 
inmiye mecbur kaldıklarını ve muayene edilmiş olan Ka-
söylemişlerdir. merun adındaki Alman vapu-

Tayyare müsadere olun- runun Lizbon'a 8 ton harb 
muşıur. malzemesi çıkarmış olduğunu 

l.ondra, 26 (A.A(- Tinıes bildirmcktPair 

Şimdiye kadar lzmirde görülmemiş müthiş bir 

SiRI{ 
ars1Ulusal 9 eylOI panayırı mUnasebetile kUl

tUrparkta bütün dünyaca tanmmış bUyUk 

KLUKEFSi SiRKi 
Panayırın resmi küşadından itibaren: 

KLUKEFSi SiRKi 
l-lusususi tr'enle Köslenceye ve oradan 6000 

hususi bir Türk vapurilc İzmire gelecektir. 

KLUKEFSi . SiRKi 

tonluk 

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



Türk dili kurultayı "ZINGAL,, Parkeleri 
-Başı 1 inci sahifede

dılar, Ha~knnlarım \ 'C mazLata mu· 
harrirforini 11eçerek müzakerclcrino 
ha ladılnr, 

Güncf dil teori i \C dil knrfı· 
lıışhrmalura komi )Onu lınnlann en 

mühim olanı idi. Kurultayın mo· 
•ai,lno f~tira&. etmek üzere şehri, 

nliırn gclmie olun Lfilün ecnebi 
profcsörlor bu komisyona dahil 
bulunoyorlar. 

Komisyon liaat tam 10 da top· 
landı. Üyelerden \ 'C dil kurulu sek· 
reteri lbrohim Tecmi ha ta olduğu 
için gelmemi.ti. Dundan başka İn· 
giliz filimi Sir Deuni son Ro s He 
Elen profe örü Anagnas opulos ra
hat ızlıklan dolayı ile iti7.ar etmiş 
\'e gelmemişlerdir. 

Komis) onun ilk işi başkan Ye 

mazbata muharriri cçmek oldu. 
Başkanlığa Türk turih kurumu baş· 
kam Ha arı Cemil Camhel, mazbata 
ruubarrirliklerine Ercünıend ]~krem 

Talu \C 1 mail Humi Dani\ mend 
seçildiler. 

Jtci kı a bir SÖ) !evle arkadaş
larına teşekkür ettikten onra Cc· 
ud Emreyc söz verdi. 

Cc' ad Emre muhtelif diller 
arnsmdakl etimolojik ) akınlıklnn 
go teren \'e güneş dil teori ine da· 
)anan uzun hir ctüd okudu. İlim 

bakımından ehemmi) eti toplantıda 
bulunan )Ubanı•ı tılim ve pıofc ör. 
lerindc dikkatini Çl'kcn im mevzu 

komi )Onuıı il!.:\'(' C'lıt>ııırniyrtli mc,· 
gnlcsi olılu. 

nal 12 ) c kndur ıle\'am eden 
lıir çalışııındau sonra Çarşamba sa
lıabı toplanılmak üzere içtimna son 
verildi. 

Diğer komi } onlarda seçıncle 
rini pptılar \C i,c başladılar. 

Kurultag heyeti umumiye 
toplantısı 

llc)f'ti umunıi)e toplantı ı aat 
2 <le ) apıldı. 

Atatürk refakutlıınnda Bnş-rnkil 
ismet İııönü ile Londra lıüyiik elçisi 
olduğu halde salonu tt•şrif ettiler. 
\ 'c kendilerine tahsis cılilcn locaya 
oturdular. 

Ba .. knnlık makamını a hakan 
profe•ör AfN i\gııl c_•tti. Sekreter· 
lerdeıı f ımıail 'lü§tnk bugünkü cel· 
ıenio znpuııı okudu. Ve D)lıen 
kabul edildi. 

Ondan sonra Türk dili kunımu 
genel ekrcıeri llırnlıinı Necmi 
Dilmen kür iiyl' çıkarak tezini 
okudu. Tezin huliı a ı şudur: 

Güne, dil teori i dünp dilci· 
li~inin kuruluşunılanbcri üzerinde 
kufn yorduğu hir lıüyiik \C aun 

hilmcccrıin anahtarı olarak Heri 
sürülmü, ) üksck bir Türk bulu· 
şudur. 

Bu bilmece kafası içinde 
hayvani istinetlerin üstünde 
idrak ve şuura dayanan bir 
takım duygu ve düşünceler 
canlandırmaya başlıyan insan
ları bu duygu ve düşüncele
rini sesle ve ifade yolundaki . 
uğramalarından doğan ilk ana 
dili aramak ve bulmaktır. 

Bu araştırmalara dil ilmi 
kafi gelmez. Bütün yaratılış 
filozofisi dinlerin milletlerin 
insanların pisikoloji ve sosye
lojisi de bu arayışa yardım 
etmek gerektir. 
Güneş dil teorisi bu idrak 

ve şuur hareketinin ilk güneş 
üzerinde toplandığını bütün 
varlığı bu göklerin ışık ve 
ıssı saçan melekesinin yürekte 
uyandırdığı hayranlık duygu· 
larına bağladığını kabul et
mektedir. 

Teoriye güneş adı verilmesi 
bundandır. Tezde bu cihet 
üzerinde tevakkuf olunarak 
güneşin idrak ve zihniyet üze· 
rindeki müessiriyeti araştırıl
mış ve ilk olanlardan itibaren 
Totemik zihniyetbazları tezahür 
ettirilerek yersel totemlere te
kaddüm eden göksel totemler 
arasında da ancak göze çar
panın en ileri geleni şüphesiz 
gtineştir, hükmü verilmiştir. 

Tofe'tn zihniyetinin t~kl'millü 

takib olunarak işte bu yüksek 
varlığa bir sesle ad takmak 
istenildiği andadır ki, insan 
dilinin ilk fonemi vilcud bul· 
muş olur denilmekte ve ilk 
şuur okjesi güneflen ba§ka 
bir ey olmaz mı? 

Sualinin cevabı güneşin dil
lerdeki semanti honetionu araş• 
tırmak suretile kat'iyetle veril· 
mektedir. 

Tezde bundan sonra fone
tik bazı tetkiklere girişilmiş
tir. Ve deniliyor ki; güneş dil 
tecrisinin semanatik bütün ge
nel mefhumların insanlığın en 
itk totemi olan güneşten çık· 
mış bulunmasına göre,!fonetik 
bazı da bu mefhumu en ilk 
sesile ifade etmiş olmasına 
dayanmaktadır. 

Tezde semantik bazı tet
kiklerin de güneşin ifade et
tiği genel mefhumlar önemli 
bir yer almıştır. Ve semantik 
taazzuv ve intişar maddeleşti
rilmiştir. 

Bundan sonra ana fonemi
nin vokal ve konsonunda bir
çok değişmelerle kendini gös
terir denilerek vokallerin ve 
konsonların tebeddül ve isti· 
fası takib ve tesbit olunmuş 
konsonların kategorik tasnifi 
izah edilmiştir. 

Tezde ek ve köklerin tel· 
kikine büyük yer verilmiş ve 
monofonemik ve monosilabik 
dil devreleri araştırılmıştır. 

Son taazzuv ve ' tekamül 
devirlerine kadar gerek fono· 
tik ve gerek semantik yani 
umumiyetle morf olo tezde bü· 
tün kiiltür dillerinde ana 
kaynaklık eden ilk el mono· 
fonemik dilin hangi dil olm~sı 
bahsına gelince Türk dil tezi 
bunun öz ve ilk el Türk dili 
olduğu davasındadır, denile· 
rek bunun isbatı için istorik 
ve Lenguistik müstenidatı gös
terilmekte ve bunlar izah ve 
tenvir olunmaktadır. 

Bundan sonra eklerin 7 ka
tagoriye ayrıldığı söylenerek 
bu cihet ayrı nyrı etüt edilmiş 
ve eklere semanbman verilen 
hüviyetlerin menşeleri araş· 
tırılmıştır. 

Tezin bu umumi ve ele· 
menler izah ve tenviri bil
h::ıssa idi, misali üzerinde 
tatbik olunmuş ve bunun ge· 
rek senksonik ve gerekse 
diyokronik araştırması yapı
larak üzerinde güneş dil te· 
orisinin mo, folojik semantik 
fonotik ve etimolojik tatbikatı 
gösterilmiştir. 

Teze şu suretle nihayet ve· 
rilmiştir. 

Türk tarih tezinin kardeşi 
olan Türk dil tezi işte bu me· 
todla bütün ilim dünyasına 
diUerin ana kaynağı Türk dili 
olduğunu göstermektedir. Da· 
vamızın büyüklüğünü ve ağır
lığını biliyoruz. Fakat bu bizi 
ürkütmiyor. Ölüm uçurumunun 
kenarından inanılmaz bir ham· 
ile kalkınarak ruhunun içinde
ki cevherle yeni varlığını dün
yaya tanıtmış olan Atatürk 
Türkiye'sinin ilim bahislerinde
de şaşırtıcı büyük muvaffakı
yetlere namzed olduğuna ina
nıyoruz. işte bu inanla Güneş 
dil teorisini buradaki yerli ve 
yabancı dilcilerio önüne ko
yuyor tenkitlerini ve muaha.ze
lerini emniyetle bekliyoruz. 

Ata kelimesi: 
lstanbul, 25 ( A.A ) - lb· 

rahim Necmi Dilmen'den son· 
ra Ankara tarih vt cdtrllfya 

f akijltesi talebelerinden Vecihe 
Kılıçoğlu tezini okudu, Bu 
tezin hülasası şudur: 

Ata k,.Jimesi dilnyada ya
şamış ve yaşamakta bulunan 
dillerin h~psinde ayni manada 
mevcuttur. Kelimenin böylece 
bütün insanlığa mal oluşu 
onun esaslı bir kelime olma-

En moder~ ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez cok uzun müddet en modern konförü temin eder. , . •..---
EVLERİNİZİN TA ·~ANLARINI 

dığı zehabını vermiştir. Onun 
içindir ki başta Valde pokorni , 
ve millet olduku halde birçok 
garb bilginleri bu kelimeye 

ZINGAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 

keresteciler fabrikası keresteciler. 
(Lallüsart) yani çocuk sözü 
demişlerdir . Bu alimlerden 
ata sözü hakkındaki kanaat
larma aykırı olarak kelimenin 
Lallvort olmayıp eski ve bel
ki de başlıcası olduğunu ileri 
süreceğim. Nitekim M. Paul 
dil tarihi prensipleri adlı ki
tabında Lallvort için bu ];san 
çocokların buluşu değildir. Bu 
sözler onlara başka herhangi 
bir dil gibi öğretilir demek
tedir. 

Ayni zamanda Ata kelime
sinin konsonu güç teleffuz 
edilir. Antropoloğlardan Ftan
ko Ascliyon çağında dudak 
sesleri iki aylık bir ço
cuğun kullanacağı kelimeleri 
doğurdu. Musteriyen çağında 
diş seslere inkişaf etti diye-
rek bu konsonun çocuk sözii 
cihazı ile ilgisi olmadığını 
göstermektedir. 

Zaten güneş dil teorisi ka· 
bul ettiği antrok o fon etik esas-
tan sonraki konsonlardan sa
yarak 3 iincü katagoriye ideal 
etmiştir. 

Ata kelimesinin her dilde 
bulunuşu onun bütün diller 
üzerine müessir olmuş bir ana 
dile mensub olmasındandır. 
Bütün Tiirk lehçelerinde ön 
Asya Hint Avrupa ve diğer 
dillerdeki ata sözünü aradık
tan sonra güneş dil teorisi 
esaslarına göre analizelcri ya· 
pılmıştır. 

Nihayet Paleo sosyolijik 
devirde ata sözü ile bir baş-
ka mana kastedilip edilmediği 
tetkik edilmi~ ve bu sırada 
ata söziinün muhtelif dillerde 
ve lehçelerde ana anlamına 
geldiği gösterilmiştir. 

Bütün bu izahlardan anla
şıldığına göre, dünya dillerin· 
de atanın manası ve mofolo
jik as farklarla birdir. Ve ata 
kelimesi Lallvort olmayıp pro
to Türk dilinin organizminden 
doğmuş ve fonetik, semantik 
bakımdan dil kanunlarına tabi 
olarak yaşamış asil bir keli
medir. 

Bu tezden sonra üyelerden 
Kırle'li kültür direktörü Ke-
mal Emin söz aldı ve iptidai 
dillerde telaffuzun harf esası· 
na istinat etmediğini müşa· 
hede ve tetkiklerine istinaden 
söyledi. 

Bundan sonra başkan yarın 
saat 14 de yeniden toplanıl· 
mak üzere celseyi tatil etti. 

lstanbul, 26 (A.A) - Üçün· 
cü Dil kurultayında bugün de 
öğleden evvel komisyonlar top
lanmışlardır. Güneş dil teorisi 
ve dil karşılaştırma komisyonu 
Cevad Emre'nin izahatını din· 
lem iştir. 

Blitçc komisyonu; iki kurul· 
tay arasında geçen müddet 
zarfındaki hesapları tasvib ede
rek raporunu tamamlamıştır. 

Nizamname komisyonu da 
Dil kurumu nizamnamesının 
tadiline aid olan işini bitir
miştir. 

Öğleden sonra kurultay umu· 
mi toplantısını yapmıştır. Top· 
lantıya Nuri Cönker başkan· 
lık etmiştir. Hasan Reşid Kan· 
kud söz alarak güneş-dil teo
risine göre, P.ankronik us'Ulle 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri Satın A1ma Komisyonundan: 128 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Saman Gaziemir 40,000 660 45 Pazarlık 31/8/936 Pazartesi 10 
Saman Ödemiş 62,000 930 70 Pazarlık 31 /8/936 Pazartesi l 1 
1 Yukarıda miktar ve mahalli yazılı samanların 2018/936 perşembe günü yapılan ilk 

pazarlığına talip ç.ıkmadığından yeniden pazarlık surctilc satın alınacaktlr. 

2 ikinci pazarlığı 31/8/936 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlarda yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
4 İsteklilerin m11ayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. ................................ ~~--~ ... ----~~ll!"--1 ....... 

O 11 ekler: 

Gramofon ve Radyo:ar 
Hatuniye ve Keçiciler cad

desi civarlarında oturan halk, 
radyo ve gramofon sesinden 
bızar olmuşlardır. Buralarda 
mütemadiyen rumca şarkılar 

çalınmaktadır. Her şeyin bir 
derecesi vardır. Gazino ve 
kahvelerdeki radyo ve gramo
fonların da halkı, bizar etmi
yecek bir tarzda kullanmak 
lazımdır. Bu mes'eleye alaka 
gösterilmesini dileriz. 

Yanmıyan lamba 
lkiçeşmelik'te Uluyolda mer

diven karşısındaki elektrik 
lambası yanmamaktadır. Bu 
yüzden bazı kazalar da olu· 
yormuş. Belediye reisliğinin 
nazarıdikkatini celbedcriz. 

lzmir belediyesinden 
62 sayılı adanın 379 metre 

murabbaındaki 16 sayılı ar· 
sası beher metre murabbaı 
ikiyüz elli kuruştan dokuzyüz 
kırk yedi lira elli kuruş mu
hammen bedelle başkatiplik· 
teki şartname veçhilc 1119/936 
cuma günü saat onaltıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 27-1-5·8 156 

ve Paleo Sosyolojik dil tet
kikleri mevzulu tezini izah et
miştir. Tezde 19 uncu asrın 
ikinci yarısında dilin menşei 
mes' elesin in bütün garpta tet· 
kik mevzuu teşkil ettiği kay
dedilmekte ve klasik ekolun 
ancak ma!Um zamanların mu
ayyen yerlerindeki tamam ve· 
sikalı dilleri tetkik ettiği ve 
bu dillerin en mükemmeli ola· 
rak Hint - Avrupa grubunun 
bulduğu ve tetkiklerini ancak 
Miladdan üçbin ikiyüz yıl ev
veline kadar götürebildiği kay
dolunmaktadır. 

Tez bütün bu tetkiklerin 
sonunda yeni bir ekol daha 
teessüs ettiğini ve buna giineş
dil teorisi adı verildiğini söy
ledikten sonra bu teorinin 
Prehistorikden başladığını ve 
bütün dillere şamil olduğu 
için şimdiye kadar Üzerlerinde 
işlenmiş dillerin içinde ana 
dili Türk dilleri grubunda bul
duğunu ve bu teorinin ışığile 
bir proto Lürk dili göydele· 
nerek milletler arası lengistik 
tetkiklerde ana dil rolünü ihya 
edeC'Cti beyan edilmektedir. 

Lise derecesinde 

Amerikan Kız 
Koleji 

Göztepe lzmir 
Posta kutusu : 111 

Kültür dersleri, Türkçe, lngilizce, Fransızca fen 
dersleri lngilizce lisanları ile okudu/ur. 

Yatılı ve yatısız talebe kaydı 1 eylülde başlar. Kayıt 
için pazardan maada her gün saat 9 dan 12 ye kadar 
m'!ktebe müracaat edilebilir. Telefon 3401 

lzmir m~ntakası kadastro mü
dürlüğünden: 

ikinci karantina mahallesinde yeni sokakta 6 kapı 4 numa
ratajlı evin bir tarafında bülbül sokağından 86 kapı ve 56 taj 

sayılı İsmail oğlu Ramazan ve karısı Emine'nin evi bir tar~: 
fında yeni sokaktan 8 kapı 6 tajlı hazineye ait arsa ile çevrıh 
ve mübadeleye tabi Rumlardan Hiristo karısı Eleni'den kalma 
olarak hazine adına kayıd yapılmıştır. 

Bu evle alakası bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 
iki ay müddetle bu eve ait ellerindeki vesaiklcrile birlikte saç-
macı hamam sokağında 20 numaralı binada kadastro komis· 
yonuna müracaatla ne gibi hakları varsa bildirmeleri 2613 
sayılı kadastro kanunu hükümleri mucibince ilan olunur. 151 

İzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 Mst. Mv. kıtaat hayvanatının (88200) kilo kuru ol 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 ihalesi 29 Ağustos 936 cumartesi günü saat on ikide 

lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (3307) lira (50) kuruştur. 
4 Teminat muvakka~e akçesi (248) lira (7) kuruştur. 
5 Beher kilo kuru ot için iiç kuruş yetmiş beş santim 

fiat tahmin edilmiştir. 
6 Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
7 istekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair V c· 

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

ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

13 18 22 27 
Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

Cinsi 

Beher kilosu-
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu· 
Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
(lsterlize 
edilmiş) süt 36000 4680 00 13 00 
Yoğurt 32400 4212 00 13 00 

351 00 
315 90 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Açık eksiltme 29/ağustos/936 cumartesi günü saat 10 d• 

" " .. " " " .. 10130 dıJ 
1 -

2 

3 
4 

5 

Mst. Mv askeri hastanesinin yukarıda c·insi ve mi~· 
tarları yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıt 8 

şartname ile ayrı ayrı açık eksiltme suretilc münakl' 
saya konmuştur. 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Jı- l'y 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yı· 
pılacaktır. 
Şartnameleri kergün komisyonda görülebilir. . 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve51 

ka göstarmek mecburiyetindedirlt>r. ·~ 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun~ 
ve uçuncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı .~ 
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale P'"..ı 
tintfo'n evv.1 kom1gydnda hazır bulunmaları. 13·1S-2ı• 
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Hellenic Lines •s I A • k 
Limited e anı 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanlan için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo. Egytian Mail 
Line 

Beynelmilel 
Fuarı 

Ziyaret ediniz. 
6 - 26 Eyliıl 1936 

• • lzmir sicili ticaret 
Memurluğundan : 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
''BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Hı~ 
türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atmda mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Marsilya ve lskenderiye için 

9600 tonluk "Cairo City,, va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

dcti75 saat, 

[Rüştü Ôzmalkoç] ticaret 
unvanile izmir'de Mezarlıkba· 
şında Evkai )anında kuru ve I 
yaş meyva ve sebze ve yer 
mahsulleri Üzerine ticaret ve 
komisyonculuk yapan Rüştü 
Ôzmalkoç'un işbu ticaret un

Muntazam servis · Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

Port·Sait ve lskenderiye li· 
nıanları için "VELOS,, 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 AcentahOı 

Limited 

vanı ticaret kanunu hükümle1 
rine göre sicilin 1835 nuıM: 
rasına kayıt· ve tescil edildiği 
ilan olunur. 
f zmir Sicil ticaret memurluğu 

Resmi mührü ve F. 
Tenik imzası 

835 

İzmir tramvay ve 
Elektrik 

acentasına müracaat olunması. 
Telefon: 3171 Şirketinden: 

----------- Şebeke ameliyatı dolayısile 
Olivier. VE Şürekası cereyanın 28-8-1936 tarihinde: 

Limited 1) - Saat sekizden 11 e 

vapur Acentası kadar Eşref paşa, Yusuf dede 
caddderi ile mücavir sokak· 

Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 larda ; 

l'HE ELLERMAN LINES Ltd. 2) - Saat 12 den 14 e 
"OPORTO,, vapuru 15 ağus· kadar Peştemalcılar ile mü-

tos 1936 Londra ve Anvers· cavir sokaklarda kesileceği 
len gelip yük boşaltacaktır. sayın abonelerimiıce bilinmek 

"FLAMINIAN" vapuru ağus· üzere ilan olunur. 

Boyalarındaki zarafeti ve 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 Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobilya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınız. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. -

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

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selfıhiyetini ve ve· 
sikalarını ve bildilerini taşıyan İncilizce 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· 
Jarı lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylfıl/936 ya ka· 
dar yapılmalıdır. 24 D . 

Istanbul vilayeti Nafia mü
dürlüğünden: 

1-9-936 tarih salı günü saat 15 de İstanbul vilayeti Nafia 
müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 56055.26 lira keşif 
bedelli Yüksek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak pavyon 
ilavesi inşaatı 

Kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Nafia işleri umumi ve hususi ve fenni 

~artnamcleri, proje, keşif hulfısasile ·buııa mütefcrri diğer ev
rak 280 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 4053 liradır. 
isteklilerin en az "50,000,, liralık bu işe benzer İş yaptı· 

ğına dair Nafia vekaletinden alınış olduğu müteahhitlik ve 
Ticaretodası vesikalarını havi teklif mektuplarını 1 ·9·936 salı 
günü saat 14 de kadar ı~t. vilayeti Nafia müdiirlüğüne ver-
meleri. 12 17 22 27 246/2548 

Cumuriyet kız enstitüsü ve 
Akşam kız san'at okulu tale
be kaydına başlamıştır; 
Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tebaasında bulunmak 
2-llk okulu bitirmiş olmak 

Akşam okulu kabul şartları: 

1.-13-45 yaşında bulunmak 
2.-En az ilk mektep üçüncü 

sınıf veya Millet mektep· 
leri B. şubesini bitirmiş 
olmak 

tos sonunda Liverpool ve F t 11 .... _s___ •lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,111111ıııııııııııınıııııııı11• 
Swanseadan gelip yük boşal- ra e 1 perCO _ 3-13 yaşından küçük ve 16 
t A K ı T - dan büyük olmamak 
D~~~~~HE LEVANTE LINIE Vapur Acentası . • ema ona~ = Getirilecek belgeler: 

3.-Türk tebaasında bulunmak 
Getirilecek belgeler: 

"SAMOS,, vapuru 23 ağus· ROYAL NEERLANDAIS Bakterıgolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mutahassısı= A.-llk okul diploması 
tos 1936 beki ni H • KUMPANYASI - Ba~mnhane i ta yo~ıu karşısımlaki <liht•k sokak başmıJn 30 sayı- B.-Hüviyet cüzdanı 

A.-Tahsil kağıdı 
B.-Hüviyet cüzdanı 
C.-6 adet 4.5-6 boyunda 

bu B e yoAr. am = lı c\· ve ınuaycnclıımcsıııde eaLalı saaı 8 den ııkşaoı saat 6 a kadar - C.-6 adet 4.5-6 boyunda 
.. rg, remen ve nversten "ORESTES,, vapuru 31 lıastalannı knLul cılcr. = fotoğraf 

4uk boşaltacaktır. ağustosta gelip 4 eyliilde AN- .Müracaat eden hastalara yapılması lfi1.ııugdcn enir tahlilfit ,.e fotoğraf 

W 
- VERS, ROTTERDAM, AMS- ınikro~kopik muayeneleri ile l'crcmli Jınstnlara yapılmasına ccvza D.-Aşı ve sıhhat raporu D.-Aşı ve sağlık raporu 

• F. H. v AN- TERDAM ve HAMBURG li- iıııttrnlrnııılitt"liılittliılttıiililllii'ıl"İıimitmıııırr:i;/~~D: y417~5 11111111• ya~~l~t hergün Göztepede;~ E;~itü;; sa2~ 9 ;;n 17 y;;adar 

her ZEE & CO. manları için yük alacaktır. -----------------------
SVENSK oRtENT LINIEN Salihli şarbaylığından: 

V. N. "NORDLbAND,, motörü 28 Elli lira ücretli urayımız baytarlığı münhaldir. isteklilerin 
Dt:UTSCHE LEVANTE LINlE ağustosta eklenmekte olup 

G. m. b. H. HAMBURG yükünü tahliyeden sonra ROT-
"HERAKLEA,, vapuru 24 TERDAM, HAMBURG, CO-

ıttğustusta bekleniyor, 29 ağ-us· PENHAGE, DANTZIC, GDY-
0sa kadar ANVERS, ROT- NIA, GÖTEBURG, OSLO 

lt.RDAM, HAMBURG ve ve ISKANDINAVYA liman· 
BR.EMEN limanları için yük lan için yük alacaktır. 
<ı'acaktır. SERViCE MARITiME 

b 11
ART A,, ,·apuru 5 ey lalde ROUMAI N 

/kleniyor, 9 eylfılc kadar "SEÇEAVA,, vapuru 26 
"NVERS, ROTTERDAM, ağustosta gelip 27 ağush~sta 
liAMBURG ve BREM EN Ji- PiRE, MALTA, MARSiL YA 
trıanları için yük alacaktır. ve BARSELONE hareket ede

lul~PLANET,, vapuru 15 ey- cektir. 
k e bekleniyor, 18 eylüle Yolcu ve yük alır. 
D~ar ANVERS, ROTTER- ilandaki hareket tarihlerile 
~E~'. HAMBURG ve BRE- navlunlardaki değişikliklerden 

,, ıçin yük alacaktır. acenta mes'uliyet kabul etmez. 
d SOFIA,, motöru 24 cylfıl- Daha fazla tafsil at almak için 
k e bekleniyor, 29 eylule ka· 2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
D~ar ANVERS, ROTTER- binas arkasında Fratelli Sper· 
fıAE.~'. HAMBURG ve BRE- co vapur acentalığına müraca-
l:: ıçin yük alacaktır. at edilmesi rica olunur. 

ll~ NORSKE MIDDELHAVS Tele. 2004 2005 2663 
JE (DS. AS. SPANSKE- -

.. LINJE) OSLO DE NAVİGATION DANUBI· 
BANADEROS t .... 20 ENNE-MARlTiME BUDAPEST 

'Yluld ., mo oru 
ad e bekleniyor. 25 cylule ''SZEGED,, ınotörü ağus· 
DO~"' Le HA VRE, DIEPPE, tos nihayetine doğru beklen-
rtlanla~E~~ ve NORVEÇ li· mektedir. BELGRAD, NOVl-
S 1 ıçın yük alacaktır. SAD, BUDAPEST, BRATIS· 

t.R.vıct. MARITIME RO- ~~ v A_· VIYENA ve . LINZ 
,, UMAIN BUGARES ıçın yuk kabul edecektır. 

l~ DUR.üSTOR ~ JOHNSTON WERREN Lf. 
Ulde b '' vapuru 2 NES Ltd 
llLIN~kleniyor. KôSTENCE "JESSMORE v~puru Ll-
Alz k GALATZ ve GA· • VERPOL ve .,ANVERS'ten 

l{AD,
8 
t~~~f olarak BEL- , yiik getirerek tahliye etmiş 

ARNo SAD, KO- ve gitmiştir. 
EN ' BUDAPEST VI A v LI . ' · Vapurların isimleri g ... !!:1:: 
ul ed e NZ ıçin yük ka· ·hı · l t ·r 1 · ecekrı tarı en ve nav un arı e en A r. · Ray~ • hakkında bir taahhüde girişi-

E HONGROISE lemez. Telefon No. 2007 2008 

inhisarlar <;amaltı 
müdürlüğünden: 

inhisarlar idaresinin Ça~altı tuzlasında yaptıracağı 17.933 
lira keşif bedelli 20 adet işçi evleri kapalı zarf usulile eksit
meye konulmuştur. 

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

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

4 - Muvakkat teminat 1350 liradır. 
5 - istekliler ihale tarihinde tuzlaya gelerek vaziyeti ma· 

hallen tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesika ibraz 
edecekler ve Tuzla müdürlüğünden ehliyet vesikası alanlar 
münakasaya girebilecektir. 

6 - Fenni vesaik ile sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar 
ihale günü tam saat 1 O a kadar Çamaltmda adı geçen ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verecekler. 

25 26 27 114 

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

: '.)/936 günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık artırma 
Sl'retile eksiltmeye konulmuştur. 

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

25 26 27 108 

uray başkanlığına müracaatları ilan olunur. 21 23 25 27 

lzmir Tecim Lisesi direktörlü
ğünden: 

1 - Öğrenci kayıt ve kabulüne 201811936 tarihinden iti
baren başlanmıştır. 

2 - Okula kabul edilecek öğrenciler: 

A - Lise kısmına mesleki derslerden imtihanla orta okul 
mezunu kız ve erkek öğrenciler. 

B - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
C - iki sınıflı Akşam kız kursuna kız öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin aşağıdaki belgeleri getir-

meleri lazımdır. 
A - ilk veya orta okul diploması. 
B - Hüviyet cüzdanı. 
C - Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
Ç - 6 adet 50X6 büyüklüğünde fotoğraf. 
4 - Eylül mezuniyet, kabul ve bütünleme smaçlarına 2/9/936 

tarihinde başlanacak ve 201911936 tarihinde nihayet 
verilecektir. 

5 - Derslere 1/10/1936 tarihinde başlanacaktır. 
2224 26 28 29 91 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. Lira 

457 ikinci karantina eski tuğla yeni yol so. 6 eski 4 60 
taj No. lı ev. 

458 Karşıyaka firkat sokağında 27/1 taj No. lı arsa. 87 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine haddi layikile talip zu· 

hur etmediğinden 2018/936 tarihinden itib::ren 10 gün müd
detle uzatılmasına karar verildi. ihalesi 31/8/936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine mü-
racaatları. 101 

lzmir Muhasebei hususiye mü 
dürlüğünden: 

Mustafa kızı Tevhide'nin vergi borcundan dolayı haczedi· 
len Tilkilik mahallesi külhan sokağında 22/24 sayılı binası 
tarih ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığın· 

dan pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebei hususiye tahsilat 
komisyonu kalemine gelmeleri. 27 30 2 6 155 
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Her 50 kupona lnhisar mamufatından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LOks sigaralar. Av malzemesi hediye edilecektir. Ayrıcd 
bO~ C kura ı rd o ıau unk r rı, R vu a t ri, ikör, r p, bol ve sofra takımları v.s .. v. , 


