
r ' Virmialtıncı yal 
No. 7003 

Cumartesi 

29 

~ ...:.. .. ·,, 

;, ... ,; . 

,' . ' 1 ' " . ;~ ·: 

Ağustos 1936 HergUn _ sa~ahları çıkar, siyasal gazetedir. 

ngiltere (ralı 
........................................................................................... ~ ......................................... .., . ..,. ...... .. 

Büyük dil kurultayında geçen müzakereler 

Telefon, 2776 

Cürk - lngiliz 
Ticaret muahedesi Londrada 

imzalandı. 

lzmir_'e ge iyor. 
.,_.--.--.~--...,...~---:.---"'-':"'.-:-.--:"""'"--:----.-------.-:----=----:r---.---.---.--=- ~---~..., ...... ~w·Y-Y-~.;:::-7 .. ~-=-~-z-::; .. --..- ....... -.-.-..---------....... --..-........._ ...... .-- - - -- - - - - ~ 

~1 8inciEdvard'ı Istanbuldal~ Profesörlerin tezi çok mü- · 1
•
1 

him esaslara dayanıyor! Atatürk K~rşılayacak. 1 
--~~~~~----~~~~~~-

1 s pa n ya mes' elesin. 
den doğan tehlike .. 

llobcşistun feliikctini, yarım 

)•malak lıir şekilde \'C nlnı terliye 
terli ye ntlatnn Avrupa, şimdi mulı
tr lir mc 0 Plelerlc korşılaşmış lıulu· 

nu~ or ''!.' hu muhtclıf rılC'., 'ı·lclrr, 

h117.1 nokt:ılıırd.ı td.. lıir crplıe ha· 
liııd · lıırlc'crek 'ı:ııi Llul..l.ırm IC· 

~t>kl.lılü ti<'\ rl'•ınd<' lnıluuJut"uınu 

ıu . ulııtı~ <>r. 
J-p.ırı~.ı h,iılic; ·lı ıi, ıli. ~ıiıılı·r· 

dı• ıl lııll ',. m Hİj lıir uı,ılıi) ı•t 

aızı•rlt•ıkeıı, hirdı·ıılıirı.: harnrcıiııi 

\\.rup:ı kıı·a~ıııııı en uzak ııoktrı· 

hırııı.ı kııılnr ~n~·ılı \(' lııitlİ'>t ııİıı 

l.t ndi tıiiıı) r~inıle lllC'"<'lll ulaıı hu· 
• 

'ihııt' i tidadı. bnıt <le\ lt•tlcriıı ı;iır-
tGnmc ı<t>klindeki lı ırekcılerilc ku,·
\ct buldu \C ııilıa)el 1-pnuya is
}nnı, Lir .1\\Tupa mes'elesi. lrntlfı 

Lir ılünp meı;'~eı>i olorak iıısan· 
lığın knr~ı~ıun dikildi.. filhakika 
r>ğer brıclbe, bir dı•\letiıı dahili 
l 11 r~aşalığıııdan ilıarcı lıuluıısaydı, 
Şıınali \'C cenuhi Amerika ı;ibi, A,·. 
rııpn işlerinde tnmnıni)le lıiıaraf 
lt.ıılnıağıı ozmotıniş de\·letleriıı hile 
.h:ı~ t i:)cçuıclc.ı& uıcH.mıD u ola· 
1nauı1 • Knlclı ki, A'nıpn'nın 1 pnn· 
)n ile uz.:ıktnn \C yukından olfılrn· 
dar bütün de,•letlcri, Frotı6a•nın 
Yapnıış oldu~u }ıir tcşclıbü"lc bita· 
raflık, eilıih ilırncatnın amhargo 
k<ı)ınak gibi miinferit bazı knrnr· 
lar \'ermi,ler '""Ya \'ernıPk tema· 

Hilünü "Ö tcrmi~lerdir .. 
b t .. : 

Fakat vu da muhakkaktır ıu. 

l ran •ıı '" t!hhüsü, hiçlıir veçhilc 
~an. rlıırii~t , <' bamimi bir netice 
il(' har.laıımı!; dı•"iltlir. l\lünforiıl " ~ ,., 
k :ırıııların te\ &ik \'C h') iti eılilmi· 
)ı o nrnlıiyetlcri. lwyn"lmilel tnalı· 
hı;ılcriu lıile çfırfülür,ü hu z.ıman· 
lnıd ı lıi•; ~1iplH'rİ7. ılıılı:ı J.t) ın<'l iı· 
dır. t;ıınL.iı , ı-n·<'ll 111"' ııl5kndar 
ıl, 'lr·tlı r. ııı.; dr A Hupu nııllctlı•ri 
il • . 
d1 •1 ıııd ı ,e,.ı millt•tler ,' ... ' t ıııı)dın· 

1 ı~ı.nıi \f' uıutcl•f'ı lıır toplantı 

J 1 ılıııı~ ılr·µilıiir. 1 l':ı·lılıii~. ııııuık 
I 1?ll't• ııı:ılıı\ı'lİncl•• k:ılıııış \'C lı:ı• 
,. 1 • 

·ırıııı•J ılıı il.lh n• mühimmat 
•lıraı ııı l kıır.ır ,·,·rıhlii!i <'1:\",ılıı il•• 
ı; •: 1 •tirilıni,tir. 

Bıı karnrl:ırın kun d •ııiiı')) ... 
d,.. . 1 ı·ı· 1 ııı•dir. ne ile '"l'> ı.11 f't ı ı~or. 

lıııtıa iınat rılilınctligi lıuhlt• ne 
)"aı tlahilir lııı l'İhctlı•r 1 ım:ınıcn 
rıı. ... , • l f 

• ı ıılrlür llı'lnki- hum .ı men ı~· a . ' 
~ ltı:ır Ln7.ı dc\·letlı,riıı ıııİİLt'ınarliycn, 
'' al..l:ıııııı llcıli<°•iıni:r. lıir tdıir Ye 

l<I\ "k " d 1 )olııııa t1aptıklıın d..ı mey· 
k. •lnıludır. E~ı r bö) le lıir ıeşclıhihı 
, ar~ı111nıta kfıf ı ınikt11rdn ciddiyet 

it anıimh t•l bulun ıı"clı. nıcs-.·lcnin ( <lhil • ,/ . 
1 ı olınnktnn zipde lır) nclını· 

"' L· I ır m:ıhivPl :ır1.eıme~c lııışla· 
( l~ ı 1 • , 
te lıraf olıınıır ,.,. ulıı~lıır ~o~ye· 

1 lınr,..kt'tr getırilirı-lı. 
l . {,rçirilt>ıı ılc\'rl' lıir ıeır<lclüt, 
ıır 1 , • 

' 11 lır:ın t.lt nesidir: 
t}, l'ıpJ..ı, HoLe~i tan ıııt·~·eıı:siıı· 

t•luıı .. u •ı ·ı 
C1 !;I ll., 

li, lI llafızaınızı yoklarsak ı;ürürü:r. 

------------
"Atat Ürk andlıyız sana, 
Güneşten içtik kana kana!,, · 

Ataliirk, /brahim Necmi Dilmen'den izahat alıyorlar. 
htanhul 28 (Hu~uei) - Üçlin· 

çü dil kmıılta} ı umumi lıcycıi. 

lmgü de ıo~>lıınarak mc~aisinc de· 
vıun ctıııi~tir. At.tliirk huzıınıı1tlıı 

)llJiılaıı hııgüııku ıoplaııtıdn profo· 
ör Melınıccl Ali, Güne~ dil teori· 

ıi knr~ısıııdn Grek dilinin bazı bu· 
su~iyetlcri hakkındaki tezini oku· 
muş \ 'C bunu <}.il bil!\inlrrin·~"~' 
Agon nıınncıu guuc.. oıl teonsı· 
nin nntropolojisi lıakkıııdnki tezi 
takibctnıiştir. Dalın son Etlib ls
ınail llnbih'in (ilk ılilcle eski taı;· 
d'isiz fiiller ) mc,·.ı:uu üzerindeki 
konu~moSJ dinleıııniştir, Toplııııtıyo 

) nnnda de\'aın edilecektir. 

lstnubul 28 (A.ı\) - Cçüncii 
dil kurıılıuyııım bııgiinkfl toplantı· 
eın<lıı prorc ur ·ııiın Onatın oku
lluğu tezin hulıie:u şutlur: 

Profesör Naim'in tezi 
Türk dilinin ı;aı b dilite olan 

milnaschnıı ) eni ıanıklal'a \"C yeni 
c ,, lara clnranarak i4ıat cdihvi~ir1 L"~l Jlll) l(b. J Ull'I. tll(.UCnl)(.&{11lı 

lıütuıı dünya mrıdcniyctine knpıok 

olthı~~ gihi Türk <lili ıle lıütün 

dilkre kınnnk olınu,tur. 
Güııı•; dil ıcorisi hcşclin ynl· 

mz dil tııt"ibiııdc ılc~il Liitün te· 

-Sonu Sinci sayfada-

M. Mussolini dedi ki: 
İşlerimizin başlangıcındayız. Yapılacak 

daha birçok işlerimiz var! 
l'ott'nça 28 (Had) o) - 1\1. l\lıı solini Lıırıı)a gdıııi~ \'e Lclctliye. 

cl:ıiı cslntla bir ııııtuk frnt etmiş ,. iik:ırı) a eynletintlcki tt~na :ül lıercke· 
tini' i,aret• etnıi~ \ 'C hu lıcrckcti tena~iıliiıı diğer fıtılynn 'ili\ ·cılcriııc 
niinıunc olmasını i.tenıiş 'c: 

•·Sfıfıı u artan lıir millet, diğer lıir rnillı ti ı:~ 1 ıııı.ı~a ııı rnzl'I de· 
mı-ktir. llnlırş impar:ıtodnğu lm lıcn•kt tin lıir tSl'riılir. Cenıılıi ltııl):ı 
şimdi )Cllİ ıafrrkrc hazırlık yapmııktn<lır. Sorı cııt lertlc ı;ok i~lcr Y·•.p· 
ı ıgımıı: Ö) lcneecktir: fak:ıt lıcıılız i~lcriıııiz.in lınşlaııgıcıuıl:ıyı~: l.l.tlıa ~ :ı· 

Büyük misafirimiz Ef es harabelerini ve Ça- 1 
; ~.~:~:~~'".~~~::~~~~::~~:.~ ~~ı;. ~.~~ı~::t.<l~~~.~:~~:.~:l~· ~ 
,1 lngıltcre krolı Sa lajc'tc 8 ıncı EJurd ın, cuma gıınil JstanLul a gı•lrnelnı kuH·eılc muhlt'meldır. t). 

~
'i Jngiltere kralım, cumur reisimİ7. Atatiirk'üıı kor\'ılıınıoları nıuhtenıclt1ir. 'Bilyük misafirimiz lıurarla k:ılclık· I] 

lan m~tldc~çc cumur reisimizin nıis~firi olucakur. Kral .. füh·arıl. hu.rnda~ Kös.tence'yc ~e~eeektir. • t] 
Atına. 2B (Radyo) - \ unan Vf'lıahılı prcn Pol hugun tnn nrc ıle \ ıyaııa don şchrımıze J:dmı~ \'C İn· ~ı 

~ gih<'rc krnlı tarııfındnu. misafir bulmıclukları hirı:ıclo kolıul ı•tlilnıiftir. ı 

; Atimı, 28 (Raclyo)- Km! rnki:zind Ednır:I, dun lıu•u~i olarak tirın Ldı•di~·e rei ini knlıul ct ıııittir. t 
: l&taıılrnl. ::!3 (llu .. uc.i muhalıiriuıivlen) - lıır;.ili7 kralı .-ı laje le ekfaiııri 'Ednır<l. ) akıııdo j ,ı:ıohul'a ' 
;i ~· l.·crkıir. K rnl, f~tnı ılJUl'ıı gı'lmcdco f'\ d ~·ntilc fımi r·. up,rıyneak •. ı•lı;:ıık 'ıa Efci lı:ı ı .ıbelcrini :zinrct r.df'· l 
~( cı·kıir. Kı·alın. B'-'rgaıııu"<lal..i fıısarı.ıtik:ı)· da ~i~ııret ctını·~i muhteın~ldir. Sonra l .. tnıılnıl'u :ziyar:·ı edı•rrk l 
'~ o~n.ıı. lıı~ili7. kralı, :t)ni ~ııııı:ııııla !ııırp ıı~ııkıullt•ıi komite i rc.~sih uldu~undn_ıı Çıınııkkalt•'dı· lınrptt• .~len 111• ~J. 
:~ ı;ılız lenıı rııt.ınılıınrıı 21)3rfl f)1ıyecd.tır. Hnfıo)tı cuma guııu 1 t:ııılıul da hulunncnk ohıu lnoılız kralı ı 
şeıcfiıu• Dolmahnlıçc t1arayında bir Lulo ,·eriluw"i dı· ıınılıteıııcldır. 

0 

-· ~ .................... ~ .......... ~.~ ....................... ..-.~ ......... ~--............................... ~ ..... ~·., ............................ .. 
Bazı ihtilalciler kurşuna dizildi. Asi-
Ler bazı şehirleri bombardıman ettiler. 

Asiler püskürtüldü. Mad
ride komünistler h~lrim,I:. 
Bazı asiler kurşuna dizildi. Fransız komünistleri 

hükümetçilere yardım etmektedirler. 
J>aris 27 \Uadyo} ..- Krhıtof 

Kolomp İspanyol gemiı.inde il!yan 
çıkmıştır. Komüni t vt• faşi t ame· 
ldcr çorpı~makta<lır. • okulardan 
bir kı mı en i'lazer limaııınu çı· 

kam:ımı,şlardır. )>açabilen bir go· 
zetcd Lazı , o\cuların la) falar ta· 
rarııuiru ııaıı:cc1i1di~ini wöytcmi~ıir. 
Fakat hpauyonın FrnnH elçisi hu 

lıııbt•ri tekzip etmiştir. 
lfüinton 2': [Hatlyo] i\ ilcr 

inıılo t :ılorak J~ız"t: hücum etmi~, 
lıiik\ıın~·t•;ilcrin ilk iic; mc\"kİine 
"irıııis fuJ..at hükfınıctçilcr Liraz 
e '' cl:ılıu "eri ıııt•Hilı~rde lutunınuşhır· 

" dır. İki tanıf tayyareleri kar91lıklı 
"'"'~ileri honıbanlııııandadırlor. f ki 
lıo nba. Bida a nchriııiu J•ran ız 

Başbakanımız sah 3~;~~:~ ~~=~::"''r~;,.,~i.:~· ;~~~ 

lzmir'dedir.il 1 Şark misakı mı 

pacak çok i~lı·riıııiz varılır ve lıiitüıı lmnlıırı )'apaeogız.,, l hııu~lır. 

• Hükumet kuvvetleri bir taarruzda 
Lm: :ıya attılı.larr Lcyanuaınelerdc 
g<'cçdrn cvel şehri teslim almadığı 
takdirde ynkııcaklarını bildirmiş· 
lerdir. Gece olmuf, fakat çarpışına 

1 

1 

metre cchhe"inde ~afakla beraber 
başlıyon asi lıfıcumu inbi2aınla llt'· 

ticelenmiş, 200 oei, birkaç hüku
ınctçi ülmii~tür. Şehir bomhordı· 
ıııanırıda ölenler •J kişiılir. 

gUnü 
-------- .. --------· 

Fuar hazırlıkları bitti. Beklediği-
• 

miz istifade büyüktür. 

imzalıyacağız? 
Jo.tanLul, 28 (llu!-us1 muhabiri· 

miı:den)- T ürkiyo. 1raıı, Ir.au Ye 
Af~ani tan ara~ın<la lıir şark mi· 
sakı imzalanacağı \ "C ıbuıııın iı;in 
de dört d~vlet hariciye ıınzırları· 
nın Ba~dad'da topl:ıııaı·ak l .ırı ha· 

her Yt'rilııwktcclir. 

O.R. Gökçe'nin yeni eseri 

dı~vam etmiştir. San SelıastienJe 1

1 Sük\ınet nrclır. lrıınun 13 kilo· -Sonu 4 ncü sayfada-

Almanya' da askerlik 
Komünist şefine karşı Fransız 
başvekilinin verdiği cevap! 

Pııri .. , 2i (A. \.) - Komünist 
m<:lı'u Tlıorezin ) ollaıh~ı bir ınck· 
tuba t•evnp w•rt·n lııışhakıın :)1. 

Blum gerek bizzııt keııdisinin g•~· 

rck hükıinH"l azasından •1 arkaıla· 
şınıu Franl'tl milli lıanka ındn Dr. 

ııLe.: t • 11' l · tıı·ıı vıs ıın ıııe ele in le (le e ı ur 
I l'I 

, ,, • 8)ııi ter.-.ıldiidii, onıi uz:ık 

· Hi•iln ro,nıuıılannı büyük bir 
lcnt•l lc ok<uluğıınuı. arkadaşımız, 

Anadolu ı;ütıınlarımla, ize son 
giınlrriıı en giızel, en lıe) cı·.:ınh 
c erlerinden Lirini ,·eriyor. 

Şaht jle görii,müş olduklarını tc· 
yid e) lemi~tir. 

llükılınet ~uraeıuı )>ilınektetlir 
ki sulh azmi l'rantuz şeref ini te· 
celli ettiğl !§artlardon b iridir. Ve 
sulhun t eşkilitlandmlmnsı da Fran· 
ı;ız t>nıniy··tinin ~artlarından biri· 
tlir. Bnnıın iı;inı1ir ki hükfımet 
hatıii .ı\lınnııya'ıia askeri hizmet 
müdıletinin iki eneye çıknnlma· 

•ımn akabinde dahi sulhten ümi· 
dini kesmek ist~mektedir. 

dir.}akııı ınülübaznl:ın g-:~irmişln· 
lıe 1 Ne zecri tcdlıirleri knhulılc, 
ı Junlıı . 1 .lt-~j rın tntLıkmda, ne de 1 ıı· 

taı1 i , .1• . . • 
'~ k 1 u ımıı ukıbetındc, eezrı 

at'i L M ır )ol tutulmuştur. 
1 uııaka 1 1 •aher 

1 
n .ır, müzakere er, mu· 

e er 
dıı, 1111 :ırnsmdo, hulya keneli 
,, ını nı 
uar .,- _ U\ affakıyrtle ı:onuna kn· 

olJlurrna 
1 11alılıuııc . _ş ve milletler cemiyeti 

tııeı i:djı·• ~ının hukuki \'e fili kıy· 
ı;.1111 i 1 

ilahe . >ata ınuvııffak olmuştur 
ı lan tn ' l • 'l '1' .._s

01111 2 
, e. c e ı ./ ı ıtı at ız 
ıncı sag1ada-

Fuardan bir görünüş. 
Fuar lınzırl ı klnrı tamamlanmı~· devlet pal·iyoııl:ırı ile diğer birçok 

ıır. fnşaal münaselıetile fuar salıa· pa''İ) onl;ırın in\aaıı tanı:ımlonnıış 
srndıı lıııhmaıı ınolozl:ırııı temizlet· ol<luAu için lııı pi' iyQnlarıı eşp 
ti ril ınesiııc ha~lıınmıştır. Büyük arıt· ycrk-.tirilıııcsine ba.,l:ıuııııştır. Onun 
re ils antreden ışık kulesine knılar iı;in fuar ıııllıa ınrln :r.alııto ınrıuur· 

iO metre uzunlu~uııdaki ları 'azife {?(;rmı·~t' lı.ı~luını~l:mhr. 
uznn :ın b' Ynli Fazlı Glileç, diin a <ııu fuır 
beton ) olun in~n:ıtı tamamen ıl· 

miştir. So'')et, Mısır ve )' unanistan - Sonu 6ı ncı sayfada-

Yanık Bekir 
Edebidir, millidir, hissi· 
dir, maceralarla doludur 
ve tam manasiyle bir 
TUrk romamdır. 

Bugünlerde Anado-
lu sütunlarında .. 

~l. Blum bu ce\·abırıda czt·Ütn· 
le denıi~tir ki: 

1Ju mülakatın Fran ız mille· 
tinin şerefi ile mütenasip olnuyo• 
caıı-ı , .e sulh e erine bi• hizmet 

" te~kil ctıniyeceği hakkında şüphe· 

ler izhnr ediyorsunuz. Ben sizin 
fikrinizde değilim . llolkçı cephe 
hükumeti Fransa'nın ~crefine hiç 
bir leke sürmiyecektir. Ye halkçı 
hükümel Fransa'nın emniyetini le· 
min içiıı lü1umlu her türlü ted

b\rleri ~e almıotır. 

lliikümct ayni zamanda Avru
pa mı·s'elclerinio umumi hallini 
kolayln~tırnı:ık için i ter ekonomik 
\'(: r inan sel olsun ister siyasal ol· 
l!Uıı hiçbir müzakereden de kaçın· 

mağı arzu etmemektedir. 

l'arie, 27 (A.A) - Dı~ i~leri 

lıakıını M . Dclbos dfııı akşam Po· 
lonya hilyük elçisini, Çekoslovakya 

- Lütfen çniriniz -
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Portekiz ve ltalya silah ih- , G u·· n u·· n e 1 r a f 
racatına ambargo koydular 

, 

T 

Amerik~ ispanya- Bulgar kralı ve amıral Hor-
ya nota verdı. ., •. B . . · ti . 

--· -· tı nın er ı zıyare erı. A merika sefirinin mektubu açıldı. 
- - ------

Sayfa 2 

Türkiye 
İngilte ---.. ··~--

Ticaret muahe 
imzalandı. 

Fransa beynelmilel bir konferans 
istiyor. Papazlar da faaliyette! 

Ve M. Mussolini ile vapılacak konuşma, Nöyi ve 
fstanbul, 28 (Husu.'>i m 

birimizden) - Türk • in 
ticaret muahedesi, b..ıgiin 
ra'da imzalanmıştır. 

_.....,,. ___ _ 
Roma. 28 (Radyo) .- Pi· : rada hudud üzerinde bulunan 

Jculo gazetesine göre, Papa lngiltcre'nin Madrid sefiri, 
11 inci Pi Kastel Gandolfo Madrid hükumetine bir nota 
~atosunda lspanyol baş papaz- vermiş ve: 
· larını kabul edecektir. "ispanya' daki hadiseleri da-

Papa. bunlara uzun bir nu- hili bir mes' ele olmakla bera-
tuk irad ile İspanya' da feci ber vakıa lngiltere'yi alakadar 
ve vahşiyane hadiselere na zan etmez; fakat bu mücadelede 
dikkatlerini celbedecektir. kullanılan haşin ve vahşiyane 

Endaye, 28 (Radyo) - Bu- hareketlerin medeniyet alemini 
----------- çok müteessir ettiği aşikardır. ~ elçisini ve Romanya, Yugos- Bu sebeple mücadelenin daha 

Trianon muahedeleri ile alakadardır. 
P 28 'R d ) _ Son alınan haberlere göre. Bulgar kralının 1talya ve Berlin'e yaptığı 

rag, ı a yo ·•ıAk l M l" · ·ı 
h t A · ı H · t''nin Şuşning ve Hitler ilt' yaptığı mu a at ar ve usso mı ı e yapa-son seya a, mıra orı . h d 1 .. f h' ·ı 

cağı mülakat, Macar ve Bulgar hükumetlerinin N3yi'yi ve Trıanon mu~ e e ermın es -~ ~- e 
1-k d d B ·k· s'ele m"'rkezi Avrupa ve Balkanları yakından alakadar eder. Kuçuk a a a ar ır. u ı ı me ... . A • 

· ·1·f k f d \ m s'elelcr etra'ında mühim ve cıddı tedbırler alınacaktır. ıh a on e:-ansın a lU e. ' H . E . , 1 k t 11 d 
V. 28 (R d ) - Macar hükumet naibi Amiral ortt nterıs ten ayrı ara saa e 
ıyana, a yo · b d b" '"dd t k 1 kt M 1 b t A · I Horti Linç'te Alplere geçmiştir, ura a ır mu' e a aca · ır. a· z urga varmış ır. mıra d l ld 

mafih bu seyahatin Mussolin! . Horti mülakatı ile alakası olup olma ığ~~ ~· 
----- -

Balkan: M. Ruzvelt 

Yeni ticaret anlaşması 
takas suretile hububat ih 
na dair bazı maddeler va 

Muahedeyi imza için L 
ra'ya gitmiş olan iktısad 
Iagasyonumuz, buradan b 
memleketlere de gidece 
ticari anlaşmalar yapacart 

Erzurum'un 
imarı isle 

• , . F'ı Bir konferans toplan 
Heyetler lstan~ul a gelıyor. es- mabını isteyecek mi? 

• lavya maslahatgüzarlarını bir- insani bir şekle sokulmasını 
biri arkasına kabul etmiştir. istemek zaruri olmuştur.,. de-
Bu muhtelif ziyaretlerin Al-

' İstanbul, 28 (Hususi m 
birimizden) - Erzuru 
imarı için, Evkaf umum 
dürhiğünün mühim mikt 
inşaat yaparak yardımda 

lunması kararlaşt ırılmışhr 

miştir. 
manya'da askerlik müddetinin Londra 28 (Radyo) _ Fran· 
iki seneye çıkarılması ile ala- sa, ispanya işlerine ademi 
kadar olduğu sanılmaktadır. müdahale için beynelmilel bir 

Londra, 28 ( Radyo ) - · konferansın toplanmasını isti-
Fransa hükumeti, Almanya yecektir. 

ordu mevcudiyetinin artırılması Handeye iltica eden elçiler 
münasebetile lngiltere'nin na· harbı daha ziyade insanileş-
zara dikkatini celbetmiştir. k d d l f 

tirme tasavvurun a ır ar. n· 
Nota verilib verilmediği hak- giltere bütün devletlerin her 
kında malumat alınamamıştır. iki tarafa müracaatlerini iste· 

Brüksel, 28 (A.A) - Bel- mektedirler. 
çika'nm müdafaasını tensik Deyli Telgraf ise, Handeye· 
için ordu mütehassıslarından deki elçilerin bir kontrol ko-
ve meb'uslardan mürekkep mitesi kurarak ademi müda-
milli müdafaa komitesinde 

hale işlerini kontrol edecekciddi ihtilaflar çıkmış ve ka-
sub March ile Canhodek istifa t.,,.;Piyv..a2ıv~: , 
etmişlerdir. Amerika, hakiki bir abloka 

Standard gazetesinin yazdı- yapmadığı taktiıde, asilerin 
ğma göre, ihtilaf Belçika'mn kontrolündeki limanların, A-
askeri siyaseti hakkında derin merikalı gemilerinin girmesine 
prensib ayrılıklarından çıkmış kapalı sayamayacağını Madrid 
ve mebus March yaptığı be- hükumetine bildirmiş ve muh-
yanatta komitenin Belçika'nm temel h5.diselere karşı, karar· 
askeri siyasetini Fransa'nın ların Amerika gemilerine da· 
dileği gibi idare etmek iste· ima bildirilmesini istemiştir. 
diğini ve hatta Belçika'da Vaşington, 28 (Radyo) -
tayyare ve topların Fransız Amerika hükumetinin Madrid 
erkanı harbiyeleri tarafından maslahatgüzarı M. Vendel'in 
verilen planlara göre yapıl- Amerika sefaretine göndermiş 
makta olduğunu, ayni Bclçi· olduğu mektub açılmış olarak 
ka'nın bir ihtilaf halinde ve gelmiştir. Amerika hariciye 
Fransa'nın mP.tbuu olacağını nezareti, ispanya hariciye ne· 
söylemiştir. zaretini protesto etmiştir. Is-

tival yarın :- baslıyacaktır. _Vaşington, 2? (A.A) -
· ' · ı· b ı Dun Ncvyork Tımes gazete-lstanbul 28 (Hususi) - Balkan festıva ı yarın aş ıya- . d . t" d M R 

• .. l l · sın e ın ışar e en ve . uz-caktır. Festivale iştirak edecek. olan . h~yctler _gelmegc )8Ş a- velt'in tekrar reisicumur inti-
mıştar. Dün de Yugos~av heyetı şeh~ımıze ~eldı. . tihap edildizi takdirde cihan 

lstanbul, 28 (Hususı) - Kırk gun kı~~ ge.~elık f e~tival sulhunu temin maksadile hü-
programına dah.il olan heykeltraş sergısı, guzel san atlar kiimet reislerini bir dünya 

akademisinde açılmıştır. konferansı akdine davet et-

Rusya 
----------~------------

Radek 'le bir general ve londra 
ataşemiliteri tevkif edildi. 

lstanbul, 28 (Hususi muha
ı.:r.\n-.i:r...l'?ll\ - SnvyP.t Rusva Uc:vn::L ~ Tt: .ıSı ıvı. IJL<unl ı... 1av .. 

mak istenen suikasd tahkika· 
tana devam edilmektedir. lz
vestya gazetesinin başmuhar

riri Radek'in, ihtiyat suikasdcı 
olduğu söyleniyor. Bu yüzdtn 

------------------------· 
Almanya'da 
bir Şark sergisi 

--·· .. -----
Elçimiz harb ölüle. 
ri mezarına büyük 
bir çelenk koydu .. 

tevkif edilmıştir. Hakkındaki 
tahkikata devam olunmal~tadır. 

ınv;:ıAvva, ;..u \•'c:ıuy 'I -

General Ponna tevkif edilmi~
tir. Bu generalin Stalin aley
hine olan hareketi giz!iden 
idare eltiğ= anlaşılmıştır. 

Londra 27 (A.A) - Deyli 
Ekpres gazetesinin bildirdiği· 
ne göre son zamanlarda Mos
kovaya davet edilmiş olan 
Sovyct birliğinin Londra ate
şemiliteri Moskovada tevkif 
olunmuştur. 

mesi mutasavver o auğuna dair 
olan makale siyasi mahafilinde 
uzun uzadıya bir takım müta
lealara yol açmıştır. 

Demokrat mahafili reisicu
murun tam bir inziva siyaseti 
kabul etmeden ve herhangi 
bir ihtilaf zuhurunda Ameri
ka'nın tamamile bitaraf kal-
•··--•••• ' -....1.ııı.ftnl, d~"ili 

tedbirleri almadan evvel Av· 
rupa sulhunu temin maksadile 
son bir gayret snrfetmek eme· 
!inde olduğu mütaleasını ileri 
sürmektedirler. 

Filvaki birçok demokratlar 
halihazırda meriyet mevkiindc 
bulunan bitaraflık kanununun 
Amerika 'nın bir harbe sürük
lenmesinin önüne geçmeğe 
kafi gelccl·k mahiyette olma· 
dığmı söylemektedirler. 

Roma, 27 (A,A) - Faşist 
• mahafili M. Ruzvelt'in başlişa 

Japon'lar 
İstanbul'da mac 

1 

Davet edilecek .. 
lstanbul, 28 ( Hususi 

Sofya ve Be'graJ'a gelece 
Japon Milli futbol takı 
fstanbu]'a da davet edil 
düşünülmektedir. 

Fransa'da 
Grevler yenide 

başladı 
Paris, 28 (Radyo) -

ler ve fabrika ve ınües 
Jerin işgali devam etmekt 
Bu hareket yeniden en 
verecek bir şekil ve de 
almış ve mecliste yeni 
sualler ve tııkrirlere se 
olmuştur. M. Loti Maren 
bir sual takriri ile dahi 
bakanlığındnn tekrar iz 
istemiştir. 

İspanya mes'elesi 
den doğan lehli 

Libre Belgig'e gazetesi Fran- panya hariciye nezareti, iti-
sız1ar silahsızlanma ve hukuk zarda bulunmuş ve bu gib~ 
müsavatı mes'cle1eri11de takib- hadiselerin önüne geçmek için 
ettikleri menfi hattı hareket tedbir aldıracağını bildirmiştir. 
ve Almanya'yı çenber içine Lizbon, 27 (A.A) - Por-

lstanbul; 28 (Hususi muha
birimizden) - Almanya'da 
Könisberg şehrinde bir şark 
sergisi açılmıştır. Bu sergi ınü
nasebetile Berlin sefirimiz Kö
nisberg' deki harb ölülerinin 
mezarına, Tlirk ordusu namına 
büyük bir çelenk koymuştur. 
Bu hareket, Alman ricalinin 
hazır bulunduğu bu yerde 
lehimize büyük tezahürata se

Paris 28 (Radyo) - ispan
ya hadiseleri hakkında buraya 
gelen malumata göre şimal 
ve cenup cebhelcrinde hiçbir 
değişiklik yoktur. ihtilalçiler 
son harblardan yorgnn olduk-

ları için yeni hücum \'e hareket
lerde bulunmamaktadırlar. Hü
kumet kuvvetleri, asilerin ceb
helerinc hakim, birçok yerlere 
toplar yerleştirmişlerdir. 

dev'rtler reislerinden müteşek
kil bir konferaı s• içlimaa da
vet niyetinde bulunduğuna dair 
olan haber dolayısile böyle 
bir davetin bir faydası ola
cağım tahmin etmemektedir. 

- Başı linci sahi/ ede 

1 

kurtnrılmı, olnhilır. Çunkiı n 
Şİ«1au rne 'ele iud.· ııH•ııfiııııı.ır 
nıüuıı rlıııtıar <le, lı tlcrin sıır:ı ı 

dı . Pakrıt f paıı) n lıiidi esı .iı;tı 

alma siyasetile Alman hüku- tekiz hükümeti lspan)n'ya her 
metini kendi topraklarını mü· türlii silah ihracatını ve tran· 
dafaa tedbirlerine scvketmiş sit muamelesini mcnetmi~tir. 
olmakla ittiham ederek diyor ki: Roma 28 (Radyo) - Silah 

beb olmuştur. Belçika Sovyetler birliğine ve mühimmat üzerine konan 

müsaid bir zümreye veya Al- ambargo, doğrudan doğruya Ziraat enstitüsü mü. - .•. .,.,., __ 
man. aleyhtarı bir bloka gire- veya bila vasıta bütün harb t; F: 

Hitler'iıı 

bir kitabı .. 
mez. 

ihtilaf halinde Belçika ken
di hudutlarını müdafaa ede· 
cek fakat büyük devletler ara
sında mevcut ihtilaflardan 
uzak kalacaktır. 

Londra, 28 (A.A)- İngiliz 
siyasi mahafili Fransa'nm ya
kında Alman ordusu miktarı· 
nan artırılması yüzünden Av
rupa' da hadis olan vaziyete 
lngiltere hükumetinin nazarı 
dikkatini celbetmek üzere mez
kür hükumete bir nota gön
dereceği haberi hakkında hiç 
bir malumata sahip değil
dirler. 

Yine Royter ajansının öğ
rendiğine göre, Fransa hükii· 
meti Jngiltcre hükumetine bu 
mes'cle hakkındn yarı resmi 
mahiyette bir güııa tebliğatta 

levazımı ihracını menetmek- hendl.slerı· tetkı.katı. v e ransız ser. 
tedir. Bu hususta imzalanmış Kastamoni, 27 (A. A.) - mayesinin Alman. 
mukaveleler de hükümden ıskat On beş gündenberi ilimizin yada kullanılması .. 
edilmiştir. Ova yaylasında nebetat mm· 

Londra, 28 (Radyo) - Ga- takalarında tetkikat yapmakta 
zeteler, ispanya ademi müda- olan biri kadın ve ikisi erkek 
hale işinin siir'atle hallini yüksek ziraat enstitüsü mühen-
istemektedirler. disleri merkez Tosya ve Taş-

Londra, 28 ( Radyo ) - köprü kazalarından tipik ola-
Amele fırkası, lspanya'ya pet- rnk seçilen üç köyde tetkik-
rol ambargosu da konmasını lerini bitirmişler ve öteki etüd-
istemektedir. Hükumetin buna ]erine devam etmek üzere 
yanaşmayacağı, ancak Fransız Konya'ya gitmişlerdir. Heyet 
teşebbüsüne müzaharetle iktifa son ekin tetkikini yaparak 
edeceği, ihracat tahdid lis- Samsun'a gidecektir. 

tesini kabartmağa gitmiyeceği Dost/uğun 
sanılmaktadır. ,----------1!! güzel bir nişanesi 

'Nöbetçi eczaneler lstanbul, 28 (Hususi)-Dün 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh- limanımıza gelen Romen gam-
hat, Karantina'da Eşref, Ke- botunun süvarisi, bugün Tak-
mer' de Kemer, Eşref paşa' da sim Cumuriyet abidesine bir 
.Eir.efRgl eczaneleri açıktır. çelenk koydu. 

Paris, 28 (A.A) - Komü
nist partisinin siyasi bürosu 
bugün bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıya aid zapta göre, 

parti mensublarından bir; kül· 
tür Bakanına bir mcktub gön
dererek Hitler'in (mücaddem) 

adlı kitabmm bütün Fransız 
mekteplerinde tefsir edilme
sini istiyecektir. 

Diğer taraftan Şaht'ın Pa
ris' e Almatı ekonomisi için 
kredi temin etmek üzere gel
diği şayialan mevzuubahs 
eden mezkur zabıtta Fansız 
halkınca tasarruf edilen pa
ramn foşist ittihadı teşkili
ne kullaıulmasmm kabul edil-
miyeceği beyan olunmaktadır. 

Rusya'da feci 
bir hava kazası .. 
11 Kişi öldü, 3 kişi 

yaralandı .. 
Moskova, 27 (A.A) - Ye

nisey şehri üzerinde Nikolino 
m ... vkiinde şimal deniz yolları 
idaresinin Yenisey hava hat-
tana mcnsub bir deniz tayya
resi yere düşmüş ve 11 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. Ay
rı .:a üç kişi yaralanmıştır. Ya
ralılar yerli balıkçılar tarafın· 
dan kurtarılmışlardır. 

Bu felaket sebebleri hak
kında tahkikat yapmak üzere 
bir heyet tayyare ile Mosko
va·dan Kransnoyarska hareket 

1 
etmiştir. 

İstanbul' da 
1 tren kazası .. 

İstanbul, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - Dün gece Kum
kapı 'da bir tren kazası olmuş
tur. Kaza neticesinde üç yük 
vagonu İç içe geçerek parça
lanmıştır. Nüfusça zayiat olma
mıştır. 

nı l'zhl'p ihtil.ilimlcn Jıa~lı)~r.ıl;. 
):d \C u ı .. eri hii)lik lıir blu 
Leşekkühiııc.> do~ru iaki af etıı1 

te<lir. \ c Lu lı:i<li l', diğer hit 
kııu rı•jimlerin h rupa ıızerı 
O) ııanınk i tedikleri te•İr ve nil 

ile )Uk ndım ıuüna eb;ıtl4ırdır. 

Tehlike, birinci derecede 
<lht.nİn Lu nıalıivctirı<ll" i,,L, jl. 

" dcrceecle de, tcredchidurı, kor11 
l: ,.;ıu 'c e:ımimiyct izli~iıı clMl( 
ıırnsmdaki lıu L:ıriz ıu •\Cll 1 
!indedir. 

Habe{İ tun i~indc Lu İ~ 
tı:hl.ikf'nİ rı hi r tı•;;iri göriilıll< 

oluhilir .. F:ıknı f ııpanp lı ıdi 
dt• :ıyni Şt kilde :ıtl ılı]abilct 
hiçlıir k.im, c. lıiı;lıir z.uu.ııı 

ifodc ;deııu.•;ı: . 
Knldı ki, lıu lı.i<lı ) (' ıt1 

olımık .\lnıam u"da JU( t L•ıri 
liğin iki yıla iLliiğı ilt• \l rıır' 
dğerlC'riniu ııcfe,. olı ınJak 1 ., 
zumc:ı;ı:hk \C fTÖ~u darlı •ı Jıı c o ... 
ı:a dalın nrtmıftır. 

laul)ıı. A\u tıırp \'C ~l' 
ııın ·ıu sükiiıuııa ıııukııhil f ııf 
Frnns:ı, Hus\a, küçük iıilüf l 
rarı endi .. c iıc kar~ılnıııı~lıır<1 ' 

Mulıakkok olan ~uılur: 

f~p:ın}a mes'dı.: ı Hı- ofl 

kip eden birk:ı\ nıe .. 'cl•·· fi 
tan i,inin Hıtilôı i ıidııılınılı'' 

·rıfl \.ok tf'lılıkcli \f' \ nnp.1 ı, 

korkunç ,.e ~üııııılluclürkr· 

Orhan Rahmi 
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lfellen • c L 0 nes Frate Ii S ere ___ ı_.zm_ir_Kı_o_m_u_ta_n_lı-=ğ_ı _;ı_a_n_La_r_ı _ •ııııııııııııııııııııııııııııııı. Doktor ,ıııııııııııııııııınııııııını• 

•t ı; A l Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: A K ı T = 
-•L&.lıll..&Uli. vapur cen ası 1 - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin senelik • ema onay 

_ı Hamburg - Bremen, Rotter- ROYAL NEERLANDAIS mahrukat ihtiyaçları olan 2-279-750 kilo linit kömürü -
'lam -Amsterdam ve Anvcrs KUMPANYASI 31 8 936 'h' d f . Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı - - tarı ıne müsa i pazartesı günü saat on -li 1 Bıı nıııhnuc i ltı'"~ unu kıırşısıud ıki <liht k oktık ha,ındn 30 s:ı" ı- = 

rnan arı içı'n her ay munt"- "ORESTES,, vapuru elyevm beşte kapalı zarfla alınacaktır ı • -z k <;, • ı ev ve mtıD)Clll'lınne iııdc :ıLnlı nal 3 tll'n nk\:ıın aııt 6 a knd:ır = 
am i i sefer yapacaktır. limanımızda olup 4 eyliilde AN 2 - Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın alma komis- = lınstal:ı.nnı kabul eder. = 

J· Ren, Is~~ndinavv ve Baltık VERS, ROTTERDAM, AMS- yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş muka- - l\lürncaat cdeıı lıo ınlnrıı )llJıılmn ı lfizımgelcn air tahlilat 'c 
ınıanları ıçın dogru Konşi- TERDAM ve HAMBURG li- bilinde isteklilere mezkur komisyondan verilir. mikro kopik mua)enclrri ile ,crı>nıli lıa ıalarn )apılm:ı ınn ccvzn _ 
nıento ile eşya kabul eder. manian için yük alacaktır. 3 - Kömürün tutarı 34196 lira 25 kuruş olup teminatı = gürült>n Pnoınotorıık nıua)cneh ınc inde lnunta1 .. -ınıan )npılır. 

A.ng/o _ Egyti an Mail "GANYMEDES., vapuru 1 o muvakkatesi 2564 lira 72 kuruştur. Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111 • 

Line eylulde gelip 14 eyliilde AN- 4 - lsteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü Emlak ve Eytam bankasından: 
VERS, R0TTERDAM, AMS- maddelerindeki vesaikle teminat muvakkatesi ve teklif 

Marsilya ve fskendcriye için TERDAM ve HAMBURG Jj. mektuplarına havi zarflarını kanuna uygun surette 
9600 tonluk "Cairo City,, va- manian için yük alacaktır.' tanzim ederek münakasanın yapılacağı belli saattan Esas No. Yeri No. 
Puru her ay Pireden ınunta- "HERCULES.. vapuru 3 ____ e_v_v_el komisyona vermeleri. 15 20 25 29 231 Osmaniye caddesi 37 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

mağaza 20 
zamk an iki sefer hareket ede- eylfilde gelip ayni gün yükü· Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 198 Salhane tramvay C. 323-323/1 
ce tir. nü tahliyeden sonra BURGAS Yedek subay okulu ·komutanlığından yedek subay okulu 709 Kasap hızır M. arayıcı S. 313 

ev 20 
dükkan 5 

Yolcu fiatinde ten:z ilat: VARNA ve KÖSTENCE Ii- hazırlık kıt' asına gelecek tam chliyetnameli kısa hizmetlilerin 196 ikinci kordon humsi sokak 444/2 
Pire-Marsilya seyahat müd- manlarına hareket edecektir. 1 Eylfıl 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 Eyliil 936 dan 311 B d 1 

ev 70 

deti75 saat, ayın ır ı ç.arşısi 4 

1 
"HERCULES,. vapuru 19 itibaren mazeretsiz olarak gelenlerin kat edilmelerine kanuni 963·859 Bornova balıkcıbaşı çiftliğinde 

dükkan 8 
iki tarla 8 

Port-Sait ve skenderiye li- eylfılde beklenmekte olup 24 imkan olmadığından bunların bir Eyliilde okula müracaat 326 Bayraklı bornova caddesi 
rnan!arı için "VELOS,, vapu- eylfılde ANVERS, ROTTER- etmeleri. 15 20 25 29 

73 ev 10 

ru her hafta pazartesi günü saat DAM AMSTE D ----------------------- 951-952 Akdeniz M. sahiliye Cad 
12 de munt P . d } . R AM ve Mst. Mv. Sat. Al. 'Ko. nundan: 

38taj hamam ve ma-
ğazanın 6 24 hissesi25 

azam ıre en ıa- HAMBURG l' l k 
k d ıman arı için yü 1 - Kayseridc yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla 

re ·et e ecektir. Yolcu ve eşya ı kt k a aca ır. eksiltmeye konmuştur. 
abul eder. "TRiTON., vapuru 30 ey- 2 K f b d l (14 k 
Fazla tafsilat için Pasaport liilde R"elip 5 hirinci teşrinde - t şi e e i 5.200) lira olup il inanç par ası 

Yolcu salonu karşısında Lokal ANVERS, ROTTERDAM, (8510) lindır. 
Riz binasında. No. 168 AMSTERDAM ve HAMBURG 3 - ihalesi 11/9/936 cuma günü saat on beştedir. 
Umumi Deniz Acentahğı limanları için yük alacaktır. 4 - Bu işe ait keşifnamc proie idari ve fenni şartname 

Limited SVENSKA ORiENT LINIEN ve sair evrakı (726) kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
acentasına müracaat olunması. " NORDLAND ,, ınotörü alma komisyonundan alınır. 

Telefon: 3171 28 ağustosta ROTTERDAM, 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
•ID!!l1m~-~:lilf:;;cı:;:~~ HAMBURG, BREMEN, CO- üçüncü maddelerinde istenilen belgelerile bayındırlık 
Olivier VE Şürekası PENHAGE, DANTZIC, GDY- bakanlığından alınacak fenni ehliyetnamelerle birlikte 

Limited NIA, GÔTEBURG, OSLO idari şartnamede istenen ve bahusus verilmesi mec-
Vapur Acentası ve ISKANDINAVYA liman- buri olan vesikalar

1
a teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. 
Birinci kordon Rees binası lan için yük alacaktır. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

Tel 2443 "BIRKALAND,, motörü 14 23 29 4 9 
THE ELLERMAN LİNES Ltd. eyliilde beklenmekte olup 
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"FLAMINIAN,, vapuru ağus- ROTTERDAM, HAMBURG, 
tos sonunda Liverpool ve BREMEN, COPENHAGE, 
Swanseadan gelip yük boşal- DANTZIG, GDYNIA, Gô
tacaktır. TEBURG, OSLO ve ISKAN-

DEUTSCHE LEVANTE LINIE DlNAVY A limanları için yük 

lzmir Erkek Lisesi direktör-
1 H ğünden: 

Geçen yıl üçüncü, dördüncii ve beşinci sınıflarda kayıtla 
bulunan yatılı öğrencilerimiz bu yıl da yatılıda kalmak isti
yorlarsa ilk taksitlerini nihayet eyliilün l2 inci cumartesi gü· 
nüne kadar yatırmaları gerektir. Vermiyenlerin kayitleri gün· 

alacakt r, 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus- "HEMLEND,. motörü 29 

tos 1936 bekleniyor. Ham-. cylulde ROTTERDAM, HAM-
burg, Bremen ve Anversten BTRG, BREMEN DANTZIG düzlüyc çevrilerek yerlerine bu yıl yeniden başvufanlar alına-
yük boşa tacaktır. GDYNIA, GôTEBURG, OS· caktır. 29 2 182 

• 
DerZ E& CO. 

V.N. 
:OEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. HAMBURG 
"ARTA,, vapuru 5 eylalde 

bekleniyor, 9 eyliile kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 cy
liilde bek leni} or, 18 eylule 
kadar ANVERS, ROT ER
DAM, 1-lAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

' SOFIA,, motöru 24 eylul
cl • bekleniyor, 29 eylule ka
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELI-IA VS 
LINJE (DS. AS. SP ANSKE

LINJE) OSLO 
"BANADEROS .. motörü 20 

eylfılde bekle iyor. 25 eylule 
kadar Le HA VRE, DiEPFE, 
DONKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERV1CEMARITIME RO
UMAIN BUGARES 

"DUROSTOR,, , apuru 2 
eylulde beki niyor. KÖSTENCE 
SUUNA GALATZ ve GA
LA TZ aktarması olarak BEL-
G RAD, NOV1SAD, KO
MARNO, BUDAPEST, Vl
YENA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

S. A. ROY A_L_E_H-ONGROISE 

DE. NAVIGATION DANUBI· 
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 
t ''S~EGED,, motörü ağus- 1 

os nıhayctinc doğru beklen-
lllektcdir. BELGRAD, NOVİ-

L
SAD, BUDAPEST, BRATİS-

1:'-V A, VlYENA ve LİNZ 
ıçın yük k bul edecektir. 
ta Vap~rl rın ısiınleri gc!me 
h rktlerı ve navlun tarifeleri 
la ında bir laahhLide girişi-
ınez T clefon No. 2007 2008 

LO ve ISDANDİNAVYA li· 
manları için yük a acaktır. 

EGLUGA POLSKA 
"LE.WANT., motörü 1 ey

Inlde gelip 5 eyliilde AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yiık alacaktır. 

11SARMCJA11 motörü 20 
eyliilde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 
G O Y N 1 A limanları için 
yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kıordonda tahmil ve tahliye 
binaş arkasında Fratelli Sper· 
co vapur acentalığma müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mahal1i Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Yulaf veya arpa Gaziemir 54,000 2700 203 Açık 4/9/936 cuma 10 
Yulaf veya arpa Burnava 300,000 15000 1125 Pazarlık 4191936 cuma 11 
Yulaf veya arpa Ödemiş 90,000 4500 338 Açık 4/9/936 cuma 11,30 
Yu af veya arpa Aydın 54,000 2700 203 Açık 4191936 cuma 15 
Yulaf veya arpa Tire 48,000 2400 180 Açık 4/9/936 cuma 16 

l - Tümen birlikleri için yukarıda miktar ve mahalli gösterilen yulaf veya arpanın 24/8/ 
936 pazaıtesi günü yapılan münakasasına verilen fiatkr pahalı görüldüğünden yeni-
den münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaları 4 91936 cuma günü hizalarında gösterildiği şekillerde ve saatlarda ya
pıl .. caktır. 

3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - İsteklileri muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sat. al. ko. nuna gelmeleri. 131 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Un Gaziemir 80,000 8800 660 Pazarlık 2/9/936 Çarşamba 10 
Un Burnava 48,000 5280 396 Pazarlık 2 9 936 Çarşamba 11 
Un Ödemiş 24,000 2640 198 Açık 2/9/936 Çarşamba 11,30 
Un Aydın 100,000 11000 825 Pazarlık 2/9/936 Çarşamba 15 
Un Tire 80,000 8800 660 Pazarlık 2/9/936 Çarşamba 16 
Un Söke 24,000 2640 198 Açık 2/9/936 Çarşamba 16,30 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup 21/8/936 cuma günü münakasaları yapılan yukarıda 
mıktar ve mahallı )azılı unlara talip çıkmadığından yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 rv unakasaları 2 9 936 çarşamba günü hizalarında yazılı şekil ve saatlarda yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - İsteklileı in muayyen va~=tinde Burnavadaki askeri sat. al. ko. nuna gelmeleri. 130 

Burııava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cınsi Mahalli Mıktan Umum tah- Muvakkat Miinakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Makarna Tümen birlikleri 43,600 8931 671 Kapalı 11/9/936 Cuma 10,30 
Şehriye " " 17, 150 35\6 264 Açık 11/9/936 Cuma 11 
K. fasulya Merkez 53,500 5350 402 Kapalı 11/9/936 Cuma 15,30 

1 - Tümen kıt'alarının ihtiyacı olup yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek hi-
za a ında gösterildi~i kilde münakasaya konulmuştur. 

2 Murıakasaları 11 9 936 cuma günü hizalarında yazılı saatlarda yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tularlari!c muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
1 - Şartnclmeleri her gün ko .. ıisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 ~ ... y.lı k--rıumın 2 ve 3 ndı maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

mu akkate makbuz ve. a anka mcktuplarile birlikte muayyen vaktinde Burnava'daki 
A keri satın alma kon.ısyonuna gelmeleri ve kapalı zarfla yapılacaklar için teklif mek-
tuplarını münakasa saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 25 29 2 6 99 

923 Karataş dokuz eylül S. 136/110 ev 40 
873/I Darağaç şehitler M. mukad-

des mez~r sokak 96.98.100 
410 Karataş orhaniye sokak 13 
691 Balçova yıkıkköy aitında 24 dö-

nüm tarla, 10 dönüm bağ 

7018 Karataş dokuz eylül sokak 114 
120 

2 
hanı 25/20 

14 

701/1.B " 11 
" " 

310 Bayındırlı çarşısı 
348 Mirabıt çarşısı kızlarağası 

848/1 Karataş şetaret sokak 
C, No: 
17 Mahmudiye M, kireçli kaya S. 8 

depo 40 
ev 6 

6 
ev 10 .. 8 

dükkan 5 
oda 2 

evin alt katı 8 

ev 12 
9 ikinci süleymaniye ruhi baba S. 2,4 evin bir odadan 

9/1 
86 
83 

il ,, .. 
Ahmetağa M. yemiş çarşısı 
Kestelli M. ikinci kestelli çık-

ayrı bölügü 5 
2,4 evin iki odası 5 

5/3 mağaza 40 

mazı 97/1,99.79 ev ve ahır 45 
25/1 ikinci süleymaniye M. üçüncü 

nezaket S. 2 
88/I Gazi bulvarı 20 

ev 
mağaza 

ev 

8 
20 
16 73/2 Karşıyaka alaybey M. günaydınS.25/1 

C. No: 
118 

41 

130 

912 
95 

25/2 

89 
32 
125 

18 
58 

5618 
5 
30 
142 
123 
146 
144/2 

Aydın ramazanpaşa M. hüku-
met bulvarı bila No. bina 40 
ikinci süleymaniye M. hüseyin 
ef. S. 12 ev 8 
Manisa attarhoca M. kuyu 
alanı S. 32,32/1 16 
ikinci süleymaniye ruhi baba S. 2/4 evin birodası 16 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı ka
zım paşa cad. 
ikinci sultaniye M. üçüncü 
nezaket s. 
Muradi. e M. aşureci sokak 
Manisa saray M. belediye sokak 
Manisa kilim han hatuniye 

111 

4 
5 

57 

dükkan 

ev 

.. 

5 

15 
8 
8 

izmir c. bila No. dükkan 8 
Mahmudiyy M. kircçlikaya sokak 10 ev 12 
ikinci kordon 70,70/1 Taj üç katlı 150 

" 49 
ikinci süleymaniye hakkı b. sokak 6 
Manisa saray M. karakol sokak 459 

11 çaprazı kebir mahallesi 
11 11 sağir M. izınir cad 
" Attarhoca M. ye. 19 
" Gazipaşa M. muammerbey S. 

mağaza. 

dükkan 40 
ev 6 

dükkan 30 
ev 44 
il 46 
•• 18 

alt katta 
dükkan 10 

5917 " Saray M. eski Gureba 
hastanesi S. 2/1 ev 30 

59 " sultaııönü gureba hastanesiS. 2 '' 30 
85 Büyük tuhafiyeciler gazi bulvarı 4,4/1 mağaza 45 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 
senelik kiralarının ihalesi 9191936 çarşamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İstekli olanlar hizalarında )azılı pey akç.elerini veznem1ze 
yatırarak artırmaya girebilirler. 29 1 (160) 

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

lu İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine yük
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyctini 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 bonserv 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulundukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir istida 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'da 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres yazma 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 ya ka 
dar yapılmalıdır. 24 D. 
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• 1 PAKETİ DE 
• 

CIKAN KUPON sız • 

• 

yş/&ıf?J 
6ir (!)fomobif, 

• f3.ugiİflt .. 

t>e!J8 .Kenya •••• FAKAT vega Rad!Jo .. 

• • 
AHIBI 

• • 
DEBILIR • 1 AKL UPONUNU 

.......................... mıııııı ............................ .,.. ................ ~~!!~!!!!!!!!!!!!!!~--111!~ .. ~--................................. .. 
Cumuriyet kıız enstitüsü ve il# a Devlet Demiryollarından: 

Akşam kız san'at okulu tale- ru·· rkov z Bar'ın Afyon - Karakuyu -Alsancak ve Afyon - Karakuyu - Isparta '\ııı..f ve şubeleri arasır.da işliyen yolcu katarlarının vakti hareket 

be kaydına başlamıştır; Panayır münasebetile yeni hazırlıkları saatları 1/9/936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni 
tarifelere göre haftada dört defa Alsancak - Karakuyu tarikile 

Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tebaasında bu!unmak 
2-llk okulu bitirmiş olmak 

3-13 yaşından küçük ve 16 
dan büyük olmamak 

Getirilecek belgeler: 
A.- llk okul diploması 
8.- Hüviyet cüzdanı 
C.- 6 adet 4.5-6 boyunda 

fotoğraf 

Akşam okulu kabul şartları: 

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

sınıf veya Millet mektep
leri B. şubesini bitirmiş 
olmak 

3.- Türk tebaasında bulunmak 1 

Getirilecek belgeler: 
A.-Tahsil kağıdı 
B.- Hüviyet cüzdanı 

C.- 6 adet 4.5-6 boyunda 
fotoğraf 

0.-Aşı ve sıhhat raporu D.-Aşı ve sağlık raporu 
Kayıt hergün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye kadar 

yapılır. 21 23 25 27 29 76 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Ciirko z Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktll'. 

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

li gece hayatını y~şatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 

Af yona gelecek ve Af yon dan hareket edecek doğru katarlar 
Afyonda Konya katarlarile buluşacaklardır. Yine haftada üç 
defa Aydından Afyona gelecek katarlar Ankara'ya devam 
edeceklerdir. Bu münasebetle Afyon :.,Eskişehir arasında iş· 
liyen 205/206 yolcu katarları 1/9/936 tarihinden itibaren 
haftada altı güne çıkarılacaklardır. Fazla izahat için istasyon· 
lara müracaat edılmesi ilan olunur. 177 

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

l - Kuşadası kazası sahil sıhhiye idaresinin önünde yaptı· 
rılacak rıhtım ile bahçe dıvarlarının inşası lzmir Nafia 
müdürlüğünce tasdik edilen kcşifname mucibince 1051 
lira bedelle ve 26·8·936 tarihinden itibaren 15 gün 

Lise derecesinde Aydın Nafıamu··du··rıu·•guv ··nden·. müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası sahil 

A e • k K 1 - 14/9/936 pazartesi günü saat 15 te Aydın daimi en- sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. m rı an iZ cü:neninde 11231 lira 93 kuruş keşif bedelli Aydın -- Çine 3 - Eksiltmeye iştirak edebilmt;k için şartnamede yazılı 
yolunun 28+730-33+975 kilometreler arasında 12 adet evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan eve) 

Ko 1 eJ• ı• beton arme menfez inşaatı eksiltmesine istekli çıkmadığından keşif bedelinin °0 7,5 nisbetindeki pey akçesinin ya-
tırılması mecburidir. 20 gün müddetle ve pazarlıkla yeniden eksiltmeye çıkarıl-

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgah gös-Go .. ztepe Izmı·r mıştır. termeleri ve bu işi yapabileceklerine dair nafıa mü· 
2 - Eksiltme şartnamesi fenni şartname, keşif evrakı pa-

posta kutusu .
. 

111 
dürlüğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

1 
rasız olarak Aydın Nafıa müdürlüğünden verilece~tir. 5 - ihale 10 eylul 1936 tarihine rastlıyan perşembe günü 

Kültür dersleri, Türkçe, ngilizce, Fransızca fen 3 - Muvakkat teminat 842 lira 39 kuruştur. saat 15 de Kuşadası kazasının limanaki mevkiinde 
dersleri lngilizce lisanları ile okudu/ur. 4 - isteklilerin teminat mektubu, vekaletten musaddak kain sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

Yatılı ve yatısız talebe kaydı 1 eylülde başlar. Kayıt ehliyeti fenniye vesikasını 14191936 pazartesi günü saat 15 e 6 - Talip olanların yukardaki şartlar dahilinde ve göste· 
için pazardan maada lıer gıin saat 9 dan 12 ye kadar kadar vilayet encümenine vermeleri ilan olunur. rilen günde Kuşadası sahil sıhhiye idaresi memurlu· 
mektebe müracaat edilebilir. Telefon 3401 29 2 6 10 173 una müracaantl1arıLllan....o.Lı.uwıL.....~LL.....:.L~..;.u.ıı--=...__..---..:::-

tlL~~~~~~~~~~~~~~~--=-~~~~~~~ 
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Menemen bele
diyesinin faaliyeti .. 

900 muhacir - HABERLERİ cıilesi !~~iyor _ Ş E H 1 R 
Yal • ,....-.~-~-r.::::ım~ımamm~ı-=ı11mı"ıcmm:ca~ass:-.. .. aıı1115'Jllll .............. :.. ... mam11 ... 111m11E!:lmlR9 .... .,1c 

nız 250 aıle Can- /• . K .. l . mn •• F • ti 
dar'lıda yerleşti~ile- zmır oy erı- uzum ıa eri tek- Liman ve güm

rük hamalları cek arazi dağıtılacak nin Kalkınması. 
Bergama ve Dikili kaza- --···- rar yu•• ••seldı• larında bazı tetkikler yapmış Dün vilayette mü- R • 

olan vali Fa:.dı Güleç, şeh- [ • ---- -----·------ • 
hinı oh· top ar:tı oldu Bı·r l ı·ıı·z s • k t · k -1 1 rimize dönmüş ve dün ma- ng , lT e l ya tnua z-

k lznfr ki.: ;·leri kalkınması için 
~:~~~:au:;u~~telif işlerle meş- beş senelik bir proğıam ha- mirde şube açıyor. 

R zırlanmasına karar verilmiştir. 

• 

o manya ve Bulgaristan'· 
dan İzmire gelecek ve kaza- Vali Fazlı Güleç, bu mühim 
l d · k d 1 iş !le meşo-0ul olmıya başla-ar a ıs an e i ecek olan 900 
tnuhacir ailesinden 250 si mıştır. 
Ç Dün Sihhat, Nafıa ve Maa-
andar'lıda iskan edilecek-

! d rif müdürleri ile İzmir' e bağlı 
er ir. Burada iskan edilecek 
l h 

nahiye müdürleri, Vilayet ma-
0 an mu acirlere derhal tevzi 
d·ı kamında Vali Fazlı Güleç'in 

e ı ecek arazi tesbit edil-
~iştir. Muhacirler, Çandar'lı reisliği altında bir toplantıya 
ıskelesine çıkınca orada mu· çağırılmışlardı. Toplantı, öğ-

k leden sonra olmuştur. Köylü-
va katen iskan ve iaşeleri için 
tertibat alınmıştır. Bunun için nün sağlık, kültür ve Bayın· 
Valimiz tarafından kaymaka- dırlık işleri için hazırlanacak 
nıa, lazımgelen direktifler ve- beş yıllık proğram üzerinde 
tilmiştir. Diğer muhac;r aile- konuşulmuş ve bu proğramın 
1 • d 1 esasları tesbit edilmiştir. 
erı e vi ayetimizin muhtelif 
kazalarında iskan olunarak 
derhal müstahsil haline geti
rilecek ve kendilerine arazi 
ile tohumluk ve saire verile
cektir. 

Denizli 
~llQrımıza .zengin bir şekilde 

11tirak ediyor. Dil bayramı 
hararetle kut/ulandı. 

Denizli, (Hususi) - Arsıu
l~sal fzmir 1936 sergisine iş
tırak için ilimizde hummalı 
~İr faaliyet vardır. Sergi ye
tınde 80 ıııdre murabbaı bir 
Saha üzerinde 2200 lira sar-

• file gayd güzel Lir pavyon 
}apılmaktadır.Memlckctin top 
ı·ak nıalısullcri ile küçük sa
~ltları, madenleri, dokuma
ıa':1, abrikalar mamulatı ve 
saıresi bu pavyonda teşhir 
Edil~_ccktir. Başta ilbay Ekrem 

ngur olmak üzere ticaret 
ldası .. ve memleketin ileri ge· 
en tuccar ve esnafı bu işle 

rok uğraşmakta ve teşhir edi· 
ecek malbrın tasnifi ile meş-
gul olmaktadırlar. 
d ~eni~li. geçen yıllard~ ol

Ugu gı bı bu yı 1 da sergıdeki 
Yc.~ini boş bırakmıyacak daha 
;utckamil ve güzel bir şekil-
l hazırlıklı olarak iştirak 

b~ ecektir. Bütün hazırlıklar 
s ıtrnk iş ve mallar birer birer 
ev c başlanmıştır. 

Dil bayramı 
il ~ıl bayramı ilimizde gayet 
· ar ak bir şekilde kutlulan-
~1rır .. Törene saat 13,30 da 
.a kevındc lise öğretmcnle-
tınd Ş s·· en evket Acun'un bir 
t 

0
rlevj ile başlanmış ve ku

ilu tayın açılış töreni radyo 
le~ dinlenmiş ve kurultaya 
ke ı_raf çekilmiştir. Gece hal
t v'. bandosunun da iştirakile 
Cttıp d"J det . e ı en fener al:ıyı cad-

ku crı dolaşmış, öğretmenler 
tulu .... d .. ·1 

Pıl onun e gosterı er ya-
oy ınış, türlü ulusal oyunlar 
tir nanınış, şarkılar söylenmiş
ed. b·Bugiin saat 18 de lise 
alae 1Yat öğretmeni Ekremin 
ha~k bahç_esindeki . Türk dili 
Ve 

1~dakı söylevi dinlenmiş 
İyi b~lenceler tertip edilerek 
tattı ıt gün_ geçirilmiştir. Bay
siitec gecelı gündüzlü üç gün 
I' ek Ve d·ı d · · · · ayık ı evrımımızın 

il o'd v k"ld acakt · ugu şe ı e kutlula· 
ır. 

Vaı· · hb tnın tedkikleri 
ihtiyaa~ Ekrem Engür halkın 
"e d? 8

1 
tını yakından görmek 

Ç ın eınek .. 
al ve D ~zere bu hafta 

tırın.. avas ılçelerinde araş-
.. Ve • 

tak d·· ıncelemede buluna-
onın·· 1 uş erdir. 

R. Akan 

Ortamektepler 
Hikmet Türk 
tetkiklerine başladı. 

Kültür bakanlığ·ı kültür ku
rulu üyesinden Hikmet Türk' ün 
şehrimize geldiğini ve bu sene 
orta mekteplere fazla müracaat 
vukubulduğu için ihtiyacı kar
şılamak için fazla ortamekteb 
açtırmak hususunda tetkikata 
başlıyacağınt yazmıştık. 

Hikmet Türk, dün şehrimiz
deki liselerle ortamcktcplcre 
giderek tetkiklerine başlamış 

ve müracaat edenlerin miktarı 
hakkında malumat alınmıştır. 

Hikmet Türk; bir taraftan da 
bu sene açılması tasavvur edi- , 
len yeni ortamektcb binaları 
için yerlerinde tetkikler yapa
cak ve bina sahiplerilc anla
şacaktır. 

Limon buhranı 
Türkiye · İtalya ticaret an

laşmasının temdidi üzerine 
İzmir Gümrük ambarlarında 
bulunan ve uz.un zamanberi 
çı 1<arılamıyan limonlar, piya
saya çıkarılmıştır. Birkaç giin 
içinde piyasada limon buhra
nının kalmıyaccığı anlaşılmak· 

tadır. 

Gardenparti 
Karşıyaka Ülkü derneği, bu 

akşam Karşıy<ık crkC'k banyo
snnda bir gardenparti vere
cektir. 

Dilekler 

Otomobiller 
Değirmendağı caddesinde iş

liyen otomobifü~rin son süra't
Ic gelip geçtikleri bildirilmek
tedir. Bu sur~tle yarın öbür 
gün bir facianın kopması ih
timali vardır. Ya şoförler biz
zat bundan vazgeçmelit yahut 
ta belediye taı afından vazge
çirilmelidirler. 

Patlıyarı lli.ğım 

Karataş'ta Yeni Türkiye soka
ğında 25 numaralı evin önün· 
deki lağımın patladığını ve 
halkın sıhhatinin tehlikeye 
düştüğünü yazmıştık. Belediye, 
bu ne'i'riyatımızla alakadar ol-
muş ve geceleri lağım amele
leri göndererek tıkanmış olan 
bu lağımı temizlettirmeğc baş
lamıştı. Üç gece çalışan la
ğımcılar, bir daha görünme
mişlerdir ve patlıyan lağım
dan taşan pislikler, sokağa 
akmaktadır. Belediye Reisinin, 
bu mesele ile alakadar olma
sını ve sokak halkının sıhha

tini kurtarmasını dileriz. 

Ege mı ntakasından ve iz-
mir piyasasından mühim mik
tarda kuru üzüm nnibayeası 

için f ngilterc.' de bir koopeı atif 
namına lzınir' e gönderilmiş 
olan kooperatif umumi katibi, 

İstanbul'a gelmiştir. Bu zatın, 
yakında şehrimize geleceği ve 
piyasa vaziyetini tetkik ede
Cf'ği, ayni zamanda İngiltere'ye 
ihraç etmek üzere kuru üzüm 

mübayeası için alakadarlarla 
görüşeceği haber alınmıştır. 
Mühim bir şirket te yakında 
fzmir'de bir şube açacak, bu 
şirket, muhtelif ihracat mah
sullerimizi, İngiltere'ye ihraç •. 

Yarın 
Deniz birincilikleri 

devam edecek 
Geçen hafta Güzelyalı'da 

başlıyan mıntaka deniz birin
cilik müsabakalarında yalnız 

yüzme ve kürek müsabakaları 
yapılmıştı. Grri kalan şarpi 
yarışları ve atlamalar da yarın 
Karşıyaka banyolarında yapı

lacaktır. Miisabakalar saat 10 
da başlıyacak ve aşağıdaki 
program tatbik olunacaktır: 

Atlama müsabakaları: Tram
plen ve kuleden yapılacaktır. 
Tramplen atlamaların beşi 
mecburi, beşi ihtiyari olacak
tır. Bu atlamaları takibcdecek 
olan kuleden Jtlamaların da 
de dördü ihtiyari ve dördü de 
mecburidir. 

Atlamalar dört perendeli, 
ileri, geri, durarak ve koşarak 
olmak üzere muhtelif şekillerde 
yapılacaktır. Müsabakaları de-. 
niz sporları yurdu başkanı 

Fahri Bayraktar, Halkevinden 
Ahmed, GöztepE''den Hadi. 
K. S. K. tan Sadi Agah ida· 
re edecektir. 

Atlamalardan sonra ~arpi 
yarışları yapılacaktır. 

Fuar ve 9 eylül bayramı 
münasebetile 6 eylulde lnci
raltında yapılacak büyiik deniz 
eğlenceleri için deniz ajanlı

ğının ba~kanlığ·mda muntazam 
bir programın tesbiti için bir 
komite seç.ilmiş ve bugünden 
işe başlamıştır. 

edecektir. Bu şirket, bilhassa 
üzüm ve incir üzerine fazla 
iş yapacaktır. 

"' * * Kuru üzüm fiatleri, hergün 
biraz daha yükselmektedir. 
Fiatler, dün de bir miktar 
yükselmiştir. Muhtelif kalite
lere göre dünkü fiatler şöy-

ledir: 
7 Numara üzüm 9-9,5 kuruş, 

8 numara 9,75-10,5 kuruş, 9 
numara 12-12,5 kuruş, 10 nu
mara 14-14,5 kuruş, 11 nu-
numara 18-18,5 kuruştur. Pi
yasa, çok sağ-lamdır ve fiatle
rin yeniden yükseleceği ümid 
edilmektedir. 

F uhuşa teşvik 
Zihni tevkif edildi 

12 yaşında Ester adında 

bir Yahudi kızını fuhuşa teş

vik ederek menfaat mukabi
linde bazı erkeklere verdiği 
tesbit olunan Zihni adında 

biri, zabıtaca tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. Zihni, 
dün müstantiklikt,.. isticvap 
edildikten sonra tevkif olun
muştur. 

G. Enstitüsü 
İlk mekteb muallimlerinden 

ve lise mezunlarından Gazi 
terbiye enstitüsüne devam et
mek istiycnlcrin müracaatı 

üzerine lzmir maarif müdür
lüğünce vekaletten bu husus
taki şartlar sorulmuştu. Veka-
let cevabını verıniş, şartları 
bildirmi~tir. Enstitüde tahsil 
miiddeti iki senedir. ------Tavukçuluk kooperatifler6i 

Bergama, Foça, Çeşme ka
zalarile nahiyelerinde yeni ta
vukçuluk kooperatifi teşkilatı 
vücuda getirilmiştir. Bu koo
peratiflere müdürlük yapacak 
olanları yeti~lirmek ıçın ya
kında Burnava Ziraat mekte
binde bir kurs açılacaktır. 

Doğum 
Dcfcrdarlık tahsilat Şefi 

Kadri Gülce'nin bir kız çocu
ğu dünyaya geldiği memnuni
yetle haber alınmıştır. Yavruya 
uzun Qınürler diler, ebevey
nini tebrik ederiz. -ELHAMRA Telefon 2573 

-
Müjde... Müjde... Müjde ... 

Bugün matinelerden itibaren 
Zafl'r I.ıa} raım n' 1-iııemanmmı 936-:~ 7 ıııc\ simi ilk ac;ılıııa,,ı 

ı;;crcf ine lıii) ük program 

l Hiillin lzıııir ·lıalkınııı lıü)ük ııabırsızlık ve lıcycı·arıltı heklt·ıliği 
Tiirk.iiu .;'<'banıetin.i tarihe ahın harflerle yazclırclığı kahranıaıılık tliyarı 

~lontrii zaf .. ı·inılcıı C\' vd ve sonra ... 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözlü hadisat filmi - Çanakkale'de yapılan 

bütün merasim 
\ l'Ucılik arı,111\11,.al filrrı ıııüı<ahak:ı,..ıml11 Liriıll'ili~i ihraz 

t•ılNek \ olpi kupa--ını knaııan 

YARALI KUŞ 
Paula Vessely Reji. Villi Forst 

Fiatler 30, 40, 50, 60 kuruştur. 
Seanslar ~ 3. :>. 7. akşamları 9.15 de. \.umarlcsi tt·uzilatlı 

111alİt1<'-;İ ',. ııazar ı;:iiııii ıtıııuına 1 ılc ha~lar 

talclw 

-

----··· .... --Yeni tarifenin tatbi
kine baslandı. .. 

Gümrük ambarlarında bu-
lunan tüccar eşyaı;ının, güm
rük ambarlarının liman işlet

me idaresi müdürliiğüne devir 
ve teslimi münasebetile bu 
idareye devri için tesbit mua
melesine devam edilmektedir. 
Şimdi, g·üınrük ambarlarında

ki bi.itün işler, Liman işletme 
müdürlüğü memurları tarafın
dan görülmektedir. Son za-
manda vapurlardan gümrük 
ambarlarına çıkarılmış olan 
12,000 parça tüccar ve saire 
< şyası, gümrük idaresi me
murlarına teslim edilmeden 
doğrudar. doğruya !imarı iş

letme miidürlüğü memurları 

tarafından teslim olunmuştur. 
Bu suretle devir ve teslim mua

melesinin u1amamcısı temin 
edilmiş olmaktadır. 

I~tısat vekaletinden tasdik 
edilerek gelmiş olan yeni li
man h•rifesinin tatbikine baş
lanmıştır. Yeni tarifede itha
lat eşyası için bazı tenzilat 
yapılmıştır. Ton başına 250 
kuruş alınan tahliye iicreti, 
225 kuruşa indirilmiştir. Yeni 
gümrük hamaliye tarifesinde 
de mühim miktarda tenzilat 
vardır. Muhtelif eşyada güm
rük hamaliye tarifesi ton ba
şına 260 kuruşa kadar yük
selmekte idi. Yeni tarife.de bu 
miktar 150. kur~şa indiril
miştir. 

Başgardiyan ölümleı 
tehdid edildi 

Şehrimiz umumi hapishane 
baş gardiyanı, lsmaile bir 
tehdid mektubu gönderil
miştir. Posta ile gönderilmiş 
olan bu tehdid mektubunda 
baş gardiyanın, hapishane 
meydanında ö!dürüleceği bil
dirilmekte ve beşinci ferha
neden Şevki adında bii';nin 
çıkarılarak yerine Kazımın 
konması istenmektedir. Mek· 
tupta baş gardiyana, bazı 
kimselere taraftarlık yapma

ması da bildirilmektedir. Müd
deiumumilikçe bu hadise üze
rinde tetkiklere başlanmıştır. 
Bazı mahkumların ifadeleri 
alınmış ve yazılan tetkik 
olunmuştur. 

Kazım Dirik 
Trakya umumi müfettişi Ka

zım Dirik, İzmir fuarını·n açıl
ma merasiminde bulunmak 
üzere yarın şehrimize gele
cektir. 
Mebuslarınıızm tetkikleri 

Mebuslarımız Hamdi Aksoy 
ve Rahmi Köken, Bergama ve 
Dikili'de bir tetkik seyahati 
yaparak şehrimize dönmüş
lerdir. 

Trakya'lılar geliyor 
Trakya mıntakası umumi 

müfettişliği istatistik müdür.Ü 
ve İzmir eski istatistik müdürü 
Nazım dün şehrimize gelmiş· 
tir. Ve Trakya Turing kulübü 
şubesinin tcıtib ettiği İzmir 
seyahatine iştirak eden(40) kişi 
de gelmiştir. 

Danyal Çamlıbel ... 
Ankara san'atlar mektebi 

müdürü D.ınyal Çamlıbel, me
zuniyetle şehrimize gelmiştir. 

EylUlün ilk haftasında döne
cektir. 

Menemen (Hususi) f lçemize 
müretteb 150 hane muhacir 
kardeşin yerleştirilecekleri ev· 
ler hazırlanmıştır. 

Karşıyaka ortamektebine de
vam edecek fakir ve bikes 
talebe ıçın vesaiti nakliye 
ücreti olarak geçen sene 300 
lira tahsisat konulmuştu. Bu
sene daha fazla talebenin de
vam edeceği anlaşıldığından 

•700 lira tahsisat konmuştur. 

Sebze hali 
Üçyüz sene evel inşa edil

miş olan Karvansaray nanıile 
yadedilen taş bina şimdiye 
kadar metruk bir vaziyette idi. 
Şimdi binanın alt katındaki 
22 oda islah edilerek sebze 
hali haline konmaktadır. Bu· 
günlerde inşaat ikmal edile
cektir. Bu suretle hem bele
diyeye mühim bir varidat te
min edilmiş ve hem de sebze 
satışı sıhhi bir şekle konmuş 
olacaktır. 

Elektirik 
Mevcud 19 beygir kuvvetin· 

deki motör, şehrin elektirik 
cereyanı ihtiyacını karşılıyama

dığından tenvirat işi 120 bey· 
girlik diğer bir motörle be
raber münakasaya konulmuş 
ve mühendis Abdurrahman 
Ağaoğlu üzerine ihalesi ya· 
pı\mıştır. 

Su işleri 
Yamanlar dağından aiınan 

su, memleketin ihtiyacını tatmin 
etmemektedir. Gene Yaman
lar dağının karakol mevkiin· 
deki membalardan su getiril
mesi kararlaştırılmış ve keşfi 
20GO J ıa çıkmıştır. İnşaat._ mü· 
nakasa neticesinde mi: hendis 
Nejad tcırafmdan 1200 liraya 
indirilmiş ve ihalesi yapıl 

mıştır. 

Bozdoğan' da 
Bozdoğan, (Hususi) - Dil 

kurultayımızın toplanışı bura
da bayram411 şeklinde kutlu~arı
dı. Merasimde kaymakam, riıe
sa, şehrin ileri gelenleri, genç
ligi ve münev. erleri hazır bu
lundu. Muallim Osman Tan 
tarafından dil devrimini izah 
eden bir konferans verildi. 
Davullar, zurnalar çalınmış, 

şehir bahçeleri gezilmiş, hatta 
ertesi sabah belediye önünde 
de eğlenceler yapılmıştır. 

Nazilli'de dil bayramı 
Nazilli, (Hususi) Dil 

bayramı Nazilli' de çok büyük 
bir törenle kut\ulandı. Kurul· 
tayda verilen konf eraıu; kala
balık bir kütle tarafından din· 
lendi. Gece Halkcvindc dili
mizin mana ve şumulü ve gü
neş dil teorisi hakkında çok 
önemli bir konferans verildi. 

Bundan sonra (Türk dili 
kurtulurken) vr. (Dilimiz) adlı 
manzumeler okundu. Konser 
verildi. 

Yunanistan' da döviz tasarrufu 
Aiina Türkofis şubesinddn 

şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len malumata göre · döviz ta
sarrufı maksadile Yunanistan· 
da çarşamba ve cumartesi 
günleri et satışları yasak edil
miştir. 
~---~-----~~-~-

Amiral Horti 
Mussolini ile 
Görüsecek .. 

~ 

Viyana, 28 "'-.A) - Horti 
bugiin öğleden sonra Liz' e 
gitmek uzere Hinter riss' den 
hareket etmiştir. Söylendiğine 
göre, Amiral oradan Dolbia
coya giaerek M. Hitler' e mü
laki olacaktır. 
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Asiler püskürtüldü. 
Madride komünist .. 

ler hdkimdir, Siyaset v. Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Kora, Pibulet'i bir dakika 
bile yalnıı bırakmıyordu; f n
giliı dilberi de, Dilk Lodovik 
gibi ilzerinc almıt oldutu 
meı'uliyetin büyüklilğünii ve 
ehemmiyetini biliyor idi; ayni 
zamanda köylü kızı ailesine 
verdiği söz mucibince muha
fazaya mecbur idi. 

Ayni günün akşamı, Ko· 
ra'nın hususi doktoru Pibu
let'in tedavisini üzerine aldı, 
ve hastanın tehlükede olma
dığını on gün içinde kızın 

tamamen iyileşeceğini bildirdi. 
Saat 9 da Pibulet rahat bir 

uykuya daldı. 
Kora, irkenden uyumak ade

tinde değildi; bunun için oda
sına çekildi ve Jorjsa'nın bir 
eserini okumıya başladı. 

Gece yarısından az evel, 
kapının çanı şiddetli bir şe
kilde çalındı; Kora hayret ve 
endişe ile yerinden fırladı ve 

kulak vererek dinlemiye başladı. 
Maamafih prens Napolyon'un 
geldiğini sanıyordu. Fakat bu 
sırada oda hizmetçisi kadın 
telaş ve heyecanla salonun 
kapısına gelmişti ve: 

- Madam .. Madam .. Diye 
Seslendi. 

Kora artan bir telaş ve he
yecanla: 

- Ne var?. Ne var?. Diye 
seslendi. 

- Dük Lodovik ve Marki 
Goliffet ile Madam Lüsi Dö 
Kola geldiler! Dedi. 

Kora hemen ileri ibir adım 
attı, gözlerinden adeta kıvıl: 
cımlar saçılıyordu! Demek kf 
nihai zafer, intika~ saatı gel· 
mişti! Nefret ettiği bu kadın 
artık layık olduğu cezayı bu
lacaktı! 

-- içeri alınız, salonda lüt
fen beni beklesinler, ben de 
hemen geliyorum! Dedi. 

Oda hizmetçisi, misafirleri 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip 'C b:ı~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi JU\rİ)al '\C yazı işleri 

müdürü: JlaıııJi ı üzlıct 

f darchaı eı;İ: -
iz.mir İkiol·İ Bc,Jcr , oka•"• , " 

C. Halk parti i biuıt"ı iı;intlc 

1 c.lgraf: lzmir ANA DOLU 
Telefon: 2776 •· Po~ıa kutu~u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Y ıllı~ı l 200, altı a} lığı 700, ür; 

&} lığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için eenclik 

abone ücreti 27 liradır 
Her ) ~rdc 5 kuruştur -IGunlİ l;"t;rııiş nüshalar 25 kuruştur. 
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salona almak için giderken, 
İngiliz dilberi de hemen yu• 
karıya çıktı, saçlarını acele 
acele ve yeniden tanzim etti. 

Tuvaletinin noksanlarını tamam· 
ladı. Düşmanına karşı azami 
derece güzel ve cazib gö
rünmeyi lazım sayıyordul 

Tuvaletini tamamladıktan son
ra salona indi. 

Evet, bir rüya görüyordu; 
Lüsi, önünde ve mücrim ha
linde, başı önünde bulunuyor
du! Kora, mücrim kadma aza
met ve kin ile baktı. Dudak
larında bir zafer tebessümü 
vardı. Ve: 

- Çok zaman var ki karşı 
karşıya gelmemiştik! Aldan-
mıyorsam, son olarak kılıç 
düellomuz sırasında Morney' de 
buluşmuş idik .. Dedi. 

Prusya'lı susmuş ve cevap 
vermiyordu. 

Kora aynı tavırla sozune 
devam ederek: 

- Bu akşam, hainliklerini 
yüzüne çarpmıya karar vermiş 
bulunuyorml dedi. 

Şiddet ve kuvvetle söylenen 
son cümle Lüsi'yi titretti. Bi
ran için lnhiliz dilberinin üze- , 
rine atılmak. boğazını sıkmak 
istedi; fakat sükutu daha mu
vafık bularak bu fikrini tatbik 
etmedi. Kendi ihtiyatsızlığı ile 
düştüğü bu müşkül vaziyetten 
ancak fevkalade zekavet ve 
dirayeti ile kurtulacağını an
lamış bulunuyordu. 

Dük Lodovik bir işaretle 
Kolayı tahkirlerinde daha ileri 
gitmekt~n menetti. Sonra Prus
ya 'lı casus kadını oturmıya 

davet etti. Ve bir divanıharb 
reisi gibi: 

- Sizi istintak için buraya 
kaçırdık, dedi. Eğer bize bu 
hususta kolaylık gösterirseniz 
hakkınızda biz de hüsnü mu-
amele tatbik edeceğiz! ı 

Dük bundan sonra ev sahi
bi Kora'ya bakarak: 

- Sizden fevkalade ve hak
lı olarak nefret eden Kora 
Pcarl namınada bu hüsnü mu
ameleyi vadederim! 

Buna mukabil, bizi aldat
mıya, bizi müşkülata sev
ketmiye çalışırsanız sizi hemen 
polise teslim edeceğiz. Tabii 
bundan sonraki veziyeti siz de 
bilirsiniz .. Dedi. 

Lüsi, artık inkar ve protesto 
zamanının geldiğine hiikmetti: 

- Herşeyden evel hareke
tinizin ne kadar çirkin oldu
ğunu söylemekliğime müsaade 
ediniz! Diye bağırdı. Kibarlara 
layık olmıyan bir usulle beni 
tuttunuz, Can düşmanım olan 

A!\ADOU! MATDAASil\l)A bir kadının cvıne getirdiniz. 
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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 çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en--eni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline haıırlar. 

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

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

---·---
-:.:~~y!.';~'t:.~("J"S:.n Arab greocile- lngiliz gazetesinin 
::i~~!~:"n ~:~:~a~··~·~.ı!:~ , riişibitiY_?rlarmı haberler·ı yalandır 
!le beraber ~iralay ~aselgayı DünkQ taarruzlarda • 
ıdama mahkum etmış, karar -------
infaz olunmuştur. 13 asi zabit yeniaen bazı yahudi. Ne Stalin beyanname neşretti ne 
te ~urşuna dizilmiştir. ler daha 6lddrüld"ii. • • ' 
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tutmuştur. ı tayyare er e . d bl b" d · t b d B ·· "f · · · t" b b l mm e ara ar ır taarruz a ış e u zaman ır. ugun vatan vazı enızı yapmanızı ıs ıyor 

1 
a~ atarya arı susturmuş· bulunmuşlar ve bir otobüse de tarzında ifadelerde bulunduğu bildirilmektedir. 
artır. d l k k d .. l bomba atılmıştır. Yahudi ma- Evening Nevs bu haberinde Voroşilof, Tukasevsk ve Alks-

rkund ağ .~f kısmın ~ 01ğ -~- hallesin de bir arab yaralan- nisin de ayni tarzda hitabelerde bulunduklarını ilave eylemek-
ye a ar tu en ve mıtra yoz t t d" 
teati edilmiştir. Öğleden sonra mış ır. e ır. Londra, 27 (A.A) - Daily Tas aiansı Evening Nevsin bu haberinin baştan aşağı 
asi tayyareler faaliyete geç- Telgrafın Kudüs'ten öğrendi- asılsız olduğunu bildirmeğe selahiyettardır. 
mişlerdir. b ı ğine göre, Arab liderleri bir Stalin radyo ile ne böyle bir nutuk söylemiş nede öy e 

Madrid, 28
1 

(R.H) - Har- beyanname neŞl'etmişlerdir. Bu emirnameler neşretmiştir. Voroşilof, Tukasevski ve Alksnis de 
biye nazırı da run cephesinde- beyannamede şiddet ve tahrip hiçbir nutuk söylememişlerdir. 
ki asi taarruzunun püskürtül- -------
düğünü, milislerin Guadarama ~:~:~t:~e;.:;~i;.ilıayet verilmesi Habeş çetelerinin Ad is- Sİ 
cephesinde ilerlediklerini, tay-

Arab grevcilerin pazar günü Ab b ' 1 lll 
yarelerin asi Oviedot istasyo- a a ya taarruz arı. 
nunu bombardımanla tahrib işe başlıyacakları tahmin edil-

mektedir. 
ettiklerini ve Ceutay' ı da asi-
lerin bir geçid resminde bom- Romanya ve Montrö 
balayıb telefata sebebiyet ver- Mukavelenamesi 
diklerini bildirmiştir. 

Sevil, 28 (Radyo) - Ge
neral Kepo Dolya, son yirmi 
dört saatte Grenad'da dört, 
Badakoşi'de 2, ve Goadara
ma' da 1 hükumet tayyaresinin 
iskat edildiğini bildirmiştir. 

Burgoz, 28 (Radyo) - Asi· 
lere mensub bir kıt'a Tines'i 
işgal etmiştir. Bu kasaba Or
ciyedo yolu üzerinde mühim 
bir mevkidir. 

Hendaye 28 (Radyo) - Asi
ler lrun'a hakim bulunan te
pelere biiyük bir hücum yap
mışlardır. Fakat hükumet kıt'a
larının evciden yerleştirmiş ol
dukları mitralyözlerin şiddetli 
ateşi bu taarruzu kanlı bir 
şekilde durdurmuştur. 

Asi sefineler Gavadelop 
kalesini bombardıman etmiş

lerdir. 
Alon da Ponça' da da şid

detli tüf ek muharebesi olmak
tadır. 

Barselon, 28 (Radyo) -
Katalanya reisi M. Kompanyi, 
Fransız komünist komitesi 
murahhaslarını ve lsveç ame· 
lesi mümessillerini kabul et· 
miştir. 

Fransız komünistleri, M. 
Kompanyi'ye ispanya amele
sinin mücadelesine tamamen 
yardıma hazır olduklarını bil
dirmiştir. 

M. Kompanyi bu m~cadc· 
lede Fransızların yaptığı yar· 
dıma teşekkür etmiştir. 

Madrid, 28 ( Radyo ) -
Kurşuna dizilenler arasında 
Melkiya Dö Salvares, Maritez 
Alonco, Mikel Perimo Dö 
Rivera, Runi Dö Alda vardır. 

Barselon, 28 (Radyo) -
Katalonya'da ihtilalcileri mu
hakeme için muhtelif mahke
meler kuruldu. Lcrida halk 
mahkemesi, asi ve kral taraf
tarı meb'us Gasimir'le bir ta
lebeyi kurşuna dizdirmiştir. 

Sevil, 28 (Radyo) - İhti· 
lalcHer Malaga'ya saldırdılar. 

Bir varoşu aldılar. Alaga'nın 

teslimi bekleniyor. Gordeba 'da 
1000 milis, asiler tarafına geçti. 
Liotinto maden amelesile Heel
ya eyaleti halkı da asilere il
tihak etmiştir. Guadamsra' da 
iihtilalcilerin püskürtüldükleri 
haberleri de yalandır. General 
llano, hükumet tayyarelerinin 

İstanbul, 28 ( Hususi ) -
Romen meclis mebusanında 
kabul edilen Montrö muka
velenamesi, Romanya kralı 
Karol tarafından da tasdik 
edilmiştir. ....................... 
bazı bitaraf şehirleri bombar-
dıman etmesini ve kafile ka-
file insanların komünistler ta
rafından idamını radyo ile 
protesto etmiştir. 

Gordeba bombardımanında 
22 kişi yaralanmıştır. 

Tanca; 28 (Radyo} - Asi
ler Larachedeki mason loca
sını yaktılar. iki asi tayyaresi 
Madrid' e mühimmat götüren 
bir geminin seferine mani ol
muşlardır. 

Sevil 28 (Radyo)- Mad
ridde de müthiş bir anarşi 
vardır. Bütün hüküm ve nüfuz 
komünist amelenin ellerindedir. 

Badakozun işgalinden sonra 
asi kuvvetler, halktan 100,000 
tüfek toplamışlardır. Bunları 
Madrid hükumeti halka dağıt
mıştı, Oviyedoda hükumet kı
talarının bir taarruzu defcdil-
miştir. 

Riyotintonun asiler tarafın
dan işgali Sevilde biiyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Hendayc, 28 (A.A) - Se
ville radyosu Madrid' de vazi
yetin çok acı bir surette his· 
sedilmekte olduğunu haber 
vermektedir. Seville'ye gelmiş 
olan Madrid'li bir zat anar
şistlerin Madrid'de bir gece 
içinde bin kişiyi kurşuna diz
miş olduklarını söylemiştir. 

Milliyetçiler Markisistlerin 
Badajoz' da ahaliye dağıtmış 
oldukları yüz bin tüf enği geri 
almışlardır. 

Londra iB (A.A) - İspan
yanın Londra büyük elçisi is
tifa etmiştir. 

Hendaye, 23 (A.A) - lrun 
cephesinde bu sabah oldukça 
sükunet vardı. Dünkü şiddetli 
bombardımanlardan sonra her 
iki tarafın da mühimmatının 
tükendiği zannedilmektedir. 
Mevzilerde değişiklikler yok
tur: Ve ihtilalciler San Martial 
tepesine doğru yeni bir ileri 
hareketi yapmamışlardır. 

Hükumetin bataryaları bu 
tepeye yerleştirilmiştir. Dün 
en fazla telefat bu tepenin 
karşısında vukua gelmiştir. 

Tayyare meydanına saldırdılar ve 200 
maktul vererek geri çekildiler. 

Adis-Ababa, 28 (Radyo) - Habeş muhariplerinden 1.500 
kişi çete halinde dün Adis-Ababa'nın cenubunda kain tayyare 
meydanına taarruza teşebbüs etmişlerdir. Somali kıtaları ve d 

p bazı ltalyan kuvvetleri tarafından karşılanmışlardır. Bu müsa
demede Habeş'ler 200 maktul bırakarak geri çekilmişlerdir. 

Firar eden çete efradı, Ras Hailo'nun kıtaları tarafından 
taKip edilmektedir. Ras Hailo'nun idaresinde takip kuvvetleri 
motörlü kıtalardandır. İtalyanların zayiatı 20 kadar maktul-
den mürekkeptir. k 

İstanbul, 28 (Hususi) - Paris'ten gelen haberlere göre, 
Habcşistan'ın birçok yerlerinde yağmur mevsimi devam et- ' v 
mektc olduğundan kıyamlar başlamıştır. 300 kişilik bir Habeş 

,.çetesi, Adis-Ababa'ya hücum etmiş, fakat zayiat vererek geri 
çekilmişlerdir. 

Japon tayyarelerinin te
cavüzleri Oevam ediyor. 
Sovyetler protestoda bulundular. 

Moskova, 27 (A.A) ._ Kabarovsktan bildirildiğine göre, 
son günlerde birçok defalar Japon tayyareleri Sovyet hud u· 
dunu tecavüz etmişlerdir. Yalnız 14 Ağustostan 23 Ağustosa 
kadar olan mürldet zarfında beş vak'a kaydolunmuştur. 

Mançuko'dan gelen keş:f tayyaresi sisteminde Japon tayya· 
releri Sovyet arazisi üstünde uçmuşlardır. 

23 Ağustosta iki Japon tayyaresi Sovyel hududunu 15 
kilometre kadar tecavüz etmişlerdir. Bu son hadise 22 numa
ralı hudut taşı mıntakasında vukua gelmiştir. Tokya'daki 
Sovyet büyük elçiliği ile Hnrbin'deki Sovyet baş konsolosluğu 
bu hususta protestoda bulunmak üzere emir almışlardır. 

Çin'de yeni tedbirler 
İki Japon gazetecisinden başka 

polis ve askerler de öldü. 
Şanghay, 27 (A.A)-Şang· 

hay hadisesi esnasında yalnız 
iki Japon değil, fakal birçok 
polis neferleri ile Çin asker
leri de ölmüştür. Nankin'deki 
Japon baş konsolosu Japon
ya' nın Engtu hadisesini çok 
ehemmiyetli telakkte eylemekte 

olduğunu Çin dışişleri Bakanına 
bildirmiştir. 

Çin Dışişleri Bakanı verdiği 
cevapta askeri kıt'alarla po
lislere siikunu ihla.I edenlere 
karşı şiddetle hareket etme· 
leri hakkında emirler verildi· 
ğini söylemiştir. 

Şanghay, 28 (Radyo) - Çin 
hakkında 9 devlet mukavelesi 
dolayı sile Kaliforniya' da baş· 
lamış olan Konferansda -bu 
muahedenin tadili mevzuubahs 
edilmiştir. 

Japon murahhasları bu mu
kavelenin tadili takarrür ettiği 
takdirde Japonya'nm Çin as· 

keri miktarının tahdidini ve 
Çin' deki ecnebi imtiyazların 
lağVını istiyeceğini bildirmiş· 
lerdir. 

Şanghay, 28 (Radyo) -
Japon konsoloshanesine karşı 
yapılan tecavüzler ve iki mo• 
harririn katli hasabile Japon 
gazetel'!rİ şiddetli neşriyatta 
bulunmaktadırlar. Japonya hii• 
kumcti bu hareketlere nihayet 
verilmesini istemctğe karar ver 
miştir. Bu hareketler devalfl 
ettiği takdirde Japonya zecri 
hareketlere başvuracaktır. 

Göbels 
ltalyaya gidiyor. 

Berlin 28 (A,A) - hal)" 
propaganda bakanı M. Alfitı". 
rinin daveti üzerine AlmaoY 
propaganda bakanı dokt 
Göbels yarın tayyare ile V 
nediğe gidecektir. 

k 



irinci Fransova 
BÜYÜK T AR/Hİ TEFRiKA 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

·rinci Franaova, dul kraliçe EleonOT'la 
resmen evlendi .. 

Kraliçe T eleonora, yelpazeıi 
.... ına gizlenmiş murassa bir 
~ya bakıyor, yüzünü tetkik 
-1ordu. Nihayet yanak ve 
dudaklarına biraz daha allık 
IGrdii; zamanın lspanyol mo· 
da.; mucibince, kat kat sekiz 
tekli eteklikleri giydi. 
L-Bu sırada, bir tepeciğin ar· 
-.ından bir süvari göründü 
•e alaya; 

- Çocuklarım .. Sevgili ço· 
C:Uklanml 

Diye atıldı. 
Bu süvari, kral birinci Fran

lô\ta idi. 
Kraliçe de mütevaziane se

Jatb verdi. Kral gözlerinde yaş 
0!duğu halde kraliçeye doğru 
Yiiıüdü, kibar bir selamla: 

- Madam, bundan sonra 
•izin de vatanınız olacak olan 
llıernleketime boşgeldinizl 

Dedi. 
-26-

ll;,.;nci F"uışova' nın 
ikinci teehhülü .• 

.. Güzel An, kadife ve kuş 
tiiyü yasdık üzerine yarı yat-
llllf, hem ağhyor hem de hid
detinden mendilini dişlerile 
Paralıyordu. 

Hayır, kralın bu lspanyol 
Prense::ile izdi\'acında hazır 
bulunmıyacaktı; Teleonara'nın 
~~tinin ucunu tutmıyacaktı. 
\.lldecek. saraydan, yalancı 

lcraldan uzaklara gidecekti. 
An, güzelliğile herşeye ınu

\>affak olacağım sanıyordu; kra-
Ln pek sevdiği dilber F ran
lQyaz'a galebe çalmamış; onu 
iôlaede bırakmamış mıydı? 
._ Zifaf gecesinin akabinde 
1ttala: 

- Nasıl, kargamzla iyi bir 
ltce geçirdiniz mi? 

Diye sordu. 
Kral, zarif ve hazır cevaptı; 

\te An'a: 
- Pekala.. Sizinle beraber 

blduğum zamanlar, hangi kuşla 
l:>~raber bulunmuş o!wordum. 
ıye sordu. 
- Anka kuşuile. 

i 
- Hayır ... Hayır! Vücuduna 

il ab"tle tüyü pekçok ve pek 
aiİzcl ~lan tavus kuşuile .. 

* * * Sabahın saat ikisinde, Por- , 

tekiz kralından dul kalmış 
olan kraliçe Teleonor'la kral 
birinci Fransova'nın nikih me• 
rasiftıi yapıldı. 

Bundan sonra yaldızlı bir 
sefine tizerinde kraliçe, atılan 
toplaı arasmd\ Bordo'ya 
girdi. 

Şehir baştan başa donan
mış ve şenlik halinde idi. Va
kıa halk şevk ve neş' e içinde 
idi; .fakat bu zevk ve neş' enin 
kendisi için değil, sulhun ia
desi şerefine olduğunu bili
yordu. 

* • * 
Kral, o gece eğlenceye fazla 

dalmıştı. Zamanın şairleri: 
" Cemşidin olmadığı yerde 
Zühre'nin ne zevki olur!,, De
diler. Fakat Eleonor, tecrübeli 
bir lspanyol kadınıydı. Kralın 
fazla içmesinin bu akşamki 
manasını büsbütün ba$ka te
lakki etti. 

* * * Bu sırada Şarlken de mu-
kaddes Cerman, Roma impa
ratorluğu taç giyme merasi· 
mini şaşaa ile yaptı. 

Fakat Fransova, balayı bile 
geçirecek halde değildi; çünkü 
bu izdivaç ona güzel ve san
şm An'ı kaybettirmişti. 

Saray, bir şatodan diğerine 
l'aklediyordu. Fransız'lar bu 
noktaya bilhas--a dikkat etti
ler. Kral çok tuhaf olmuş, 

yerinde duramıyordu. 
Yeni den binalar vücudc ge

tirtmek üzere ormanlan buda
dıyordu. Luvr yeniden tamir 
ediliyor, Kontan Blö'de, Sen 
Jermen'de, Polonya ormanında 
yeni saraylar vücude getiri
liyordu. Ş~mbord' da vücude 
getirilen zamanm en fevkalade 
sarayının inşaatındaki betaet 
yüzünden sinirleniyordu. 

Bu şatoyu, ·uğursuz Pavi 
sefirine gitmezden evel yap· 
mağa karar vermişti. 13u fikir 
ona küçqk bir aşk macerası 
dolayısile gelmişti. Civarda sa
kin Kontes Torey, Fransova'yı 
buraya cezbediyordu. 

-Sonu va>--

Şimdiye kadar lzmirde görülmemiş müthiş bir 

SiRI( 
l:rmır arsıulusal altmcı fuarı mUnasebetile kU'

tUrparkta bUtUn dUnya.:a tanmmış bUyUk 

KLUKEFSi SiRKi 
Fuarın resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKi 
h Husususi trenle Köstenceye ve ora'dan 6000 tonluk 

Us11si bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif 

l:ı~i hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap
.. ar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 

ilıUrekke tir. 

Büyük dil kuru tayımız 
Borsada ıslak ve taşh üzüm· 

lerin satılması memnu olduğu 
bir kere daha ilin olun-. geçen müzakereler. 

rnrk dilindeki bu kanunu 1 Borsada 1 -Başı 1 inci sahi/ede
Cııkkür tarihini de aydınlatacak 

İ;ökael bir ııık.tır, Bu tezle güne· 
ıin veya ondan göntlen vaııflanıı 
kııybolınaımtdaıı çıkan Qnlamla1la 
hunlara verilcıı adlano gerek Türk 
gerek Arab dilindeki birlik ve ben• 
zerliğioi göstererek yeni Türk teo
risinin hakikatı ne derin bir görüt· 
le kavradığı tt-ıbit edilmittir. 

Güneıin uzaklaşıp batmaeındHn 
doğan mefhumlar sayılmıyacak ka· 
dar çoktlll'. Bu teze mevzu yapan
lar şunla-1ır: 

Akşam, gece, karanlık uzun 
misallerle izah edilmiş bir güne,in 
uzakfoşmasınclaıı ve batmasından 
doğan bu anlamlarla beraber ka· 
raııhğın insaulığa ilham ettiği f İ· 
kirlerden öylderi vardır ki ilk dü· 
şünüşte bunların arasındaki birlik 
ve yakınlığa aklımız birdenbire 
varmaz. Bu anlamlan ııktam ve 
gece mefhumları ile birliğini an· 
lamak için güneş dil metodilee- ya· 
pılao k~şılaıtırmalar tahtada izah 
edilerek anlatılmıttır. 

Türkçe' de akşam kelimesi
nin yanındaki arapça akşam 
ve geC'e anlamlarına gden ke
limelerin uygunlukları göste
rilmiştir. Bu kelimelerden baş
ka arapça gece ve geceye ait 
birçok kelimelerin ve bunlara 
bağlı yirmi anlam serisinin 
nasıl güneşteki vasıflarla uzak
laşmasmdan çıktığı anlaşıl

mıştır. 

Pro/esÖ1' Ahmed 
Cevad' ın tezi 

Bu tezden sonra profesör 
Ahmed Cevad Emre bir tez 
okudu. Profesörüp okuduğu 
tezin hulasası şudur: 

Ahmed Cevad Emre'nin 
müdafaa ettiği tezin konusu 
terminoloji mes'elesidir. Bun
dan dört yıl evel Türk dili 
kurumunun ıstılah kolu tara
fından verilmiş olan kararda 
yabancı dillerde kullanılan te
rimlerin atılması ve ytrlerine 
Türkçelerinin konulması prog
ram olarak çizilmişti. 

Ahmed Cevad Emre bu ka
rann Pioria verilmiş bir hük
me dayandığını,_ ve siyahtifik 
bir araştırma yapmadan böyle 
bir kararla hareket etmen in 
doğru olmadığını söyledi. 

T czini izah etmek için filo
zof sözünü ve bunun filozofi· 
nin müşküllerini seçti. Ve 

- Bunları seçmenin sebebi 
bu kclime1'in herkesçe grekçe 
olduğuna tam bir iman taşı· 

masıdır 
Dedi. 
Bundan sonra bu kelimenin 

iki unsuru olan Filos ve Sofya 
sözlerinin araştırılmasına baş· 
ladı. Yürüttüğü araştırmada 
ehhez olarak Avrupa'nın en 
makbul etimoloji lugatlarına 
müracaat etti. Bu lugatlar Boi
sacgnin grekce etimolojik h1-
gatı gibi eserlerdir. Bunların 
hepsinde gerek Filos ve gerek 
Sofya sözlerinin etimolojisi ka
ranlık ve şüpheli olarak gös
terilmektedir. 

Ahmed Cevad Emre bir 
sözünün etimolojisi karanlıktır, 
ne demek olduA-unu izah etti. 
Ve bu kelimelerin grekçeye'" 
nereden geldikleri Avn1pa alim
lerince malum değildir. Hind 
Avrupa sözleri olduğu da ta
hakkuk etmemiş demektir, 

• • dedi. 
Bu ciheti ilmin bütün sera

titine muvafık bir surette izah 
ettikten sonra kelimelerin gü
neş dil teorisile analize geçti. 
Güneş dil teorisinin analiıin 

de her ameliyatının bir niçini 
ve her niçinin bir çünküsü ol
duğunu söyledi. 

Hatib sözüne iöyle devam 
etti: 

- Be;ı büyük bir titizlikle 
bu niçini sormuı ve bepıinin 
çünkülerini bulmuş ve kabul 
etmiş bir adamım. Burada da 
bu analizi ayni surette yürü· 
telim. 

Bunun üzerine Ahmed Ce
vad güneş dil teorisi temeli
nin başlıca ameliyelqinden 
olan ana kökü ve düşmüş ve 
kaide işlerinin ne gibi esas
lara istinad ettiğini izah etti. 
Birer birer kelimelerin eleman
larını yazarak Türkçe ve Ya
kutca luğatlara müracaat ede
rek manalarını tesbit eti. Bu 
suretle gerek Filos gerek Sof
ya kelimelerinin TürkçP- Epra
ison ve bundan çıkan Pil Lul 
ilim ve sap söz ve savak ders 
sözlerinden çıkın ş olduğunu 

itiraz kabul etmez surette is
pat etti. 

Bu suretle Avrupa alimle
rince karanlık kalmış olan bu 
kelimeleri apaydın ve arık ol
duğunu meydana koydu. Ter· 
minolojide kı,llanılan daha bir 
çok tabirlerin halis Türkçe ol
duklarını ilave etti. 

Bu araştırma sonunda artık 
bundan sonra kültür aleminde 
terimlerin esasları Grek, La-• 
tin' dir, Türkçe olamaz kanaa· 
tında devam edebilir miyiz? 
Diye sordu. Ve Avrupa len
guistiline de şöyle bir sual 
tevcih etti: 

En makbul ve muteber eser
lerimizce meçhul ve karanlık 
olan nice sözleri aydınlatan 
lsJıçelere karşı da lakayd ka
labilir misiniz? 

Ahmed Cevd Emre ana 
dili orijinali kaybolmuş yalnız 
yazma nüshaları dünyanm her 
tarafına yayılmış bir kitabeye 
benzetti. Bu kitabenin en ori
jinal ve en sahih kalmış nüs
haları pasifikten malantiğe 
kadar yayılan saha üzerine 
konuşulan Türkçe lehçelerdir. 

Ahmed Cevad Emre bu 
lehçelerin bizimle beraber gü-
neş dil teorisi tahlil metod
larile mütaleasına Avrupa dil
cilerinin iştirakini temenni ede
rim, dedi. 

Profesör sözlerini Türk'ijn 
güneşine bir şairimizin iki 
mısraı ile hitab ederek bitirdi. 
"Atatürk andlıyız sana, 
Güneşten içtik kana kana.,, 

Profesör Ahmed Cevad' dan 
sonra Abdülkadir inan hula
sası aşağıda yazıla olan tezini 
okttdu. 
Güneş dil teorisine göre, 

hiçbir kelimelerle bitmez. Mut
lak bir konsonla biter. Yani 
Vokal Ek olmaz. Bu gibi gö
rünen kelimelerin sonunda G 
konsonu bulunuz ce mürur 
zamanla aşınmıştır. Birçok ke
limelerde bu G konsonu H G 
Y V kon.sonlarına dönmüştür. 
Türkçe'de sari kuru ulu dan 
gibi kelimelerde G nın düş
tüğü tav bav gibi kelimelerde 
G nın ve Ye ve Bey Sag Is 
gibi kelimelerde G nın Y ye 
dönüşü klasik ekole mensub 
bilginlere de malumdur. Fa· 
«at baba aba ata gibi keli
melerin sonunda bir konson 
alacağını klasik ekol hatırına 
bile getirmemiıtir. 

güneş dil teorisi keşfetti. Bu ___________ .. 
keşif etimoloji bakımından çok OzUm eatt9laM: 
önemlidir, Birçok kelimelerin Ç. Alıcı K. S. 
etimoloji ve birçok kelimelerin 536 Y. 1. Talat 9 
ayni kökten ıeldiğ'ini ancalC 440 M. J. Taranto 8 

K. S. 
13 25 
17 

bu V K eki kanunile tayin 403 P. Paci 8 SO 
edebiliriz. Meseli: Huma umay 353 Alyoti bira. 7 75 
oymak omak aba bura vesaire 333 Ş. Riza halef. 9 75 
kelimelerin ayni k§kten geldi- 259 J. Taran. mah. 8 50 

12 
13 2.5 
14 so 
17 

ğini, biz ancak bu V K eki 244 H. Alyoti 9 18 
kanunile tayin ediyoruz. V K 232 H. Alberti 9 50 13 50 

1s ıs 
16 

eki kan'lnunun Türk diline 176 K. Kizım 11 25 
genel bir kanun olduğu I< V 175 Koope. itti. 9 
son ekile biten yüzlerce keli- 148,S D. Arditi 9 75 14 50 

13 menin tetkikile tahakkuk et- 147 T. Debbas 7 50 
miştir. Bunun isbatı için bu 81 Albayrak 8 50 
tezde beş kelimenin birinci 73 A. Paiağno 8 

10 
8 50 

13 sual, sulu, cana, sani, alasa, 60 J. Kohen 10 50 
abla kelimelerinin sonunda 55 S. Gomel 8 75 14 75 

12 75 
12 

G'nın dü~tüğü muhtelif lehçe 57 Ş. Remzi 10 
ve dillerdeki ayni ke!imeler:n 43 T. Erman 11 
sor.un:la bir G K Y S kon- 42 Beşikçi z. 11 50 
son arının hala yaşadığı göste- 39 B. Alazraki 11 25 

16 

rilmiştir. 32 K. izzet 12 75 
ikinci kelimenin eski şekil 21 S. Süleyma. 7 50 

12 50 
12 :s 
13 75 

Cincu'dur. Bu kelime Rus di- 13 S. Emin 9 50 
line yemcug şeklinde geçmiş- 3962 

9 50 

tir. Sula kelimesinin son kon- 26629 
sonu garb Türkçe'sindeki )IU• 30591 
laf kelimesinde cana ve sani 
kelimeleriıft:lcki son konson 
Latay lehçelerindeki sanak ve 
Çagatayca' daki ~nak kelime
lerinde görülür. Alaca kelıme
sinin son konsonu Islavca' daki 
Losad ve losak kelimelerinde 
bala kelimesinin son konsonu 
Anadolu Türkçe'sindtki mak 
kelimesinde yaşamaktadır. 

Dünkü toplanbda son tezi 
f smail Müştak Mayakon okudu. 
lsmail Müştak'ın tez hülasası 
şudur: 

Benden evvel söz söyliyen 
değerli bilginler dil tetkik ve 
araştırma yollannı yeni zengin 
ve feyizli bir ışıkla aydınlatan 
güneş dil terisini vazıh dil
lere dayanarak müsbet ve il
mi bir şekilde izah ettiler. Eti
moloji ilmine kuvvetli ve em· 
niyetli bir iddia ile giren Türk 
jcnisinin bu gürbüz buluşu 
yüce kurultayınız yolu ile ar· 
tık dünya lengustik alemine de 
ilan edilmiş bulunuyor. Üç 
gündenberi zevk ve alaka ile 
dinlenen tezlerden sonra be
nim de söz alışım teorik reel 
ışıklardan faydalanarak bazı 
kısa etüdlerin aydınlatıcı ve 
öğretici neticelerini göstermek 
içindi. 

Bu elüdler teo inin tatbi
kata tam sahih ve istinasız 

surette mutabakatını gösteren 
terimler mahiyetinde olacaktır. 
lsmail Müştak Mayakon ilkön· 
ce il kelimesini ele alarak ih
tiyaç ve itimada salih meahez
lerin bu kelimenin birbirinden 
çok farklı geldiğini söyledi 
ve muhtelif lehçelerdeki mana 
farklarını izah etti. Gerek bu 
kelimenin gerek ilki kelimesi
nin tecellilerini yapan İsmail 
Müştak bazı etimologların 
Türkçe kelimeleri tahlil ede
rek ana köke yanlış mani ver 
mek dolayısile kelimenin de 
manasını tayinde hataya düş
tüklerini söyledi ve dedi ki: 

Türk dilinin dünya dillerine 
nasıl kaynak "vazifesini gördü
ğünü izah ve kelime unsurla
nnın manayı tayinde ne gibi 
roller oynadığını tesbit etmiye 
muvaffak olan güneş dil teo
risi bir taraftan bu vazifeyi 
yaparken diğer taraftan Türk 
kelimelerine yanlıt mana veren 

incir sabşları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

473 B. S. Alazra. 5 50 11 
292 Ş. Remzi 8 8 25 
200 Göldeli izzet 8 25 9 
140 Y. 1. Talat 7 75 8 50 
98 Ş. Riza halef. 7 9 50 
65 A. Karaso 9 9 
58 A. Muhtar. 7 75 12 
45 O. eğli 8 50 11 
39 M. J. Tarant6 8 50 8 S'O 
37 E. Arditi 8 50 14 
22 P. Paci 11 50 11 50 
21 J. Taran. mah. 8 75 8 75 
1490 

13171 
14661 

Zahire sab9ları: 
Ç. Cinsi K. S. 

105 Buğday 5 50 
150 ton Buğday 5 50 
252 ton Bakla 5 
195 Kumdarı 5 25 

K.S. 
6125 
5125 
5 
5 25 ................... 

yanlış metodlarla mücadele 
etmeyi de kendisi için bir ıa
ruret telakki eder. Bu hem 
kendi vazifesinin selameti hem
de ilmin iffet ve asaleti namı
na ihmali caiz olmıyan bir 
vazifedir. 

lsmail Müştak Mayakon 
Arap ilimlerinin yanlış mana 
verdikleri bazı ana .. kelimeleri 
izah ederek tashihlerini yaptı. 
Ve ilk insanların ateşi nasıl 
keşfettiklerini izah eden 6ir 
Türk mitelojisini anlattı. 

Hatib elektrik ve yaltınk 
kelimelerinin köklerinde araş
tırılıp bunlann morfolojik ba
kımdan birbirlerinin ayni ol
duğunu izahı.tı sonra otlamak 
sözüne geçti. Ve ilmi izahla
rını şu cümlelerle tarı1amladı: 

Türk' e ve 1iirk'lüi~ güneş 
altında her hakkı liyik olduğu 
her feyzi, her nimeti, her ke-
mali vermek azmiyle uğratan 
Büyük Baş Türk'ün medeniyet, 
ilim ve irfan yollarında Türk'ih 
muhtaç olduğu vasıfları da 
gafletin ve cehaletin tabakkü· 
münden kurtarmıya ahdetmiş
tir. Bu abd bizim için en bü
yük müjde ve en büyük inan 
kaynağıdır. 

Bundan sonra başkan Var
şova ilimler cemiyeti şark şu
besinden ve Napoli yüksek 
şark enstitüsünden gelen teb. 
rik telıraflarını okudu. 
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91 
miştir. Eğer siz dağılırsanız, 

nevi be.şer, kurtuluş yolunu 
kaybetmiş olacaktır. Eskinin 
harabeleri üstünde kurulmuş 
yarı barbar bir milletten bir 
yeni medeniyet beklıyerek 
kendinizi teselliyi teccrübe et
meyınız. 

Eğer eski dünya, bu ödevi 
yapmağa tamamen hazırlan· 

mış mükemmel bir millet ta
nınmış olaydı, e~er inhitatı 
önceden görebilseydi otono· 
misim kurtarmak için elbet 
ona hitab ve . tevcih edecekti. 

Bız bu dünyayı ve bunda 
sakın milletleri kafi derece 
biliyoruz: Kendisinden bu yük
seltme işi beklenebilecek bir 
millet var mı? 

Her akıllı adam, buna -ha
yır- cevabını verecektir. 

Bunun başka türlüsü yok
tur: Eğer siz düşer iseniz, hiç 
bir kurtuluş ümidi olmaksızın, 
bütün insanlık da düşecektir. 

Bu hitabeleri bitirirken siz
lerin dimağ ve kalbine derin 
hakketmek istediğim hakikat
ler bun)ardır. Umarım ki bun
lara, sizin vasıtanızla, bütün 
millet de iştirak eder. 

Fihte'nin hitabeleri burada 
bitiyor. Bu hitabeler, Alman· 
ya için bir {lsrafil suru) oldu. 
. Paris şehir meclisi 12 Mart 
1897 de: (Alman milletine 
hitabeler) kitabının Paris okul
ları kitap odalarına konulma
sıııa karar vermiş, başına 
şôylc yazmıştı: 

"Bu hitabeler, büyük ve 
asil mütefekkir Fihte'yc: Va
tanını ecnebi hakimiyetinden 
kurtarmak ve ona milletler 
arasında yüksek bir mevki 
temin etmek endişesile mül
hem olmuştu. Alman filozo
funun yüksek ereği budur. 

Vatan ve insanlık aşkı ile 
dolu olan bu kitapta müellif, 
muasırlarına hazan pek acı 
sözler söylemiştir. Bu kitabı, 
terbiye ile uğraşan her insan 
okumalı ve bunun üstüne dü· 
şünmelidir.,, 

ı;: 

* * Fıhte; fikirlerin mucizeli 
kudretine inanır ve fikirlerin 
hislere nasıl bağlanabileceğini 
ve bunlardan: Bir milletin 
uzun seneler medeni ve siyasi 
varlığını tanzim edebilecek 
prensipler kurmağı da pek 
iyi bilmiştir. Bu hitabeler, ay
ni zamanda son zamanlar 
ıstılahlarından olan (Ethologie
seciye ilmi} dir de .. 

Fihte'ye göre fert)eri ve 
cemiyetleri sevk ve idare eden 
şey: Fikirdir. Fihte, gözleri 
önündeki Almanya'yı ülküsün
deki Almanya ile karşılaştırır. 
Ülküsiirtleki Almanya bam
başkadır: Di'I, san'at, felsefe 
orada tekamiil etmektedir; 
canlıdır. Çünkü ona hayat, 
doğrudan doğruya tanrıdan 
gelmektedir. Almanyc.'yı ya
şatmağa çalışmak ayni zaman
da hcşeriyetin müstakbel te
rakkisini temindir; der. 

Buna kim hayat verecek? 
- Eski neslin son şayan 

tahkir çocukları olmak veya 
kendimizle yep·yeni ve hür
met edilen bir nesil başlat
mak bizim elimizdedir. 

Eğer dlinyayı idare eden 
şey, fikirler ise; fikirlerin his
ler ile bağlanması ve itiyatlar 
teşkil etmesi gerektir. Fihte, 

Çeviren: It1. Rahmi Balaban 

bu ülkü ile herkesi alakadar 
etmek için ne lazım ise hep
sini yaptı: Gençliğe, olgun 
yaşlılara, devlet adamlarına, 

prenslere andlar içirdi. Her
kesten, kcn<li gücü nisbetinde 
bu ülküyü realize etmesini 
istedi. Bunu istiyen yalnız o 
değil; bütün atalar ve gelecek 
nesiller de bunu istemektedir. 

Bütün Almanlık bu ülkünün 
çevresinde halkalandı. Çalıştı 
çalıştı. Muradına erdi. 

• ... * 
Bu hitabele)eri dilimize çe-

virmekle, seciye terbiyesi hak
kında bir hizmette bulunmak 
istedim. Bir köşesinde yer 
verdiği için (ANADOLU) ya da 
çok teşekkür ederim. Bir gün 
olur belki bir kitap halinde 
de çıkar. 
-----------
Başbakanımız salı 
günü lzmir'dedir. 
-Başı inci sahi/ ede -

ynirıe giderek ha1.ırlıklurı gözden 
;;cçirmiştir. 

"inı<liılcn fuar iı;in İzmir'e 
gelenlerin miktarı nıiihiın bir ) P.· 

kuuu lıulıııu~ııır. Birı;ok otel ve 
pııu iyonJar<la yerler twulnıu~tur. 

1'" uarın açılma merasimi, l ey· 
liıl salı günü saat l 7 ,30 da yapı· 
lacaktır. Fuarı, sevimli BaşLaka· 

nımız lsınel 1nönü Lizzal aı;acak
lardır. ll:ı,lıakanııııız, pa.larteı=i gil· 
nü İetınıbul'<ları funr ziyarctı;ilerini 
getirmek üzere lıu.usi suretle talı· 

rik r.dilecck olaıı Dcnizyollan i~

lctııw idare inin (hmir) vapurile 
şehrimize harc•ket edceek ve salı 

giiuii sanı 1 (.ı ıla 1zıııir'ıle bııluua
l'aklarda. Hefııkaıleriutle lktı~al 

\ ekiliıııiz Ccllil Bayarııı ıla hmire 
gelmeleri \Ok rııııhtcpıcldiı·. 

Başbakanımızı parlak bir şe
kilde karşılamak için bütün 
İzmir'liler mühim hazırlıklar 
yapmaktadırlar. 

Açılma merasiminde bulu
nacak zevata davetiyeler gön
derilmiştir. Bu zevat için, bü
yük antre önünde merasim 
esnasında duracakları yerleri 
gösteren bir de kroki tanzim 
edilmiştir. Bu krokiye göre 
izdihama katiyen meydan veril· 
miyecektir. 

Açılma merasimine, muzı

kanın çalacağı istiklal marşı 
ile başlanacak ve bunu müte-

akib sevgili Başbakanımız ismet 
lnönü mühim bir nutuk irad 
edeceklerdir. Bu nutka, Bele
diye ve Fuar Komitesi Reisi 
Dr. Behçet Uz mukabele ede-
cektir. Sonra Başbakanımız, 
kendilerine verilecek bir ma
kasla Fuar kapısındaki korde
Jayı kesecek ve Fuar'ı açacak-

"lardır. Başbakanımız, bütün 
pavyonları birer birer geze
ceklerdir. 

lzmir vapuru, Fuar ziyaret
~ilerini İstanbul' dan getirdik
ten sonra lzmir Palas önünde 
demirliyecek ve Fuar sonuna 
kadar orada kalarak ziyaret
çilerden istiyenler için seyyar 
bir otel vaıifesi görecektir. 

Samsun, İzmir,· Bursa, İstan· 
bul ve Aydın Ticaret Odala
rının pavyonları çok zengin 
bir şekilde hazırlanmıştır. Trak
ya pavyonu fevkalade bir şe· 
kildedir. Sümer Bank ve inhi
sarlar pavyonları birer şaheser 
olarak yükselmektedir. İzmir 
Ticaret Odası pavyonunda yaş 
meyvalar ' için çok güzel bir 
meşher hazırlanmaktadır. Ayni 
zamanda limanımızın ihracat 
ve ithalatını gösteren grafikler 
de tanzim edilmiştir. Pavyonda 
bunlar da teşhir olunacaktır. 

İngiltere Doktor Şaht .. ·· -~ ~ ... ~ 
Mısır' da ki bir kısım Berlin'e Döndü. . "·"yü~o~~A rnıoNU 
Kuvvetini çekecektir Paris, 28 (Radyo)- Doktor lUfUN)f !Eı~,, lR ~llR_'JJJ J_. 

Londra, 28 (Radyo)_ Bu- Şaht, Paris'ten 14, 15 te tay- ıuııJU L'i t:tt J r · 
gün Nahas paşa ve Mısır he- yare ile Berlin'e hareket et- IZNIR r ,,,-
yeti erkanı bazı miihim fab- miştir. 
rika ve ınücseseleri ziyaret Doktor Şaht, Paris'ten ha-
etmişlcrdir. rcketinden cvel M. Blum ile de 

Bugün şereflerine bir gar- bir mlilakat .yapmıştır. 
denparti verilecektir. Paris, 28 (A.A) -M . .Şaht 

dahiliye n .ı:zardindt:n c;ıkar
Mısır heyetinin Londra'daki 

ken Havas ajansının bir ınu-
resmi ziyaretleri müddeti Pa- 1 d . messilin ':! şöy e cmişlir: 
zar günü bitecektir. Mamafih M. Blıım gibi bir zata mü-
heyetten bazı kimseler birkaç laki olıııaktan nasıl olurda 
gün daha gayri resmi surette memnun olmam. 

Londra'da kalacaklardır. Bugün öğleden sonra h:y-
Heyet erkanından bir kıs- yaf'e ile Berlin'e gidecek olan 

mı da Hariciye Bakanlığında M. Şaht seyahatının lnetice-
iki saat kadar mukavele etra- lerinden çok memnun ve 
fmda görüşmüşlerdir. Olim- bahtiyar olduğunu ilave et· 
pi yad' da M. Eden ve Nahas miştir. --------- --
paşa He heyet efradının tele- sır' da ki bir kısım askerlerini 
vizyon ile resimleri çekilmiştir. geri çekeceklerdir. Şimdiden 

Kahire, 28 (Radyo) - in- askerlerin çekilmesine başlan-
giliz - Mısır anlaşması imza mıştır. İngiliz askerleri, yalnız 
edildiği için İngiliz'ler, Mı- Siiveyş kanalında kalacaklardır. 

~-------------------------------~--1 z mir 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 
mezunu kız ve erkek öğrencilrr. 

B - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
C - İki sınıflı Akşam kız kursuna kız Öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin aşağıdaki belgekri 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 bütünlcm<.' smaçlarına 2/9/936 

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatına 
faik olan 1stanbu) doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşya 
fabrikası nıamulatını İzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüs~yin Hiisnü Ôziş lüks mobilya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlcrinden sakınınız. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine satılmaktadır. 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı lzmir şubesi direktörlü-
ğünden: 

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

tarihinde başlanacak ve 20/9/1936 tarihinde nihayet 
verilecektir. 

5 Derslere 1/ 10/ 1936 tarihinde başlanacaktır. 

2224 26 28 29 91 - - - - - -
Romen kabinesi 
istifa mı edecek?, 

Bükreş, 28 (A.A) - Bu 
sabahki gazeteler Tatarcsko 
hükümctinin neticesi istifaya 
kadar varabilmesi muhtemel 
ciddi güçlükler karşısında bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Söylendiğine göre, sağ ce
nah Radikal partilerinin teza
hürleri neticesindeki siyasi 
mücadelenin önüne geçmek 
için alınacak tedbirler hak· 
kında kabine azasının fikirleri 
arasında mahsus farklar vardır. 

Dün Si naya' da kral tarafın-
dan kabul olunan Başbakan 
M. Tatc.resko yanında harbiye 
Bakanı bulunduğu halde libe
ral parti Başkanı M. Briati· 
nu'nun halen bulunduğu Kös
tence'ye hareket etmiştir. 

Bakanlar yarın bir içtimaa 
aktedeccklerdir, Bu toplantı-
nın kabinenin devam veya 
ademi devamı hakkında kat'i :"• 41ııllıılıl" netice vereceği sanılmakta· 
dır. Maamafih diğer taraftan 
hiiküınet mahafili kabinenin 
vaziyete hakim olduğunu 

ve sükunun hiç bir zaman 
bozulması ihtimali bulunmadı
ğını kat'iyetle ifade eylemek
tedirler. 
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Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 

GÜRGENLER ZIN AL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez. 
kereste ararsanız 

•• • 
ZINGAL GURGENI 

AL 1 N ·ı Z 
Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste 

Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

.. 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprii bakkalı bay Ah· 
med'e müracaat. 
~ -----------lzmir siciJli ticaret me-
murluğundan: 

İzmir' de Kemeraltında hacı 
Sadullah otelinde Karaburun· 
lu Süleyman unvanı altında 
otelcilik yapmakta iken bll 
kere (Süleyman Karadeniı) 
unvanını almış ol<luğundarı 
işbu yeni ticaret unvanı tica· 
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1837 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği il5n olunur· 

lzmiı sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 


