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Türk davası, 30 ağustosta işte böy
le bir üne ihi do~ muştu. 

Bugün 
Bayramı nasıl 
Kutlulayacağız ! 

Hugün 30 a~ııstos zafer ve tay· 
~are hayramıııı idrak ediyoruz. Ge
ı;irdiıimiz giinlı·rin tarihi ve milli 
ltiaoa ı i~in,'e hepimiz dünü ,,.e hu 
f;iinli •e iki gün arasındaki geniş 

farkı dii~ünüyorm:. On dört sene 
('~ buı:iin diiııyıı. Af) on dağları· 
nın üsliintle doğan günrfİn başına 

lıpkırıııl7.I lıir tal' giyrrek yiiksel
di~ni gijrıniir;-lii \'e: ak~nm füııü de 
lıa~ıa Mm lan Tiirk milleti. lıü' ük 
k ıu·ıurıcının de·lrn ı ile• b.:ılıı:nın 
~ııp:ınımş kapı~ıııı kırıp İzmir yo· 
lıına clökülmüetü. 

Tarihi Günlerin kutsi ve bii· 
)ul lıaııroları içinde p~ıyoruz. 

llul'ün lrnyraın y:ıpacağu. lıcr yer 
.,natıla1.::ıklır. Atatiırk'e, onmı si· 
l&\ı '<· cİa' a ıırkııdıı~l:wın:ı 'e kalı· 
tanı:cn ordu} a içimizin f'n temiz, 
tn derin 'e t•n ,nksek se,si ve 
ha~lılı~ıoı tekrar etmeliyiz. • 

* * * · Buµürı hiltiiıı <lt:vair rüccıuı, 

l>arti, lıdeıliw erkanı cemiyet 
llliies e''\t•lcri • Baat 8,30 da vilayet 
~tonunda toplanacak \e mü5tah· 
lteııa oıcvki koıl'ııtanlığına giderek 

... Sonu Sinci sagfadtt-

Yan ık Bekir 
Çarşamba günü 

başlıyor .. 
Arkadaşımız 

Orhan Rahmi 
Gökçe'nin bu 
nefis ro nıa nı 
size bir roman 
\'e san'at zc\'· 
kjnin eıı he
yecan!, güzel· 
liklerini \ ' e in· 
celiklerini ve· 

O,.lacr,. Rahmi recekıir. ün· 
G .. k da, tamamen 

l' O çe Türk ruhunun 
Clt)( t 

oprağınm kokUfD vardır. 

Çqrıamba günü 
bekleyiniz. 

30 Ağustos tarihinin altın yaprakları, Türk 
inkılabının amentü'sü ile başlıyor. 

30 Agusto!I baıkumandan mu· 
harebeainin l l üncü yıldönümünü 
bugün kutlularkco, barbın cereya
nını ve zaferin kazanılışını bir da· 
ha göz.den geçirmek \ 'azifemdir. 

26 Ağustostanb~ri cereyan eden 
muharebelerde1 düşman mağlüp 

edilmişti. Fakat henüz imha edile· 
nıemişti. l\lııksad, dü:ıııan ordusunu 
Anadolu toprakların'\ karıştırmaktı. 
Ordu, 27 ağustos günü Afyon mev
:ıiinde düımanı mağlup ettikten 
sonra daima Bu gayeye tlo~ru tev
dlı edilmişti. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
29 Agustos ak~amı beş fırka· 

dan mürekkep düşman ku\'ayi as· 
liyesi, Çal mıntakaıına yı,ğılmış Ye 
kıtaatımız uzaktan fakat her taraftan 
&arJDıştı. Otuz ağuıtos sabahı dü~ 

nıan için ne• İzmire, ne d · şiınale 
Küta~ya İ<ıtika'tnetine gitmek im· 
.lr.iıııı kalmamıştı, Kendileri için 
yalnız Murad dağı şimalindeki ve 
sarp patikalardan ba~ka yolu olıı ı 
yan Kızılıaş Jcresi, Lir nokıai ne· 
eat idi. Bu istikamet ıc siinri ko· 
lorduını11. tarafınıl:ın tutulrıııı~ hu· 
luııııyonhı . 30 ı\~ustos geı·e~ini 
Afpını.!a gee:ircl1\ haşkııınancları, t•r· 

tesi ı<alıatı düşmanı lmraıla imha 

edt•cek ıedabiri almış \C aleqsabalı 
Fe~·zi l'a9a harekat mnıtakasının 

şiııınliıııleki ikind orduya giderken 
kentlileri de birinf:i ordu mınta· 
kasına hareket etmişlerdi. O sahalı 
geçtiğimiz saha, birkaç gündür sil· 
vari kolordumuzun dilşman içle· 
rinde ve gerilerinde yaptığı ıedit 
savletle1· ve mütemadi akınlarla, 

piyade kolordulanmızın mütemadi 
lu) iki yüsOndeıı düşmanları hı· 

rakıınlmıt layuat ganaimler, ayni 
zamanda yaptıklan fec..ayi ve me· 
zıılinı sesleri ile dolu idi. 

Aydemir, Adatepc, ~\ğat kö} 

me,·kilerinin teşldl ettiği bir daire 
içiude to,ıılanan düşmanlorı ikinci 
\'C birinci ordularımız ıimal, ıark, 

ceuub ve cenubu garbiden ihata 
elmiş \'e aıli\ arilerde Kmhaı dereei 
vadılcrioi tuhııuıtu. 

Zcvaldan sonra muharebe ke
mali şiddetle başladı. Ateı çemberi 

Garb cephesi kumandanı 
General / smet / nönü 

içinde kalan düftDan, büyiik hir 
Ptkınlık içinde her tarafa bat YU• 

ruyor, fakat gene mezbabaıma dö-

-Sonu 3 ncii say/ada-
~ ............. ~ ............. ~ .............................. ~.~·--· .... ·~·~·~·~·~·~·~·~···~· .......... ~.~·--·~·~·~···~·· 

Rusya' da vaziyet nazik 
-------

Mareşal Tuhaçevski ile Lenin'in dul zevcesi de 
şüphe altındadır. 4 miralay yakalandı. 

•• 
P.ariı, 29 (Radyo)- Moskova'dan son alınan haberlere göre, Ru ya'da dahili \'&ıiyet nazik ve tehlikelidir. 

Bunun için Troçki taraftarlığı oüphesine maruz kalanlar hakkında şiddetli davranılması kararla,tırılmıştır. 
Baltık f ilosuoa meıısup bazı bahriye efrad \'e zabitleri te,·kif edilmiştir. Bir rivayete göre nıart•şal Tulıaçevski 
de zan ve şüphe altındadır. Ayni zamanda Leoin'in dul ze\'C'esinin tevkif edileceği siiylenmektedir. 

Orduya mensup dört miralay ~üpheli har~ketleri baJebile te,,.kif edilmiştir. Kt>za Kareli eyaletinde, l'in· 
landiya hudutlarında sabık. hükumet komiserlerinden Artipoçef ,.e baza taraf tarlan tevkif edil mittir. Bunlar 

da bir iftirak hareketi hazırlamakla maznundurlar. 
Oelo, 29 (Radyo) - Nor Telegram gazeıeti, Troçki içia ~oıwç hült.iımeıioce lıir iJ..aln('t ~eri araomaleta 

oldutunu yasıyor. 

r-------------------------------------
lngiltere Krall 

lstanbul'a gelirken harb sahasını geze 
cek ve G. Fahreddin Çanakkale harbı 

hakkında kendilerine izahat verecektir •• 
JstanLul, 29 (Hususi mulıabirimiz<len) - Bu hafta içinde memle

ketimize gelecek olan 1 ngilterr: krnlı 8 inci I:dvard'm n'ıilımaııdarlığİ· 
na, ordu milfetti~i korgeneral Fahreddin Altay tayin edilmişıir. 

1''alıretldiu Altay, salı günü iki torpido ile Çanakknle'>c gidecek 
ve kora sularırnızıla kralı karşılayacak, birlikte Çanakk:ılc')e gelecek· 
tir. İngiltere kralı, Çanakkale mezarlıklarına çelenk kopcak, harp 88• 

hasrnı gezel'ektir. Fahreddin Altay, Çanakkale htırlıı hakkında kendi· 
)erine izahaı 1"erecektir. 

1 

Sa Majeste 8 inci Ed\'ard, o glhı Çanakkalc'den f ı;tanlnıra gelerek 
\'e burada ·belki <le Lizuıt Atatürk tarafından. karşılanacaL.tır. Kral, 
pazar günii !\loda koyunda yapılaı·ak olan deniz yarışlarını un takip 
edeceklerdir. 

~ / 

Başvekil, fuarı 
ac;ıp dönecek. -

Hazırlıklar bitiyor. Bazı paviyon
ların tefrişine başlandı. 

Beynelmilel Jzmir fuannın ha
zırlıkları tanııımen denecek dere· 
cede bitmiştir. De\leıler pa') oıı· 
lan ile resmi müesseseler ''c 'illi· 
yeller pavyonlannın eşyaları tan· 
zinı edilmektedir. }'uardaki partel· 
ler üzerine Atatürk 1·c Jsmet lnö
nü'nün moza) ıktaıı portrelerinin 

yapılmasına baş1annııftır. 1''uar da
hilindeki bılliln yollardan 11ilin<lir 
geı;irilmiş , .e toz-toprak kalkmasına 
mani olunmuştur. Fuar gazinosu 
önünde inşa edilen bü)ük harn:ıun 
ziya ve su tecrüb,,.leri yapılmakta· 

dır ,.e iyi ııcticele~ alınmıştır .• 
f' uar komitesi başkanlığı. fua

rın açılma meras:iminıle buluna
caklara davetiyeler göndermiştir. 

Bugün İstanbnl'Jım Ankara ,·apunı 

gelecek \ 'C panayıra iştirak ellecek 
Jsıauburtularla S'eyyahlan getirecek· 
tir. Karadeniz vapuru panayır açık 
bulunduğu ıniidcleıçe burada kala· 
cak, otel \'c lokanta olarak kulla· 
111lacaktır. 

Salı güuü de İzmir ,·apur'u 
ile başvekil İsmet İnönü ,.e diğek' 
,·ekiller ve aeyyahlar gelecek:tir. 
Baş\·ekilimiz eaat 17,30 da fuan 
açacııklar \"e akşam fuar gazino
&Untla {ereflerine verilecek olan 
ziyafette hazır bulunduktan 80Dra, 
gece ant 21 de a)ni vapur il~ 

lstanbnla clöncceklerdir. 
İstanbul 29 (H usıı i) -- Baş

\'ekil Jsmet İnönü ile ' ekillerirniz 
pazartesi günü f zmir 1'apunı il~ 
buradan barf'ket erleceklerdir. 

Mussolini Berlin'e gidip 
Hitler'le konuşacak. 

Sol devletlere karşı bir blok kuru
lluyor. Romany<ı. :kralı ve Prens 

Pol da Prag'a gidiyorlar. 

Soldan sağa : M. Şuşning, M. Mussolini, Amiral Horli, 
M. Hitler, Von Papen 

Berlin 29 [A.A) - Siyasi mah· Smigli f'ransız ordusu genel kur· 
fillerin bazısında dola~an rivayetle- may b:ışkanı general Gamelinin zi-
re göre M. Mussulini eyhilcle Al· yarctleriııi iade etmek üzere Parise 
manyaya gelerek 933 te llitlerin hareket etmiştir. General bu seya· 
kendisine yaptığı ziyareti iade ede- -Sonu 2 inci sag/ada-

~~ r ' Bazı siya•i müplıitler Alman· 
ya ile f tal yanın sol aevletlere kar~ı 
bir blok te~kiline te~bbüs ede· 
ceklerini ve bu bloka Almanya, 
İtalya, Avusturya, Lebi!tan, Maca· 
ristan \ 'e belki de Buigari taııın 
gireceklerini l!öyliyorlar. 

Viyana 29 IA. AJ - Başbakan 
Şuoning Avueturyanın yeni bir 
orta A\nıpa blokuna gireceği ha· 
vadisini tekzip etmitlir. 

Varıova 29 [A.A) - Leh or
duıu batkumandanı general Ridz 

Yurddaş! 
Bütün ulusların bau kuv\'el· 

lerİ\li artırmak için gösterdiği 
telaş, lıa\ acılığa \•erdiğj önemi 
yakından gördükten sonra, hava· 
cılığın bizim iı,;in bir fanleEi ol
maktan çok uzak, canla başla aa· 
nlacak bir ana iş olduğun'1 bir 
kat daha anlamıt bulunuyoruz. 

Türk haua kuruma 
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30 Ağustos 
zafer bayramı 

-G~ü_n __ ü_n~Tlllllll!Wlle~l-g_r_a~f ~H~a~b er 1 eri .. , Facia 
Bir İnfilakta ............................. 

Kudüs'te müzakere başladı amma: 
serbestçe geçen itilaf donan· 
ması lstanbul limanına demir· 
lem işti. 

Birkaç günlük ömrünü sa· 
raylıların şehvet saçan kucak
larında geçirmekten başka 

Her tarafa i~i bosrmba dolu 
paketler gönderiliyor. ------· ~~;~in~:ş~:~e~:~işa~,s~a~~ 12 çeteci öldürüldü. Sokaklarda, Yahudiler nüma-

dettin düşmanların her dedik- yiş yapıyorlar. İki İngiliz neferi öldürüldü. 
lerini kabul ediyor, düşman 
emellerine uygun iradelerle Kudüs, 29 (Radyo) - Vaziyet çok vahimdir. Mütemadiyen Arap ve Yahudi katledilmek-
milleti her gün bir çıkmaza tedir. Arap meclisinin grev hakkında nihai kararlar vermesi beklenmektedir. . . 
sokuyordu. Kudüs, 29 (A.A) - Çetelere karşı yapılan bir hareket esnasında 12 çeteci öldürülmüştür. 

Vatan ordusu bir taraftan Her tarafa içinde bomba bulunan paketler gönderilmektedir. Bütün sokaklar Yahudi nüma· 
ana yurda musallat olmuş yişçileri ile doludur. işte Irak H ıriciye baki\nınındil iştirak ettiği Arap ko:n:tesinin toplantısı 
düşmanlarla uğraşırken diğer böyle bir hava içinde bugün başlamıştır. 
taraftan hilafet ordusu ile de Kudüs, 29 (Radyo) - Arap komitesinin teminatına rağmen, bugün de lngiliz askerlerine 
vuruşuyor, çarpışıyor bu kara tecavüz edilmiş ve iki İngiliz neferi öldürülmüş, dört kişi de yara!anmıştır. 
kuvvetle de meşgul oluyordu. • • ..... ----------

Nihayet kara kuvvet temiz· B • j ·1 · • • • d ·ı ki • 
lendi, sıra düşmanlara gel- ır ngı ız cemıyetının l e erı 
mişti. Bunlar Afyon'a kadar uı k 
gelmişler cephelerini kurmuş· 1 1 t . tla a· 
~~d~,~~!'.h~~;0;~~:0 ~~~p us ar sosye esı mu 
için (Geceli gündüzlü uğraş· 1 A h d • ı 1 e d e 
mak Üzere ancak bir yılda ıs a e 1 me 1 ır 
zaptedilirse Türk'ler kendile- • 
rini bahtiyar sansınlar) demiş

~~~------------lerdi. 

26 Ağustosta başlıyan hü· 
cum muvaffakıyetle başarılmış 
zaptı güç olarak gösterilen 

Cemiyet, uluslar sosyetesi emrinde büyük bir 
ordu teşkilini de istemektedir. 

Afyon kavsi biı kaç saat için
de Türk süngülerine zafer ka· 
pılarını açmıştı. 

O günü taakub eden gün
ler bütün cephelerde düşma
nın gerilediğini,~Türk kuvvet
lerinin düşmanın peşini bırak
madığını, Dumlupınar civarın
da düşman fırkalarının gittikçe 
ihata edildiğini gösteriyordu. 

29-30 Ağustos gecesi düş
man tamamile ve kuvayı asli
yesile Şeytan deresinde de
mirden bir çember içine sı
kışmış kalmıştı. 

Ağustosun otuzuncu günü 
mezbuhane bir döğüşme baş 
gösterdi. ikindi üslü güneşin 
ziyaları, büyük zaferin sahibi 
olan Türk süngülerinin yük
selttiği ay yıldız bayrağını 
selamlıyordu. 

Dört sene süren savaş işte, 
bugün zaferle sona ermişti. 
On beş fırkadan ibaret olan 
düşman muharebe meydanında 
ölmüş, esir düşmüş veya de· 
nize dökülmüştü. 

(Düşmanı vatanın harimi 
ismetinde boğan) Türk'ün Atası 
meydan muharebesinden sonra 
karşısında muharib muntazam 
bir kuvvet görmediği için as
kerlere: 

- Hedefiniz Akdeniz! 
Demiş, erilecek zaferin so

nunu göstermişti. Türk askeri 
bu emri de şanı şerefle başar
mış bütün memleketi düşman
dan temizlemişti. 

Güzel yurd istiklale kavuş
muştur. 

Her yaşıyan Türk'ün iman 
tahtasını kabartan bu zafar, 
'fürk'ün bugünkü yükselişinin 
başlıca kaynağıdır. 

30 Ağustos gününü unut
mıyalım. Onu yaratan Ata· 
türk'e, ismet fnönü'ne, kah
raman orduya sonsuz saygılar 
ve sevinçlerimizi sunalım ve o 
günün büyük şehitlerine fati· 
halar okuyalım. 

M. Toğan 
---------~-~-~ 

Londra, 29 ( Radyo ) -
Sulh için çalışn:ıakta olan si
yasi cemiyet, Uluslar sosyetesi 
ıslahatine esaslı surette girişil· 

mesini hükumetten istemiştir. 

Bu cemiyet: 
1 - Uluslar sosyetesini tak· 

viye edecek ve ordu, filo ve 
tayyarelerile sosyetenin otori
tesini temin eyliyecek büyük 
devletlerden bir teşekkül vü· 
cuda getirilmesi. 

2 - Bir ademi tecavüz ve 
hükiim paktı vücuda getiril· 
mesı. 

3 - Silahların tahdid ve 
kontrolün salim bir şekilde ....................... 
Fransa'da nü-
mayiş yapılacak 
Sağ cenah gazete
leri tenkit ediyorlar 

Paris, 29 (Radyo) - Söy
lendiğine göre, hükumet 4 
eylulde ispanya sefarethanesi 
önünde bir dostluk nümayişi 
yapılpıasına müsaade vermiş-

tir. Eko dö Pari gazetesi bu 
karara hücum ederek: 

- Bu nasıl bitaraflıktır? 
Aksiyon F ransez gazetesi de: 
Dış bakanın sözleri ile bu 

işlerin zıddiyeti aşikardır. Gö
rülüyorki komünist partisi hü· 
klıı~~te hakimdir. Demektedir. 

Y aşarveAhmed 
Rusya'ya 
Gitmiyecekler. 

istanbul, 29 ~Hususi muha
birimizden ) - Berlin olim
piyadlarmda 61 kiloda dünya 
şampiyonluğunu kazanan Ya
şar ile dünya üçüncülüğünü 
alan Mersin'li Ahmed, Rus
ya'da yapılacak müsabakalara 
iştirak etmiyecekler ve sporcu 
kafilemiz de gitmiyeceklerdir. 

Gazi köprüsü 
Temel atma 

Uzun konuşmalar merasimi yapıldı. 
Paris. 29 (Radyo) - Fran· fstanbul, 29 (Hususi muha· 

sız hariciye nazırı M. Viyeno, birimizden) - Haliç'te yapıl· 
bugün Suriye fevkalade ko- ması mukarrer olan Gazi köp· 
miseri. Dö Marteli kabul eyle- rusunu:ı inşasına başlanmış 
miş ve uzun müddet konuş· ve bugün temelatma merasimi 
muştur. yapılmıştır. 

tesis edilmesi. 
4 - Mütecavizin tayini mu

kavelesini imza etmiş olan 
devletlerin, mütecavize karşı 

askeri zecri tedbirlerde bulun-
masının temin edilmesi. 

5 - Bu devletler, Uluslar 
sosyetesi · erkanının bir veya 
birkaçına hariçten yapılacak 

taarruzlara karşı bu devletle· 
rin karşı durmasının kararlaş
tırılması. 

6 - Bunların tatbiki imka
nın elde edilmesi için devletler 
arasındaki gümrük hudutlarının 
daha serbest bir hale getirilme· 
sinin temin edilmesini iste· 
miştir. 

Kamutay heyeti 
Şehitlere çelenk koymak üzere 

Çanakkale Ye hareket etti. 
lstanbul, 29 (Hususi muhabirimizden) - Kamutayın fev

kalade ictimaında verilen karar üzerine Me!b'uslardan müte· 
şekkÜ bir heyet, bugün Edirnekapı'daki şehitliğe giderek Ka
mutay adına bir çelenk koymuştur. 

Heyet, bundan sonra vapurla Çanakkale'ye hareket etmiştir. 
Orada da şehitliklere çelenk koyacaktir. 

Türkiye - ispanya 
İspanya ya mal göndermiş olan 
tacir/erimiz ziyan etmiyecekler 

lstanbul, 29 (Hususi muhabirimizden) 
Ticaret odasında bir toplantı yapılmış ve 
vekili Celal Bayar riyaset etmiştir. 

- Bugün İstanbul 
bu toplantıya lktısat 

Toplantıda Ispanya'ya mal göndermiş olan tüccarlarımızın 
vaziyeti mevzuubahsolmuş ve Celal Bayar, tacirlerimizin 
zararlarına meydan verilmiyeceğini söylemiştir. 

Doktor Şaht 
Fransa-Sovvet paktından ve bu

nun fes hinde bahsetmemiş .. 
Paris, 29 (A.A: - Temps gazetesi Şahtın kendisine yap· 

tığı beyanatı mevzuubahsederek diyor ki: 
Şaht Fransa bankası direktörüne Fransız-Sovyet paktından 

bahsetmediğini ve Fransa'dan bununfeshini istemediğini te· 
min etmiş, münhasıran ekonomi bakımından beynelmilel saha
daki komünist propagandasının tehlikelerini göstermiştir. 

Şaht sadece ticari mes' eleleri görüşmek için Paris' e geldi
ğini vazifesinin ne siyasi ve ne de diplomatik olmadığını 
kat'i olarak söylemiştir. 

Şaht hükumet azasından gördüğü kabulden çok mumnun 
olduğunu beyan eylemiştir. · 

Berlin, 29 (Radyo) - Alman lktisad Nazırı Doktor Şaht, 
dün Berlin'e dönmüştür. Şaht, bugün Hitler tarafından kabul 
edilmiş ve Paris seyahatı hakkında ki mühim raporunu ver
miştir. 

Berlin, 29 (Radyo) - Dün akşam buraya dönen Dr. Şaht 
Paris seyahatinin sırf ekonomik mahiyette olduğunu söylemiş 

ve bu ziyaretin Fransız •• Sovyet misakının feshini istihdaf 
ettiği hakkındaki rivayetler için de gülünçtür. Demiştir. 

etti 
Kral, yeni kabineyi 
teşkilini gene ken

disine verdi 
Bükreş; 29 (Radyo) - Ro

manya : başbakanı Tataresko, 
Sinayaya gitmiş ye kral Ka
rol'la uzun müddet konuştuk· 
tan sonra istifaiiını vermiştir. 

Kral, yeni kabinenin teşkilini 
gene Tataresko'ya tevdi eyle
miştir. 

Şükrü Kaya 
Gazetecilere 

• çay ziyafeti verdi .. 
İstanbul, 29 (Hususi muha

birimizden) - Dahiliye vekili 
ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, bugün Park otelinde 
gazetecilere bir çay ziyafeti 
verdi. Samimi hasbihallerde 
bulunuldu. 

Muallimler 
Tetkikat icin , 
Rusya'ya gittiler. 

İstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden) - Muallimlerimiz. 
den mürekkep bir heyet, bu
gün, tetkikat ıçın Rusya'ya 
gitti. 

Halı sergisi 
lstanbul, 29 (Hususi muha

birimizden) Şehrimizde bir 
Türk halı sergisi açılmıştır. 

Avukatlar kanunu 
Ankara, 29 (Hususi muha

birimizden) - Adliye Veka
leti avukatlar kanununu ha· 
zırlamış ve mütaleaları ahu· 
mak üzere diğer Vekaletlere 
göndermiştir. 

Türkiye-İran 
mes 'ele/eri .. 

İstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden)- İran ile aramız
da muallakta kalan mes' eleleri 
görtişmek ve halletmek üzere 
meb'us Cemal Hüsnü ile Ha
riciye V ckaleti müdürlerinden 
Kemal Köprülü'den mürekkep 
bir heyet yakında Tahran'a 
gideceklerdir. ----
Mısır başvekili Tür-

kiye'ye gelecek 
lstanbul, 29 (Hususi muha· 

birimizden) - Mısır - lngiliz 
muahedesini imzalayan Mısır 
başvekili Nahas paşanın, Lon· 
dra'dan dönerken Mısırla 

alakası olan bazı memleket· 
leri ziyaret edeceği, bu arada 

memleketimize de geleceği bil
diriliyor. 

Ukranya 
isyanı Yalanmış 

Moskova, 29 ( Radyo ) -
Tas ainnsı, Ukranya'da isyan 
çıktığı ve Kızılordunun, hdlka 
ateş açtığı hakkındaki haber· 
leri tekzibetmektedir. 

Barselon 
Bolşevikliği tatbika 

başladı 
Paris, 29 (Radyo) - Bar

selon 'da Bolşeviklik başla· 
mıştır. Bu münasebetle bütün 
müesseselerin idare şe~illeri 
değişmiştir. 

Şanghay, 29 (Radyo)- Ş 
çen havalisinde bir infilak o 
rriuş ve yol • inşaatile meşg 
bulunan 178 amele kaybo 
muştur. infilak, çok müdhi 
bir taraka şeklinde vukubu 
muştur. 

Fransız ko
miinist partisi 
Moskova 'nın bir 
aleti mi imiş?. 

Paris, 29 (Radyo) - Gren 
guar haftalık gazetesi Mosko 
va'nın Fransız komünist par 
tisine yaptığı tesir ve nüfuz 
fardan şikayet etmektedir . 

Bu gazete, Fransız komünis 
partisinin Moskova'nın bi 
aleti olduğunu iddia etmek 
tedir. 

Yahudi adale 
Kudüs, 29 (Radyo)- Yah\: 

di mahallesi civarında öl .. 
olarak bulunan iki arap kadı 
nın katilleri bulunamadığın· 
dan, Yahudi mahkcme:;i ha· 
kimi Semuel, Yahudi mahal· 
lesine iki yüz elli sterlin nak· 
di ceza vermiştir. 

Umumi hücum 
Paris, 29 (Radyo) - lrun, 

Malaga ve (San Sebastiyen) in 
işgalind'en sonra asilerin bü· 
tün ku\ vetleri tecemmü ede· 
cek ve Madrid şehri üzerine 
büyük ve umumi bir hücum 
yapacaktır. Alakadarlar, bu 
taarruz neticesinde Madrid 
şehrinin mutlak surette sukut 
edeceği kanaatindedirler. 

• 
ispanya isyanı 

Delbos'un 
tedabiri saye. 
sinde mevzii kaldı. 

Paris, 29 (Radyo) - A1tı 
hafta süren kanlı muharebe· 
lerden sonra ispanya' da ki va· 
ziyet hiç değişmemiştir. 

Fransız gazeteleri; beyne!· 
milel bir kargaşalık halini 
alabilecek derecede mühim 
olan ispanya isyanının, Fransız 
hariciye nazırı Delbos'un ted· 
birleri sayesinde mevzii kal· 
dığını ve Avrupa'nın diğer 

memleketlerine sirayet etme
diğini yazıyor. . ---~~~--

M. Mussolini 
Berlin'e gidip 
Hitler'le konuşacak 
-Başı. 1 inci sahi/ede

lıatiu .Fransız ve Leh ordulan ara· 
sındaki bağlan ıkla.tıraca~ını ııöy· 

leıui~tir. 

Lugano 29 [A.A) - Uulgar 
kralı norie birkaç gün kalmak 
üzere mütenekkiren buraya sele· 
ccklerJir. 

Prag 29 (A.AI - Öğrenildiği· 
ne söre, llomanya kralı ile Yu· 
soslavya nıuhi kc.ııdilc:ırine Benes 
tnrııfıudnıı vaki olan davet üzerine 
yakında lıuraya geleceklerdir. 

Viyana 29[Radyo) - MacariıtaO 

krallık ııaibi amiral Horti, Avue· 
turya t'ei i cumuru lildası ziyar~t 

etmek iizcrc (Linç) kasab:ıaına gel· 
mi~tir. Haber alındığına nazaran. 
Alıııanyanın Viyana sefiri Von 
Papen de ayni kasabaya gelmi~ 

bulunuyor. 
Viyana 29 (HaJyo) - Polon· 

ya ordusu umunı müfetıi~i general 
Riı; lige), lrnb'Ün bumdan geçmiş
tir. General, Fransa crkanıharbi· 
yei umumiye reisi general Game· 
line ia<lei .ziyaret için Puris · git· 
mektedir. 
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Bergama'da avcılar bayramı Dil kurultayı müzakereleri 30 afustos tarihinin 

Harmanlar b~reke_tsizdir Profesörlerin tezlerinden 
tohumlu~ ıstenıyor .. h. . I k 

Bergama sıtma mücadelesi iSti- mu im netıce er Çl ıyor. 
yor. Kinin bile kalmadı. 

Bergama, (Hususi) - Dört 
gün süren dil bayramı ıçın 

merasırfı yapılmıştır. Halkevi 
bandosu coşkun bir tezahü
ratla bu bayramı yükseltmiş
tir. Bu münasebetle konfe-

Avcı bayramı. 
Her yıl olduğu gibi bu se

fer de Halkevinin avcı kolu 
bir avcı bayramı yapmıştır. 

23 ağustosta olan bu bay
ram için sürekavları yapılmış 

ranslar verilmiş 

okunmuştur. 
ve şiirler ve yüzlerce keklik ve birçok 

tavşan vurJlmuş ve davetlilere 

Tütün/erimiz 
Bu sene tütünler hastalıksız 

ve iyidir. Bilhassa son gün· 
lerde havaların müsaid gitmesi 
tütünlerin nefasetini artırmıştır. 

müken•mcl bir ziyafet veril· 
miştir. 

Bu sene Bergama çevre· 
sinde ürün azdır. Her yıl bin· 
lerce ton harice giderken bu 
sefer Konya'dan, Adana'dan 
buğday getirilmektedi>. 

Kışlık mahsulün bereketsiz-
liğini tütünlerin gidereceği 
umulmaktadır. 

Tohumluk 
Bu yıl harmanlar hem be· 

reketsiz çıkmıştır, hem de 
arıktır. Bu yüzden ekmeği es
mer olduğu gibi tohuma da 
yaramıyacaktır. · 

Hele buğdaylar bu işe hiç 

gelmiyecektir. Alakadar ma· Avcıbaşı Abdurrahman çavuş 
kamlar tarafından Bergama'ya Avcı başı Abdurrahman ça· 
tobumlak buğday verilmesi vuş 75 yaşında en heyecanlı 
için ciddi teşebbüslerde bu- nutkunu söylemiş, avcılığı an· 
lunulmu~1ur. Çiftçiler Ziraat falmış ve avcılan övmüştür. 
bankasının bu yardımım dört Elektrik işi 
gözle beklemektedir. Yeni den yapılacak olan elek-

Hastal ık lrik tesisatı bazı noksanların 

Bu yıl hava yağmurlu git- ikmali için bakanlıktan geri 
tiai için çay ve dere kenarla- gelmiştir. Kaıdesi yapılan Cu· 
rında ufak bataklıklar yüzün- muriyet abidesinın hazırlanan 
den sıtma çoktur. Bilhassa plan ve keşifleri de tetkik 

için Ankara abideler komis· 
çardaklarda, ovalarda yatan· · 
1 yonuna gönderilmiştir. 
ar salgın bir halde hastalığa - _ ·-----

tutulmuşlardır. yeni Mali-
Hastalığın en şiddetli bir 

zamanında ziraat bankasının ye teşkilatı 
satttrdığı kininler de bitmişt:r. 
Birbuçuk ay evel gelen 50 Epeyce memur 
kilo kininden hiç kalmamıştır. kadro harici kaldı .. 

Acele kinin gönderilmesi Yeni Maliye teşkilatının tat· 
sabırsızlıkla beklenmektedir. bikine, bir EylGlden itibaren 
Sıtma mıntakası olmıyan Bcr· başlanacağını ve dcf terdarlık 
gama çevresi bu yıl sıtma muhasebe müdürlüğilc varidat 
ınıntakalarmda kalmıyan sıt· kadrolarının alakadarlara tcb· 
ırtaları adeta toplamış vazi- liğ edildiğini yazmıştık. 
Ycttedir. Bu yüzden seyyar Milli emlak müdiirlüğile def. 
hekimlerin de bu hastaları tcrdarlığa merbut diğer ücretli 
ovalarda bakması çok yerinde memurlar kadrosu h<'nÜz gel· 
bir hareket olacaktır. memiştir. tebliğ edilmiş olan 

Alakadar makamlardan bu kadrolara nazaran, maliyede 
lllühim hastalığın öniinc geçil· muhasebe ve varidat kısımla-
lllek üzere tedbir alınması rında epeyce memur kadro 
tica ediliyor. harici kalmaktadırlar. -

Telefon 2573 ___ ELHAMRA 
~~========:ıc::======================================= 

Müjde... Müjde... Müjde ... 
Bugün 

Zafer ba) raıııı H' ı.incnıamı:ıı:ın 936-3 7 mc,•ı;irııi ilk aı;ılıııa~ı 
şerefine hii) ük program 

"'.ı.. l 11ütüıı fzınir halkının büvük eıılıırsı1.lılı. ,.c hcve(·.aııla bcl..lcrli"i ....... 1ı.• • , .., 
'- ün ~ehameıini tarihe ahm harflerle uzdırılı•"ı kahramanlık Jivarı 
•'lonı .. , "' . 

ro zı\feriuJen eV\ el ve sonra ... 

Çanakkale 
1'iirlcÇe sözlü hadisat /ilmi - Çanakkale'de yapılan 

bütün merasim 
\ l'llCtlik ar~ıuhısal film mii"abıılrn uııl.ı Lirineiligi ihraz 

Bir g~~;~i~g"';k~ndah 
Klark Gabi - /Constans Benett 

Se.ıı.ı~~atler 30, 40, 50, 60 kuruştur. 
' 3. 5. 7. akşamları 9,15 de. Cumartesi ıenziliitlı tulelıe 

nıatinesi le pazar günü umuma l de başlar 

Kurum sekreteri, ecnebi profe~örlerin bazı istizah/arına 
cevaplar verdi. Müzakere yarın bitecektir. 

Istanbul, 29 ( Hususi ) -
Üçüncü Dil Kurultayı güneş 
dil teorisi ve dil araştırma 
ciimleleri komisyonu bugün 
sabahleyin saat 10 da toplan· 
mış, lbrahim Necmi Dilmen 
güneş diJ teorisinin esasını 

izah etmiş . ecnebi profesör
lerin istizahlarına cevap ver· 
ıniştir. . 

Komisyon, bugünkü toplan· 
tısı ile mesaisini bitirmiştir. 
7 kişilik bir heyet komitenin 
çalışmalarını hülasa eden bir 
rapor hazırlıyacak ve pazar· 
tesi günü !tetkik edildikten 
sonra kurultay başkanlığına 
tevdi edilecektir. 

Öğleden sonra kurultay 
heyeti umumiyesi top~anmış 
ve ecnebi profesörler tezle
rini okumuşlardır. 

İstanbul, 29 (A.A) - Üçün
cü dil kurultayının bugünkü 
celsesinin ikinci toplantısında 
profesör Mehmed Ali Aiaköy 
lıülasası aşağıda yazılı şu tezi 
okudu: 

Otuz asır eve! Ege havza· 
sında konuşulan grek lehçe· 
lere Türk dili için ihmal edile
miyecek bir araştırma sahası 

teşkil ederse Hind Avrupa 
gurubu için de mazısıne en 
çok nüfuz edilen dil grekçedir. 
Hind lran sahasında beş asır
dan fazla geriye gidilemediği 
Latincenin ancak 22 asırdan· 
beri tanındığı halde attık leh· 
çcsi loniyen diyaletleri milad
dan 6 asır önceye kadar çık
maktadır. En eski metinleri 
olan nordik ise miladdan ön· 
ce 17 inci asırdan yukarı çık
maktadır. Grekçenin bu eski· 
liği yanında bir hususiyeti de 
hep ayni yazı ve imlayı mu· 
hafaza etmesidir. Türkçe'nin 
Hind Avrupa dil ailesi için 
ve bu arada grekçe ile olan 
münasebetleri artık müsbet 
hakikatler arasına geçmiş bu· 
lunuyor. Takım takım Türkçe 
temlerin hatta epice de grama· 
ti kal şekillerin grekçedc bulun· 
ması şüphesiz ehemnıiyetli bir 
vakıadır. Grekçede bize bir
çok mefhumların Tiirkçc ifa· 
<lesini otuz asırlık bir zama
nın ötesinde görmek imkanını 
verıyor. 

Bu cihetten dilimizin fizo· 
molojik önemi büyüktür. Crek· 
çe nın imla eksikliği bize 
Türkçe kelimelerin o zamanki 
fonctizmalar hakkında nisbi de 
olsa bir fikir verecektir. 
Güneş dil teorisinin salim 

bir disiplin altına alındığı 
Grekçe eski ve bol metinle
riyle işe yarar bir destek hiz
meti görebilir. Bu sahada bazı 
araştırmalar yapan profesör 
bu misallerin verdiği netice· 
leri şöyle tesbit etti: 

Birç.ok misallerle Grekçe 
kelimelerin başında bir grub 
unsuru vaziyetinde gördüğü· 

müz konsominin Türkçe ile 
yapılacak mukayeselerde mua· 
deleti bozacak bir unsur ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Bu konsomun Türk'çc de 
ortadan çıkarıldığı halde Grek 
dilinde inkişafa uğramış ori· 
jinal bir ses olması hatıra ge· 
lir. Teori bu ihtimali kuvvet· 

-----·------Misaller üzerinde yapılan 

panaliz ile miisbet neticeler 
gösterilmiştir. iki dilde karşı· 
!aşan kelimelerin gösterdiği 
fonetik farklar güneş dil teo· 
risinin mantığına arzedilince 
hakiki kıymet ve delaletleri 
anlaşılır. Ve göründükleri gibi 
ayırıcı değil birleştirici birer 
vasıf oldukları meydana çıkar. 

Profesör Mehmed Ali bun
dan sonra araştırmaların so
nunu şöyle izah etmiştir: 

En az otuz asır evel Türk· 
çeden grekçeye birçok keli· 
melerle beraber medeni mef • 
humların o zamanki fonetiz· 
malarını tayin ·etmek grekçe· 
nin imla kaidelerini ve iki dil· 
değer a'an mütenazır sözlerin 
semantik dcğişme'.er anğ göz 
önünde tutmak sayesinde 
mümkün olabilir. 

Bu suretle güneş dil teori
sinin verdiği öğreneklere te
vafuk ettiği görülür. 

Bundan sonra Jsmail Hami 
1 Danışmend tezini okudu. Bu 

tezin hulasası şudur: 
Güneş dil si~eminde bir· 

denbire göze çarpmayan öyle 
mühim noktalar vardır ki bun· 
lar ilimle tesbit edilecektir. 
Çok miicyyidelerle tevsik olu
nabilir. Mesela insanların 
sesle konuşınağa başlamadan 
evel bir işaret dili kullanmış 
olduklarına aid olan esası ve 
konuşma diıinin ilk devirle
lerinden fiilin tasrif edilme· 
den kullanıldığına aid olan 
esas böyledir. 

f smail Hami Danışmendin 
esası bu iki esasa ayrılmakta 
evvela işaret dilin ve ondan 
sonrada tarifsiz dil mes'elele
rini tetkik etmektedir. işaret 
diline aid olan birinci kısım· 
da ilk menşei şu üç esasa 
ayrılmaktadır, 

l - Fikri yalnız manalı 
jestlerle ifade eden özsüz İşa· 
ret devri. 

2 - Çok basit ve iptidai 
birkaç manalı sözlerle karışık 
manası jestlerden mürekkep 
sözlü işaret devri. 

3 - Eski manalı jestlerin 
yerine manalı sesler kaim ol
masıyle tezahür eden şimdiki 
işaret söz devri. Bu üç devrin 
birincisinde sözsüz işaret dili 
kullanan insanlar hiç çıkmamış 
değildir. Fakat bu sesler ma· 
nasız olduğu için söz değildir. 
Hayvani seslerdir. 

Miladdan asırlarca eve! pla· 
ton ve Epikur gibi büyük fi
lo1oflar sozun jestle sesten 
doğduğunu tesbit etmişlerdi. 
ilmin bu eski esası 18 inci 
asırda meşhur Fransız filozofu 
Etien Eoban Dillace tarafın
dan tekrar edilmiş ve hatta 
alim işaret diline Langaget 
Acsion ismini vermiştir. 

Dil pisikolcğlarının Amerika 
Afrika ve Avustralya yerli ka
bileleri üzerinde yaptıkları tel· 
kiklerde bu mühim esasın doğ· 
ruluğunu meydana çıkarmış
lardır. 

Mesela Levi Bruglin bu hu· 
sustaki izahı şöyledir: 

- Bu jest dilinin büyük 
bir gramerı bile yazılabilir. 

bir fikir verebilmek tçın yal· 
nız şunu söyliyeyim ki birbi· 
rinin sesi dilinden hiçb · r ke
lime bile anlamıyan yalnız iki 
ayrı kabileye mensup iki kişi 
bir araya gelince birtakım el
bas ve ayak fiareketlerile tam 
altı saat hiç durmadan birbir· 
!erile konuşmaktadırlar. 

En son tetkiklere göre ses 
dili jest dilinin tabii bir neti· 
cesidir. ÇünkÜ insan jesti yal· 
nız elle değil ağız:a da ya
par. Fakat ağızla jest yapılır
ken ciğerlerden gelen bu 
gamla ağız arasındaki boşluk
lara girip çıkmakta olduğu 

için ses denilen hadise fiziyo· 
fojik bir netice olarak hasıl 
olmaktadır. 

İsmail Hami Oanişmend 
bundan sonra tezi in :kinci 
kısmına geçerek tarif siz fiil 
meselesini izah etti. Ve hulasa 
dedi ki: 

Güneş - Dil tahlilleri önü· 
müze menşe devrine aid bir 
takım tarifsiz fiiller çıkarmak
tadır. Bu fiiller iptidai birer 
mastar şeklindedir. Bu mas
tarlar da şahsi zamni sıga ve 
cinsiyet gösteren eklenti ve 
hususiyetler yoktur. 

Semantik ilminin mucidi 
sayılan Fransız . alimi Mişel° 
Breal bugün dillerde mazi hal 
ve istikbal gibi mevhumların 
şahıs ve cinsiyet gösteren hu· 
susiyetlerin hep sonradan 
teşekkül etmiş şeyler oldu
ğunu isbat etmiştir. Daha 
birçok alimler de bu fikir
dedir. 

Bunun için Güneş - Dil sis
teminde görülen bu esaslar 
ilim tarihinin en kuvvetli 
müeyyidelerilc sabit olmak
tadır. 

lstanbul, 29 (A.A) - Dil 
Kurultaymın bugünkü umumi 
celsesinden eve) Güneş • Dil 
teorisi ve dil karşılaştırılma

ları komisyonu toplanmıştır. 
Türk dil kurumu genel sek
reteri İbrahim Necmi Dilmen 
bu toplantıda Türk dil teorisi 
esas iddialarını izahetmiş ve 
komisyona iştirak eden ecnebi 
profösörleri bazı istizahlarına 
cevaplar vermiştir. 

Komisyon bu toplantı ile 
işlerini bitirmiş bulunmak
tadır. Seçilen yedi kişilik bir 
komite neticeleri hulasa eden 
bir rapor hazırlıyarak Pazar· 
tesi giinkü toplantıda tetkik 
edilmek üzere kurultay baş· 
kanlığına tevdi edilecektir. 

İstanbul, 29 (A.A) - Ku· 
rultay öğleden sonraki cel
sesinde ecnebi profesörlerin 
tezlerini dinliyecektir. 

Tükof is müdürü 
geliyor 

Dün, Türkofis lzmir şubesi 
nin mektukla aldığı malumata 
göre, Türkofis müdürü Dr. 
Mecdet Alkin şehrimize gel
mek üzere lstanbul'dan hare· 
ket etmiştir. Doktor Mecdet'c 
T ürkofis erkanından bazı ze
vat ta refakat.. etmektedir. 
Ofis müdürü Fuarın açılışında 
bulunacak ve şehrimizde iktı-

altın yaprakları. 
:- Başı 1 inci sairi/ede -

nüyordu. Akıama doğru muharebe 
bir kat daha ıiddetiui artırdı. B.,. 
kumandaoııe, emrile topçular mil1D• 
k.ün olduğu kadar yakından ve 
hatta açıktan ateş ediyorlardı. Ayni 
zamanda piyadelerimiz de aüngill .. 
rini takarak düoman mevziine tal• 
dınyorlardı. Gurub eınaaında artık 
mes'ele halledilmioti. Mahir bir 
sevk ve idare ve azimk.ir kuvvet· 
lerin savlet ve dehoeti ka11111nda 
düşman son nefesini verenlere mah· 
sus çırpmtılardan ııonra arzı tealimi· 
yet etinio bulunuyordu. 

30 Ağustoıı akşamı düşman or
duııu dü,·cli muazzamanm kendiııi· 
ne tel·(li ettiği silahı kabri zaferi 
Aılatepe nııntakasında Türk DÖ· 

hetc;il~rinin g.tlip ve parlak süngü
lerine teslim ctmi' ve hevesi iati· 
layı oraya giimnıüştü. Şimdi meç, 
lıul askerin abidei şehametile yük
ııeleu o saha, a gün zafer sergisi 
olmuştu. Başkumandan, gene o ı;ü· 
ne ait tarihi nutuklarında bu ha· 
rekatın düşmanlarda uyandırdıtı 

dehşeti ou suretle ifade buyur· 
muşlardır: 

"llahu~us a kerlcrimizin düo· 
man ordusunun kaltl ve \İcdanına 
verdiği deh~et hııi7.i ehemmiyettir. 
Düşman ordıı~uuun \'e vicdanında 
r ik.rinde hasıl olan bu ha,·r ve haı· 
yet bütün r unan ınillctiue intikal 
etmişti. O kadar ki, adalımla bu
lunan düşmanlar Tlirk oıdusu 

geliyor diye firara teşebbüs edi· 
yorlardı, Arada deniz olduğunu 

unutuyorlardı ve firar edemediğin· 
den, firar edemiyeceğini anladı· 

ğından dol11yı tecennün edenler 
nrdı. Binaenaleyh bu meydan mu· 
barebesi bakilı..ateo düşmanlarımız 

için çok kah har ve mucibi haoyettir . ., 
Geceyi Dumlupınar köyünde 

geçıren büyük başkumandan, ertesi 
günü orduya: 

- ••Bütün arkadaılarımrn Ana
dolu da daha baıka meydan mu• 
harelıeleri verileceğini uaza ı ı dik· 
kate alarak ilerlemesini ve herke· 
sin ku\'ai akliyı-sini, nıenabii ce· 
lıidet ve &ıbhatini müsabaka ile 
iptizale dc\'am ey lem esini taleb e(le· 
rim, İlk hedefiniz Akdenizdir, 
ileri .. , 

Cıimleı.i ile biten emrini ver· 
di. Bundan sonra devam eden bir· 
kaç günlük tathir :ımeliyeai neti· 
cesiode bir istihkam mülbimimiz 
larafmdan esir alınan baokumao
dan 'frikopiıı ve ı.liger kumand.tnlar 
da Uşak'a getirildiler. 

Beş giiuliik meydan mubare· 
beı;inde dü~rnaoın gurur •·c azaoıe· 
tini pak topraklarımızın harareti 
içinde eriten milli iman lr.:arşmnda 
bundan sonra artık siyalı bir göl· 
gedt·n başka birşey kalmamı~tı. 

Başkumandan meydan muba
rd>eı;i namı H·rilen bu muharebe 
lıizc matuf haris t•ıııl'li Ye lıh aoet· ., 
feri, lıiriknıiş bir intikamla kınp 
);e:çircrek sabnci tarihe çıkarJığı· 

ımT. hü) ük bir e.erdir. Haşkıımın· 
dan meydan muharebe i: Türk 
benliğinin: mahiyetinin lusaca bir 
ifadeı:ıiJi r. 

Başkumandan ıııeytlaıı nıulıa· 

rebf'si; öldürmek iıterıcn Türkün 
hayatı, hamaset H' kalıramanlığın 

sahai tc<"elliıi, yük t•k utanperver· 
li~iııin timaaliılir. Düşman ordusu· 
nun son nefe ini \crdi~i bu anda 
de,)etlerin asırlardauheri Tiirld)C)e 
müte\'eccih imha si)asctini zirüu.· 
ber eden hu badisr, Mudanya ve 
l.,ozan müzakeratıoıo mt."'l!0 ut neta· 
) icini },ize daha o sün orada ka
zandırdı. 

İsmet Jnönil'yü orada üzenler 
,.e pazırlık siyaııetine tiapanlar dii· 
oünmiyorlardı ki o, galib bir mil
letin, kendi kumandası altında 

) ürüyen bu muazzam \'e uf er or· 
dusuna istinıtd ediyor(1 ... 

r 
Yurddaş 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolannın 

bir insan ağırlığındaki bom
balarile dünyanın en vuruş-

kan yiğitleri bile başa çı· 
kamıyor. 

TUrk haya kurunıu 
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Siyaset ve Aşk 
• · Lejyon Etranjerler isyan edev 

Edebi, Tarihi. macera romanı k fi k , re şe erini u~şqna dizdiler, 
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.. Ası· e· r Bana müdafaa ve müdafi bul
mak hakkını bile vermiyorsu• 
nuz. Ve sizi bir hakim olarak 
dekil, bir düşman olarak gÖ· 
rüyorum. Bunun için süalle
rinize cevap vermiyeceğiriı! 

Kont Gramon sadece: 
- Nasıl arzu buyurursanız. 

Dedi. Fakat müsaade huyu· 
rursanız size hatalı bir ·yol 
takibettiğinizi söyliyeb:!irim. 
Biz şu anda üzerimize iki mü
him vazife almış oluyoruz: Bi
risi Pibulet'i kurtarmaktır: Biz
ce bu kız masumdur: Bunun 
için de siz Prusya'ya gitmez
den evel Dük Lodovik' e yüz
başı Hanri' den aşırdığınız dos
yayı bize vereceksiniz. Sizi 
buraya getirmekten de mak
sadımız insani bir vazifedir ' 
sizi mahkumiyetten ve mutlak 
bir sefaletten kurtarmak! Eğer 
bizden bir şey saklamaz, bize 
her şeyi bildirirseniz her şey
den eve! kendi menafiinize 
hizmet etmiş olursunuı. 

Bu sözleri derin bir sükut 
takibetti. Güzel fakat hain ve 
ahlaksız kadın 'aüşünüyordu. 
Bu teklif vakıa sadece bir hü
riyet vaidi ile yapılıyordu. Fa
kat son edebsizliğinden sonra, 
Stüber'den tamamen intikam 
almak demek değil mi idi? 
Sonra ... Belki bazı müsaade
ler ve menfaatler daha elde 
edemez miydi? 

Bunun üzerine karar vermiş 
bir tavırla: 

- Eğer size hakikatı söy· 
!ersem beni serbest bıraka
cağınıza namusunuz üzerine 
söz veriyor musunuz? Diye 
sordu. 

- Evet, namusumuz üzerine 
söz veriyoruz. 

- Pekala, beıı de teklifi
nizi kabul ediyorum. 

- Çok akilane bir hareket! 
Bu son sözü Marki Goliffet 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

söyledi. Ve sonra ilave etti: 
- Sizi dinliyoruz; madam 

dedi. 
LUsi, birkaç cümle 

başı Hanri ile nasıl 
kını ve dosyayı ne 
aşırıldığını anlattı ve: 

ile yüz
tanıştı· 

suretle 

- Dosya halen onun elin· 
dedir. Dosyayı o aşırmıştır! 

Dedi. 
Fakat Dük Lodovik bu son 

kısma itiraz etti: 
- Fakat Pibulet'in söyle

dikleri buna uymıyordul Bu· 
nun için Pibulet'in yanına gi
delim dedi. 

V hepsi de Pibulet'in yat
makta olduğu odaya geçtiler. 

Pibulet, içeri girenler ara
sında Lüsi dö Kola'yı görünce, 
gözlerini açarak yerinden fır

ladı ve kendisini göstererek: 
- İşte.. Bu kadındır! Diye 

bağırdı. ' 
Bu itham, Lüsi'yi büsbütün 

ezdi ve: 
- Evet, dedi. Bu kız doğru 

söylüyor; dosyayı ben aşırdım! 
Dük: 
- Gördünüz mü?. Dedi. 
Lüsi sözüne devam etti: 
- Fakat bu dosyayı ben 

sadece Stüber' e vermek için, 
onun nam ve hesabına aşır- · 
dım. Dosya şimdi ondadır. 

Yarın sabaha kadar da ken
disinde kalacaktır. Bundan 
sonra, M. Bismark'a götüre
cektir. 

Dük, Lüsi'nin gözleri içine 
baktı ve: 

- Doğru söylüyorsunuz, 
değil mi? Diye sordu. iyi dü
şiinünüz. Bize beyhude yere 
vakit kaybettirmeyiniz, ve ken
dinizi de tehlikeye koymayınız. 

Size hakikati söylüyo-
rum. 

Pekala .. 
Kont Gramon: 
- Şu halde, kaybedecek 

bir dakikamız yoktur. Çünkü 
Stübcr gidecek demektir ! 
Dedi. 

Kora' da: 
Salıip ' 'c lıaşyıızganı - Hemon polis müdüriye-

Haydar Rüşdü ÔKTEM tine gidelim! Teklifinde bu· 
11 • • 1 d 
L ıuunıı ne~TJ) nt ve yazı i~lcri un u. 

müdürü: Haınıli Nüzhet F k D""k b h a at, u u areketin 
lılarf"haııc i: - iyi netice vereceğine emin de-

İ:r.ınir Jkinci Be' ler sokn~ı v ·1d· B 
C 11 1 

, .., gı ı. unun için: 
• a 1.\: parti i binası içindıı 
Telgraf: İ:1.11ıir - A 'ADOLU - _Hayır, dedi. Asaletlü 

Tel.-fon: 2776 ·-Po ta kuıu~u •105 prens Napolyon bize, müsta-
ABONE ŞERAİTi kilen ve hiçbir yerden mua-

\ ıllığı 1200. altı H) lığı 700, iiı; ven et istemeden hareket cm-
aylı~ı :>OO kuruştur Yııhancı ıııemle.kf'tlcr için sendik retmiştir. Bunun için ' ben 

abone ücreti 27 liradır Prensin emri dahilinde hare-
Hcr yerde 5 kuruştur ket ederek Stuber'in nezdine 

Günü geçmi~ nü';halnr 25 kuru~tur. gideceğim. ==::=:::========= ı Bu delilikti; ve Marki Go-
Al'\ADOLU ~IA1 BAASJNDA 1 )iffet: 

BASJLJ\llŞTIR 

·~:::::::::::::::::::::::~ .. mııı ... f!m!~;.;:sonu var ~ 
~ ··- =, 
Yus ızaOkulu 

ES K 1 

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

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

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

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

itibaren başlanacaktır. 

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

run'a yeniden 
taarruz· ettiler. 

Hükumet kuvvetlerine iltica eden firari bir asi; isyan eden 
askerlerin, şeflerinin kendilerini aldattıklarını ve 

halkçılar cephesine geçeceklerini söyledi. 
rahhası Barselon hükumet re
ısı M. Kompani'ye birçok 
sıhhi levazım hediye etmiş

lerdir. 

General Mola huzurunda 
İnm, 29 ( Radyo ) - Asi 

kuvvetler, hükumet ordusunun 
kullanmakta ~ içmekk oldu
ğu bütün suları kesmiştir. 

Paris, 29 (Radyo) - Asi
lerin kumandasındaki tayya
reler, bugün tekrar Madridi 
bombardıman etmişler ve bü
yük hasarat ika eylemişlerdir. 

Paris, 29 (Radyo) - İs
panya isyanının bidayetinde 
isyanla alakadar oldukları töh
metile şimdiye kadar mevkuf 
bulunan birçok zabitler, bu 
sabah bila muhakeme kurşuha 
dizilmişlerdir. 

Paris, 29 (Radyo) - Jil 
Rubles, Sevilla'ya muvasalat 
etmiştir. Oradan, asilerih hü
kumet tesis ettikleri Burgos'a 
gidecek ve general Franko 
ile temasa gelecektir. 

Lizbon, 29 (Radyo)- Por
tekiz sefarethanesi, Madrid'de 
emniyet olmadığından Alikan
ta'ye nakleylemiştir. 

Hendaye, 29 (Radyo)- Al
mirante Çervera, lspana ve 
Kanarya zırhlıları, mütemadi
yen ispanya sahillerini bom
bardıman etmektedir. 

Asilere mensup diğer zırh
lılar da bütün sahilleri ablo
ka etmiş bulunmaktadır. 

Paris, 29 (Radyo) - Havas 
ajansı, general Kasteyon ko
lunun, Ropesa'ya vasıl oldu
ğunu ve hükumet kuvvetleri!e 
verdiği ~ir muha:-ebede birçok 
mitralyöz ve mühimmat iğti

nam ettiğini ve hükumet kuv
vetlerine ikiyüz kadar telefat 
verdirdiğini yazıyor. 

T riyano, 29 ( Radyo ) -
lnın muharebesi, asilerin yeni 
bir taarruzu ile tekrar başla

mıştır. Hükumet kuvvetlerinin 
bulunduğu cepheye firar eden 
bir asker' asilerin mühim 
mikdarda telefat verdiğini söy
lemiştir. Bu asi firarı, kendi
sinin mensub olduğu 135 ki
şilik bölükten 107 sinin ölü 
ve yaralı olduğunu; askerler 
arasında hoşnutsuzluk başla· 
dığını , şeflerinin kenJiierini 
aldatmış olduklarını, bugün· 
!erde birçoklarının halkç.ı cep· 
heye kaçacaklarıııı bilairıniştir. 

Hükumet kuvvetlerinden bir 

asilerin bir resmi geçidi 
kol, Epinar'ı zaptetmiştir. Muh
telif mevkilerde çarpışmalar 
olmaktadır. Hiçbir taraf kati 
netice elde edememiştir. 

Madrid, 29 (A.A) - Hü
kumetin iyi bir membadan 
öğrendiğine göre, lejiyon et
ranjer kıtaat arasında isyan 
çıkmış ve hunlar şeflerini kur
şuna dizmişlerdir. Lejyon et· 
ranjerin halkçı cepheye geç
meleri muhtemeldir. 

Madrid, 29 (Radyo) - Cu
murreisi Azana Avalahare ya· 
kınındaki hükumet kuvvetlerini 
ziyaret etmiş ve asker tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. 

Burgos, 29 (Radyo) - Ha
vas muhabiri, ihtilalcilerin ka
raya asker çıkarmasından kor
kan hükumet kuvvetlerinin 1 

sahilleri sıkı bir tarassut al· 
tında bulundurduğunu ve tah
kimat yaptığını bildiriyor. 

iptidai maddelerin yoklu
~undan, birçok fabrikalar ka
panmıştır. Hükümct, yen; işgal 
eylediği mevzileri tahkim et
mektedir. 

Barselon. 29 (Radyo) 
limandaki Yugoslav gemisinde 
bulunan mahkumlar, askeri 
mahkeme tarafından muhake
me edileceklerdir. idamlar, 
bundan böyle Krokoç kale
sinde yapılmıyacak ve hiik
mün infazı sırasında halk ha
zır bulunmıyacaktır. 

Burgos, 29 (Radyo) - Es· 
trama_dora cephesinde, ceneı al 
Yak ispanya - Portekiz hudu
dunu tamanıile temizlemiştir. 

Siyera Morenada' da hiiküınet 
kıt' alan kalmamıştır. 

Asilere mensup tayyareler 
Madrid' deki tayyare karar
gağını bombardıman etmiş

lerdir. 

Resmi bir habere göre ası

ler İrun'a iki kilometre mesa
fede kain Behoviyo'yu almış

lardır. Bu suretle hükumet 
kıt'alarının San Sebasticn ve 
İrun ar~sındaki irtibatları ke
silmiştir. 

Paris, 29 (Radyo) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

lspanya'ya ve Barselon'a 
gitmiş olan Fransız komünist
leri murahhasları ile İsveç mu· 

Lizbon, 29 (Radyo) - Asi
ler _!a!afından işgal edilmiş 
olan lspanyol eyaletlerinde 
hükumet tarzı tesbit olunmuş
tur. Bu idare askeri bir dik
tatörlük şekli olup amel~ te
şekküllerinin lağvını amirdir. 
Grev kat'i surette yasak v-:. 
cürümdür. Müsadere edilmiş 
olan bütün asilzadeler emlaki 
eshabına iade edilecektir. Zi
rai ıslahat programı da ilga 
edilmiştir. 

Burgos hükumeti, Faşizm 
esasile idare edilen:devletlerle 
azami yakmlık tesis edecek 
ve Madrid hükumeti tarafın
dan akdedilmiş bütün mua
hedeler hükümden iskat edi
lecektir. 

Kraliyetin iadesi için ara
yı umumiyeye müracaat edi
lecektir. 

Madrid, 29 (A.A) - Ame
rikanın Madrid maslahatgüzarı 
sefarete ait resmi bir mektu
bun s~nsör tarafından açıl· 
masıı11 ispanya hükl:meti nez
dinde bir kere daha protesto . 
etmiş ve hariciye bakanı özür 
dilemiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Sos
yosyalistlerle Tradounioncular 
ispanya işlerine ademi müda
hale siyasetine müzaheret gös
termeyi kat'i surette kararlaş

tırmışlardır. 
Roma, 29 (A.A) - Bugün 

neşredilen bir emirnamede ls
panya'ya silah, mühimmat, 
harp levazımı tayyare ve tay
yare parçaları ihracı veya 
transiti yasak edilmektedir. 
Bu yasak mevcud mukavele
lerde şamildir. 

Londra, 28 (A.A) - lspan
ya' nın vaziyeti treydunyonlarla 
amele fırkası liderlerinin son 
günlerde yapmış olduklan top
lantıların en mühimleri olan 
bugünlerdeki içtimalarında mü
zakere edilmiş1ir. 

Attele riyasetinde yapılan 
toplantıda llkteşrin ayında 
Edimbourgh 'da amele fırka
sının aktedeceği kongreye icra 
merkezleri tarafından verile
cek siyaset projelerinin esas· 
ları tayin edilecektir. 

Zannedildiğine göre, ekse
riyet ademi müdahaleye taraf 
tardır. Ancak ufak bir ekalli
yet hükumete müzaharet edil
mesini istemektedir. 

Hendaye 28 (A.A) - Se
ville radyosu T crueli muhasara 
etmekte olan hükumet kuv
vetlerinin bir taarruza geçmiş 
ve fakat püskürtülmüş olduk
larını bildirmiştir. 

Guipuzcoa eyalctinJeki hü
kumet milisleri cephesi ted
rici surette milliciler tarafın

dan ihata edilmiştir. 
Almirante Cervera kruva

zörü ise San Sebastien'in üs. 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

87 3 Alyoti birıı. 8 7 5 17 50 
698 K, Kazım 8 50 14 50 
502 M. J, Taran. 8 375 14 25 
340 H. Alyotil 9 25 16 
256 Koope. itti. 10 16 
132 T. Oebbıts 6 75 12 
112 S. Süleyma. 10 875 11 
91 J. Taranto 10 13 
76 S. Gomel 10 · 14 75 
75 A. R. üzüm. 10 75 12 
57 C. Alanyalı 9 14 
55 Albayrak 8 875 ~3 50 
53 P. Paci 8 12 25 
49 Vitel 10 50 13 
46 Y. 1. Talat 10 75 14 
28 Beşikçi z. 11 50 11 75 
10 S. Emin 9 12 50 
3453 

30586 
34039 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1599 Tütsü ile T. 6 50 12 
251 Y. Talat 8 375 8 50 
214 Ş. Remzi 8 75 9 20 
140 Ş. Riza H;ılef. 7 75 11 
100 E. Rodite 7 75 12 
66 F. Paker 8 8 

55 M. J. Taran. 8 50 11 
50 B. Franko 8 50 8 50 
49 S. Süleyma. 7 11 50 
31 H. Şeşbeş 11 50 11 50 
2559 

16661 
19220 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

164 Arpa 3 625 
14 Kumdarı 4 375 
20 B. pamuk 43 75 

K.S. 
3 625 
4 375 
43 75 

Sovyet Rusya 
ve Sosyete 

Rusya, raporunu 
verdi 

Cenevre, 29 ( Radyo ) -
Sovyet Sosyalist cumhuriyet· 
leri ittihadı, Cemiyetiakvam 
nizamnamesının tadili hak
kındaki tekliflerini genel sek· 
reterliğe göndermiştir. 

Sovyet Rusya, bilhassa 16 cı 
maddenin şiddetlendirilmesini 
tavsiye etmektedir. 

Bir yolcu tayya-
resi düştü 

8 yolcu ile dört 
pilot kayıp! 

Londra, 29 (Radyo) -Lon· 
dra (Yeriz ban) seferini yapan 
büyük İngiliz tayyarelerinden 
(Emperyan Erras Des) adlı 
hava sefinesi, İran körfezinde 
denize düşmiiş ve kaybol-
muştur. Tayyarede 8 yolcu ile 
dört pilot vardı. Basra' daki 
f ngiliz harp tayyareleri, bu 
tayyareyi aramaktadır. 

... .-ıa;:ııilmlmarma .. _. ...... 
tündeki hüküme'te aid liman· 
lan bombardıman etmektedir. 

Milliyetçilerin hava kuvvet
leri Madrid hiikumetinin elin· 
de bulunan yegane silah fab
rikası olan Tole'de silah ve 
mühimmat fabrikasını bombar· 
dıman ve tahrib etmişlerdir. 
Guadarrama cephesinde Mar· 

kisistlerin üç tayyaresi diişü· 
rülmüş üç tanesi de ihtilalci· 
lcre iltihak etmek üzere Mad· 
rid tayyare meydanından kaç· 
mıştır. 

Dün saat 13 le Milliyetçi· 
lerden miirckkcp bir kuvvet 
Cordoba eyaletinde kain Pal· 
madel Rioyu zaptetmiştir. 

Markisist müfrezeler şiddetli 
bir mukavemet göstermişlerse 
de sonunda bozulup dağılına· 
ğa ve birçok ölü bırakıp kaç· 
mağa mecbur olmuşlardır. 

t 
t 



Sayfa S -------------------------ANl\DOLU r • 

Birinci Frans va ' Orta Avrupa'da 
bir tehlike var. 

Afyon'dan lzmir'e 

BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA 
~~~~--------~~~~~~ 

Çeviren: F. Şemseddin Ben/loğlu Af ·ı A Mı 

Ş ık ,. h . . d k 1 k manya ı e vusturya ve aca-
ar en ın ze ırın en urlu ma . • , • 
için altın suyu içermiş.. rıstan, ltalya nın yardımı ıle Çe-

Ses yok; 
Her Türk siperde bir ok, 
Karanlık, zından 

• 

Ve.. Yalnız süngüler çıkmış kınından. 
Bu ordu, 
Bir hücuma hazırlanıyordu, 
Otuz Ağustos bin dokuz yüz yirmi iki 
Atatürk'ün sesi yükseldi: 

ORDULAR 
bırbirlerini seviyorlardı. Bu - Evet, dedi. Bu darbıme- ilk hedefiniz, Akdenizdir ileri. ~
0~ınanda tesadüf ediyorlar, Kral güldü ve: koslovakyayt paylaşacaklarmış/. 
Zden Şambord büyük bir sel çok kuvvetli ve doğru bir Hayır • deniliyor. Çek milleti ortadan Birden bire at. 

tay oluyordu. darbımeseldir! kalktıktan sonra bu olabilir I Iılar 

n sonra, dördüncü bir aşk yemek sofrasının etrafına Çekoslovakya hükflmetinin patlak veren büyük ihtilal, landılar. 

!
r:'akat kralın Fransovaz An'· Hemen kaba fakat temiz Kanat· 

l~a yaşamağa başladığı gö- çöktiiler, vergilerin ağırlığı ve başına bir çorap örüldüğü bütün esir milletleri yerinden Gükremiş arslandı her nefer: 
\Jyordu. Bu aşk Matmazel çoklı1~,J hasebile daha fazla hakkmda merkezi Avrupa si- oynatmağa başlamıştı; yalnız Boğacaktı düşmanı, Akdeniz'de bu sefer! 

al Her taraf kan, 
ard'ın aşkıydı. yiyecek levazımı dlizemedik!e- yaset alP.minde kuvvetli bir Çek'ler. bundan birşey anlıya- Kudurmuş gibi volkan 

* * * rini itizar makamında söyle- kanaat vardırj Çekoslovakya- mamışlardı, çünkü iki asır sü- Yer gök, ateş 
l' CŞrinievvel rüzgarı kraln, diler. • nın Almanya ve İtalyanın yar- ren bir zulüm ve istipdad, Çek Uçan şerapneller, ruha eş. 
tnuna kömür ocaklarından ı - Kralımız, çok eli açık- dımı ilt:/ Almanya, Lehistan, milletini adeta mahvetmişti. Tüfek mitralyöz sesleri 
nık kokusile yağmur koku- tır; memlekete büyük ve süs- Avusturya ve Macaristan ara- Çek dili şehirlerde unutulmuş, Zehirli gazlar tıkarken nefesleri, 
tı getirdi. Bir saattanberi lü saraylar yapıyor, fakat bun- sında taksim edileceği söy- sadece köylerde o da gizliden Dönmek ~1ok Tanrım, diye bir nara a:tık, 
dan vazgeçmiş ormanda do- lar kendisine çok bahalıya lenmektedir. gizliye vardı. Düşmanı önümiize kattık; 
Şıyordu. mal oluyor. Kral altın işlemeli, Bu rivayetin ne kadar doğ- Çek lisanında yazılmış olan ilk geldik, son gideceğiz diye haykırdık. 
Artık akşam oluyordu. Ufuk- incili ve gümüşlü clbisder ru olduğunu bilmiyoruz, fakat kitaplar ve iki asır evel mey- Ateş püskiirdü bataryP!arımız 

~,ta da kalın ve kara bulutlar giyiyor, adamları da böyle. tatbiki imkanı olmadığına kat'i danlnrda yakılmış ve Prağ'rn Ta Kadifckale' den duıuldu naralarımız. 
1,.. z İ tt · · A ll. d Kadın, kız, genç, ihtiyar; hep birlikte sava<:tık 
5dıb duruyordu. avallı kral spanya' dan yeni sure e emınız. şa~ı a vere- meşhur üniversitesi ve kiitüp- " 

• 

• 

O ğ . · f ·ı· k ·1 · • · d Biz A'-·on'dan lzmir'e, onbeş günde . ulaştık. ~ rınanın içinde bir kömürcü geldi; hapisten yeni kurtuldu. ce ımız tası at, arı erımızı e hanesi de yıkılmış ve yağma 'J 
~tıl"b D" l k. Ş lk t f bizim kanaatimize celbede- d"I . t' 1 /zmir: Hadi Can Balkan ; u esi kralın gözüne ilişti ıyor ar ı, ar en ara ın- c . ı mış ı. \. J 
fıe: dan içirilen . zehirin tesirine cektir. 10 Nisan 1B10 Avusturya ,-~~~~---_____ ..,.. __________ _. _____ ,, 

- Heyi. Diye seslendi. karşı koymak için kralımız al· Çekoslovakya, istiklalini an- imparatorluğunun en parlak j A d 'd • • 
~-Kralın bu hitabına hiçbir tın suyu içiyor. Fakat zavallı cak edebiyat ve sporu saye- bir devri! Avusturya impara- 1 y 1 n a 1 n CI r 
b~ab verilmedi. Kral, atını halkın da tüyleri baştan başa sinde kazanmış bir memleket- torunun kızı Fı;ansa imRarato- - ------
L .. ıbt Çam ağacına bağladı, ku- yolundu. Halkta arbk verecek tir. Bu memleketin tarihin en rile evlendi, Avrupa bu iki 116 h [ r.• k [f 
111 eye doğru yürüdü. başka birşey kalmadı. Vergi mühim safhaları şun'apdır: müstebid kuvvetin eli ve kolu lYl.Q SU neı lS Ve Te 0 e geçen Se-
L· l\ulübede bir kadın iğilmiş almak için halkı soymak la- 4 Teşrinisani 1346 bugün bağlı gibi. 1 • b t[ d •• k •• d" K • 
r-ııt halde ocağı üflemekte idi. zımgeliyor. • ' Prag'ın tal'ihinde en büyük Fakat bu sıract. a .Çek'le.r 

1
neve nlS e , e • UŞ Un U• r • Oml.S-

1\ral b k d Kral alaylı bir tavırla: bir bayramdır: Bohemyanın d Ç k h l d b / d k d / k d u a ına: k 1 b" · · K ı rl · arasın .~.· . e .. ;. şe ır erın e_ ır VOnCU ar an Sl a"'yet e l me fe ır. 
- Ormanda yolumu şaşır- - Haydi canım, çömlekler- ra ı ırıncı are Koma ım- ruh değışıklığı var : Bazı kını-

1 

, 
ı"' 1 d kl b' k 1 k d paratoru intihap edilmiş ve f "' ·•ı. yi kadın [mrada bu e sa ı ır aç a tın e fi a- scler aralarında gizli bir dil Aydın, {Hususi)-,,. Havala- iyileşmektedir. lk önce 706,5 

111L. h h F 'd d M" bu küçük krallık Avrupanın • 

~-.şaın bir çorba içebilı"r ve a er ransız a var ır. u- kullanıyorlar, yabancılar ya· rın müsaid gitmesi poyraz kuruştan açılan piyasa şimdi 
at b b ,. " d" B d siyasi merkezi olmuştu. a ilir miyim?. a.aga e ıyorsunuz. ura a nında gene Almanca konuşu- rüzgarının devam etmesi incir 9,5-7 arasındadır. Bunda ma-
D d h · · b" k ? Zaten Bohemyada fikir se-iye sordu. a a ıyı ır şarap yo mu.· yorlardı. Bu hareket en ziya- mahsulünü gittikçe iyileştir- im iyileşmesinin de büyük 
v D d" viyesi yüksekti, üniversitenin 

ı. l\.Öy)ü kadın, kralı baştan e ı. de gençlik arasında göze çar- mektedir. Bundan sonra piya- tesiri vardır. 
•~ bir eşi eşi sade Paris'te var-
b~itğı süzdükten ve tehlikesiz Oduncu gözlerini kırıştırdı pıyordu. saya arzolunacak ürüne her .. Yalnız müstahsil ve tüccarı 
ır k dı, cihanın talebesı Praga ge- b k d d 1 d 1 

l imse olduğuna hükmettik- ve: Gençlerin bu köylü dilini a ım an a.ıa iyi, aha iri sıkan zınir komisvor.cularının 
JCtı y k d E liyordu. Bu tarihte sara)'da d h l k ~ sonra: ~ o ostum yok. ğer bu kadar sevmelerinin sebebi ve a a temiz o aca tır. çıkardıkları fatura!ardaki mas· 

- H h ı D d' F k beni haber vermezseniz, dün bir resmi kabul yapılıyordu Bu yıl incirler daha iri ve f k k b kl d ~ b ay, ay. e ı. a at, ve herkes biliyordu ki .fngiliz ne idi? O zaman için buna ra ye ununun a arı ığı ır. 
'~t a içmek için kocamı bek- kralın avından kaçırdığım gü- budalalık diyenler çok oldu. temiz olmasına rağmen ürü- Satıcı fzmir' de şu masrafları 
ltıek lazımdır, dedi. zel av etleri vardır beraber sefiri, kendi kralı için Çek F •~ b Ç 1 nün tam gelişme zarnanında 'd 5 l k 1 v prenseslerinden birini zevce al\ at me} danda ir ek mi - ö eyor. ira omisyon, 

les'_'ral, kulübenin tek iskem- yeriz! olarak istiyordu. leti vardı, katliamlardan kur- devam eden sıcaklar ve lodos lira simsariye, 8 kuruş çuval 
a ıkne oturdu; fakat karnı çok - Size başım üzerine yemin Fakat.. Bu şa'şaalı devir uzun tulan 300,000 Çek, bu tarihte 1 neticesi rekolte geçen yıldan nakliyesi, 12 kuruş çuval 
cı ınıştı. ederim ki kral bunlardan hiç üç milyonluk bir millet halini 

1 

biraz aşağı olacaktır. masrafı. 
"''"h h b l sürmedi, onyedinci asrın baş- l V Pı"yasa buralarda gı"ttı"kçe 1 •'iı ayet ortalık ka d kt a er a mıyacaktır. " mıştı. e, milli dil, o zaman h" l "d · s·· h · s , rar ı · an langıcından itibaren kara gün- _ n ısar ar ı aresı ur anıye-

~llra oduncu kulübeye girdi. - Kral zaten fena bir !er birbirini takibe başladı. hayalperver sanılan bir iki ki- Bugün den itibaren Ortaklar'a kadar 
y ~ısına ne yaptığını ve bu adam değildir. Hatta çok 8 teşrinisani l620 küçük şinin himmeti ile doğmakta 1 her istasyon<la hurda müba-
a ancının kim olduğunu sordu. iyi kahramandır. Fakat biraz Bohemya krallığı onbes sene- idi. j B [ yea etmek Üzere teşkilatını 
l<ad · · ı Od d l" · k k s · A d l 1 a yramı nası h ı M b b c ın vazıyetı an attı. un- e ımsırc tir; şiınarı ·tır. onra denbcri Alman, Avusturya, z zaman için e isan a im- 1 azır amıştır. Ü ayeata l'· 

\J krala: kendi yularını kadınların eline Macar ve İspanyollardan mii. leri Çek dilinin gizli bir gra· Kutlulıyacağız? gün (Yarın) başlanacaktır. Na· 
bu--:- Hoşgeldiniz, dedi. Fakat vermiştir. Fakat ne olursa ol- rekkep bir düşman karşısında merini tertip ettiler. Çek ta- -Başı 1 inci sahifede- zilli'de 3 kuruş 65 santim, 
b ıskemleyi bana ver. Bu sun iyi bir kraldır. Onu de- cesurane müdafaa ile llıeşgul- !ebesi de, Çek dili ile milli komutanlığın ~alısi)ctiııde orılııııııı· Ortaklar'dan 3 kuruş 95 san· 
.. ~~a mahsustur. Malum ya ğiştirrnek hiç aklımızdan geç- dü. Vaziyet çok feci idi: Son hislerini terennüme başladılar, zu damlı) acakl:mlır. :Saat 9,30 ıla timden satın alınacaktır. Bu 
ı~~derıkr.~s kendi evinde sul- mez.. kuvvet olarak silahlandırılan milli şiirler, destanlar meydan Atatürk heykeli dibinde lmbiiniin yıl hurda biraz fazladır. Sonra 

., .. 20,000 ko"'ylu·· Pragv ı kanlarının almağa başladı. ıadlıi 'e a~keri manası tcbariiz lzmir'de hurda i.izerine 4-4,5 
ı·ııirile<"ek, nutuklar \t'ril cı:ck, ıc-

son damlasına kadnr dökerek İş bu kadarla kalmadı, ül- ztıhiirat )apıl:ıl'ak , c Lıınl:•rı şanlı kuruştan alivre satışlar yapıl· 

İ~rnir arsıulusal altıncı fuarı mUnasebetile kü'
tUrparkta bütün dünyaca tanınmış büyük 

KLUKEFSi SiRKi 
F' Uarın resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKi 
hu~u~us~si trenle Kösten.ceye ve oradan 6000 tonluk 

usı bır Türk vapui·ile lzmire g<'lecektir. 

KLUKEFSi SiRKi 
40 b" "k . Vahşi uyu vagondan ıbaret olup 100 adet muhtelif 

lanı hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, aslanlar, kap
ınü rk, Qyılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan 

re keptir. 

müdafaaya yemin etmişlerdi. kücü Çekler biitün ecnebi erlerimizin ~eı,:iı rc~mi ıakip ede- ınıştır. Bu itibarla inhisar ida-
Ve, kendilerine her cihetten memleketlerde, Viyana, Layp· t·ekıir. resinin piyasaya çıkması miis· 
ve son derece faik kuvvetler zig, Roma, Paris ve Londrada "'*• tahsili çok sevindirmiştir. 
kar~ısında tek nefere kadar ~ütGphanelerde, evrak hazine- I1ııgiiıı ıanarc hıı) raıııı ile lııt· 

l · d rncılık lıaftıu•ı da başluıııı~ Lulun-
vatanlarını müdafaa tttiler: erııı e çalıştılar, vesikalar ve ın:ıkındır. llıl\a kurumu, lıııfta İ\İll 
Bundan sonra tarihin pekaz notlar topladılar, senelerce .sü-
kaydettiği bir siyasi facia ba - ı en bir gayreti-:, birçok mu-
ladı, Bohcmya Avusturya'nın harrirlet tarafından bir "Bo-
sert ve zalim idaresi altında hemya tarihi,. meydana çıka-
baştan başa yağma ve tahrip rıldı. Ve bundan sonra da, 
edildi, büyük katliamlar yapıl- edebiyatı, grameri ile kuvvetli 
dı, sağ kalanlar da istisnasız bir Çek dili sahneye girdi. 
olarak harb esiri sayıldılar. Bu, gök gürlemesi gibi bir 
O kadar ki her kasaba ve tesir yaptı. Şanlı bir mazi, ya-
köydc ziraat için Iazımgelen zılınış bir tarihi ve.. Kitabı, 
insanlar adedi tayin edildi, sahnesi, ananesi ile üç mil-
bundan fazlası, küçük yaştaki- yonluk bir millet : 
!erle ihtiyarlar da dahil oldu- - Varım ve yaşıyorum! 
ğu halde kılıçtan geçirildi. Diye medeniyet alemine mev-
Zulüm o kadar ileri vardı, ki cudiyet haberini vermişti. 
nihayet diğer devletlerin mü- Avusturya bu sesi boğmak, 
dahalesini mucib oldu, kalan- bu ıne~cudiyeti f'Zınek "için 
lnr da ancak bu sayede öllinı- yeniden kudurdu, her zulüm 
den affedildiler; fakat zuliim ve istibdad vasıtasına baş 
durmadı, iki sene içinde vurdu. - Sonu yarın -
33,000 aile Almanya ve Avus- • 1\T b ı 
turyd1nııı en çorak yerlerine l lYÖ etçi eczaneler 
tehcir edildiler! Bunların da Bu akşam Kemeraltında Hi-
bir kısmı yollarda mahvol- lal, Karataş'ta Santo, Keçeci-
dular. ler'de Yeni İzmir, lrgadpaza-

Temmuz 1789 - Fransa' da rın'da Asri eczaneleri açıktır. 

J.ir pro~ram iıazırlaını~tır. Esuııfa 

\C nakil ,·:ı ılal:ırına fi~ler dıı~ıtıl

ını~tır. lfozl'l lı• tı•vzi cılilı•ı:cktir. 

:\lc!.tcplt•rılc Lıı iş için kollar c

ı;ilcrektir. 

Hu~iiu fznıir hali. ınııı ı;atın al

ıl ıi>ı sekiz tan arı·ııin '"l konma c •• 

nıcra~iıııi Jı· yapılııPaktı. Fakat s'·· 
riileu liizııııı tlzeriue lıu mcra•İııı 

Cunıuriyct lıa~ramına Lırakılını~tır. 

* ı;: * 
Fener alayı 

Bu akşam saat 20,30 da 
kışlada toplanacak olan kıt'
alar tarafından müştereken 

muazzam bir fener alayı tertib 
edilecektir. Alay, kışla öniin· 
den ha•eket edecek Birinci 
kordonu takiben Atatürk hey
keline gidecek ve burada bir 
tur yapdıktan sonra lsmetpaşa 
bulvarı, Mezarlıkbaşı, Kemer· 
altı caddesin~n Göztepe yo
luna çıkacak ve Karantina 
hastanesi önünden dönerek 
gene kışla önüne gelecek, 
burada dağılacaktır. 

Şild maçları 
Başlıyor .. 

Bugün Halk sahasında saat 
16,30 934 - 935 C. H. P. 
~ild maçlarına başlanacaktır. 

Evclce tanzim edilmiş prog· 
rama göre müsabakalar K. S. 
K. · Burnava takımlarının kar
şılaşmasile başlıyacaktır. Oyu· 
nu Altay' dan Fehmi idam 
edecek, yan hakemlik vazife
sini de Altınordu'dan Musta
fa ve lzmirspor' dan Sabrı gö
recektir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı -

• 

Elhamra Sineması arkasında 
No. : 55 

T clefon : 3479 

• 



• 

.. Sayfa 6 ---------------------ANADOLU ____________________ _ 
ltalya Ordusunun Terfi eden ku- Afganistan 

maİ1evraları. ma_nd __ ~?~arımız Ha_ric_i~~---n_azırı 
Telef on sirketinden: 

..!» 

Fuarın telef on servisi 

Krala, dün ecnebi ataşemiliter
leri de takdim edildi. 

r . 

Jtalgan 
Avelino, 29 (Radyo):- Bi

rinci kırmızı ordu Opede
Orfcrto hattı üzerinde ikinci 

mavi ordu üzerine taarruza 
geçmiştir. Miranel-Roka- San 
f eliçya üzer indeki harekat ta· 
lik edilmiştir. 

Maviler, şimdi taarruzdan 
müdafaaya geçmişlerdir. Mavi
lerin hareketi, kızılların hare
ketini esaslı suretle eşkal ede
cek mahiyettedir. 

Avelino, 29 (Radyo) - Ve
liahd tarafından idare edii-
4 

mekte olan maviler, yeniden 
taarruza geçmiş ve kırmızı 

kuvvetleri ric' ata mecbur et· 
miştir. Kızıllar şimdi müdafaa 
halinde ve mavilerin ileri ha-

Arnavutluk'ta 
bitaraf 
kalıyor muş! 

.. pw 

• 
askerleri 

reketini durdurmağa çalışmak
tadırlar. 

ltalya kralı man~ra saha
~ında kumandanlarla manev-
ranın tezleri üzerinde müna
kaşalar yapmıştır. 

Krala, ecnebi alaşemiliter
ler de takdim edilmiştir. 

Avelino 29 (Radyo) - M. 
Mussolini, Bezaça cebhesin-
deki kıtaatı teftiş etmiş ve 
bu meyanda traktörlerle yeni 
sistem topları gözden geçir
miştir. Teftiş uzun sürmüştür. 

Roma, 29 (Radyo) - Af
ganistan harbiye bakanı Ro· 
maya gelmiş ve hiç durmadan 
Napoli'ye geçm:ştir. Bakan 

ltalyan ordularının manevra

larında hazır bulunacaktır. 

Mısır' da 
• 

lngiliz Hava 
Karargahları. ___ ........ .. ..... __ 

Tiran, 29 (Radyo) - Ar· Mısır'lılara 
navutluk hariciye nazırı Arslan 
Bey, Fransa'nın Tiran sefirine Teslim edilecek! 
verdiği cevabi notada, Arna- Kahire, 29 (Radyo)-10 bin 
vutluğun İspanya isyanında asker alabilecek genişlikte kış-
bitaraf kalacağını bildirmiştir. laları havi Mersayı • Matrah 

Musso/ini tayyare karargahı, 16 Eylt1lde 
Mısır makamalına teslim edi

/ talyan ordusuna lecektir. 

hitab edecek Habeş - İtalya harbı dola-

Roma, 29 (Radyo) - Ya
tın (Bugün) saat 19 raddele
rinde (Avelino) meydanında 

bir toplantı olacak ve Mus
solini, bu <"Snada İtalyan or· 
dusuna hitaben mühim bir 
söylev verecektir. 

Dr. Gobels 
Venedik 'de .. 

Venedik, 29 (Radyo) - Al
manya propaganda nazırı Dr. 
Göbels, bugün buraya gelmiş 
ve Italya propağanda nazırı 
Dino Aliferi tarafından karşı
lanmıştır. 

Göbels'c bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Göbels Venedik 
sergisini gezecektir. 

Tavukçuluk 
kursu açılıyor. 

Vilayetimizin birçok kaza
larıııda tavukçuluk koopera
tifleri teşkil olund~ğunu yaz
mıştık. Bu kooperatiflerin mü
dürl<'rİ için Burnava ziraat 
mektebinde bir tavukçuluk 
k\lrsu açılması takarrür et
miştir. Burnava ziraat mekte
binde inşa edilmekte olan 
tavuk istasyonunun inşnatı 

biter bitmez bu kurs açıla

caktır. 

yısile Mısır - Trablm; hudu-

duna gönderilmiş olan lngiliz 
askerleri de o tarihte geri 
çekileceklerdir. 

Bulgaristan' da 
Sari hastalığa tutu
lanlar evlenemiyecek 

Sofya, 29 (Radyo) - Ver
çerna Omberbuğ gazetesine 
göre, sari hastalıktan ari ..>l· 
duklarını müteaddid doktor
ların raporlarile isbat edc
miyenler hiçbir veçhilc evle
nemiyeceklerdir. 

M. Hul 
Vaşington, 29 (Radyo) 

Reisicumhur M. Ruzvelt seya: 
hati esnasında kendisine veka-

let etmek üzere Amerika hari
ciye nazırı M. Hul'u selahi· 
yettar kılmıştır. 

Katil kimdir? 
Aydın, (Hususi) - Diin Ka

rncasuyun Y cniceköy civarında 
bahçe damında oturan Ali 
karısı 45 yaşında Ayşe tn· 
banca ile vurulmuş bir halde 
çardakta ölii olarak bulun
muştur. Zabıta failleri ara
makta ve cinayetin sebebini 
meydana çıkarmağa çalış
maktadır. 

Askeri terfi ltalyan manevra. 
listesi tasdikten farını takibediyor. 
cıkmak üzere.. Napoli, 29 (Radyo) - Af-
, ganistan kralı Zahir Hanın 

Ankara 28 (Telefonla) amucası ve Afganistan harbiye 
Yüksek tasdika arzedilmek nazırı, refakatinde erkanıhar-
üzere İstanbula gönderilen as- biye reisi olduğu halde ltal-
keri terfi listesi henüz buraya yan mcnevralarır.ı takib için 
gelmemiştir. buraya gelmişlerdir. 

Söyiendiğine göre Korge· 
neral Asım Gündüz, Orgene· 
ralliğe; Tümgenerallerden Ke
rameddin, Muzaffer ve Galib 
Korgeneralliğe, albaylardan 
Feyzi ve doktor Hafız Emin 
generalliğe terfi etmişlerdir. 

Bundan başka Milli Müda
faa Vekaleti kanun şubesi 

müdürü Cemil, Zat işleri mu
amelat müdürü Şehabcddin, 
inşaat şubesinden Şeref te bi
rinci sınıf miralaylığa, askeri 
temyiz heyetinden Şakir, üçün
cü dereceden ikinci dereceye 
seferberlik şubesinden İsmail, 
hava müsteşarlığından Nuri 
beşinci dereceden dördüncü 
dereceye, doktor yüzbaşı Asaf, 
Galib, f smail, Ahmed, Sabri, 
lsmail Tevfik, Nuri Om~r, 
müsteşarlık mahkemesinden 
Tevfik binbaşılığa, İstanbul 
kumandanlığı hakimlerinden 
Necdet te yüzbaşılığa terfi 
etmişlerdir. ----.. 
Uluslar 
Sosyetesinde. 
Türkiye'yi temsil 
Edecek murahhas 
Heyet tesbit edildi. 

lstanbu\, 29 (Hususi muha
birimizden ) - Cemiyeti ak-

vamın 18 Eyliilde yapacağı 
toplantı da, Hariciye Vekili-

miz doktor Tevfik Rüşdü Ar as, 
Dahiliye Vekilimiz ve Cumhu-

riyet halk partisi katibi umu
misi Şükrü Kaya, Milletler 

cemiyeti daimi mümessilimiz 
Necmeddin Sadık ve Riyt:seti 

cumur umumi katibi Hasan 
Rıza hazır bulunacaklardır. 
C~miyeti akvamın bu toplan
tısına büyük ehemmiyet veril
mektedir. 

İnhisarlar 
Misket üzümü 
Almağa başladı .. 

İnhisarlar idaresi tarafından 
çekirdeksiz şaraplık üzümlerin 
mübayeasına devam olunmak
tadır. Dün de Burnava hava· 
!isinde kilosu dört kuruştan 
misket üzümü mübayeasına 
başlanmıştır. inhisarlar idaresi 
şimdiye kadar onbin kilo çe
kirdeksiz üzüm almıştır. Bu 
üzümler derhal Şehitlik fabri
kasına getirilmiş ve şarap 

imaline başlanmıştır. 

Tepecik'teki evler 

Hava postaları 
9 eylülde seferlere 

başlıyacak 
Ankara, Istanbul ve İzmir 

arasında işliyecek olan hava 
postaları için HatkJPınar' da 
hazırlanan hava istasyonu in
şaatı bitmek üzeredir. 

istasyonun açılma töreni 9 
eylul bayramında yapılacaktır . 
O günden sonra, Ankara, 
İstanbul ve İzmir arasında 
her gün muntazaman hava 
postaları işlemeğe başlıya
caktır. 

2 canavar 
Cocuk! , 

4 Yasında bir kıza , 

Neler yaptılar? 
Aydın, ( Hususi ) - Ger

mencik kamununa bağlı Boz-
köy' de çok çirkin bir hadi!'e 
olmuş, iki canavar ruhlu ço· 
cuk dört yaşında bir yavruyu 
kirletmişlerdir. 

Bozköy'e bir saat uzakta 
çaduda Ölü Mustafa karısı 
Zeyneb 7 yaşında oğlu ve 4 
yaşında kııı Ayşe ile olur· 
maktadır. Geçen Cumartesi 
günü Ayşe ve kardeşi güttük
leri oğlak sürüsünü sulamak 
üzere dereye indirmişler. Bu 
sırada ayni köyden ve çadırda 
oturan Hacı Veli oğlu 14 ya
şında Durmuş'la Ali oğlu 11 
yaşında Mustafa Ayşc'yi ku
caklıyarak dereye doğru sü
rüklemişler, burada zavallı 
yavrucuğu kirleterek bir çalı 
dibinde b~ygın bir halde bı
rakarak kaçmışlar. Ayşe'nin 

kardeşi hemen gitmiş, anasına 
hab~r vermiş, Zeyneb bir saat 
kadar aradıktan sonra Ayşc'yi 
baygın bir halde bulmuş. Muh
tara haber vermiş, Germen
cik'ten yetişen iandarmalar 
suçluları yakalıyarak Adliyeye 
vermişler, Ayşe'yi de Aydın 

Memleket hastanesine gönder
mişlerdir. Hastanede Ayşe'ye 
ameliyat yapılarak hayalı kur
tarılmıştır. 

Güzel bir eser 
Tire ve civarında bulunan 

bütün antikiteler, Halkevi mü
ze kolunun sarsılmaz bir 
çalışmasile Aydın oğullarına 

ait Yahşi bey camiinde topla
nılarak Etnoğraf ya müzesi vu
cuda getirildiğinden. 4 Eyliıl 
936 Cuma künü saat (16) da 
açılma töreni yapılacaktır. 

ııııııuıınııı111111mıııı11111111111111111111111111 
Ucuz, temiz, taze 

ilac ve tuvalet 
' 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 

Busene arsıulusal lzmir fuarına iştirak edecek yerli ve 
hancı firmalara ve fuarı ziyaret edecek kimselere bir kola} 
olmak üzere telefon şirketi panayırda hususi bir konuşma 
konuşturma servisi ihdasına karar vermiştir. 

Telef on servisi bu sekilde olacaktır 
~ 

1-Fuarda her hangi bir firma veya ~İmie ile telefonla 

2 

rüşmek için, evvela 4141 numaralı servis postas 
bulunduğunuz yerden te lefon ederek kim olduğun 
nerede bulunduğunuzu, telefon numaranızı söyledik 
sonra fuarda kimin ile görüşmek istediğinizi ve 
kimsenin hangi numaralı pavyonda bulunduğu 
müracaat ettiğiniz bu servis postasına bildirme 

• kafidir. 
Şirketin bu işe tahsis edeceği memurlar der 

fuarda aradığınız kimseyi bulup telefon başına çs 
racak ve sizin ile konuşmasını temin edecektir. 
Bir de, fuardan şehir ve civarının herhangi bir ab 
sile konuşmak istiyenlcr için de şirket umuma mah 

• ve beş kuruşla işliyen otomatik birkaç telefon po 
· kurmaktadır. Bu postalar iş bankası ve Havagazı p 
yonları civarındaki telefon köşkü içerisinde bulu 
caklardır. 

2 ve 20 kompnmclık ambalajlarda 

bulunur 

Amba laj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan rj-3 markCJsını arayınız. 

Denizyolları işletmesi Mii 
dürlüğünden: 

1 - Bu sene Arsıulusal lzmir fuarını ziyaret etmek istiy 
lere kolaylık olmak üzere 30/ Ağustos/936 Pazar g · 
İzmir'e gelecek olan. Karadeniz vapuru fuarın açık 
lunduğu müddctce lzınir' de kalacak ve ziyaretcil 
ikametine tahsis olunarak yatak ve yemekleri le 
olunacağı gibi vapurun gece ve gündüz kara ile d 
ı udan doğruya irtibntı şatlar vasilasile temin olu 
caktır. 

2 - izmir vapuru lstanbul'dan 31 /Ağustus/936 Pazart 
giinü kalkacak ve 1/ Eylul/936 Salı günli saat 14 
lzmir'c gelecektir. Bu vapur ayni gtinün akşamı 
21 de doğru İstanbul'a hareket edecektir. 

3 - Fuarın açık bulunduğu müddetçe fzmir'de kala 
olan Karadeniz vapurunda yatmak ve yemek yiı 
istiyenlerin şeraiti anlamak için Denizyollcri işletın 
lzmir Acentalığına ve duvar ilanlarına miiracaat e"f 
meleri ilan olunur. 28 30 2 172 

Gümrük muhafaza tah, ru sa 
tın alma komisyonu · 
tinden: 

1 - Örgütümüz ıçın 125 ton laveınerin maden köm 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihalesi 1 
936 pazartesi günü saat 14 de Gazibulvarı Zi 
bankası ittisalinde 6/3 sayılı apartman . üst katın 

2 

gümrük muhafaza alay birinci tabur satın alma 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün kom-

. yonda görülebilir. 
Kömürün beher tonuna (13) lira (50) kuruş ve me 
tutarına (2052) lira tahmin edilmiştir. Eksiltıne 
iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 3. 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
0o de 7 /5 teminaş muvakkatalarını İzmir ithalat ğiİ 
riik veznesine yatırıp alacakları makbuzu ihaleden 
az bir saat evel komisyona vermiş olacaklardır. 

30 4 8 12 1 

Tepecik'te umumhanelerin 
bulunduğu binaların, umumi 
bir dıvarla çevrelendiği ma· 
lumdur. Bu dıvar içinde, 
umumhane olarak kullamlmı

yan birçok evler de bulun
maktadır. Fakat yine ·bu se
beple bu evlerin birçokları 
kiracı bulamamakta ve boş 

bir halde kalmaktadır. 

Vilayete vuku bulan bir 
müracaat iizerine, bu evlerin 
dıvar haricinde kalması için 
Sıhhat müdürlüğünce tertibat 
alınması istenmiş ve muvafık 
görülmüştür. 

Eczanesi ~n~~~~ ~~~~?.:~!~~c~~~~!.n·.ıı., 
Kücük salepçi hanı ~emi_~inden d.iplom~ almış ?i~ mima~a iht.iyacı~ı~ var?ır. 1 

' k d lıra ucrct verılecektır. Vesaıkı kanunıyelerıle bırlıkte ıste.kl 
arşısın a rin Akhisar urbaylığına başvurmaları ilfın olunur. Tayın 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllll tercih keyfiyetleri Bayındırlık bakanlığına aiddir. 30 2 
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lzmir Komutanlığı ilanları Devlet Demiryolları Afyon 7 inci işletme lzmir belediyesinden 
Ms M S Al k · d ••d•• ı•• •• d Bayındırlık sahasında Voro· 

. v. a. . omısyonun an:Beher kilosu· mu Ur ugu"' D en.• şilof caddesinin Şükrü Kaya 
M"kt T h · d"l t h · T · t bulvarı"le Doktor Mustafa En-1 arı a mın e ı en nun a mm emına ı mu- 1 - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 

C l f kk k ver caddesi arasındaki kısmı-insi Kilosu mecmu tutara edi en iati va ate a çesi üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
L. K K S L' K nın belediyece verilecek kesme 
ıra · · · ıra · 2 Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı-u 97700 23229 75 11 75 1742 25 tasla döşenmesi işi 15191936 

n 1 nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza· eden teminat miktarları ve · 
U 131200 15744 00 12 00 1190 00 Salı günü saat on altıda açık 

n teslimat müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
U 2 O 7 eksiltme ile ihale edilecektir. n 79200 9504 00 1 O 12 80 3 - Alınacak balast; cedvelde gösterildiği veçhile altı guruba ayrılmış olup her gurup 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı ayrıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. fşin bedeli keşfi sekiz y5z yirmi 

K l rf 7/ 1 1/936 · 16 30 d liradır. Şartnamesini görmek apa ı za ey ı1 pazartesı ' a 4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları balast mukavelenamcsi, kapalı zarf usulile balast eksilt-
ı üzere baş mühendisliğe ve iş-

11 " 
11 

" " 17 de me şartnamesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. stekliler 
tirak için de altmış iki liralık 41 

'' " 'ı " 17 ,30 da bunları Afyon' da 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen ala- muvakkat teminat makbuzu 
1 Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı bilirler. Ve izahat istiyebilirler. 

veya banka teminat mektubile üç kalem un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı 5 - Eksiltme; 1/9/936 tarihine tesadüf eden salı gu"'nü Afyon şehir istasyonunda 7 inci söylenen gün ve saatte encü-
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı ka- mene gelinir. 3 8 11 194 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda İz- nuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi Kı·ralık EV 
pılacaktır. etmiş bulunacaklardır. 15 20 25 30 2608 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. mı:-trimml!ii'I Köprü tramvay durak ye-
Ocak ve topla- Balsat Muham- Muvakkat 1 · d 681 l k" 4 - .istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 1 Teslim rm e numara 1 ev ıra-

Gurup Bulunduğu hat ma yerleri mikdarı menbede teminat mu··ddetı" Balsatın cı"ns'ı l kt E d h t" ı·· t · t sika göstermek mecburiyetindedirler. No.su ı ır. v e er uru esısa 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki m3 Lira Lira ay ve konfor mevcuttur. Görmek 

ve üçüncü mandelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· Kim. için Köprü bakkalı bay Ah-
E k h med'e müracaat. sikalarile teminat muvakkate ve teklif mektuplarını s işe ir - 40 + 000 1000 1200) 180 4 Ocak kırma _ ____ -----

ihale saatından enaz bir saat evevl komisyona vermiş Afyon 94 + 800 1000 1200 ( balsat lzmir Birinci icra Memurlu-
bulunacaklardır. 20 25 30 5 ğundan: 

Yeni köyden Rifat ve Fer· 
Mst: Mv. sat. al. ko. nundan: 

Kilo 
1500 Koyun eti 
725 Kuzu eti 

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

kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 8/eyliil/936 salı günü saat onaltıda lzmirde 
kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda tyapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 2012 lira 50 kuruştur. 
4 - Beher kilo koyun ve kuzu eti için 35 sığır eti için 23 

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

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

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

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

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

2 - F otinlerin şartnamesini görmek isti yenlerin hergün 

3 

4 

öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
Fotinlerin ilk teminatı (5735) ve kumaşlannki (7500) 
liradır. 
Fotinlerin ihalesi 7/9/936 pazartesi günü saat 11 de 
ve kumaşlarınki ayni günün saat on beşindedir. 

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

......___~--~~~~~~-20~2_s~3_0 __ 5 ______ ı_9 __ __ 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü 

3 Eyliil 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kömürün münakasası Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacak şartnamesi 155 kuruş 
mukabilinde mezkur komisyondan isteklilere verilir. 

3 - Kömürün tutarı 31000 lira olup teminat muvakkatesi 
2325 liradır. 

4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektuplarına 
kanuna uyğun bir şekilde tanzim ederek ihalenin 
yapılacağı belli saattan bir saat evvel komisyona ver-

"-... meleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
1 

- Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş olan kırkbin 
tant! çıplak aleminyon matara kapalı zarfla eksilt 

2 
meye konulmuştur. 

3 - ihalesi 3/ eyliil/936 perşembe günü saat 15 tedir. 

1 
- Şartnamesi 170 kuruşa ko. dan alınır. 

S - ilk teminat 2250 liradır. 
- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

k~nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlikte teklif mektuklarını ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. v. satın alma ko. na vermeleri. 

~ 15 30 15 30 
Mst M ı · "· Sat. Al. Ko. nundan: 

- Her birine. biçilen ederi 19 lira olan 900 ila 1340 
2 tane nöbetçi nıuşambası kapalı zarfla yaptırılacaktır. 

- ~artnamesini 130 kuruşa almak ve örneğini görmek 
3 _ lstiyenlerin hergün öğleden sonra komisyonaJgelmeleri, 
4 _ 

1 
lk te?1inatı 1909 lira 50 kuruştur. 

S _ ;al~sı 23/9/936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
d ksıl~meye gireceklerin kanunun iki ve üçüncü rr ad
l elerınde yazılı belgeleri teminatlarile teklif mektup
arını ihale saatından en azbir taat evel M. M. V. 

sa. al. ko, nıt vermeleri. 6 20 30 20 2484 

il 

111 

Afyon 
Akşehir 

lzmir 
Afyon 

227 + 900 

185 + 000 
186 + 000 

3000 

1000 
1000 

3600 

1200) 
1200 ( 

270 

180 

6 " " 

4 .. " 

iV İzmir 
Afyon 223 + 249 5000 4500 3376 6 Toplama ve kır

ma balsat 

had'ın İsmail ve Celala bor
cundan dolayi mahcuz bulu
nan 140 adet Keçi 31181936 
Pazartesi günü saat 17 de 
Üçkuyularda açık arttırma ile 
satılacak ve muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşi ile 
talip zuhur etmezse ikinci art
tırma 3/9/936 Perşembe günü 

v lzmir 
Afyon 

267 - 282 : 3000 2700 2025 6 .. " ayni saat ve mevkide icra olu· 
nacaktır. % 2,5 tellaliye müş· 

Vl iz mir 
Afyon 400 + 500 

Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan 

8400 8400 

1 - Ankara levazım amirliğine bağlı kıt'a ve müesseselerin 
ihtiyaçları için 1260 ton yerli kok kömürü 3 kok 
kömürünün 3 Eyliil 936 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

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

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

4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerindeki vesaikle teminatı muvakkata makbuz 

ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 

komisyona vermeleri. 15 20 25 30 

Mst. Mev. Satın Al. Ko. nundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 100 ili 

150 bin metre portatif çadır bezi kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 565 kuruşa M, M. V. satın alma Ko. nun-

dan alınır . 
4 - ilk teminat 6875 liradır. · 
5 - Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulatından olacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve vesikalarile 

birlikte teklif mektuplarlnı ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 30 5 10 15 190 

Mst. Mev. Sat. Al. Ko. nundan; 
1 - 100 ton ağır benzin satın alınmak üzere kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 
32500 liradır. Şartnamesi 165 kuruş karşılığında M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınacaktır. ihalesi 
17 /9/936 perşembe günü saat 15 tedir. ilk t~minat 
2457 lira 50 kuruştur: Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 
belgelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatm· 
dan bir saat evvel satın alma komisyonuna vermeleri. 

30 4 9 13 189 

Mst. Mv. sat. al: ko. rs. den: 
1 - Ciheti askeriyece gösterilecek yerde 1415 lira on bir 

kuruş bedel keşifli bina İnşaatı açık eksiltme suretil:> 
münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 16 /Eyliıll 936 çarşamba günü saat on beş 
buçukta İzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 106 lira 15 kuruştur. 
4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret otlasında kayıtlı oldukları vesikalarını 

ve bu işi yapabileceklerine ihaleden laakal sekiz gün 
evvel lzmir Nafıa fen heyetinden alacakları ehliyet
name vesikalarını komisyona vermiş bulunacaklardır. 

6 - Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalarını ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona gelmeleri. 

30 3 8 13 

630 7 Ocak kırma 
bal sat 

teriye aittir. Talip olanların 
muayyen saatte satış mahal
linde bulunmaları ilan olunur. 

Manisa Askeri Satın Alma !:o. nundan: 
Muham- Muvak-

Ginsi Miktarı eksiltmesi 
Un 392 ton kapaİı z. 
Nohut 20 11 açık ek. 

men fi. 
13 kr. 
5 " 

10,5" 

kat temi. ihale günü Saat 
3798 L. 17 / eylUl/936 per. 1 O 

75 " .. .. il 11 

Kuru 32 " 11 11 252 " " il .. 16 
fasulya. 
Bulgur 45 u 

11 
" 11 372 11 18/eyliil/936 cu. 9 

Kuru 18 " " " 2,5 .. 18 il il " •• 11 

soğan. 

Kuru 7 " u .. 12 " 63 " .. il " 17 
üzüm. 

1 - Tümen Manisa merkezinde bulunan kıtaatın senelik 
ihtiyaçları olan yukarıda cins ve miktarları yazılı altı 

kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle münakasaya ko
nlmuştur. 

· 2 - Şartnameleri bedelsiz olarak Manisa tümen satın alma 
komisyonunda görülebilir. Yalnız un şartnamesini 255 
kuruş mukabilinde mezkur komisyondan alınabilir. 

3 ihale günleri ve ~ksiltme usulleri muhammen fiatleri 
ve muvakkat teminatları yukarıda yazılmıştır. 

4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 Kapalı zarfta talipler muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte teklif mektupları münakasanın yapılacağı belli 
gün ve saattan en aşağı bir saat evvel lManisada as
keri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Açık ek
siltmelerde istekliler muvakkat teminatlarile beraber 
muayyen olan vaktinde komisyona müracat etmeleri 
lazımdır. 30 5 10 15 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tankla

rının idari sartnamesindeki fıkrasındaki değişiklik do· 
layısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 144956 lira 76 kuruş olup ilk 
inanç parası 8497 lira 80 kuruştur. 

3 - ihalesi 16 191 936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 750 kuru muka· 

bilinde M. M. Vekaleti satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından fenni ehliyetnamelerle birlikte idari şart
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

191 \ 30 4 9 13 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli "1925011 lira olan 1125000,, kilo sadeyağı 7 Eylül 936 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 11 1443,, lira "75,, kuruş olup şartnamesi 
komisyondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
muhtevi kapal zarfı belli gün ve saattan bir saat evveline 

dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 
22 26 31 6 86 
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Hellenic Lines Fratelli Sperco 
Limited Vapur Acentası 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam - Aınsterdam ve Anvers 
limanları için her ay rnun~
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti75 saat, 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

110RESTES,, vapuru elyevm 
İf manımızda olup 4 eylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktir. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylulde gelip 14 eylulde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 3 
eylulde gelip ayni gün yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCE li
manlarına hareket edecektir. 

Ciirkovaz Bar'ın 
Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 

Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 
bir varyete heyeti getirmiştir. 

Bu akşamdan itibaren 

Cürkovaz Bar'da 
Garbın zengin numaralarını görmek mümkün olacaktır. 

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

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 

ı Beyoğlu vakıflar direktörlü 
ğünden: 

ikinci Abdülhamid vakfı akarlarından Beşiktaşta akaretlerde 
Spor caddesinde 47, 51, 86 numaralı üç evin apartman haline 
tahvili tadilat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon~ 
muştur. Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi, fendi 
şartnamesi eksiltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde aka-
retlerde ikinci abdülhamid vakfi mütevelli kaymakamlağmdao 
alınır. Muvakkat teminatı (1208) liradır. Eksiltme 16 Eyliil 
936 çarşamba günü saat 15 de Beyoğlunda Telgraf sokağındı 
Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde toplanacak ihale komisyO" 
nunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendit 
olmaları ve liakal (10000) liralık bir yapı işini teahhüt edip 
iyi bir surette başardıklarını gösterir resmi yerlerden getire· 
cekleri vesikaları lstanbul başmüdürlüğü heyeti fenniyesincs 
ibraz ile ayrıca vesika alacaklardır. Ancak bu muamelenill 
yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar olması şarttır. Mır 
vakkat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki gün evveline 
kadar mütevelli kaymakamlığı veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılacaktır. 26 30 5 10 142· Port-Sait ve lskenderiye li

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

"HERCULES,, vapuru 19 
eylulde beklenmekte olup 24 
eylulde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 

::::::;:;::=~;;;;;;;;.;;,__;,.. __ ~---iiiiiiiiiiiiim-~ lzmir Ziraat ~ektebi direkto 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasHlda. No. 168 
Umumi Deniz AcentahOı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lulde gelip 5 birinci teşrinde 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. 
~VENSKA ORIENT LINIEN ___ _._______ "NORDLAND,, motörü 

Olivier VE Şürekası 28 aR-ustosta ROTTERDAM, 
Limited HAMBURG, BREMEN, CO-

V apur Acentası PENHAGE, DANTZIC, GDY-
Birinci kordon Rees binası NIA, GôTEBURG, OSLO 

Tel 2443 ve ISKANDINAVYA liman-
THE ELLERMAN LINES Ltd. lan için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru ağus- "BIRKALAND,, motörü 14 
tos sonunda Liverpool ve eyliilde beklenmekte olup 
Swanseadan gelip yük boşal- ROTTERDAM, HAMBURG, 
tacaktır. BREMEN, COPENHAGE, 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE DANTZIG, GDYNIA, Gô-
.. SAMOS" vapuru 23 ağus- TEBURG, OSLO ve iSKAN

tos 1936 bekleniyor. Ham- DINAVYA limanları için yük 
burg, Bremen ve Anversten 
yük boşaltacaktır. alacaktır, 
---------ı- "HEMLEND., motörü 29 

W F H VAN eyliilde ROTTERDAM, HAM· • • • • ı BTRG, BREMEN DANTZIG 
Der ZEE & CO GovNıA, GôTEBURG, os-

• LO ve ISDANDINAVY A li-
V. N. manian için yük alacaktır. 

~11111111111111111111111111111ı. . Doktor ,ıll 111111111111111UIHlll11111 
~ --------i A. Kemal Tonay 

~Bakteriyolog ve bulllJık, salgın hastalıkları miitalıassışı~ 
3 Bumahaoe istasyonu .ka11ısındaki dibek sokak ba~oda 30 sayı· E 
:= lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadar = 
:= haetalannı kabul eder. S 
~ Müracaat eden hastalara yapılması lıizımgelen Yir tahlilit ve ~ 
E mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevra E = görülen Pnomotoraks muaycnclıane11iude muntazaman yapılır. S 
•lllllllllflllllllfllllllflllllllllllllllllllf Hlllllllllllilllll Tele/on: 4115 111111111 

Antalya vilayeti encümen 
daimisinden: 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE EGLUGA POLSKA A d 1 4 6 l h d 
G. m. b. H. HAMBURG ''LEWANT,, motörü 1 ey· na o u gazetesinin 24, 4, 14, 2 -7-936 sayı ı nüs asın a 

"ARTA,, vapuru 5 eylilde liilde gelip 5 eylulde AN- evsaf ve şeraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen 
bekleniyor, 9 eyliile kadar VERS, ROTTERDAM, AMS· \bedelli vilayet un fabrikası mülkiyetine kapalı zarf usulile 
ANVERS, ROTTERDAM, TERDAM ve HAMBURG li- talip çıkmadığından 18/ 9/936 Cuma günü saat 12 ye kadar 
HAMBURG ve BREMEN Ji- manları için yük alacaktır. pazarlığa konulmuştur. Taliplerin on dört bin beş yüz liralık 
manları için yük alacaktır. "SARMCJA,, motörü 20 kat'i teminatla Antalya vilayet daimi encümenine müracaatları 

"PLANET,, vapuru 15 ey- eylulde gelip DUNKERG, bildirilir. 26 30 3 8 141 
lul.:le bekleniyor, 18 eyliile ANVERS, DANTZlG ve navlunlardaki değişikliklerden binas arkasında Fratelli Sper· 
kadar ANVERS, ROTTER- G O Y N 1 A limanları için acenta mes'uliyet kabul etmez. co vapur acentalığma müraca-
DAM,. ~A~BURG ve BRE- yük alacaktır. Daha fazla tafsilat almak için at edilmesi rica olunur. 
MEN ıçın yuk alacaktır. ilandaki hareket tarihlerile 2ci kıordonda tahmil ve tahliye Tele. 2004 2005 2663 

"SOFIA,, motöru 24 eyliil- ----(·---------------------------de bekleniyor, 29 eyliile ka-
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SP ANSKE

LINJE) OSLO 
'"BANADEROS" motörü 20 

eyliilde bekleniyor. 25 eylule 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGARES 

"DU~STOR,, vapuru 2 
eylulde bekleniyor. KÔSTENCE 

SULINA GALATZ ve GA
LA TZ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, KO
MARNO, BUDAPEST, Vl
YENA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. ---s. A. ROY ALE HONGROISE 

DE NAVIGATION DANUBl
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağus· 
tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NOVI· 
SAD, BUDAPEST, BRATiS
LA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

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

-

.. 

lüğünden; 
1 - Okulumuza orta okulu bitirenlerden "16-19 yaş ara· 

sında öğrenci alınacaktır. 
2 - Kayıt müddeti 20 Eyliile kadardır. 

Girme şartları okul direktörlütfinden ve tarım direk· 
törlüğünden öğrenilebilir. 12 16 26 30 2486 

lzmir Muhasebei hususiye mii 
dürliiğünden: 

Mustafa kızı Tevhide'nin vergi borcundan dolayı haczedi· 
len Tilkilik mahallesi külhan sokağında 22/24 sayılı binUI 
tarih ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığın· 
dan pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebei hususiye tahsilat 
komisyonu kalemine gelmeleri. 27 30 2 6 1SS 

Bergama belediyesinden: 
Her sene çalışması mutat olan Bergama hayvan panayırı 

bu sene de 14/ 9/ 936 da ' açılacağı ve umumunun istirahatinin 
müemmen bulunauğu ilin olunur. 23 30 7 505-103 

Boyalarındaki zarafeti ve sağlamlığı ile Avrupa mamulatın• 
faik olan lstanbul doktor Halil Sezer karyola ve madeni eşya 
fabrikası mamulatını lzmir ve havalisi acentesi bulunan yeni 
kavaflarda 29-36 numarada Hüseyin Hüsnü Ôziş lüks mobilya 
ve karyola salonunda bulabilirsiniz taklidlerinden sakınınıı. 
Nikel, nikelaj, bronz ve on iki renk üzerine muhtelif boyda 
ve mektep karyolası daima fabrika fiatine sablmaktadır. 

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

lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine ıük• 
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve ve-
sikalarını ve bildilerini taşıyan lncilizce bir Almanca 
üç Fransızca öğretmeni alınacakbr. 

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

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bouervil 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve 
bulunduklan memuriyetleri hal tercümesi ve bir iıtib 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pangaltı'b 
Harbiye okulu K. müracaatlan ve sarih adres yazma• 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylüV936 ya ka· 
dar yapılmalı~ır. 24 D. 

Uyµşturucu maddeler inbi 
san &mir şubesi direktörlü-
ğünden: 

Ellerinde 936 veya daha evvelki seneler malisulü afvof 
bulunan şehrimiz tüccarlannın, merkezimizin ilim mucibfnel 
stoklan hakkında verecekleri beyannameleri almak ve dold~ 
rarak geriye vermek için 1 Eylul 936 gününe kadar şubem· 
müracaatlan bu tarihten sonra vaki müracaatların · n.-nd· 
kate abnmıyacn~ ilin olunur. · 186. 


