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llü91qi fiil HergUn ubahJarı çll•r, siyasal gazetedir. Teif!foor 2116 

Moskova'da 
Yeniden tevkif at yapddı. Ra· 
dek te'mevkuflararasıntladır. 

----======llllllll!mml!l!!P.====:::::: -- - -------------
Panayırımız lnwiltere, hem ladtli'aeyi kiçiiltmelı iatiyor, lıem de 
P .. ,_.. ... atılm• gbleri Alman hava kuvvetlerinin artmasından lıorllııyorl 

~-flU· 0 giiıt. Batbeka•HDU 
1-et l.aaa de hiuat hmir'e p
._. ve pmayma bisim ik1ı1adl 
All)'atmusda oymyacq.t rolü ve ban· 
._ ~dar edilen makuclı, tam 

....Wyetle ve daha genit bir 
.. içinde bise aalaaacaktıl'. 
Şimdiden glrilyorua ki. pena· 
l6aıel ve b6ylk bir eter balia· 

• U.mıu ~caktır. 
Rlk.tmet. imUo deDilen teyiD 

.'P'tlkill.e de çıkannk lamir'e ve 
anaal:aul fuarına bl'fl hu

bir alAb g6elernıiftis, Ot \ let 
~-.· aden para vermiftir, blltb 
~bm hHıekete getirmi~. ,.~~ :ı 
...... yolea i~ia talile ı.militı pp
~ ftDÜİleJ'e aİt ghırilk Vf' pa• 
~ lıtleriDde bGyAk fedaklrlık· 
Si; glelel'J9İtli,I'. Beri tanlaaa tehir 
.. tçe,li df', eaerin ehemmiydi ile 
"kenaaip bir fedak&rblttaa geri 
-...... ..... yangın yerinin korkunç 
.......... n içinde bu t>Hrİn Jog. 
-...a kotm .. tar •. 

Pauyına ilci <'t"pbHi Vflnf ır: 
Biri lzmir, dileri uaeınle

~t için!. 
hmir cerheı;i, hepimizi sevin-

4Ai.rce1' kadar zengindir. İtiraf e~ 
tlhrli,a ki. tNir ve .. ıa·rJil.• bu 
ıı.nayann ku..W.aeı ile birçulı.. ie
"'-teler alcle e«mekıedirler. 

8k kere; pbriD baglııktl btl" 
tiıli ile ve normal bir çahfma ile 
Ilı., ...... 1.....- yeriDin kalk· 
...... a imU. yoktu. Y allarea ve 
Jllaıca. o.-a. tftiı ortumda pyri 
., ' a,., •deta iasan ayaga .,_. .. ... .... ," ...... ...... 
~ ... ipi. ......... -
~ dsn, bamm. eD.tte ki ....... 
~ Wr ..W,eti ~r. Şmdi 

.......,_ evv.U bir kısmını 

~· geriye k.ı.ama da 

Jr. 'la --- kd+=• 
d 111•r• 

bıfr;lfi. a,,.. ...... .... 
l!M:t ..... ,....... ... ....... 
Mı ·p....,..w.r. nm. e11e ta1ao 

Mı ''ı•k tekiWe ... bir it lla· 
~ dopallfl•r •. 

Of8s il I; teUr lıveriden ve 

... ....,. ~· plecek· 
~ olmaua bh', blrbaçak 

~ ...... itbHI• .--.ıo 
- ~n daimi tekilde 5-10 biD 
~ nG(ua buhaDMakbr. Da da 

Amerika'lılara göre vazi
yet 1913 teki gibidir ve 

dünya harba gitmektedir. 
' ·-·.--

Fransa'da da telaı var. İngiltere de mii.him konuf
malar yapıldı. Ruzveltin yapacağı davet intihapta 
kazanmaama bağlıdJr. Stalin beyaıtname neıretti 

laf&.... tebarlls niımt!klP.dir 
1 Ayttl u10anda Alman'a -.eıuber 

=8onıı 4 ncii &ag/ad•------- -·---
Ba,bakanımız 
Yakında l~mir'e 

gelecekler •• 
1 Eyl1'lde açahıak olan f'aana 

açılma meruimioe riyaee& etlDf'k 
l&ere Baılaakanımıa lamet lninG· 
nün yakarıda teluimiN geıe.ti 
halter almmııtır. 

Fuana Muıl' hftk6meti umum 
midir Ye mı.-m Ahmed W. 
d'ık. ,..... gla6 1u.bal'da eeh
rimiııe geleeektir. ~ devlet ,.. 
viyo•uau haaarlamakta oı... Maaır 

IUI Hı"U.•- heyeti, aa. bcWiyede doktor Beb· 
... ....,. Çf'l Usu lliyareı etmiftir. 

Loadıa, !7 (A. ) 4lmaa1• ı Timea diyor ki; t.aa.bal 27 ~ ....ı.wn. 
.t. ubrligiD iki yıla çıkanJmw - Almany•, bu karann k.o- mialea) _ Jlarekil lmıea ı....1-
~ndı Def~Ya! yak iyaı monist mftdahaleleri~e karp bir nlo ~ g1na t..ur ..,.,. 
Kronikl guetesı dıyor ı: müdafaa tedbiri olduğunu söyle- n, fsmir'e buebti ...auhtemeldir. 

- İngiltere, bilhaHa bu kara· llllkted' Al ı.. lnlir __ 22 .,w. w. •Alm- ... ~... ~ .. ,.. --r...,,..., 
- o. ..._leırk Aıeıl1.. » ,_,..ttp ._ bupa nıleMU' •G· L11.1ir'de hlaeak n a1.ı .... 
•İb,-. lagi)ll ..,. ,._ arun. _c..a_eı_•_._...:.ad_em_i _m::-Ad-ah~a=le=fi!!!'!krl __ k_u_U~a-•ı.al_nk_m_. _______ _ 
............. ~•ldir? 
Ea ciddi mea'elo budu. :Almu 
karan. lqilia madaf• liltemiaia 
10D Jaadde çıbnlmaaım emret• 
mektedir • 

~-------·-------
Donanmamız 

lzmir' den ayrıltlL. 
• ay• yaka Mr --d-· 

Leri H .... __.a Wmwa pah 
Yavmı ........ ile •1ıt tol'pido 
muhribi, dlrt denisalb gemiai ve 
iki kloamht ile gambotlar din 
limanımııdu ıynlmı,tardır. 

ltalyan manevr8SI. 
Bir Tark aakert heyetide manev-

raları takip ediyormUf. 
lloma, 26 (A.A) - Jl6yGk ma· 

nevraların dk Unbl1 •elki gece 
baılamıı ve tauim edilmit elm 
plAn daireliacle cereyan elDÜf'lr. 
Kırana tanf ı.-. kanelleria 
muka\leme' ......... almalaw 
meydan vermemek içia piktaa 

nlertle ANADOLU •iJtunlarıntla. 

garba hareket etmit ve mollıtl 
kıtaaını harbe eokmUftar. X..... 
tarafın tayyareleri mavi tarafın 
takviye DaaJanm 911••= icap 
eden Battıpaglia ve Salerae mıu. 
tak•larmı bnml>udun• ellaİftİr. 

Dil• ....... man au.6a -
tayyareleri.. kırw11 ...,.. iate 

nık Bekir 
Arkadat11111z Orhan Ra~ 
mi Gllu;e'nln ANADOLU 
karUerl lfln hulrlachlı 
bu roman, hepinizi ya-
ktndan allkadar edecek, 
bOtUn heyecanlennazı h•· 
rekete g.etlrecektir. 

AŞ/ti, ISTIRABI, HAYA· 
Ti, KAhRAMANLIÔI 

ANLATIYOR. 

il. M-.llni ltalga /arılı 
ile 6era6er 

merkealerilli boıabardıiaaa etmif
tir. Knl Ye Mııuolini huebt ew-p
heeinde do1..-ktadarlar. 

f....mat 2'1(8.-lm•lıüiıriı
mi&den) - Jllal,_. ord .. llDtlll ce-
nubi İtalyada yafmÜ.ta oldata 
maııevnluda bir Tlrk askeri he-

yetin de hulmd..,_ bildirilmeitedfr. 

Her iki taraf z.af ertlen baltutliyor. 

Dil kurultayımızdaki m'/J:zakereler 

Giineş dil teorisi 
karakteri • 

Bu teorinin ııığı ile bir proto dil 
teorisi gövdelenecektir. 

Atıdllrk ee..M dil m•talatus;sl.,ile lconııfllll"•· 
f ataobul 27 (A.~) Bugft• ôtleden 110ara •DnMDI ı~u 

üçüncil dil kurultayınıa umumi 'apılmıtısr. Bu toplaatıyı Asalı• 
ıoplantıamClan evel güne~ dil teoriai de ya111mla Bqbabn lamel t.laa 
\e dil Ul'fJ)arıırmalan kotnİ&)ODU oldaga halde cereflendirmitlerdir. 
topı..mlfttr. Do ltoıni'Y"Dd• PfO· Cel~ haşkan Saf feı Anba af: 
'-ir Alamed Cerad Eatreaia dim mtf ve dbk6 ıopla..,._...,.. 

okatlulu ._ etNf"IDcla flkirı.r teati obaarak tuvib edil.Ufd.-. S
edilmif ve ecnebi profeaarler de mfl&oakııip profeeör aim Onat 1ıl-
eaae itiharile ta8"ipkar olao kana- aini okumuıtur . 
atlerinl 86ylemitlerdir. - Samı 6 ıncı -./u.-

Atina ezetelerinin negi1atı 

lngiltere • Ytflani tan 
Sekizinci Edoard'ın ziyareti, 
nani tan'da ~vinçler ayantlirJı. 

Afiluı, 27 (A.A)- Bath .-. Yetiai iiliı.ıal Miti ta .. ld. Y• 
teler reuıit tirenin ademi me'fCUe nınillm Wr hçuk ... ~ ... 
~e nı-ea Alia•'lilana İagi· nua birçok ınilallerini g6ıdftlr. 
Jis bak •um.ot Mvdd'a ...... KatimerW di ki: 
gitterdiklui h'ttelia ~ İngiltere kralı 1:..ıeaı.t Yao 
ve heyeeanldıC.aı te1Ntr19 euiımek· DUieta hak6met merkniaia nd· 
ıedirler. lllf iddir. BalAla El•'leda .. ili· 

Kral Edvard halkın teuhflra. yaıeuea d~ ..-,.. ._ iM, 

~ ~-·~ W""9111k Cbere ecan yalnu Atim'DID balUIMlap fqilıa elçilili balkonau çıkmaTa b:yram havaliyle dejll fakat aJlll 
DMCIMır olınftar. Her tarla.._., umanda bfltb Elea'!erin bNa 
Jıiın )'Oklagadar li haJba bu top- dm tapa umaml ••&l'Nt ile te
luabauıa ••imi mahiyeti veımiftir. aabdr etmekıe..~ir. 

11-.pr Atheaes diyor U· lngilia kraluwa Miuvra ... 
Ba hilli)oalm _... eeWi Btl· riai siyanli ve ..Ua ..U olaa 

,.. .....,.._. ... lllilcWf h•• ııdM ........_,' •yb ...... .... 
kup ohm haJNDlıılL delfMil\ F• ytp-yetd ........ 8.._.. ...,.. 
kat Wlba... ...tmı'aia bu k•v· - Lllt/n ~ -
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Her iki taraf zaferden bahsediyor 

G aberleri -
Asileri ron-5 n Sebasti e a 
yen taarruzu akim kaldı. HŞmusrilh!Z2:a~/e::::;;:ııb~az::kıE:Iıfır=.;Sa~: ~!:m r 

-Başı inci sahi/ ede -
olacaktır. Ben eyalet muhtariyet· 
!erini beğenmiyorum. Çünkü Ka· 
tıılon} a. bunu suii timnl etmiştir. 
Bence tam salahiyet hükumet mer· 
kezinde olmalı bazı eyaletlere adc· 

mi merkczi)et ''erilmelidir.,. 
l\Iadrirl 2 7 (A. \) - Mili ku\ · 

vetler, Vulde dcln Cara del Taja)l 

almış, 2 ı esir de geçirmişlerdir. 

E~irlerin iki i p:ıpazdır ve on da· 
kikaya kadar silahla müdafaada 
bulunmu.IurJır. Gorhabıı celıhesiıı· 

de bir ecııehi torafınılaıı idare 
edilmekte olan üç nıotörlü bir 
t1yyarc, hükumet tayyarclni tara· 

fındnn clüşiiriilmüştilr. Sarngo~a 
mıntaka ında çarpışmalar olmuştur. 

Hükfimetçiler, San asiycrada 
tecl riccn ilerlemektedirler. Valansi· 
)ada kalkan bir kuv\·ct, Terııele 

ekiz kilometre ynkla,mış ve om· 
daki ü~i ileri ku•.r\·ı>tlcri pü kür!· 
mü~tür. Barselon cebhesinde hava 

kuvvetleri Arngon mmıaka ı usile· 
rini bombardıman etmişlerdir. 

Hendaye 27 (A.A) - Hava 
njnnsınn göre, yedi lıin kişilik gü· 
:ıidc hir ihtilalci kun·eıi, San Se· 
bastien ve Jruna taamız için Oyar· 
yun cİ\'anna gelmiştir. Arnlarıncln 

çok papaz vardır. Hükümetçiler 
mukavemete lınzırl:ınmnkta ,.e il i· 
lcri pü kiirtıüklerindcn emin bıı· 
lunmaktadırlar. 

Malaga, 27 (A.A) - Kan
ta' dan gelen bir balıkçı gemi
sinin kaptanı, ispanyol Fas'ın
da karışıklıklar çıktığını söy· 
}emiştir. Yerliler, ihtilalcileri, 
kendilerini aldatmakla itham 
etmiş ve kıyama kalkmışlar

dır. ihtilalciler bu sabah, fecir 
vakti Sapena dağile lrun, San 
Sebastien ve Pasayes'e müş-
terek bir taarruz yapmışlardır. 
Kesif bir sis altında muhare
beler olmaktadır. Fransız hu
dudu kapatılmıştır. Taarruz 
şiddetlidir. ilk safta Fas'lı ve 
tanklarla, toplarla takviyeli 
yediyüz lejiyoner vardır. 

ilk hücum dalgası bekle
nen gediği açamamıştır. ikinci 
hücum başlamıştır. 

Guedelupe limanını, asiler 
uzun menzilli toplarla bombar· 
dıman etmektedirler. 

Barselon, 27 (A.A) - Ara· 
gon cephesine gitmekte olan 
bir kızıl süvari alayı genera· 
lına sarayının öniinde cuınu· 
riyet meydanında bir geçid 
resmi yapmış, Katalonya cu
mur reisi M. Kompınyas bal· 
kondan halkla göriişmüştür. 
Alay kumandanı kendisini se· 
lamlamış, o da şu hitabede 
bulunmuştur : 

- Arkadaşlar, sizi Kata· 
lonya namına selamlıyorum. 
Siz de cephede şecaatle çar· 
pışan arkadaşları benim na· 
ınıma kucaklayınız. Katalon
ya'yı ve yeni lspanya'yı diril
tecek olan saatları yaşıyoruz. 
Bu saatlar, daha geniş bir İç· 
timai adalet getirecektir. 

M. Kompanyas, disiplin ve 
-------

dine ı;ıkuınEı en ılcriu bir rem1.i 
mana) ı ifade <'<lcr. Partcnon rncr· 
merleri üzerinde a ırlnrdanbcri do· 
l:ışmn ~ta olan hikmet "c mü"a· 
le met zihni) eti hü) ük fugiliz mil· 
!etinin muttarit bayaunn ilhnın ve· 
ren zilnıi) etin aynidir. Iliiyük do t 

milletin şefine Eleu üleminin en 
hanırctli clnmlarmı arzetmesi için 
kral E<h-nrdın bu ziyaretine re mi 

bir ınnbi)el vcrme)C hiç tc lüzuw 
yoktur. 

Akropoli de ffiylc )azıyor: 
l lc) cı·nn içinde Luluoan Elı·n· 

lf'r bu lıalk\'ı kr.ılın hü.tün ) ükıııck 
li[;ini lıakiki Lir lıu)Taıılıb.l.ı takİJı 

etmektedir. Halk bu p:ırl:ık Ea<lc· 
iğin haşmetini lcma,.a etmektedir. 

Proiya Llı fıeroIJ 'una \'e di· 
~er hüıOn gazeteler de =<) ni tarz· 
da yazılar yazmaktadırlar. 

~~::~~:·~;;:~~e::;:~~=.~u,~~' Keçi av amagv a degv il, 
zım geldıgını de ışaretten 

~ 

• 
sı- Yeni terf ilerimiz 

lstanbul, 27 (Hususi mu· 
habirimizden) - Askeri terfi 
listesi ali tasdike iktiran ey
lemiştir. Liste, 30 ağustosta 
ncşredi.ecektir . 

sonra: 
- icraat ve teşkilat yapa· 

cak insanlara muhtacız. Bunu 
yapamıyanlar çekilmeli ve yer· 
lerini bize bırakmalıdırlar. 
Hürriyet ıçın dökülen her 
damla kan, daha iyi günler 
için tarlaya atılmış tohum de
mektir. Yaşasın cumuriyet; 
yaşasın hürriyet; yaşasın Ka· 

yas aa iyete gitti. ----- • 
M. Hitler'le Macaristan 'ın askerliği ve ispanya Büyük erkanı harbiye ikin

ci reisi Asım'ın Or general· 
liğe, Tüm generallerden Ke· 
rameddin, Muzaffer ve Ga
lib'in kor generalliğe, albay
lardan Seyfi ile doktor Ha· 
fız Emin'in generalliğe terfi 
ettikleri söyleniyor. 

işlerini konuştu. Şimdi de Mussolini ile konuşacak. 
---•o -

Bo e i a ya 
talonyal" 

Diye bağırmış ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Aragon merkez mıntakasın· 
da binbaşı Perez Verras'la 
sandikalist Durutti'nin kuvvet
leri Saragose ile Hüvesco ara· 
sındaki irtibatı kesmek için 
bir hareket yapmışlardır. Tay
yareler de Huesco'nun şima· 
linde dört kilometre mesafede 
asileri bombardıman etmiş· 

lerdir. 

Paris, 27 (A.A) - Havas 
aıansının Tirol' deki hususi 
muhabiri, Macar naibi Ami· 
ral Horti ile Hitler arasında 
yapılan mülakatta bilhass' 

ispanya işlerile Avrupa'nın 
bolşevikleşmesi tehlikesinin gö 
rüşüldüğünü zannetmektedir. 

Amiral Horti muhabire be-
yanatında Hitler'in Almanya· 

a ye 
ya ı ------

Muharrir Radek ile Londra Atasemil-.. 
teri de mevkuf lar arasındadır. 

Sabinanika'da bir fabrika- Moskova, 27 (Radyo) - Troçki'nin taraftarlarından olan 
nın bombardımanında patla- Kamenef ve arkadaşlarının kurşuna dizilmeleri üzerine Rusya· 
yıcı maddeler imaline mahsus nın her yanında yüzlerce kimseler tevkif edilmiştir Posta ve 
pavyonlarda infilak vukua gel· telgraf komiserleri ve meşhur muharrir (Kari Radek), hiikume-
miştir. tin emrile dün isticvab edilmişlerdir. Rusya'nın Londra ataşe· 

Humanite Fransız komünist milteri de, methaldar sıfatile buraya çağrılmıştır. 
gazetesinin muhabiri ağır ya· Londra, 27 (Radyo) - Deyli Ekispres gazetesinin haber 
ralıdır. Hükumetçi tayyareler, verdiğine göre, son zamanlarda Moskova'ya davet edilen Sov· 
Mayork'de ki ·Asi deniz ve yet Rusya'nın Londra ataşemilteri Moskova'da te\lkif edilmiştir. 
hava üssülharekelerini bombar-

1 
Londra, 27 (A.A) - Moskova'da idam olunan 16 Troçki· 

dıman ederek üç deniz tay· 
1 

ciden bahseden lngiliz işçi partisi genel sekreteri Walter Cit· 
yaresini tahribetmiştir. 1 rine gazetecilere demiştir ki: 

Londra, 26 ( A.A ) - Sa- - Sovyet hükumeti kuvvetli olmakla beraber alicenap ol· 
nıldığına göre, işçi milli koş· duğunu da göstermek gibi şerefli bir fırsatı kaçırmıştır. 
seyi ispanya işlerine ademi j Mumaileyh İngiliz işçi partisinin ve sendikaların af ricala· 
müdahale siyasasına arka ol· . rını Sovyet hükumetinin red etmesinden dolayı lees:sürlerirıi 
mağa karar vermiştir. bildirmiş ve demiştir ki: 

Londra, 26 (A.A) - lspan· - Mevkufların ifadeleri zorla alındığını ve avukatlarının 
ya'dan haber verildiğine göre, , yanlarında bulunmuına müsaade edilmediğini bilen herkes 
San Sebastiyen cephesindeki bu neticeden bittabi memnun olamaz. 

nasyonalist kuvvetin Lejyon ! Uluslar sosyetesı· 8 ey-
Etrangere kıt'alarile takviye 
edilmiş bulunmaktadır. 

Madrit'tcn Royter ajansına , 1Q1 de to n ca 
haber verildiğine göre, şehir· ' 
de yiyecek işleri gittikçe müş
külleşmekte, fakat hükumet 
merkezinde siikun hüküm sür
mektedir. 

Malaga şehrinin biiyük bir 
kısmının yanmakta olduğu, 
nasyonalist umumi karargahın· 
dan bildirilmektedir. 

Lord Eden Dançig mes'elesi hflkkında 
sosyetede izahat verecektir. 

Cenevre, 27 (Radyo) - Eylulün 18 inci günü toplanması· 

mukarrer olan Uluslar sosyetesi assamblesi mesai programına 
Dançig mes'elesi için bir madde ilave edilmiştir. Lord Eden, 
raportör sıfatile bu madde hakkında o gün izahatta bulu: 
nacaktır. 

yı bolşevikliğc karşı müdafaası 
eserinden büyük bir takdirle 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

- Bolşevik bir Almanya 
Avrupa'nın sonu olurdu. Bir 
Avrupa'lının kendi kendiliğin· 
den vazgeçmesi imkansızdır. 

lstanbul, 27 (Hususi muha· 
birimizden) Macar'ların 
T rianon muahedesini f eshilc 
mecburi askerliği ilan eyle
mek üzere oldukları Paris'ten 
haber veriliyor. 

Viyana, 27 {Radyo) - Ma· 
caristan Krallık naibi Amiral 
Horti, yarın (Bugün) Enturis· 
ten kaçarak şarki Tirol'da 
kain (Linç) şehrine gidecektir. 

Amiral Horti, burada Avus
turya cumuriyet reisi Müsyö 
Miklas'ı ziyaret ettikten sonra 
Avusturya · İtalya hudutla· 
rında bulunan ( Dopyano ) 
kasabasına azimet edece~ ve 
orada İtalya başbakanı Sinyor 
Mussoliniyc mülaki olacaktır. 

\'arşo\'a, 27 (A . .A) - i'\lacnr lıü· 
kti.nıct naibi amiral llurti ile M. 
Uiıler'irı TrianoIJ nıualıerlesi hila· 
fınıı, lııı·ııristaıı ·da meclıuri n ker
lik i~iııi görü.tüklt·ri haher alın· 
nııştır. Bu lllC) mu.la J p:ınya 'clı;a. 
) ii de tetkik ediluıi~tir. 

Ha\'a muhabirine göre, amiral 
Iforti'nin avlanmak iı;in hu seya· 

lı:ıti ya)'tı~ı lıir hnlınııeclcn iburt·l· 
tir, miral, gerçi da~ keçici ııvln· 

ıııai\a meraklıılır 'c tlürt krı;i de 
\ ıırıııııştıır, fob.at im ı.iyıırctin biz· 
zat llitler iı;iıı lıir iirpriz olduğu 

\, ________ ) 
Atatürk 

Amiral Horti'yi 
Tebrik ettiler .. 

Ankara, 27 ( Hususi ) 
Macaristan milli bayramı mü
nasebetile, Cumur Reisimiz 
Atatürk ile Macar saltanat 
naibi amiral Horti arası da 
tebrik ve teşekkür telgrafları 

tenti olunmuştur. 

Filistin vaziyeti 
düzeliyor 

Sait paşa tavassutta 
bulunacak 

Kuc.lüs, 27 (Radyo) - Irak 
hariciye nazırı Sait paşanın 
tavassutuyle Filistin mes' elesi 
iyi bir safhaya girmiştir. Sait 
paşa, maverayı şeria, Hicaz 
ve diğer Arap hükumetlerinin 
:sempatisini kazanmış olmak 
dolayısile, lngiltere'yi Filistin 
Arapları lehine amale ede· 
ceği ve kendilerine vaadolu
nan imtiyazları almağa mu· 
vaffak olacağı söyleniyor. 

Landon 

l~JÖ)~:;;:re daha 

Ruzvelt'in iktısadi 
siyasetini tenkid 

ediyor 
Vaşington, 27 (Radyo) 

satın aldık. r Cumuriyetçilerin reisicumhur 
namzedi Landon ilk nutkunu 
söyliyerck, Ruzvelt'in iktısadi 

siyasetini tenkid etmiştir. Lan· 

1 Adları 30 ağustosta 
konacak. 

don ezcümle demiştir ki: Biriatou, 27 (A.A) - Roy· 
ter Ajansına göre, ihtilalciler 
İrun yolu üzerindeki taarruz 
istikametini terketmişler, hü
huınel kuvvetleri de bu yol 
üzerinde kuvvetli siperler vü

J_apon 'lar j M. Mussolini 
Bir Sovyet gemisini ı1 Kendisini imparator! 

tevkif etmişler. muavini ilan edece~. 

lstanbul, 27 (Hususi muha
pirimizden) - Türk vatanda· 
şının gösterdiği yurdseverlikle 
bu sene orduya 31 tayyare 
hediye edilmektedir. 

- Ruzvclt'in iktısadi siya· 
seti mütemadiyen açıklar ver· 
mektedir. Vergi sistemi mu· 
hakkak değiştirilmelidir. · Ben 
cumur reisi olursam, koope· 
ratif vergisini derhal kaldıra· 
cağım. Bu vergi kadar mana· 

cuda getirmişlerdir. 

Öğle vakti vaziyette hiçbir 
tebeddül yoktu. Burgos'tan 
ihtilalcilere takviye kıtaları 

gelmektedir. 
Paris, 27 · (A.A) - Corume 

radyo istasyonunun bildirdi· 
ğine göre, Madrid civarında 
komünistler tarafından tesis 
edil'11İş olan cephane deposu 
infilak etmiştir. 

Tanca, 27 (A. A) - Sela
hiyettar mahafilden alınan ha
berlere nazaran şimdiye kadar 
lspanya'ya ancak 12,000 Fas'lı 
asker gönderilmiştir. Fakat 
Lejyon Etranger kuvvetlerin
den Fas'la ancak 37,000 kişi 
kalmıştır. 

Londra, 27 (A. A) - Ce
belüttarıktan bildirildiğine gö· 
re, Milli kuvvetler Rio Tinto 
Masen havzasını ele geçirmiş
lerdir. Diğer taraftan Mala
ga' dan gelen haberlerde de 
Madrid hükumeti harb gemi· 
!erinin iki tayyare tarafından 

Moskova, 27 (A.A) - Vi- lstanbul, 27 (Hususi muha· 
ladivostok'tan alınan haberlere birimizden halya başvekili Sin-
göre, 16 Ağustosla Pezcado- yor Mussolini, Habeşistan İm· 

res adal<1Iında Japon bahriye paratoru Vıktor Ernanuel'i ya· 
makamları tarafından tevkif kında Roma imparatoru ilan 
edilen Terek Sovyet vapuru, d k · M 1. ·• · k 
h 1 T 'd 1· k ı· e ece tır. usso ını nın en· a en ornoz a a ac ıma· 

nındadır. Geminin kaptanı ve 
tayfasının bir kısmı tevkif 
edilmiştir. Geminin anbarları 
da açılmıştır. Japon makamatı 
tayfaya karşı şiddetli tedbirler 
kullanmaktadır. 

Sovyet büyük elçiliğinden 
aldığı bir emir üzerine Kope 
Sovyet baş konsolosu gemi-
nin iadesini tacil etmek ve 
tayfayı himaye etmek üzere 
Takano'ya hareket etmiştir. 
-~-----

bombardıman edildiğini bil-
dirmektedir. 

Madrid, 27 (Radyo) -Asi
ler bu sabah şafakla beraber 
lrun üzerine taarruz etmiş
lerdir. Altı saat devam eden 
şiddetli muharebede, yüzlerce 
Lejiyon Etranjer ölmüş ve 
asi kuvvetleri hezimete uğ

rayarak geri çekilmişlerdir. 

disini de imparator muavini 
olarak ilan eyliycceği söyle· 
nıyor. 

Dr. Hikmet 
Ve eczacı Vasıf 
yakalandılar 

lstanbul, 27 (Hususi muha
birimizden) - Komünistlik 
tahrikatı yapmak üzere, Jstan· 
bul' dan Bursa'ya giden doktor 
Hikme ile eczacı Vasıf ve 
Hasan Ali Bursa'da tevkif 
edilmişlerdir. 

Valter Fong 
Roma'da 

Roma, 27 (Radyo)-Alman 
propaganda nezareti müsteşarı 
(Va:ter Fong), bugün buraya 
gelmiştir. 

Bu tayyarelerin isimleri, 30 
Ağustos zafer ve tayyare bay· 
ramında, hediye eden şehir
lerde merasimle konacaktır. 1 s z birşey olamaz. 

Telefon 2573 

Müjde... Müjde... Müjde ... 
BugUn matineler.den itibaren 

,~.ıfc.r lıa) rıuııı l'e siııemnmızıu 936·3İ nıc\ imi ilk ilı;tlınn"ı f 
şeref ine bü) ilk prosram 

Uiitiiıı İzmir lıalkınm büyük sabır ızlık ve lıeye<'~nlıı bcklediğ• 
Tiirk·iiıı cluınıf'liııi tarihe altın lııırfkrll) )llZılır<lıgı kahrnıııaıılık tli)11r1 

l\1oııtri\ ıaf.•rinden eH·cJ \C sonra .•. 

ÇANA KALE 
Türkçe sözlü hiidisat Jilnıi ~ Çanakkale'dc yapılan 

bütün merasim 
" - - V cııeılik ıırn:ıulusal f ilın nıüsnlıakıı ıııd:ı birindliği ihraz 

etlcrek Volpi kupa rnı kaumaıı 

YAR LI KUŞ 
Paula Vesselg Reji. Villi Forst 

Fiatler 30, 40, 50, 6() kuruştur. 
Seanslar ; 3. 5. 7. ıık~aıuları 9,15 dl·. Cumartesi tcn:dliıılı tnlelıt" 

matine İ \ 'C pazar E;ÜUÜ umuma } dr: haşlar 
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yb~knikbanu,nlartakt--~---m~ı~~-H~i-R~-H~~~B~E~R-L~E~R~i 
ı a aş anaca . ~ , 

Bazı cezalar a;tırılacaktır. Bil- Zafer°; Tay- Yakında 900 muhacir 1 Borsada 
hassa katil cezaları artıyor. yare ~yramı. 3İleSİ geliyor Ozum satışları: 

1 
Ağır cezalı olmıyan meşhud 

suçların muhakemesi usulüne 
dair 3005 numaralı yeni ka
nun Teşrinevelden itibaren 
rner'iyete girecektir. 

Bu kanun ağır cezalı olmı
yarak meşhuden vukubulacak 
suçların, kabahatlerden bir 
kısmı da dahil olduğu halde 
heyeti umumiyesi hakkında 
tatbik edilecektir. Böyle bir 
suç vukubulduğu zaman zabıta 
derhal işe el koyarak, varsa 
şikayetçisini, şahitlerin ve suç
lunun hiiviyetlerini tesbit eden 
bir zabıt varakası tutacaktır. 
Suçluyu derhal yakalıyacak ve 
başka bir tahkikat yapmaksı
zın suçluyu, evrakile birlikte 
müddeiumumiliğe göndere
cektir. 

Müddeiumumi suçluyu sor
guya çekecek, lüzüm görürse 
derhal tevkif edecek ve hak
kında tevkif müzekkeresi kc-
secektir. 

Bazı cihetlerin tetkikine lü-
zum görürse müddeiumumi 
bunları da en seri vasıta ile 
çabukça bitirecek, yani her ne 
şekilde olursa olsuıı suçluyu 
nihayet yakaladığının ertesi 
günü iddianame ile mahke
meye verecektir. 

• 
Mahkemelerin tatili zama-

nına ve saatlerine tesadlif 
ederse icabı halinde müddei· 
umumi derhal mahkemeyi va
zifeye davet edecek ve mah
keme, kendisine verilen suç
luyu muhakeme ederek duruş
masını bir celsede bitirecektir. 
Şayet muhakeme bitmez, bazı 
noktaların tetkikine lüzum 
görürse veyahud suçlu miida
faa için hazırlanmak zımmında 
mühlet isterse üç günü geçme
mek ve bir defaya mahsus 
olmak üzere "duruşma ikinci 
celseye bırakılabilir. 

Takibi şahsi istida veya 
şikayetname verilmesine bağlı 
suçlarda davacının veyahud 
şikayetçinin zabıtaya ağızdan 
Yapacağı şikayet şahsi dava 
veya şikayetname hükmünde 
olacaktır. 

Netice itibarile zabıta, bu 
meşhud suçlarda ne iki tara
fın ifadelerini, ne de suçlunun 
sorgusunu şahitlerin şehadet
lerini dinlemek salahiyetini 
haiz değildir. Bu suçluların 
evrakı istintak dairelerine uğ
t~rnadan mahkemeye gidecek
~r. ,,Verilen tevkif kararlarına 
Aat .ıyen itiraz edilmiyccektir. 

slıye mahkemelerinde bulu
n~n suçların hepsi bu kanuna 
gore meşhud suç olabilir. 
h Sulh mahkemelerinin J.-at -
d a~an gayri, salahiyettar ol
k u ları suçların umumu da bu 
anuna dahil olduğu gibi ka· 

~unurı kabahatlar hakkında 
asrih ettiği hususlarda kn
nu~a girmektedir. 
k eza muhakemeleri usulü 
d:;~ıı~nun 116 ıncı maddesini 
r· ıştırerek bu maddenin ye· 
•ne ka· 1 ka ım o an 3006 numaralı 

nunda T . . ld 
iyctc . eşnnıeve e mcr· 
da gırecektir. Bu kanunda 

Var;1;~~u aid ~~zı d:.ğişikliklcr 
mile n~ gore muddciumu
hibr:· ~~m~n il~ şahit ve ehli 

C nlıyebıleceklerdir 
eıa k . 

ınadd .. anununun 143 ncü 
esını d ğ' . 

maralı k e ıştıren 3038 nu· 
enunda bu tarihten 

itibaren mer'iyete girecektir. 
Yeni maddelerde heyeti umu
miye itibarile bütün cezalar 
şiddetlendirilmektedir. 

Bilhassa katil suçlarının ce
zaları artmıştır. Mesela, 448 nci 
maddeye göre her kim bir 
kimseyi kasden öldürürse 18 
seneden 21 seneye kadar hap
se mahkum olur. Halbu ki 
eski kanunda bu ceza 15 se· 
nedf!n başlardı ve azami haddi 
18 sene idi. 

Yeni kanunun bazı madde· 
leri mahkumlar için nispeten 
daha miişfikanedir. 13 üncü 
maddeye göre bir mahkum 
hapisaneye ilk girdiği vakit 
cezasının yirmide birini yalnız 
başına bir hücrede geçirecek· 
tir. Bu müddet bir aydan nok-
san ve altı aydan fazla olmı
yacaktır. 

Mahkumiyet ikinci de' re
sinde, yani tek başına hücre 
müddetini bitirdikten sonra, 
mahküm yalnız geceleri bu 
hücrede kalacak, gündüzleri 
diğer mahkumlarla ihtilat ede· 
bilecektir. Bu müddet te ilk 
hücrede kaldığı müddet çıka
oırıldıktan sonra grriyc kalan 
mahklııniyet müddetinin altıda 
biri nispetinde olacaktır. 

Mahkum, üçiincü devrede 
artık hiç tccrid edilmiycccktir. 
Bu devrede hapisanccle geçir
diği her üç gün, 4 gün ola· 
rak sayılacaktır. Bu miid<lette 
birinci ve ikinci devrelerin 
müd<lcti çıkarıldıktan sonra 
miitebaki mahkumiyet miidde
tinin üçte biri kadar olacak
tır. dördiincü devrr., yani 
mahkumiyet miiddetinin son 
kısmında her geçen giin, 2 
gün -0lnrak sayılacaktır. Mah
kum hapislik miid<lctirıi ıyı 
not alarak geçirirse bu son 
mahkumiyet miiddetinin en 
son dö:ttı-- bir · müddetinde 
isterse şarta bağlı olarak tah
liye edilebilecektir. Hapisane
lerin nizamını ihlal ctmiyt>rek 
iyi not alan mahklımlar, bu 
madde hiikümlerinden istifade 
edecekler, iyi not alamıyan
lara bu müsaade gösterilmi
yccektir. 

Gene kanunun tası ih ettiği 

ba7ı suç failleri de bu mad
deden istifade cdemiyecckler· 
dir. Yeni kamındn miiebbed 
ağır hapis cezası da 36 sene 
i1ıerin<len hesab edilerek mıı
vakkat ağır hapsin tabi olduğu 
şartlara tabi tutulacaktır. Hal
buki eski kanunda müebbed 
hapsin muayyen bi;· haddi 
olmayıb mahkum müebbeden 
hapisancdc kaldığı gibi mu· 
vakkat ağır hapis şartlarına 
da tabi değildir. 

• 

Madenlerimiz 
Fuarda teş .. 
hir edilecektir .. 

İktısacl Vekaleti madcıı araş
tırma enstiliisü ıniihcn<lislt rin
den Enis ve Hulusi şehrimize 
gelmişlerdir. Bu mühendisler, 
berabcr:erin<lc getirdikleri ma

denler için fuarda hazırlıya
cakları iyi bir pavyon<la teş
hir ettireceklerdir. 

Fueır için geçen sene olduğu 
gibi busene de pasaport kar· 
şısındaki Türkofis binasının alt 
katı ranseniman bürosu ittihaz 
edilecektir. 

• Ç. Alıcı K. S. 
lzmir Heyeti, Bu muhacirler muhtelif kazalara iskan 1143 F. Solari 7 25 

K. S. 
18 
17 Bugün Dumlupı- edileceklerdir, vali Çandar'lıya gitti. 1138 K. A. Kazım 7 25 

616 Jiro ve şüre. 8 
nar' a hareket ediyor Yakında Romanya ve Bulgaristan' dan 900 aile Türk mu· 569 l\l J. Taran. 8 75 

12 50 
18 

30 Ağustos Zafer ve Tay- haciri gelecek ve İzmirin muhtelif kazalarında iskan edilecektir. 543 Yite) 7 50 14 75 
11 35 
13 

yare bayramı, şehrimizde bü- Muhacir kardeşlerimizin, iskann edilecekleri yere varıncnya 448 H. Alanyalı 9 50 
yük merasim ile kutlulana- kadar iskan ve iaşeleri hükumetce temin edilecektir. 354 J. Taran. mah.8 
caklır. Zafer ve Tayyare bay- Bu muhacirleri getire~ek olan vapurlar, Dikili kazasının 332 Ş. Remzi ha. 10 50 
ramı, Pazar günüdür. O gün Çand.Jrlı iskelesine yanaşacak ve muhacirler, oraya çıkarılarak 289 Y. 1. Talat 7 25 

15 50 
9 

Cumuriyet meydanında Ata· hükumetct iskanları tensip edilecek kazalara gönderilecek· 222 S. Gomel 8 25 12 50 
12 25 
16 

türk'ün heykeli önünde nutuk- !erdir. Romanya ve Bulgaristan'lı Türk kardeşlerimiz, bcra· 218 S. Süleyma. 9 50 
lar iradedilecek ve ordu bir berlerinde (4000) baş kadar da hayvan getireceklrrdir. 135 D. Arditi 9 
geçit resmi yapacaktır. Tören Vali Fazlı Giileç, dün Dikili kazasına giderek gelecek 129 H. Alyoli 8 
için zengin bir proğram ha- muhacirlerin iskan ve iaşe işleri için alınmakta olan tedbirleri 123 T. Erman 8 25 

12 75 
13 

zırlanmıştır. tetkik etmiştir. 121 Beşikçi 8 25 12 
~---~~~~~---~ 

Dumlupınar'da şehit nsker h r f k- 128 A. R. füünı. 8 50 12 50 
11 :ınıtı önfüıde de büyük mera- Bir aTta ı piyasa vaziyeti 101 P. Paji 9 

sim yapılacaktır. Bu merasime --·---·-·----~ 93 Cevdet Alan. 9 25 

Vilayetlerden heyetler gide· Aı·ıvre amuk friat- 86 Ş. Remzi 12 25 
cektir. lzmir'den gidecek he- 1 60 J. Kohen 9 

11 75 
14 50 
14 50 
10 yet C. H. P. Halkevi müdürü 1 • •• k l m 55 H. Güneş 10 

Hüseyin Avni ile Parti ilyön er 1 yu se I'' r 51 t. E. Bencu. 7 
bınıl üyesinden Tahir ve Be- 3 39 N. Kamil 9 

12 25 
11 50 

lediyc namına şehir meclisi Bir haftalık piyasa vaziyeti Alivre pamuk satış fialleri 23 P. Klark 1 50 
azasından Nazif Alpyürük'ten hakkında ~ehrimizdcki alaka- 43 kuruştan 44 kuruşa çık- 22 H. Alyoti 7 

9 
12 

müteşekkildir. Bu sabah saat darlar tarafındnn bir rapor ınıştır. 13 Sup. Emin 12 50 
yedide Afyon lreniie Afyon- hnzırlanınıştır. Ankara'ya gön- * *"' 2 Koope. itti. 18 

12 50 
18 

karahisar'ına hareket edecek derilen bu rapora göre üziim Üı.üın fia~lerinin yiikselmef...1:e 7o53 
ve bir gece orada kalacaktır. piyasası çok iyidir ve fiatle- olduğunu yazmıştık. Dün de 19616 

Yarın erkenden bütün he- rin daha yükselmrsi muhtc· fiatlerde yeniden 2.5-50 .san· 26669 

yetlcr ve halk, Afyoıı'dan Yıl- meldir. tim kadar bir ytikseliş göriil- incir atışları: 
dırım Kemal istasyoQuna ha- İncir fiyalleri de yiiksclmiş· müştür. Son vazıycte göre 
reket edecek olan hususi trenle tir. Siizmelcr 12,5 kuruş, el- üziim fiatleri şöyledir: 
Dumlupınar'a gidecek ve şehit lemeler 10 - l J, paçallar 8,5 • 7 numara 8,75 - 9,25 ku· 
asker aıııtı önünde büyük ıne· 9, 5 kurıışh.ır. ruş, 8 numara 9,50 _ 10 ku-
rnsiın yapılac.aktır. Muhtelif Pamuk; eski mah~ul hemen ruş, 9 numara 11,75 - 12,25 
Vilaıetler namınn giden he- knlmamış g'bidir. Yeni malı- kuruş, 10 numaıa 13,75 - J4,50 
yetler üyeleri taıafından mı· sul alivre satışlar yapılmakta kuruştur. Üzliın fiatlerirıin da· 
tuklar iradcdilecck ve bir de ve bunların fiatlcri de nıiite- ha yükselmesi muhtemel gö-
geçit resmi yapılacaktır. madiyen yükselmektedir. rtilınekt edir. 

Muamele vergisi 
taksitleri 

Muamele vergisi kanununun 
23 üncü maddesinde tayin 

olunan taksitlerin başlangıcı 

hakkındn Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 

Sigorta şirketlerilc banka ve 
bankerler ile .sınai müessese· 
lerin vergi taksitlerinin tayin
lerinde tcn•ddiid l'<lildiği an

laşılmıştır. Vekaletin tamimin
de bu taksitlerin şu suretle 
tahsil edileceği bildirilmiştir: 

Muamele vergisi, şınai mü· 
csseselerde mamul eşyanın 

rntılıııasilc ve diğer müessese
lerde: ele muamelenin y<ıpılma
sile tahakkuk etmekte ve dev· 
lct için istifası vacib bir hal 
iktisab eylemektedir. Bıı iti
barla verginin varidat idarl'
sincc tahakkuk ettirildiği ay 
tahsili icabetrncz, salışın vu
kubulduğu ayın ertesi ay tah
sili lazımdır. 

Sigorta şirketlerile banka 
ve bankerlerin biray zarfında 
yaptıkları ml.amelelere aicl 
muamele vergisini, o ayı ta
kibeden ayın 15 ıncı gunu 
akşamına kadar ödemeleri la· 
zımgeldiği gibi sımıi müessese
lerde de bir ay zarfında yn
pılan peşin veya veresiye sa· 
tışlardan mütcvellid verginin 
taksit başlangıcı da satışın 
yapıldığı ayı teki beden . aydan 
itibaren hcsah edilmek Ia
zımgclir. 

Sclanik Fııar1 
6 Eylul' de Sclanik'te açıla· 

cak olan Arsıulusal Selanik 
fuarına İzmir Türkofis müdür
lüğü tarafından Ege mahsül
lcrinden zengin bir kolleksi· 
yon haıırlanmaktadır. 

Şehir meclisi Komünistlerin 
25000 /i;ayı fuara muhakemesi 

harcayacak. 
Şehir nwclisi, dün öğleden 

sonra belediye de fevkalade 
bir toplantıya yapmıştır. Top
lantı, Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, riyaset etmiştir. Vilayet 
umumi meclisi kararilc Vilayet 
bii<lçcsinden fuar hazırlıklarına 
ve işlerine yardım olmak üzere 
Bclcdiyc'ye verilmiş olan 25000 
liranın fuar komitesi emrine 
<levri hakkında görüşiilmüştür. 
Toplantının sebebi, zaten bu 
mes'ele i<li. Tekl;f, büdçe en
ciiınenine havale edilmiş ve 
ce1se tatil olunmuştur. 

ikinci celsede büdçe encü
meni mazbatası okunmuş ve 
meclisce kabul edilmiştir. Bu 
kararla 25,000 lira, fuar ko· 
mitesine devredilmiş ve karar, 
dün vilayetce de tasdik olun
muştur. 

Ortamekteplerle 
Liseler 

Hikmet Türk 
Şehrimize geldi .. 

Kültür Bnkanlığı Kültür he
yeti üyesinden Hikmet Türk 
şehrimize gelmiştir. Hikmet 
Türk, bu sene Ortamektep· 
lcrle Liselert! olan tehacüm 
karşısında ihtiyacı karşılıya· 
cak tedbirleri tcsbit edecek 
ve ona göre fazla mektep 
aç1Jacaktır. 

Ortamektcplerle Liselerde, 
Kız Enstitüsü ve Ticaret Lise
sinde kayıt ve kabul muame· 
lesine devam cdilmekt'edir. 
Tehacüm, pek fazladar. 

• 
Sabıkalarının 

lsorulma~ı icin kaldı. , 

1 
Şehrimiz ağırceza mahke

mesinde dörder sene hapse 
nı:ıhkum edildikleri gün mah-
keme salonundan çıkark<;:n 
gürültü yaparak enternasyonali 
söyleyen ve jandarmalara karşı 
gelen, ayni zamanda bu su· 
retle komiinistlik tahrikatında 
bulunan kunduracı Mehmed 
Eınin, Selahiddin, ismail, 
Hayri Tekin ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün şehrimiz 
asliye ikinci ceza mahkemc-
sindr devam edilmiştir. Diin· 
kü celsede iddia serdcdilc· 
cckti. Fakat dava dosyasını 
tetkik eden müddeiumumi 
1-Iulusi Çağ'ın, maznunların 
sabıkaları bulunup b•Jlunma-
dığının tetkiki lfızımgeldiğini 
söyleyerek cvclcmirde bu nok
tanın tetkik ve tesbitini iste
miştir. Mahkeme, bu dileği 
kabul etmiş ve muhakemenin 
devamı, başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Posta ve telgraf 
ücretleri indiriliyor. 

6 Eyliilden itibaren posta, 
havale ve lclgraf ücretlerinde 
tenzilatlı yeni tarifelerin tatbi
kine başlanacaktır. Bu tarife 
henüz şehrimiz posta, telgraf 
ve telefon:başmüdürlüğüne gel· 
ıncmiştir. Bugünlerde gclnıesi 
beklenmektedir. 

Dün posta, telgraf ve tele-
fon umum müdürünün Ankara

dan şchı İınize geldiği hakkında 
bir şayi3 çıkmışsa dn umum 
müdür, Sıvas'ta teftişte bulun· 
maktadır. 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1187 Tütsü ile te. 7 12 
704 Ş. Remzi 7 12 
369 F. Pakcrs 7 875 9 50 
193 İzzi ve Ali 8 9 50 
118 Jiro ve .şü. 7 50 7 50 
106 Ş. Riza ha. 8 8 50 
97 B. Alazraki 9 37 9 ?5 
39 Bencuo 7 75 8 75 
35 B. Franko 8 75 8 75 
16 H. Şeşbeş 11 11 
2866 

10305 
13171 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 
50 Ton Buğday 5 

994 Buğday 5 
275 Arpa 3 625 

K.S. 
6 375 
6 375 

4 
70 Ton Bakla 5 
30 Ton Kumdan 5 25 
15 K. tohumu 4 25 
84 Kcn. pala, 390 

5 
5 25 
4 25 

390 
~~~~~--~~-~~ 

Buğday ihracatı 
Ankara Türkofis merkezin

den şehr;miz şubesine gelen 
bir telgrafta Tü.kiye - İtalya 
ticaret anlaşmasına bağlı ta
kas listesine buğdayın da ila-
ve cdil[11iş olduğu bildirilmek· 
tcdir. ltalya'ya mühim mik· 
darda buğday ihraç edileceği 
anlaşılmaktadır. Bu yiizdcn, 
buğday fiatlerinin yükselmesi 
muhtemeldir. 

Belediye U11 fabrikası 
Belediyenin Un fabrikası, 

Un tiiccarı J.1üınin'e kiralan· 
mıştır. 

Değirmenderede 
·Kanlı bir vak'a. 
Dcğirmendere nahiyesinin 

Aehmctbeyli köyünde bir vak'a 
olmuştur. Osman oğlu Nazmi 
İzmir'li Abbas oğlu Sami ara
sında bir mes'elcden kavga 
çıkmış, sami, bıçakln.Nazmi'yi 
sağ umuzilc sağ koltoğu al· 
tından ağır surette yaralamış
tır. Yaralı, İzmir Memleket 
hastanesine getirilerek tedavi 
altına alınmıştır. 

Silah taşımak 
Kestelli caddesinde amele 

Salih ve Ahmed ile Eşrefpa· 
şada Şevkette birnr bıçak gö
rülmüş ve zabataca alınmıştır. 



Edebi, Tarihi, macera . romanı 

- Evet, anladım .. 
- Ben de Bakanlıga gidi· 

yorum. 
Dük Lodovik H.lrbiye Ba

ka:ı'ığında Marki Goliffet'in 
da.re ine girditi vaı..it: 

105 .. 

koyarak, piposunu dumanlat
makta o1an Lüsi'nin arabacı· 

sına. ~uya sigara yakmak için 
yaklaştı! 

Arabacı rvvrla ı-n~i5eye düş
tJ; fakat karşısındakinin zama· 

---··---
-Başı 1 inci sahifede-

içinıle kalmıştır. Bu iıkıntı, Fran. 
ı;a'da rejimin dı•ğişnıesiıı<len, Mad· 
ritl'de hükumetin radikal unsurlar 
elinde bulunınasınılan doğmuştur. 

İ&tikbal uncak lngilıere, Fnnııa ve 
Almaııya arasıııda ~·eni bir lokamo 
ile kurtarılabilir. İngiltere her han· 
gi bir fark gö:t.elm,.ksizin bu paktı 

, gaınnıiye luııırrlır. 

Paris, 27 (A.A) - Sağ cı·nah 

ve merkezin naşiri efkin .Maten, 
I 

Jurnııl ve Eksclsiyor gazeteleri, Al· 
nıan karnnn<lan endişe ile hah-
seı o•ek tedirler. 

Sol cenahın l'öti Jurnal ve 

ispanya ihtilali ve devletler 

Fransa, lspanya'ya sHAh v 
tayyare gönderiyormuş .. 

bir komite toplanması muhtemeldir. Londra'da 
Silahlara ambargo konulacaktır. ---------- Ortalık karard1ktan sonra 

Prusya 'lı Stüber'iıı evini gö· 
zetl:yeceğiz. Buradan iyi ma· 
lumat elde edeceğimizi size 
ş mdiden temin edebilirim 1 
Dedi. 

Kont Tür Lapen, arahasına 

1 

1 

nın en şık Q"İvinmis bir genci 
olduğunu göriince hemf>n bir 
ki~rit çaktı. Marki. kibritin 
sönmemesı ıçın redin~ohınu 

ac~m~k siper yaotı. arahacı da 
kibriti tutmak için iğilirken 
müdhiş hir yumruk ile yere 
yuvarlandı. 

Humanik gazeteleri aziınkarane Lir 
hattıhareket istcrııektcdi rln. 

Paris, 27 {Radyo)- Fansız 

komünistleri, İspanya'ya silah 
gönderilmemesi hakkında hü
kumetce takibolunan siyasete 
aykırı olarak nümayişlerde bu
lunmuşlardır. 

devletlerin birlik hareket ede
rek silahlara ambargo koy
malarında ve kontrol ıçın 

Londra' da bir komite teşkil 
eylemeleri noktasındadır. 

Sefir, Lord ~den'in teklifini 
hüsnü telakki etmiş ve ambar 
go keyfiyetinin, ispanya hüki' 
metince kabul olunacağını br 
yan eylemiştir. 

• 

gizlenmiş olduğu halde Dük' ün 1 

tav.siyesi mucibince gözetlemekte 
devam ' etti. Uzun bir zaman 1 

bekledi, bir şey göremedi, fa. 
kat saat sekize doğru Lüsi'nin 
lüks arabası kapı önüne geldi; 
biraz soma Lüsi kapıdan gö
ründü, arabaya binerken de 
bir adres verdi. 

Araba hareket ederek Şan
zelize'yi, Ruvaderom caddesini 
ve sair bir takım so~<ak!arı 
geçtiktçn ionra Perşom soka· 
ğırıa vaı'dı. 

Kont La Tür De Pende
uzaktan ve arabasile Lü
si'yi takibetti durdu. 

Bualo sokağında, Yani Stü
ber'in evinin bulunduğı.ı Klod 
Loren sokağından iki yüz met
re kadar uzakta Lüsi araba· 
sını durdurdu, biraz sonra 
arabayı tekrar hareket ettire
rek Stüber'in kapısı önüne 
geldi ve arabadan indi. 

Dük Lodovik ile Marki Go
liffet saat yedidenberi bura
sını gözetlemekte idiler. Fakat 
Lüsi bunların mevcudiyetinden 
hiç şüphelenmeden eve girdi. 
Casusun kapıdan genç kadını 
karşıladığını Dük ile Marki 
mükemmelen gördüler, bu sı
rada Kont Dö La Tür Pen'de 
kendilerine iltihak etti. 

Marki Go!iffet, asabına ar
kadaşlarından fazle hakim bu
lunuyordu. Ağzına bir sıgara 

ANADOLU·-___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip \e haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
lJmumi ne~riy:ıt w yazı işini 

nıildürü: Hamdi :Nüzhet 

ldarelı-ınesi: -

İzmir lkjı.d Ueylcr sok:ığı 
C. Jfa]k partisi Lin:ı 1 içinde 

Tdgraf: 1:ımıir ANAl>OLU 
Telefon: 2776 •• p,, ta kııtnı:>u ,ıo;; 

ABONE ŞERAiTi 

Bunun iizerine Dük ile Kont 
hemen koştular, bayılan ara-
bacıyı Kontun arahasına nak
lettiler, ve ayni zamanda ara-
bacının şapkasını ve elbisesini 
aldılar ve ayni sür'atla bunları 
Marki Goliffet giydi. 

Dük Lodovik yine köşede 
sipere girdiği vakit, Kont Dö 
La Tür Pen' de baygm araba
cıyı kendi arabasil~ ve sür'atla 
evine götürmiye başladı! 

Lüsi, bizce malum sahneden 
sonra casus Stüber'in yanın· 
dan çıktığı vakit~ hemen ara
basına atladı. Asabı o kadar 
bozulmuş idi,ki arabacısının 
yüzüne bakmak bile aklına 
gelmemişti. 

Araba, tam önünden geçer
ken Dük Lodovik seri bir ha· 
reketle arabanın içine atladı. 

Ve genç dilberın yanına otu
rarak: 

:_ Ses çıkarmayınız, ben 
polisimi Dedi. 

-10-
Polis Müdürü M. Pietri İm

paratordan aldığı emir üzerine, 
Kora Pearl' e. hastanede bulu
nan Pibulet'i ıstediği zaman 
yanına almak hakkını haiz ol
duğunu hildirdı. 

Bu haber üzerine dilber 
lngiliz, saat üçe doğru araba
sının hazılanmasını emir ve 
hemen hastaneye doğru ha-
reket etti. 

Hastane müdürü, Pibulet'in 
alınmasında hiçbir zorluk gös· 
termedi. Hemşire Viktuar genç 
kızın giyinmesine yardım etti, 
arabaya kadar da 'koltuğuna 
girdi. 

Pibulet bir saat sonra, Ko
ra' nın evinde bulunuyordu. 
Dük tarafından hararetle hi
maye edildiğini bilmek ve has
tanenin soğuk vaziyetinden 
kurtulmak kızın sıhhatına çok 
iyi bir yardım yaptı. 

-Sonu var-Yı1l1ğ1 1200, altı aylığı 700, üç 
aylı~ı 500 kuruştur 

Yahant'J memleketler için senelik 
nhoue ücreti 27 liradır 

-~~~~--~~~~~ 
Mehmed Ali kaptan 

Her yerde 5 kuruştur -Günu geçmiş" nüshalar 25 kuruştur. 

Ağırceza mahkemesi kara
rile ve 500 lira kefaletle tah
liye edilmiş olan lnebolu va· 
puru faciası maznunlarından 
Mehmed Ali kaptan, dün Is· 
tanbul'a gitmiştır. 

.A:N.ADOLU .L\IATBAASlı'\1'DA 
BASILMIŞTIR 

, .. " 
Yusuf Rıza Okulu 

ES K 1 

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

kısımları havidir. ANA kısmı 4 • 5 - 6 yaşındaki çoculC:lan 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata J/e O R TA 
okul tahsiline hazır:ar. 

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 

l\laıeu gazetesi iliı\'eten dokıor 

Şaht'ııı ı<iyasi nıiizakcratta hıılun
fıua~ım tla tenıeııııi eylemektedir. 

\•aşiııgton, 2i (A.A) - Alman 
kararı, Amerika"Jıı hcyel'aosız kar· 
şılanmışlır. Bahriye efradının çoğal· 
tılma, filonun ~oğalınası şeklinde 

sayılııınmaktadır. l\laaınafilı Nı!V

york Taymis ve Vaşington Poı;t 

gazeteleri, Lugüokü vaziyı;ti 913 
vaziyetine benzeterek o zamanki 
gil.ıi sulhperver niyetler ileri ~ü

rülmekte oltluğınıu, fak•ll müthiş 

hir eiliilılanm .. nııı <l~vam etti~ini 
yazmaktadırlar. 

BrüksPl, 27 ( A.A) - Belçika 
gazeteleri, Alman aleyhdarları da 
dahil olmak iizere, askerlik kara· 
rım eo~uk kanlılıkla tetkik etmek· 
tedirler. 

Londra, 26 (A.A) - Ba
kanlar arası dışişleri komite
sinin dünkü içtimalarında son 
hadiselerden doğan siyasi va
ziret tetkik olunmuştur. Ba
kanlar İspanya hadiselerine 
ademi müdahale hakkındaki 
Fransız teşebbüsünürı muvaf
fakiyeti ile bu mes'elede ln
giliz diplomasisinin yardımın
dan memnuniyetlerini izhar 
etmişlerdir. 

lngiltere'nin ademi müda
hale kararı gayet açık diplo
matik sebeplerden dolayı de
vam ettirilecek ve hükümet 
bu hususta mutlak bir bitaraf
lık vaziyetinden .hiçbir suretle 
ayrılmıyacaktır. 

Sanıldığına göre, bakanlar 
ademi müdahale mes'elesinin 
mustakbel inkişaf safhalarını 
Paris ile müzakere ve hallet· 
mek üzere M. Eden'e tam se
lahiyet vermişlerdir. 

f spanya meselesi karşısında 
bir :uzlaştırma ihtimalinin de 
nazarı dikkate alınmış olduğu 
sanılmaktadır. Mamafih ;; bu 
vadide mevzuubahs olunacak 
şey daha ziyade dahili harbin 
daha insani bir haie getiril
mesi için gayret sarfedilme
sidir. 

Bakanlar arası komitesinin 
esaslı endişesini beşler kon· 
fer~msı teşkiJ t:ylemiştir. 

lngiliz selahiyattar mahafili 
Almanya' da mecburi askeri 
hizmet müddetinin uzahhiıası 
keyfiyetinin ehemmiyetini azalt
mıya çalışmakta ve bu karar 
neticesinde ordu miktarının 
kağıt üzerinde gözüktüğü nis
bette çoğalmıyacağını söyle
mektedirler. 

Bununla beraber ayni ma
hafil Alman'yanın bu kararı
nın Alman - Sovyetler birliği 
gerginliğinin f aılalaşmasına va· 
ran psikolojik netayicini de 
gizlememektedirler. 

Temmuz ayında Londrada 
toplanan üçler konferansı teb· 
liğinde beşler konferansına 
vazife olarak yalnız Lokarno 
vaziyetinin değil fakat daha 
geniş umumi bir Avrupa va
ziyetinin halli işinin tevfiz ey
lemişti. Ve Almanyanın aldıiı 

Jür gazetesine göre, Fransız 
silah fabrikaları, İspanya'ya 
tayyarelerle silah ve mühim· 
mat göndermekte devam edi
yorlar. 

Komünist matbuat, Başba

kan M. Leon Blum'a hücum 
ediycrlar. 

Londra, 27 (A.A) - İspan
ya 'ya silah ihracatına ambargo 
konulması mes'elesinde kabine 
üç imkan diişiinmektedir. 

1 - Devletlerle anlaştıktan 
sonra' bir karar ittihazı. 

2 - Ambargo tarihini tes
bit ederek siyasi ademi müda
haleye miitaallik tedbirleri 
alacak beynelmilel bir komite 
teşkili. 

3 - Her harhangi bir Av· 
rupa payitahtında, büyük el
çilerden daimi bir konferans 
kurulması. 

Londra 27 (A.A) - Roy· 
ter Ajansına göre, Fransa ve 
lngiltere hükumetleri ispanya 
işine karışılmaması hakkındaki 

Fransız planını henüz tatbik 
etmemiş olan devletler nezdin
de teşebbüslerde bulunmak
tadırlar. 

Bu devletlerden bazılarının 
İspanya'ya gönderilen silah
lara daha şimdiden ambargo 
koymağa başlamış oldukları 
ihtimal dahilindedir. 

Fransa, ambargoya aid ted
birleri tayine memur bir ko· 
mite ihdasını teklif etmiş ve 
komitenin toplantı mahalli "ol
mak üzere Londra'yı ileri sür
müştür. 

Paris, 27 (Radyo) - F ran· 
sız siyasetinin mihveri; f s·t 
panya mes'elesinde, bütün 

son karar bu noktai nazardan 
beşler konferansının işini müş
külleştirmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, dün
kü bakanlar kemitesi içtima· 
ından sonra lngiliz diplomasi· 
ni Alman kararınm netayicini 
azaltmağa gayret eyliyecektir. 

Milletler cemiyeti paktının 
tadili mes'elesine gelince, ko· 
mite milletler cemiyeti toplan· 
tısında lngilterenin bu husus
taki hattı hareketini gayet 
sathi ve umumi bir tarzda 
mütalea etmekle iktifa eyle-
miştir. Maamafih İgiliz noktai 
nazarının esası herkesin mes
uliyetinin tehlikeye maruz mın
takadaki menfeatleri ile mü
tenasip kalması ve umumi 
mes'uliyetlerin azaltılması ola· 
rak kalmaktadır. 

Nevyork, 26 (A.A) - Ruz
velt'in son teşrin ayında tek· 
rar reisicumurluğa intihap edil· 
diği takdirde lngiltere kralı 
sekizinci Edvard ile, M. Sta
lin 'e, M. Hitler'e ve M. Leb
run'un davet edilecekleri bir 
sulh konferansı akdetmek ta
savvurunda oldu&-u haber ve· 
rilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere 
Fransız hariciye nezareti, dev
letlerle daim'i bir temas ha· 
lindcdir. Portekiz, buna im
tisalen dün silahlara ambargo 
koymuştur. 

Lord Eden, bugün lspanya
nııı Londra sefiri Lopez Oli
van'ı kabul ederek kontrol 
komitesi etrafında konuş
muştur. 

Lord Eden, ispanya' da ko
münistlerin yapmakta oldukları 
mezalim hakkında da sefirle 
konuşmuş ve bu hadiselere 
nihayet verilmesi lizımgel.di• 
ğini söylemiştir. 

Dublin, 27 ( Radyo ) -
lrlanda hükumeti, lspanya'ya 
silah ihracatını yasak etmif 
ve dünden itibaren ambago 
koymuştur. 

Necaşi dünyanın vere
ceği hükmü bekliyor 

Bir camii ziyaretinde kendisine 
bir kur'an hediye edildi •• 

Londra, 26 (A.A) - Necaşi Voking'deki camii ziyaret et· 
miş ve orada birçok müslüman!ar ile yerli ahaliden birçok 
kimseler tarafından karşılanmıştır. 

Necaşi bu fırsattan bilistifade şöyle demiştir : 
- Memleketimizin istiklalini muhafaza etmek için elimizden 

geleni yaptık. Dünyanın bu hususta vereceği hükme intizar 
etmekten başka birşey yapamayız. Aramızda sulhun hakim 
olmasını ve bundan dünyanın sulha kavuşmasını temenni 
ederiz. 

Camiin imamı Necaşi'ye hitaben bir hoşamedi arizası oku· 
muştur. Necaşi Amharik dili ile buna ~evap vererek ; 

- Habeşistan'a karşı lngiliz milleti tarafından gösterilmiş 
olan sempatiden dolayı teşekkür etmiştir. 
İmam Necaşi'ye ziyaretinin bir batırsın olmak üzere kur'anın 

bir nüshasını takdim etmiştir. 

İki Çin'li idam edildi Mü:him 
Nankin, 27 (Radvo) - Çin 

hükumeti: Japon gazetecilerini 
öldürenlerin tecziyeleri ınes' -
elesinde Japonya'dan daha 
hassas gorunmüş ve katil 
oldukları anlaşılan iki kişiyi 
derhal mahkemeye vermiştir. 

Çok sürat'lı görülen muhake~ 
mede katiller idama mahkum 
olmuşlar ve bu sabah derhal 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Japonya ile Çin'in ve diğer 
memleketlerin mümessilleri de 
bu konferansa davet edilecek
lerdir. 

M. Ruzvelt'in bu tasavvu
rundan bazı samimi arkadaş

larına bahsetmiş olduğu söy· 
lenmektedir. 

Londra, 27 (Radyo) - (Evc
nink Niyuz) gazetesinin ver
diği bir habere göre, Stalin, 
Rus ordusuna hitaben bir be· 
yanname neşretmiştiı. Stalin, 
bu beyannamesinde diyor ki: 

- Arkadaşlar! Kat 'i karar· 
lar verecek günlerin arefesinde 
bulunuyoruz. Her dakika için 
hayatınızı fedaya amade bu· 
lunmalısınız. Gerçi bunda hiç 
şüphem yoktur. Düşmanları· 
mız yerlerini almışlardır. Bina
enaleyh sizde ona gör~ ted· 
birlerinizi alınız. 

Stalin'in bu beyannamesi, 
gerek Paris'te ve gerekse Lon
dra' da derin akisler yapmıştır. 

Paris siyasal mahafili, Sta· 
lin'in bu beyannamesini Al· 
manya'nın askeri tedbirlerine 
karşı bir mukabele mahiye· 
tinde telakki ediyorlar. 

bir toplantı 
••••• 

Dört devlet 
hava kumandan
ları toplanacaklar •. 

Peşte, 27 (A.A) - Ujnom· 
zedek gazetesinin Bükreş'ten 
öğrendiğine göre, Romanya, 
Çekoslovakya, Fransa ve Sov
yetler birliğinin hava kuvvet· 
leri mümessilleri yakında top· 
lanarak mezkUr dört devletin 
hava kuvvetleri arasında ile· 
risi için ahenkli bir hareket 
vasıtalarını tetkik edeceklerdir. 

Polonya 
Ordu kumandanı 
Paria'e gidiyor. 
Varşova, 27 (Radyo)- Po· 

lonya ordusu müfettişi ıeneral 
Riç Migel, yarın tayyare ile 
buradan hareket ederek Pa· 
ris' e gidecek ve maiyetiyle 
beraber general Gamelen 'e 
iadei ziyarette bulunacaktır. 

Polonya generalinin, Fran· 
sız manevralarında bulunmak 
üzere birkaç gün Paria'te ka· 
lacağı söyleniyor. 

Kara'lıların YGfaro 
laediyeai 

Kan, 27 (Hususi) - Kars'· 
lılar, 60 kiloda diinya pilı• 
piyonlutunu kazanan pehliva· 
mmız Y aışara, olimpiyad ar
masını taşıyan bir çift aiti• 
dütme hediye etmeli 
ı...,..lfienhr. 
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Birinci Fransova 
ıı Acıpayam ilçe- Dün ve bugün Panayırımız 
bayının bir mektubu 

Sayın Anadolu gazetesi di-
rektörlüğüne İzmir BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA 

72 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 
Aynen 
Gazetenizin 18 • 8 • 936 

gün ve 6693 sayılı nüshasının 
beşinci sahifcsinin altıncı sü· 
tununda {Acıpayım kaymaka· 
mına cevab) başlıklı yazı ha 

Altın dolu sal giderken, iki rehin prens 
de serbest bırakıldı .. 

Şimdiye kadar hiçbir harpta ı 
ve hiçbir rehin için verilme
miş olan iki milyon altın ekü· 
nün toplanması da bir iş de
mekti! Bu hususta halkın ha
miyetine müracaat edildi: Halk 
para, mücevher ve altın neyi 
varsa bu muazzam tazminat 
İçin verdi. Bütün şehirler mü· 
rabahacılardan ağır faizlerle 
para aldılar; uzun müddet bu 
borç altında ezildiler! 

Asılzadder, kılıçlarının kah· 
za ve kınlarındaki altın ve 
gümüşleri söktüler, krala ver· 
d!1erl 

Validei kralinin Margarit 
d'Otriş'e yaptığı şikayet uze
rine esir veliahtla kardeşinin 
vaziyeti biraz daha düzeldi; 
artık serbestçe mektub alabi
liyorlar ve yazıyorlardı. 

* * * Nihayet 1530 senesi Mayı-
sında çocukları hududa sev
kettiler. 

Monmoransi Bayon'a geldi. 

validei krali kendilerini Bor· kıkati hale aykırı bulunmakla 
do'dn bekliyorlardı. aşağıdaki izahatın ayni sü-

Yolda, biitün halk prensleri tunda neşrini saygı ile dilerim. 
ağlıyarak alkışhyorlardı. Za- Muhbir y usufun 1-8-936 gü-
vallı çocuklar, gülmeği bile r.ii gazetenizin dördüncü sa-
beccremiyorlardı artık! lııfcsinin üçüncü sütununda 

A'1ncler ağlıyorlar, çocuklar (Orman yangını Köyceğiz miit-
prensh re çiçek \ demetleri atı- tali olunca derhal Acıpayaını 
yorlar, halk mendillerini prens- haberdar etmiş fakat Acıpa· 
lerin eteklerine sürüyorlar, yam istenen sür'atı gfütere· 
ayaklarını öpüyorlardı. mediği için yangın bir rnüd-

F akat çocuklar bu hallere det daha uzamıştır) şeklinde 
maksadı mahsusla vaki isna

hayretle bakıyorlar ve hiçbir 
dının yalan olduğu söndür-

şey anlamıyorlardı. Daha dün, me ve görme işinde Acıpa· 
kaba ve sert muhafızlar altın- yamın gösterdiği sür'atin or-
da, mutlak bir yalnızlık ve man direktörlüğünce takdir 
sefalet içinde idiler. bugünse... edildiği dosya ve vesikalara 
Onbinlerce ınsan ayaklarını müsteniden 11-8-936 günlü 
öpüyorlar, kendilerini alkışlı- gazetenizin ayni sütununda ce· 
yorlardı! vab neşrediJmişti. Keyfiyet il-

Çocukların arkasından da . gili ve mütehassıs makamla-
kraliçe galiyordu. Kraliçe Ele- rın da malumu bulunduğu ci· 
onora'nın b::>ynu büküktii. Hal· hetle muhbirin bu cevapla 
kın mırıldandığı şeyleri duyu- iktifa etmesi ve daha ziyade 

1 

yor ve anlıyordu. Halk, çocuk- hissiyata kapılmaması aklen 
ların bu uğursuz ve zalim im- ve mantıkan icabederken 18· 
parator tarafından zulüm gör- 8-936 günlü gazetenizde gene 

Kadın askerliğe 
nasll girebildi? 

Eski mücadeleler - Akim kalan teşebbüs
ler - İlk hareketler ve kahramanlıklar. 

Avıısturga'da kadın askerler 
Sovyet Rusya'da, Lehistan- sız, Alman kadın muharibler, 

da, Nank.in'de ve hatta Kü· imparntor Konrad ile birlik 
ba'da J..admlarJan mürekkep Kudjs'tc harbetm iş 1 erdi. Ehli-
alaylar var! salibin kadın cengaverlerini 

Son Habeş harbında ka- idare eden kadına Kor.rnd'ın 
dın 'aw erkeklerae birlikte ita!- askerleri "Altın bacaklı kadın,, 

ismini vermişlerdi! 

Kraliçe Eleormr, kral namına 
giden Vikont Türen 'Je Fonta
rabi' ye geldi. 

mesinin mes'uliyetini bu kadın (Yangının 28-7-936 da çaktı- 1 
da buluyordu! ğı ve 29-7-936da ilçeden ilgili · 

Nedimesi Dona Beatriksi memurların hareket ettiğine 1 

Çek [kadınları ınnnleketle
rinin hürriyeti İçin Vlosto'nın 
kumandasında harb ede ede 
ölmüşlerdir! 

1540 ta Florida'da Funand 
de Soto'nun f spanyol ordu
sıına kırmızı derili kadınlar 
biiyük bir mukavemet gös
termiştir. 

Monmoransile birlikte katır
lar yükii altın da geldi. Ayni 
zamanda Fransız kralının Na
poli, Milano, Ccnova ve Arti
den feragatnamesi de bera
berdi. 

Paşeco, kraliçeyi teselliye ça- göre gösterilen siir'atin ölçü- ı 
sü bilmem nedir) gibi yuka-

hşıyor, fakat muvaffak olamı- ndaki tavzihe göre yeri kal-
yordu. mıyan telmihi havi gafil cÜnı· 

Kraliçe en ziyade Franso· lelerle evelce dimağından ölü 
va'nın kendisini nasıl karşılı- doğmuş ola ı tasniata hala 
yacağını düşünüyor ve bu yiiz- can vermeğe çabalamasına ne 
den çok sıkılıyordu. mana vermek lazım geldiğini 

Bordo'dan henüz uzak ol- sayın okııyuyucuların takdirine 

Hıııdistan'da Nizam muha
rib kndınları Dekanı lngiliz'le
re karşı müdafaa etmişlerdir. 

-Başı 7 inci sahi/ede
dalıa ku\\·etlenclikçe lııı fnnJi) et 'o 
cımlıJık ıu, şelıir naımnn, ) l'Uİ i-· 
tifııdclere iınküıı verecektir. 

A~·ıkı;a ı İzmir'e p:ıra düşecclı.., 
Şehir helediyc i yeni 'aridnt 
elde edecek, imar 'e ihyadan mah· 
nımi) etin nern çckilın İ) eccktir. 

Bunlar, paııa) ırdan İzmir'" dii· 

şecek olan hü) iık kazanç lıisbc· 

leridir. 

fcmlckct iktısadiyaıma gelin· 
ce, onun j tifadclcri de hiç şüphe· 
iz lzmir'iııkincl•'n dalı:ı az mühim 
olımyacaktır. Türkiy'-' , iktısuı1i 

alem iı;iııılı• ) cııi lıir •:clırı·)C sahip 
olmak. lıuıııııak ,,. tanıtmak iılcliu· 

ıml.ıdır. 'ıı'ııi lıir aDH)İ knlk111· 

mıM ) 3fH) oruz. l\lcmlekctinıi.l top· 

rak en t'ıi, <'I '(' <'\ i-i noLıa ıııd.ın ' . 
lııı k.ıdıır c,· ı·,.itli f'mtia \ I' l'1') ll\ .ı 

-ıılıip olclıığıı lııılde, luıriı;tcıı t»ırf •. 
ıı:ızıır. d:ı lıiltle hile ) t• kıli~t>ri ile 
l\' llla lıııliııılc• dl'~ildir .. 

Bugünkü modern iktı udi)aı. 

prop:ıgamlıı) ı 'e nı:ılı 1anıtarıık 
arzeııueği murnffakıyetin b:ışlıca 

amilleri nraı;ına koymuştur. Pano· 
yır. nrıımlu ııl olmak iıihnrilc keıı

<li çr-rı_o,cıniull'ıı ı;ıkarak Jıepıcl· 
nıilcl ikııı;.:ııl iılt>nıi ile ıcııın larnııı· 
zm artma•ma sebep olacnkıır, 

Tunıpcaeız 'e lanıtaca~ız. Hu· 
kumeıiıı bu işe verdiği elıcıuıııi) et 

te esa en btıuıı matuftur. Bugün 
iiç, pırııı Lt>ş alıcı lıulncıığız. Hu
kip ıııillcıleriıı Jır.p i. Lüyiik paua· 

yırlara daima 1t·lıalüklc ş1ıap edi
yorlar.. Ecnebi pi) nsıısrnda , her 

lıtidi~c 'c her fırs.ıtıan i ıifodc 
ederek nıallarmı ileri ~iiriiyorl.ır. 

Biz hundan ınii~tağııi kalabilir mi· 
) iz, huna inıkfııı tasa\\ ur cılilclıi· 

lir mi~ Giirülih or ki. ar ıulu .ıl 

ı. ' l k " 'k I znıır p:ına) ırı. mcın c · eıın ı tı n· 

diyatıııdn. ha) ntiyeıiıulc. lzmir'iıı 
im:ırmda '•' kuzıını·ınıla Lu~h lın· 

1 
şıııa rol opın~alıilcı•i'k lıir c ertlir. 
Onılan isıifndc c·llclıilnu·k için, 
apti zaıııuıı~.ı onu tak Vİ) c chııt•k 
lı:izııııdır. 
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ispanyol'lar paraları büyük 
bir dikkatle saydılar. Bu mua
mele haftalarca sürdü. Niha
yet, f spanyol'lar prenslerin de 
babaları gibi nehir üzerinde 
ve hudud teşkil eden yerde 
serbest bırakılacaklarını Mon
moransi' ye bildirdiler. 

dukları halde Eleoııora tuva- 1 terkediyorum. 
lctini tanzime koyuldu. Kral Yangın mahalline 29-7-936 

Fransa'da Jan Dark çok 
me\>hurdur. Maamafih yüz sene 
h· rbının kadın kahramanı bir 
değildir; Atenais de Kreküy, 
Jülyen dö, Gcsbin, üç Janlar 
da bu harbde çok kahraman
lıklar yapmışlardır. 

ag;;.-aı:ı:;m1;;azsmıı ..... llllİ ..... 

Bu da gösteriyordu ki, İs· 
Panyollar hala emniyet hasıl 
etmemişlerdi! 

Nihayet 1 Tem muzda, med
din fazla olduğu bir sırada, 
nehrin Fransız'lara ai<l kıyı
sından altınlarla dolu büyük 
bir sal ayrıldı. 

Ayni zamanda da içinde 
<:ocuklar bulunan bir sal, İs· 
Panyol kıyılarından ilerledi. 

Heriki sal nehrin ortasında 
bi.rleştiler. Herbirinde ayui 
tnıktarda kürkçü ve muhafız 
Vardı. 

Sonra, altın yüklü sal fs
Panya sahiline ve kraliçe Te-
leon ·ı .. w ki b ara ı c uveg çocıı · arının 
ulunduğu sal da Fransız kı

Yılarına yanaştı. 
B Kraliçe ve prensler hemen 

0 tdo'ya hareket ettiler; kralla 

Fransova'yı seviyordu. Ve krala da ilgili memurlar hareket 
hoş görünmek en biiyük eme· 1 ettiği gibi yangın söndiikten 
Jiydi. sonrn da ilgili memurlar git· 

Çocukları daha evvelden ıniştir. Bunu bilmiyorsa ilavc-
scvketti. Bu suretle krala ço- ten haber vereyim. Bunların 

muhtelif tarihlerde yangın ma-
cuklarını kucaklamak için va- halline gitmesi söndürme hu· 
kit vermiş olacaktı. susun<la ilçebayın ihmal ve 

-So_n_ı_ı,_ı_''_'r_-__ ı terahisi manasına sığm:yacağı 
·- izahtan miistağni bedihi ha-

F eci bir kaza kikatıerdendir. 
Bir kişi öldü, 18·8-936 günlü gazetenizin 

- bu İşe ait sütunu <ırasındn (asıl 
3 yaralı var.. yolsuzluk posta otomobilinin 

Evrlki gun Bandırma'dan yoldan ve postayı götürmek· 
Sllsığırlığ'a gelmekte olan ve ten alıkonulmak ve Kızıllıisar-

dan cevrilnıek istenilmesindeki içinde yolcu bulunan bir kam-
yonet, kazaya uğramıştır. Kam· y;ınlıc;;lığı ilçebayın bana atfet· 
yonct, bir köprüyü geçerken mek istediği müdahale V<" te

siri tav?.ih etmek isterim.) Ve 
köprii ansızın çökmiiş ve 

diğer kısımda (İlçebay emri-
kamyonetin arkadaki kapısı nin kanuııi ve haklı olduğuna 
açılarak yolculardan La ııları kani idise de lıumı infaz ı l-
diişmüşlerclir. O ::.ırada kam- rııemeRi hiç de l<'hinc olınıyan 
yond de devrilmiş ve parça· hir zaaf değil midir?) T:ır-
lanmıştır. Kazada yolculardan zında hakikat ve cercycını lıale 

. bir kişi ölmüş \le ü; kişi de nykırı olan ve kendi düşliiğii 1 
ağır surette yaralanmıştır. ınüşkiil durumdan kuıtulıııak 

- - kasdile olduğuna şiiplıe edil-

Şimdiye kadar lzmirdo görülmemiş müthiş bir mıycn yazısına kafi ve mukni 
cevab teşkil eden 1] ·R-936 

S ı' 1( giinlii gazetenizin dördlincii 
sahifesinin üçiincü siitunundaki 
izahatı Yusufun iyice okuma
larını samimiyetle dilerim. Ve 

arsıulusal 9 eylül pana"trı münadebetile kül
tUrparkta bütün dünyaca tanınmış büyük 

KLUKEFSi SiRKi 
Panayınn resmi küşadından itibaren: 

KLUKEFSi SiRKi 
h Husususi trenle Köstenceye ve oradan 6000 

ususi bir Türk vapurile izmire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 

tonluk 

v :~ büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 
1 a 1şı hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil 1 aslanlar, kap· 
~~ ark, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 

Ure keptir. 

kanuni şeklide tevsik edilmiş 
olan müdahale ve tesirlerini 
tekrara lüzum görmem. 

Acıpayam ilçebayı 
H. Akman 

ANADOLU - Bu mes'ele· 
yi alakadar makamların tet
kik nazarına koymuştuk ve 
binaenaleyh kaymakamın ce· 
vabını neşretmemek te elimiz
deydi. Fakat, hiçbir zaman 
hissiyata knpılmadığımızı gös
termek üzere bu mekLubu da 
sütunlarımıza geçirmeği daha 
doğru bulduk. Son söz, De
nizli '.ıaliliğinindir. 

Kuba'da bir kndm kumandan 
yan 'lara karşı harbettiler; bu
gün el'! İspanya'da kadınlar, 
yiizbin 1 isılik Mola ve f'r:mko 
ordıısuıın ınııvaffakiyet ile karşı 
koymaktadırlar. 

Asker kadın .. Kadın asker! 
Günlin bir mes'clesi oldu, 
gitti! 

Vakıa, esatirin zikrC'Lliği 
/\mazonlnr meşhurdur; fakat 
eski Yunan'lıların Pnntezilesi, 
Tomirisi esatiri değil, yaşamış 
cengaver kadınlardır! 

Eski Yunan san'atkarları, 
h~zc amazonları (Kadın süvari) 
gösteren enfes mahkukat ve 
heykeller bırakmışlnrdır. Ka
dın, eski eserlerde cengaver 
ve muharib halile olduğu ka· 
dar güzel gösterilmemiştir! 
Skandinav esatirinin Valkivi
leri <le Yunan amazonlarının 
hemşireleri diri 

Ondokuzuncu ası ın son kı· 
sımlnrmda Afrika' da, Daho
mi 'de Belınnzin 'in amazonları 
Aurupa'lılara miithiş bir harb 
açmışlar ve büyük muvaff aki
yetler elde etmişlerdir! 

Ehlisalip seferlerinde Frnn-

Fakal katlınlar<lan munta
zam kuv\-cl teşkili yenidir. 
1789 da kadııılar ilk dt·fa ola
rak tabur teşkilini diişünmüş
lerdir. Bu tarihte kadınlar, 
iğrıc ve makas' a·ı başka silah 
kııllanınakta eı keklerden geri 
ka'mıyacaklarıuı iddia etmiş
ler, fakat '"rkcklcr bu iddiaya 
alay ve istihrn ile muknhclr 
etmişlerdir! 

Bu tcşcbbiis 1792 de Te
ruanyc <le Ml'ı ıkıır VC' Polrn 
l .eon taı af ınrhın tekrarlanoııc: , 

fokal gene mu\ affakıyet hfü::ıl 
clmamıştır. 1793 de Manel 

Sağda bir lngiliz kadın ku· 
mandan ve solda Behanz 
kadın muharip/erinden biri 
Düpon tarafından her biri 
dört taburdan mürekkt•p beş 
alay, hem de 18 • 45 yaş ara
sında olmak üzere bir kadın 
ordusu vücuda getirilmek is
tenmiştir. Tahmin edildiği 

veçhile bu kadınlar için çok 
şık ve cazip bir askeri ünifor· 
rna yapılmıştı. Büyük ihtilal 
kadınları bu üniforma içinde 
ne y·aman olacaklardı. 

Bu üniforma beyaz ve ge
niş bir ceket, zarif bir külot
tan, en parlak renkli yaka ve 
kolluklardan mürekkep idi. 
Asker kadınlar saçlarını, bo
yunları hizasında. keseceklt•r 
ve miimki.ınse kıvırcık hale so
kar.aklardı. Maamafih, kadın
lar bu defa da arzularına mu
vaffak olamamışlardır. 

Koıııün sıras,mda silah isti
yen bir kadını Somet hıdc.IPt 
ve asabiyetle başındarı defet
mış ve: 

- Haydi, senin işin mut· 
bağında ve çocukların111 salın
cağı başındadır! Demişti. 

1848 de de bu teşebbiis 
tekrarlanmış ve gene akim 
kalmıştır. 1871 harbında Fran
sa'da 30,000 kişilik bir kadın 
ordusu teşkiline teşebbüs eden· 
!er, am ak 1500 kadından mu
vafakat cevabı alabilmişlndir. 

Umumi harbden evci, 1913 
te kadıııların askerliği tazelen· 

ıniş bulunuyordu. Avusturya 
hüklımdi kadın alayları teş· 

kilini düşünmekte idi; fakat 
bu kadınlar ateş hattı için de· 

ğil geri hizmetle"i için silah 
altına alınacaklardı, Ve bu 

tasavvur, umumi harbde ken
diliğinden ve biitün muharib 

memleketlerde tatbik edilmiş· 
iir. Fabrikalarda, hastanelerde, 
hat gerilerinde ve iaşe işle
rinde kadınlnr birkaç milyon 
ncf erin hizmetini muvaffaki· 
yetle görmüşlerdir. 

1914 senesının son ayla. 
rında lngiltere'de "Kadın ih· 
tiyat gönüllüleri,, adı altında 
kuvvetli bir şekil vücuda gel· 
nıiştir. Çarların esasen bir 
kadın kazak alayı vardı. Bu 
alay bilfiil harba iştirak et· 
miştir. 
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Fihtenin Hitabesi 
.............................................. , 

90 
Bu sesler size bağırıyor : 

"Mevkiimizi muhafaza etmeği 
biliniz. Hatıramızı, gelecek ne• 
ıillc.ne, aldığınız zamandaki 
kadar honurlü ve temiz ola .. 
rak naklediniz. Ancak o zaman 
honurlü olursunuz. Şimdiye 
kadar, bizim mukavemetimiz; 
büyük, asil, hakimane diye 
hükmedildi. Biz, Evrensel ila
hi plan için seçilmişlere ben
ziyord.ık. Eğer ırkımız sizinle 
yok olursa, bizim honuriimüz, 
yüz kızarmasına; akı1lılığımız 
deliliğe tahavvül edecek. Eğer 
bir gün Alman ırkı, Ro
ma imparatorluğu ( Napol
yon imparatorluğu demek ) 
ile kaynaşacak ise bunun es
kisile kaynaşması, yenisile kay
naşmasından daha iyi olurdu. 
Biz müstevlilerin karşısında 
çelik gibi dayandık ve onlan 

mağlub ettik. Siz -Tecrübesi 
görüldü- artık silahla yene
miyeceksiniz: Amma ruhunuz 
mukavemet edebilir. Ruhunuz 
ile kafa tutu1uz. Fikir aleminde 
mühim olan; Fıkirleri kendi
nize maletmektir: Fikir kuvveti 
sayesinde; ciha.un mukadde
ratı işini ham kuvvetten, siz 
alabilirsiniz. 

Bu pek eski cengaverlerin 
seslerine, daha yakın olup 
din ve itikat hürriyeti ıçm 
olan muharebelerde kanlarını 
dökmüş atalarımızın sesleri 
de kanşmaktadır. Honörümüzü 
kurtannız diye sizlere bağın
yorlar. Niçin muharebe etti
ğimiLi biz, vazıhan bilmiyor
duk. Biz yalnız şuna sağlam 
karar vermiştik ki bize zorla 
bir din verilemez. Fakat ayni 
zamanda bizi teşvik ve tahrik 
eden daha yüksek bir his 
daha vardı ki onu biz pek 
sezemedik. Eğer ruhaniyet 
alemi hakkında aydın bir 
görüşünüz varsa, şimdi siz 
sezebilirsiniz. 

Maddi arzularla ruhi arzu
ları karma karışık edip müb
hem birşey yapmaktan vaz
geçmeli : Zarar verebilecek 
herşeyden tecerrüd etmiş ol
duğu halde ya!nız ruhtur ki 
insani entrelerin dümenini 
elinde tutmalıdır. Ancak o 
zamandır ki o, müstakil bir 
varlığa kadar inkişaf edip 
yükselebilir. Bizim kanımız 
bütün bunlar için aktı. Bu 
fedakarlığı tasvip, ve bekle
diğimiz şeyi realize etmek 
şimdi size düşüyor ; zira sizin 
ruhunuz daha vazıh görüyor 
ve harekete geçmeği biliyor. 
Milletin bütün geçmişteki ut
raşmalarının son ereği olan 
bu neticeye ulaşılmazsa ; mu· 
harebelerimiz, faydasız oyun
lar kabilinden kalacaktır : 
Elde ettiğimiz vicdan hürri
yeti, boş bir kelimeden ibaret 
kalacaktır." 

Nihayet sizlerden sonra ya
ııyacak olan nesiller de siz
lere and içiriyor. .. Siz atala
nnızla ve asil bir ırka men
sup olmakla gurur duyuyor
sunuz. Dikkat ediniz ki zin-

cirin halkaları sizde kopmasın. 
Ôyle hareket ediniz ki bizde, 
sizlerle iftihar edebilelim ; 
miUi nesiller honörü, sizden 
bize devam etsin. Sonra, sızin 
çocuklarınız olmakla yüzleri-

kızarmaıın ; barbarlann, 

ÇBfliren: M. Rahmi Balaban 

Aslımızı saklamağa bizi mec· 
bur etmeyiniz. 

Tarihte sizin hatıranız, to
runlarınız nasılsa öyle ola
caktır : Eğer torunlannız, sizin 
hürmete şayan olduğunu gös
terirlerse siz de öyle olacak
sınız. Eğer sizin mukaddpra
tınızı, galip devlet idare ederse 
elbet tahkire düçar olacaksı
nız. Tarihte hiç görülmemiştir 
ki galip ; mağlup hakkında 
iyi muamele etsin : Çünkü ne 
kadar alçaltırsa o kadar iyi 
hükümran olacaktır. 

Kim bilir ne kadar eski 
milletler varmıştır ki bunlar 
da birçok güzel hareketler, 
asil teşebbüsler, incelmiş adet· 
ler varmıştır da - tarihleri 
galibin merhametine kaldığın
dan - unutulup gitmiştir. 

V. - Bu h:tabeler, eğer 
kendini iyi anlıyorsa, ecnebi
ye de and içiriyor. 

Evet, her millette öyle in
sanlar vardır ki bunlar boş 
ve aldatıcı hayallerden başka 
şeyler de görürler. Onlar için 
hakkı ve aklı hakim kılma 
vaadı ; nevibeşeri aldatmağa 

mahsus boş hayaller değildir.' 
Bu insanlar düşünüyorlar ki 

bugünün demir devri daha 
ıyı bir aleme doğru intikal 
devresidir. Bunlar ve bunlar
la beraber bütün insaniyet, 
size giivenmektedir. Bunların 
çoğu bizim oğullarımızdır. 
Diğerleri bizim dinimiz ve 
medeniyetimiz ile yetişmişler
dir. Onlar, bize -dünyaya gel· 
diğimiz müşterek memleketle
l'İmiz, daha yüksek bir saa
det kifili diye bizden aldık
ları medeniyet namına- andi
çiyorlar ki: Onlar için eskisi 
gibi kendimizi muhafaza ede· 
lim. Ağacın şu mühim dalını 
kırmıyalım: Bir gün bize bir· 
şey danışmağa gelecek olur
larsa, bizi örnek edinecek 
olurlarsa; bizi yerimizde bula
mamakla ümitsizliğe düşme
sinler. 

Bütün devirler, yer yüzünde 
daha yüksek bir hayat yarat
mak istiyen bütün hakim pe
sillere de seslerini benimkine 
ilave ediyorlar ve eUerini yal
vararak size uzatıyorlar. Hatta 
diyebilirim ki Tanrı ve nevi 
beşerin inkişafı hakkında ev
rensel planda ·ki bu plan an
cak insanların mefkuresinde 
vardır ve onlann cehtlerile 
realize edilir- haysiyet ve ha
yatlarını kurtarmağı sizden is· 
tiyorlar. 

Bazı insanlar inanırlar ki, 
insaniyet daima yükselme yo
lundadU'. Ülkü boş bir kelime 
olmayıp istikbalde olacak şey· 
lerin müjdecisi ve kifilidir. 
Diter bazı insanlar da daldık
ları hayvani uykuda kalarak 
ülküye doğru giden hamleler
le istihza ederler. Onlar hak
kında kat'i urar vermek size 
aiddir. 

Eski dünya, kudret ve aza
meti ile ayni zamanda hata· 
larile, babc.larınızın adaletsiz
liği ve zulmu sebebile yıkılıp 
gitti. 

Eğer bu hitabeler aldan mı· 
yorsa, siz nevi beşerin teki· 
mül kabiliyeti tohumunu en 
iyi muhafaza eden modem 
milletlerin en iyisisiniz; büyük 
tekamül iJi ıize emanet edil-

-

Giineş dil teorisi gösterenler.. tetkikleri 
Dört kişi daha Sovyet tayya. karakteri. tevkif edildi.. reciUk komitesi 

lstanbul 27 (Hususi muha- bir nişan verdi., 
birimizden) - Sigorta şirke-- Başı 1 inci sahifede -

İ&tanbul 27 (A.A) - Üçiincü 
dil kurnlıayı saat 14 de toplana· 
ralı.: mesaisine bugün de devam 
etti. Ögleılen evel muhtelif komis· 
yonlar gene toplaudılar. Bunlann 
içinde en mühimi olan .Güceı dil 
teorisi ve dil karıılrıtırmalan 

komiııyonu idi. 
Kurultaya i'tira~ etmek. üzere 

şehrimize gelen bütün ecnebi pro· 
feaörler bu komisyona dahil bulu· 
nuyorlardı. 

Bugün Ahmed Cevad Emre 
kendi tezini okudu. Bu tezde muh· 
telif dil karşılaştırmalannın verdiği 
neticeler gösteriliyordu. Billıas~a 

ecnebi profesörlerinin dikkatle ali· 
kadar oldukları bu tezin izahı öğ· 
leye kadar sürdü. Ve yann topla· 
mi ınrk ü1ere içıimaa son Yerildi. 

Lügat ve filoloji komisyonu 
Komisyon bugün mesaisine 

devam etmiş ve elindeki işleri 

bitirmiştir. Mazbata muharriri 
Kazım Nami raporunu hazır· 
lıyarak ve yarınki toplantıda 
bu rapor tetkik edilerek ku
rultay başkanlığıua verile
cektir. 

Terimler komisyonu 
Bu komisyonda saat 1 O da 

toplandı. Tetkik edilen muh· 
telif mevzular arasında dil 
cemiyeti terim kolunun mesa
isi takdire layik görüldü. Ve 
bu mesainin biran evel ikmal 
edilerek ilk ve orta tahsil is
tilahlarmın dördüncü kurultay
dan evel mekteb kitaplannc:. 
geçirilmesi için kurultay baş· 
kanlığına bir temenni takriri 
verilmesi karar altına alındı. 

Gram.,.. &ntakus komisyonu 
Gramer Sentaks komisyonu 

bu sabahki toplantısında Ah
med Nihat ve Yahya Saimin 
iki tezini inceledi. Bu iki tez 
fiillerin cümledeki yerine da
irdi. Toplanblanna yarın de· 
vam etmek üzere saat 12 de 
dağıldı. 

Bütçe kamisgona 
Dün ilk toplantısını yapa

mayan bu komisyon bugün 
içtima etti. Başkanlığına iz
mir saylavı Benal Arimanı, 
mazbata muharrirliğine Mar· 
din saylavı Ali Rızayı seçti. 
Bütçe komisyonu dil kurumu· 
nun ikinci ve üçüncü kurul
taylar arasındaki iki senelik 
hesaplarını tetkik etti. Ve 
bunları muntazam bularak 
kurultay başkanlığına vermek 
üzere raporunu hazırladı. Ve 
mesaisini bu suretle bitirmiş 
oldu. 

Nizamname komisyonu 
Komisyon dil kurumu ni

zamnamesinin tadiline ait me
saisini ikmal ederek raporunu 
hazırladı. 

Ta/erirler w temenniler 
komisyona 

Bu komisyon kurultay üye· 
leri tarafından verilmiş yeni 
bir takrir veya temenni oJma· 
dığı için dün toplanamadı. 
Öğleden sonraki içtimaa ku
rultay asbaşkanı Nuri Cönker 
riyaset ediyordu, 

Dünkü celsenin zaptı okun
du ve tasvip edildi. Başkan 
ilk sözü Hasan Reşid'e verdi. 
Kurultayın bugünkü toplantı· 
sında okunan bu tezin hüli
sası şudur: 

1 O uncu asrın ikinci yan· 
sında dilin menşei mes' elesi 
bütün garpta büyük bir mü
nakaşa mevzuu oldu ve tetkik 
mevzuu ikiye bölündü: 

ve 

yaşayan dil pisikolojisi, 
2 - Perhisturk ve Antro

polojik, Legustik, Klasik mek
teb ancak malum zamanların 
muayyen yerlerindeki tamam 
vesikalı dilleri tetkik eder. 
Klasiklere göre, hu dillerin 
en mükemmeli Hind Avrupa 
dedikleri gruptur. Yakın vakte 
kadar bunun en eski kolu 
Sanskrit idi. Eti dili okununca 
onu da bu ai1eye soktular. 
Bövlece klasikl~re milattan 
3200 sene evvdine kadar çı· 
kabildiler. Kla!i!ik ekolun bil
hassa ısrar ettiği Lengustik 
umdelerden başlıcası fonetik 
kanunlardı, bu kanunlar sert 
va dardı. Bu kanun bir haki
kat tesbifine yaramakla bera-
ber gene hakikat1arı ve tah
kikleri dar ve çok titiz pren-
sibe tabidir. BJ bakımdan 
Lengustik kanunlarını ikiye 
ayırırlar. 

Bütün bu tetkiklerin ve on
ların doğurduğu neticelerin 
sonunda ve bizim inancımıza 
göre, hepsinin önünde ve üs-
tünde yeni bir mekteb daha 
teessüs etmiştir ki, onun da
yandığı tecriye güneş dil tec
risi adını vermekteyiz. 

Bu tecrinin karaktersizlikleri 
şunlardır: 

Dil menşeini aramak yo
lunda antropolojiktir. Dil in-
kişafı bahsında Psikososyolo
jiktir. Fonetik bahsında biyo-
lojiyi esas olarak kabul etmiş· 
tir. Biitün zamanları ve yer
Jeri bütün dilleri birleşik ola-
rak tetkik edebilmesi bakı
mından güneş dil teorisinin 
fonetik kanunları da Pan Kro· 
niktir. Panseye bağlı söz ve 
ses unsurlarını tetkik ve on
ların birinci insandan itibaren 
kelime yapma bakımından se· 
mantik kıymetlerini tesbit ey
lemiş ve bu suretle nazari bir 
dil tipi rekonstitue etmiştir. 

Her halile pankironik olan 
bu teori prehistorikten başla
dığı ve bütün dillere şamil 
olduğu için şimdiye kadar 
Üzerlerinde işlenmiş dillerin 
içinde bu nazarı tipe tetabuk 
eden bir dil aramış ve onu 
kat'i olarak Türk dilleri gru
bunda bulmuştur. 

Ana dil olan Türk lehçeleri 
grubun ilk manalı sözünün ne 
olduğu araştırılmış ve teorinin 
bu husu~taki izahları alınmış
tır. Güneş dil teorisinin bu 
tezde ancak şu üç karekteris
tikliğine temas etmiş bulunu
yoruz: 

l - Güneş dil teorisi, Dil 
menşei aramak yolunda ant
.opolojik yani insan yaşayışile 
beraber. 

2 - Dilin kurulması m~ 
selesinde paleo sosyolojik. 

3 - Dilin inkişafı bahsinde 
pisiko sosyolojiktir. 
Güneş dil teorisi dillerin en 

eskisi bulunan sumerce ile 
Türk dillerinin en mustakil ve 
en uzakta kalmış olan yakut
cayı garbın morfplojisien çok 
değişen dillerine nasıl bağlı
yabilirse öylece bazı mülaha· 
zalar dolayııile dar ve verim• 
siz kalmış olan lengustik kai
delerin üstüne çıkarak tetkik 
ilmini hakiki ve aydın mecra
sına sokabilecektir. 
Güneş dil teorisinin ışığile 

bir proto Türk dili gövdele
necek ve bu dil milletler arası 
lengustik tetkiklere de. ana dil 
rolünü ifa edecektir. 

tini dolandıranlar hakkındaki Leningrad, 27 (A.A) -
tahkikata devam edilmektedir. Türk hava kurumu başkanı 
Nezaret altına alınmış olan- Fuad Bulca Moskova'ya dön· 
Iardan dört kişi daha tevkif müş Tuşina'da tayyare hayra· 
edilmiştir. mında bulunmuştur. 26 ağus· 

Bank Jı. r:ı.rans tosta Türk maslahatgüzarı Fa· 
au r; ruk Alkent, Fuad Bulca şe-

Müdürü londra'ya refine bir resmi kabul hazır 

G • J k lamış, Rus tayyarecilik teşki· 
ıaece • latı şefleri ile elçiliğimiz erkanı 

Paris, 27 ( Radyo ) - bulunmuş'ardr. 
Bank dö Frans umum mü- Tayyarecilik komitesi baş• 
dürü (Layeri), doktor Şahtı kanı bir nutuk iradederek; Türk. 
uğurladıktan sonra .Londra'ya Sovyet tayyarecilik teşkilatı 
gidecek ve lngiltere'nin devlet dostluğunun nişanesi olmak 
bankası umum müdürü (Mon- üzere Faad Bulca'ya Rusya'da 
takö Norman ) ile kon11şa-
caktır. ancak ikiyüz tayyarecinin ta-

şıdığı en büyük kurul nişanını 

Urla icra memurluğundan: 
Urlada Emirenin İzmir'de 

Abdülkerim oğlu Naımi F eh-
miye olan borcundan icraca 
mahcuz Urlanın Ovacık mev
kiinde sağ tarafı pınar, sol 
tarafı ve arkası cebel ve ön 
taraflan şose yolile çevrili 
içinde bir dam, bir ahır, ka-
bili şürp bir kuyu ve 16 zey· 
tinle 12 incir ağacını havi 
olub mikdarı 7360 metreden 
ibaret ve 736 lira kıymeti mu-
hammeneli bağın Emireye aid 
üçte bir hissei şayasının mül-
kiye Urla icra dairesinde açık 
artırma suretile ve birinci ar
tırması 28/9/936 tarihine mü-
dif pazartesi günü saat 11 de 
yapılmak üzere satılığa ko
nuldu. 

Bu artırmada satış bedeileri 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
75 ini bulursa en çok artırana 
ihale yapılacak aksi takdirde 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile satış daha 15 
gün uzatılarak ikinci artırması 
13/ 10/936 tarihine müsadif 
salı günü saat 1 t de yapıla-
caktır. ikinci artırmada dahi 
verilen bedeller kıymeti mu-
hammenenin yüzde 75 ini bul
madığı takdirde 2280 numa
ralı kanunun hükmü tatbik 
olunacaktır. işbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar yed
lerindeki vesikalarile birlikte 
20 gün zarfında lzmir ve Urla 
icra dairelerine müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sieilince sabit olmıyanlar 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Şartname 18/9/936 tari
hinden itibaren herkese açık 
bulundurulacaktır. Müzayede
ye iştirak edenler gayri men
kulü görmüş ve malumatı la
zimeyi anlamış ad ve itibar 
olunurlar. Daha fazla malumat 
almak istiyenler Urla icra dai· 
reşinin taşra 936-17 ve lzmir 
ikinci icra dairesinin 930-9174 
dosya numaralarile müracaat 
etmeleri ilan olunur. 1~1 

verdiğini söylemiştir. 

Fuad Bulca, teşekkür etmiş 
ve Türk - Rus dostluğunun 
yeni bir tezahürünü gördüğü· 
nü söylemiş, bu dostluğun her 
iki memleket menfaatine daha 
kuvvetleneceğini ilave eyle· 
miştir. 

Kars'ta zelzele 
8 ev yıkıldı 

Kars, 27 (A.A) - Kars ve 
diğer köylerinde şiddetli ve 
zorlu yer depremi başlamıştır. 
Şimdilik öğrenildiğine göre 
sekiz ev yıkılmıştn. insanca 
zayiat yoktur. 

Kars, 27 (A.A) - Kars'a 
beş kilometre mesafede olan 
ot yığınlan ateş almış ve şid· 
detli olan rüzgardan yangın 
gittikçe büyüyerek köye sira 
yet etmiştir. Belediyenin çalış· 
kan itfaiye tetkilib vaktinde 
yangın yerine yetişerek dört 
saatta çok büyük olan bir 
yangını söndürmete muvaffak 
olmuştur. 

----------------------------------------

RüMATİZM.4 
LUMBAGO 
SiYATİK 

:ı~ıılan T E S K t 
ve izale edt'r. 

Her eczanede bulunu~ 

Denizyolları işletmesi Mü
dürlüğünden: 

1 - Bu sene Arsıulusal İzmir fuarıl'u ziyaret etmek istiyeıı· 
lere kolaylık olmak üzere lstaabul'dan 31 AğustOf 
1936 Pazartesi günü kalkarak 1 Eylül 936 Salı güD' 
lunir' e gelecek olan lzmir vapuru fuarın açık buluıı' 
duğu müddetce lzmir' de kalacak ve ziyaretcilarin iW' 
metine tahsis olunarak yatak ve yemekleri temin ol1" 
nacağı gibi vapuru gece ve gündüz doğı udan doğnl1' 

2 
kara ile irtibatı şatlar vultasile temin olunacaktır. .t. 
30 Ağustus 936 Pazar ı4nü lstanbul' dan lzmir' e gd.lf. 
cek olan Karadeniz vapuru fuar münasebetile ve lıİlf' 
def aya mahsus olmak üzere lzmir' de üç gün kaldı . -» 
sonra 3 Eylül 936 Perşembe günü saat 16 da I""'' 
bul' a hareket edecektir. 

3 - Vapurda yatmak ve yemek yimek istiyenler bu 
taki şeraiti öğrenmek için Denizyolleri işletmesi 
Acentahjına ve duvar ilinlanna müracaat eylem 
ilin olunur. 28 30 2 l 
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Esas No. Yeri No. sı 
Yeni Taj 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

648 
650 
651 
652 
654 
660 
681 
701 

kuyu S. H3 127 arsa 3 c •• k B ' 
Mahmudiye M. mumcuzade S.126 128 ev 100 j Ur ov az ar 1 n 
Dayıemir M. dayıemir S. 12 arsa 1 • 

162 Hasan hoca mah. çiviciler 11 3 
sokak. 

136 Kuşadası davutlar karyesi Bili No. 
plaka mevkii. 

137 . " il " .. " 
138 " " " 41 " 
139 " .. " " " 
140 " ' 1 

" ,. 
.. 

141 " " .. " " 
142 il " .. " 

ı. 

143 il il •• " " 
195 Mesudiye M. ikinci kordon 
196 " i l .. " 

dükkan 

tarla 

.. 
" .. 
" 
" 
" 

dükkan 
ev 
ev 198 ikinci karataş tramvay cad. 

207 Kokaryalı tramvay caddesi 
207 /3 " il ,, 

444/3 
444/2 

323-323/1 
983 ev 
983 parsel 3 ahır 

207 /4 " " " 983 " 4 " 
207 /5 " " " 983 " 5 " 
222 Hasan hoca M. kara ~s- 26/6 

223 
226 
227 
228 

manoğlu hanındn. .. 
il 

·' 
" 

., 
• 
" 
" 
" 

" .. 
" 
" 

26/8 
26115 
26/32 
26/39 

229 Hasan hoca ~M. osma- 47,49-43 
niye sokak. 

231 " .. 37 
62 
45 
64 

33 
62_ 
41 

232 
233 
234 
235 

236 

237 
252 

285 
286 
298 
299 
300 
301 
302 
J03 
304 
305 

" " 
il il 

" " " 
Hasan hoca m. yol be
desteni selvili hanında. 

55/12 

Hasan hoca m. mirike- 12/32 
lam hanında. 

64 

Hasan hoca mırabıt sokak 23 27 
Karşıyaka alaybey salim Es. 47 Ye. 49 
paşa sokak. 
Hasan hoca m. yolbedesteni 47 23 

il " " " 41-43-19 
Buca belediye caddesi Tıij 52 

.. '' '' u 54 
U H U u 56 
il " " 58 
u " u u 60 

Hasan hoca m yolbedesteni Ye. 55110 
il il " 5514 
'' 

11 
'' selvili 55/12 

hanında. 

mağaza 

.. 
•• 

oda 
" 

mağaza 

" 
dükkan 
mağaza .. 

oda 

dükkan 
arsa 

mağaza 

dükkan 
" ,, 
.. 
il 

oda 
mağaza 

oda 

Dayıemir M. yeldeğirmeniÇ. 102 " 2 
150 Dayıemir M. dayıemir S. 6 11 3 

Karataş asansör sokak Es: 23 ev 60 
14 Bornova divanyolu 8/10 ·~ 140 

lmariye M. ikinci burç S. 7 " 8 
ikinci karataş 9 eylül S. 

112-114-116 
20 
12 
28 701/1 .. .. " 118-120-126 

400 
450 
900 8 

6 
8 

70112 " " " 122-124 
706 Alsancak mes'udiye M. 

20 707 
50 

800 708 
1 

400 1 

1200 1 ~~~ 

zanbak S. Es: 18 
Hasan hoca M. karaosman-
oğlu hanı 26/28 
Hasan hoca M. 
oğlu hanı 

karaosman 

Kasap hmr M. arayacı S. 
Tepecik sakızlar sokak 

" hilal sokak 

26/29 
3 3 

38 
12 

" 

" 450 

oda 30 

" 30 
dükkan 100 

arsa 20 
ev 901 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 
• 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete lıegeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Cürkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni va,.yete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 
~ . . . : 

260 ı 724 
260 i 738 
260 1 

100 1 741 

İkinci siileymaniye M. deşti-
ban S. bila No. 

" " kamilpaşa S. " 
1! / Izmir Sahil Sıhhiye Merkezi 
5 baştabibliğinden: 

arsa 

50 1 ~:~ " 
11 Es: 110 

" " b'lA N ı a o. 

.. 
•' 
" " " 
il il " 

150 /! 744 
26 745 
30 746 

260 
ikinci süleymaniye M. ka

mil paşa S. 150 Es. 
747 

280 f 748 
120 1 

420 ' 749 
80 1 751 

130 1752 
753 

40 755 
757 

70 761 
158 

766 
781 
782 
783 

.. 
,, 

" .. 
.. 

.. " 
" eşrefpaşa bilaNo. 

kiremitci sokak 
" eşrefpaşa bilaNo. 
" çorak S. " 
" il il 

" .. .. 
" " şeyahmet S. 11 

" " aziz ağa S. 11 

ikinci süleymaniye M. 
eşrefpaşa şehamet sokak " 

Ahmetağa M. limoncular S. 
Kc1rataş duygu sokak 
Üçüncü karalaş duygu S. 

47 
55 

65,53 .. .. .. 
180 
360 
80 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
30 

785 Karataş irfan sokak 26 
810 Hasanhoca M. karaosman 

oğlu hanında 26/41 
818 Karantina mısırlı c. 318/320 
848 Karataş şetaret sokak 10·10/l 
860 Mersinli bornova c. es: 14 
873 Şehitler M. mukaddes 

mezar S. 96, 98, 100 

11 

43 
63 
30 

120 

il 

" 
" 

arsa 
ev 

arsa 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

il 

dükkan 
ev 

arsa 
ev 

oda 
arsa 

ev 
kahve 

5 1 
5 - Kuşadasi kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yapı-

58 

4 
5 

7 
8 
6 
s 
3 
3 

31 

3 
140 
40 
30 

4 
25 

35 
4 

260 
50 

lacak rıhtım ve bahçe dıvarlarının inşası İzmir Nafia 
müdürlüğünde tasdik edilen keşifname mucibince 1072 
lira 2 kuruş bedelle ve 19-8-936 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası Sahil 
sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmiye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel 
keşif bedelinin % 7 ,5 nisbetindeki pey akçesinin yatı
rılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgahı gös
termeleri ve hu işi yapabileceklerine dair nafıa mü
dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - ihale 3 Eylul 936 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 15 de Kuşadası kazasının Lianaki mevki inde kain 
sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanlann yukardaki şartlar dahilinde ve gösteri· 
len günde Kuşadası Sahil sıhhiye idaresi memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 19 23 28 2 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bergama askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama' daki kıtaat askeriyenin 260 ton un ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 8/eylul/936 salı günü saat onda Bergama'da 

askeri satı alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 28600 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 2145 liradır. 

306 
309 

il il .. " 55110 . mağaza 100 972 Mangaltepe sokak 
975 , Kasap hızır M. kuyumcuları;. 

26 
41 
43 

mağaza 

arsa 
dükkan 

1.640 
32 
90 
80 

5 - Şartname sureti 143 kuruş bedel mukabilinde Ber· 
gama ask.eri satın alma komisyonundan alınır. " " kara osmanoğlu 26112 " 40 

hanı. 
310 
311 
313 
321 

" " osmaniye sokak. 25-2, 21 taj dükkan 
" " " " 4 3 taj 11 .. " yol bedesteni 83/11 m&ğaza .. 

'' " 65 39 " dükkan 
326 Bayraklı burnava caddesinde 73 
329 Bayraklı kanarya sokak 5 
331 Burnava bayraklı bülbül S'J. 14 
34] Hasan hoca m. yolbedesteni 55/4 
348 " '' mırabıt ç. kızlar 25/20 

ağası hanı . 
319 ,, .• il .. 52/25 

350 " " il il 25/ 12 
325 Hasan hoca m. osmaniye s. 33 29 
353 .. •ı " 33 
370 " " " 16 
377 " " " 35 
383 Reşadiye m. tramvay caddesi Es. 983 
389 ikinci karalaş şehit kemal s. 20 
390 Alsancak mesudiye m. zade s. 13 
393 Hasan hoca m. kazo oğlu 6317-8 

3 
'Şalvarlı hanı. 

94 Hasan hoca m. mırabıt çarşısı 25/25 
~1 Karataş halilrifat paşa cad. 243 
~3 " mahmut hayati sokak 2/3 
404 " .. .. .. 4 
406 " hilal sokak. 14 
410 " orhaniye sokak. 17 
411 il .. " 19 

: l 3 Cedid M. dün dar sokak 3 7 

4
15 Göztebe merhum Nevzatbey s.7 
17 Birinci karataş yıldıztepe ve 

gönül sokak 26/2/26 
saı Üçüncü karataş halilrifat 

sa2 
583 
S97 
S9g 

601 
602 
603 
606 
621 
629 

paşa c. 
" islahane arkası 

349 
8 

" " " caddesi 1 11 
Toraman M. bodur ali S. 10 12 
Bornova yıkık minare sokak 28 

" kürtömer sokak 35 
Bornova Kürtömer sokak 37 

" " .. 39/41 
Ayavukla Rana sokak 20 

•• T opraktepe sokak 45 
Karataş Dokuz Eylül 11157/13 

ev 
arsa 
ev 
dükkan 
oda 

oda 
oda 
mağaza 

dükkhn .. 
mağaza 

ev 
ev 
ev 
mağaza 

arsa 
ev 
ev 
ev 
ev 
ev 
" 
" 

arsa 

ev .. 
" .. 
.. 

dükkan 
dükkan 

il 

ev 
" 
" 

70 
70 

550 
340 
100 

6 
32 
28 
8 

12 
8 

254 
26 

160 
200 
600 
120 
540 

40 

60 
24 
48 
60 
45 
60 
60 
70 
80 

19 

140 
51 

130 
340 
400 

60 
80 

100 
160 
200 
560 

976 " il il .. " 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 

veya sekiz taksitte ödenmek üzere satışları 15/9/936 salı günü 
saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlann hizalarında )'&zıh depozitoyu veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getir-
meleri ilan olunur. 28 11 

lzmir Tecim Lisesi direktörlü
ğünden: 

1 - Öğrenci kayıt ve kabulüne 20/8/1936 tarihinden iti
baren başlanmıştır. 

2 - Okula kabul edilecek öğrenciler: 
A - Lise kısmına mesleki derslerden imtihanla orta okul 

mezun~ 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 20/9/ 1936 tarihinde nihayet 
verilecektir. 

5 - Derslere 1/10/1936 tarihinde başlanacaktır. 
2224 26 28 ~9 91 

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

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyelini 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
lan lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka-
dar yapılmalıdır. 24 D. 

6 - istekliler ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek meçburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelrinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarilt" teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en u bir saat evvel kom!syona vermiş bulunacak· 
lardır. 18 23 28 2 2635 

iLAN 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

l - Dikili ilçesi dahilinde, (Makaron çiftliği) namile anı
lan çiftlik, binaları ve zeytinliği ile birlikte satılmak 
üzere 15181936 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
arttırmağa çıkarılmıştır. 

2 - Çiftlik arazisinin ve zeytinliğin genişliği 4.205. 797 
metre murabbaı (4575 dönüm) olup binalarla birlikte 
umumuna takdir edilen kıymet -nakit para ile· 26.630 
liradır. 

3 - ihalesi 5/9/936 cumartesi günü saat 11 de Dikili hü
kumet dairesi altındaki (Gençler birliği) salonunda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. Teklif mektuplannın 
mezkur tarihte saat ona kadar komisyon reisliğine 
verilmesi lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat parası 2025 liradır. 
5 - Satış bedeli peşin olup borsa fiati üzerinden gayrı 

mübadil bonosu ile ödenecektir. 

6 - Dikili, lzmir ve lstanbulda depozito ve teklifi havi 
kapalı zarf kabul edilir. 

isteklilerin o gün birlik binasında toplanacak komis-
yona gelmeleri ilan olunur. 2603 

lzmir Kadastro 
nundan: 

Komisyo-

Kadastrosu bitirilen Köprü mahallesindeki gayri menkullerin 
saha ve şekillerini gösterir paftalarla kimlerin adına kayt edil
rliğini ve ne kadar kıymette olup ne kadar harç tahakkuk 
ettirilmiş olduğunu gösterir cetveller Karantina' da halkevi Na
hiye ocağına 25 Ağustos 936 tarihinde asılmıştır. 2613 sayılı 
yasa hükumlerine göre bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu 
askı müddeti içinde gayri menkullerin maliklerine veya mik
tarlarına veya harçlarına veya sair hususlara bir itiraz varsa 
lzmir Kadastro Komisyonuna baş vurulması ve aksi helde 
yapılmış olan işlerin kat'iyet alacağı ilan olunur. 170 



Hamburg"- Bremen, Rotter
dam -Amsterdam ve Anvers 

• limanları 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 

Marsilya ve lskenderiyc için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta-
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. • 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd-

deti75 saat, . 
Port-Sait ve_ lskenderiye li· 

manian 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 binas1nda. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rccs ~)İnası 

Tel 244~ 
THE ELLERMAN LINES Ltd. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. HAMBURG 
11 HERAKLEA11 vapuru 24 

ağustusta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

''ARTA,, vapuru 5 eylalde 
hekleniyor, 9 eyliile kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li-
manları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey· 
liildc bekleniyor, 18 eyliile 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,. motöru 24 eyllıl
de bekleniyor, 29 eyllıle ka
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük ala_:aktır. j 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LİNJE (DS. AS. SPANSKE- j 

Köprü tramvay durak ye
rinde 681 numaralı ev kira-
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' c müracaat. 

LINJE) OSLO ı---z--A--
"BANADEROS" motörü 20 ayı 

eylfılde bekleniyor. 25 eylüle 935 - 936 Bayındır Kazım 
kadar Le HA VRE, DIEPPE, paşa ilk okulunda ders yılı 
DÜNKERK ve NORVEÇ li- bitirme sinavında almış oldu-
manları için yük alacaklır. ğum şahadetnameyi laybct-

SERVICE MARITİME RO- tim. Yenisini alacağımdan es-
UMAIN BUGARES kisinin muteber olmıyacağı ilan 

"DUROSTOR,, vapuru 2 ı olunur. 
eylUlde bekleniyor. KôSTENCE Bayındır Uladı köyünden 

SULINA GALATZ ve GA- 1 Mehmet oğlu Mehmet 

LATZ aktarması olarak BEL- - "h · d b ki 
OVISAD Ko 

tos nı ayetıne oğru e en-
GRAD, N 1 

- mektedir. BELGRAD, NOVl-
MARNO, BUDAPEST, Vi- SAD BUDAPEST BRATIS-
YENA ve ~INZ için yük ka- LAVA, VIYENA 

1 

ve LINZ 
bul edecektır. için yük kabul edecektir. 

S. A. ROYALE HONGROISE Vapurların isimleri gelme 
DE NAVIGATION DANUBI-1 tarihleri ve navlun tarifeleri 
ENNE-MARITIME BUDAPEST hakkında bir taahhüde girişi-

''SZEGED11 motörü ağus- lemez. Telefon No. 2007 2008 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı lzmir şubesi direktörlü-
ğünden: 

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

saat evvel Mst. Mv. satın alma 
leri. 26 15 28 10 

Milli Emlak müdüriyetinden: 

komisyonuna verme· 
2313 

S. No: Lira K. 
466 Alaybey eski Gllü yeni dündar S. 4/24 eski 

24/ 1 taj No: lu 136 metre murabbaı arsa 54 40 
468 Alaybey eski güllü yeni dündar S. 20/22 eski 

24 taj No. lu 180 metre murabbaı arsa 90 00 
472 Tepecik bağçe S. 2/16 ve mektep S. 11/3 taj 

No: lu 80, 19 metre murabbat arsa 64 15 
474 lsmetpaşa mahallesinin bardakçı S. 6/3 taj 

No: lu 80 metre murabbaı arsa 32 00 
476 fzmetpaşa M . . bardakçı S. 4 taj No: lu 51 metre 

M. arsa 20 40 
477 lsmetpaşa mahallesinin bardakçı S. 2 No: taj 

morahaneden 30 No.: taj alan 58 metreM. arsa 38 90 
478 lsmetpaşa mahallesinin morahane S. 58/8taj 

No:lu 395 metre M. arsa 138 25 
479 lsmetpaşa M. bardakçı S. çıkmazında 9/2 tai 

No: lu 322 metre M. arsa 128 80 
482 lsmetpaşa M. makara çıkmazında 25/5 taj No:lu 

41 metre murabbaı arsa 14 35 
483 lsmetpaşa M. bardakçı çıkmazında 25/8 tajNo:lu 

53,50 metre murabbaı arsa 18 76 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on 

beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 10/9/936 
perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların milli emlak müdü-
riyetin~ müracaatları. 83 

tı 


