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Vahim ..... 
.Akisler yaratacak 
olaı1 bir karar -

Avrupa, göz karartan kor
kunç bir sathı mail üzerinde
dir. ihtiyatsızca bir hareket 
onu uçuruma yuvarlıyacakttr. 

Sinirlerin haddinden fazla 
gergin, kin dalgalarının dağlar 
gibi kabarık olduğu anlarda, 
milletler, yegane destekleri 
olan şuuru da ellerinden kaçı
rırlarsa neticenin beşer idra
kine sığmıyacak derecede feci 
olaca il mı kestirmek için keha · 
nete ilıtiyaç yoktur. Vaziyeti, 
bu zaviyeden takib edenler, 
her gün doğuşunda, Avrupanın 
şuur ibresinden biraz rlaha ay .. 
rılmakta olduğunu hisseder 
gibi oluyorlar. Gerçi bugün 
o ibreye dört elJe sarılanlar 
vardır. Fakat yalnız bir milJe-
tin bile şuura veda etmiş ol
ması arkasından müthiş bir 
çöküntüoün kompasma kafi ge
lecektir. Ve bu çöküntü, mua
sır medeniyetin bütün debdebe 
ve ihtişamiyle bir Pompeyi gibi 
gömülmesine muadil olacaktır. 

Yeni bır harbm bir imha 
harbı olacağını bilmiyen yoktur. 
Böyle iken tutulan yol, biç 
de emniyetli bir ola benze-
mıyor. 

Arsıulusal münasebetleri ka
rartan sayısız ihtilaflar yetmi
yormuş gibi, şimdi de ihtilaf
ların en korkunç olanı meydana 
çıktı. Orta çağın din kavgalarını 
andıran bir ayrılık, Avrupa sul· 
hunun yeniden organize edil
mesi ümidJerini boğmak 
dişlerini gıcırdatıyor. 

JFCZ7..77.////Z7.L7/./LLZLL/LL.L/ZZZ/.LLL/7.LLL/L;/L/ZLJFRANSA ENDiŞE IÇINDEDIRCYL/Y.ZLZ/..7.ZZ.ıt.7.LLU/...77.2Y.7ZZ7.7.../YL.öY/Z///////~ 
1 

~~ZLZZ~Z2$.ZV2~2Z"'~Orz.-~ 

Alman Ordu mevcudunun artması •• 
uzerıne 

• 

~Fransız anavatan ordusunun 
~ 
~ 

artması istendi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün Pariste General Gamelinin riyasetinde mühim bir toplantı yapıldı 
~ 
~ Parls 26 (Ö.R) - Biri parlamento- in başkanlığı altında yapılan bir askeri toplan-
(.; nun komünist, diğeri sosyalist teşkl- tıda Almanyada tahaddüs eden yeni askeri va-
~ labna mensub iki grup namına Fran- ziyet görüşülmüştür. Gazetelere bu müzakere· 
~ sız meblcsanı askeri encümenine ve- Jerde verilen kararlardan hiçbiri sızmış değildi r. ' 
~ rllen muhtıralarda Almanyanın asker- FRANSIZ ORDUSU t:l 
~ ilk müddetini iki mlsllne çıkarmasın- Paris, 26 (A.A) - Radikiil meb'uslardan 
~ dan doğabilecek tehlU~lelere encUme- Leon Archimband Paris - Soir gazetesinde 
~ nin nazarı di kati celbedll is ve mu- yazıyor: 
~ kabil tedbirlerin acilen ittihaz olun- Son karara göre Aimanyanın elinde bir milyon 
N ması laleb edilmlstlr. ikiyüz bin kişilik muallim ve techizatı mükem-
~ Son zamanlara kad

0

ar askerlik müddetinin mel bir ordu bulunacaktır. Öyle bir ordu ki 
~ azaltılmasını istiyen Komünistler ve Sosyalistlerin silahları mükemmel, malzemesi birinci neviden. ~ 
~ Almanyamn kararı karşısında Fransanın emni- Fransız halkı silah altında bulunan Fransız· 
~ yetini korumak için fevka1ade tedbirlere baş ların hakiki ve sahih mıktarım biliyor. Ve bu 
~ vurmasını istemeleri çok dikkate şayan görül- , . . , . . . , . .. . . 1 hususta ıarar etmiyeceğim. Yalnız şuna nazarı 
~ mektedir. · ~ · »-.f> '~· ..... . , :.~ . '.y.L~=*"'i' · it:.\.~ A , " t; ·· ·~ ':+.. dikkati celbetmek isterim ki Cezairde, Tunusta ~ 
S Fransız Büyük Erkanıharbiye Reisi Gamelin· Fra1tsız e11u1.111/iaıbive m sl. ollillPll ll'ltiş rdı ııor - Sonu iiçiincii salii/edr - j 
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TüRK oıu KURULTA vıNoA ş Ban a 
Tarih talebesi Bayan a ahat'ın tezi O .k. . ıd·· ·· ·· d·~ 

alkışlar arasında di~ı!.~~~v~niA•ır ıeı•- h~rı:~i:ı ~i:ı~u ı un 
fonla) - Bugün büyük dil 
kurultayında cereyan eden ka
rakterisHk hadise Ankara tarih 
fakültesi talebesinden bayan 
Sabahat'ın tezindeld canlıhğın 

biitün kurultayda uzun alkış
larla karsılanmasıdır. Toplantı 
saat on dörtte olmuştur. 

Büyük demokrasiler ve Sos
yalist alem, Hitler ve Musso
lininin bayrakları altında bir ' 
din şeklini alan Nazi ve Faşist 
salgınandan endişededirler. 

Büyük şefin localarinda baş
vekil, Londra sefil'i Fethi ve 
lktisad vekili Celal Bayar bu
lunmakta idi. Kurultaya iştirak 
l~denler 2• sında başta Orge
neral Fahrettin olmak üzere 
Sükrü Naili ve diğer askeri 

Almanlara sorarsanız, onlar 
da, sosyal bir afet telakki et
tikleri sosyalizme ve komüniz
me karşı bir ehJisalib cidah 
açılmasını istiyorlar. Hatta bu 
isteklerini siyasetlerinin mihveri 
yapmışlardır. 

1935 yılından beri Alman 
siyasetinin bir düziye ihdas 
ettiği emrivakiler hep Sovyet 
Rusyaya karşı güvensizlik duy
gularından kuvvet almış, Sov
yetlerin Avrupa ailesi içinde 
faal bir rol sahibi olmalarına 
adeta isyan eden bir mahiyet, 
bir renk arzetmiştir. Bundan 
ötürüdür ki, Fransız - Sovyetler 
paktmm ilk neticesi, Lokarno 
misakını gömerek Renin as
heri bir hale ifrağı ve burada 
müthiş istihldimlar sifsilesin:n 
yapıJ:::ası için hazırlıklara b:Jş· 
!anması olmuştur. 

Almanyada, Na:i rCJımın 

.':ovyet aleyhtarlığını en yüksek 
hndd ne çı lrnrdığı günlerde 
garpta vaziyet bambaşka bir 
şekle girdi. Fransnnm nrnkad
deratı sosyalıst'er eiine ge~H. 
lspanyadu so!Jara dayanan Ha!k 
cephesi vaziye~e hakim o!du. 
Bunu takib eden }ı;panyol fa. 
ciasının gözlerim:z önünde be· 
lirttiği vahşet manzarası bir din 
şekline bürünen siyasi tcmayi.ille
ıin ne kadar insafsızca hareket 

- So1111 2 mıı salu/eae -
S evk.e1. .Bilgi» 

ümera da vardı. 
Maraş saylavı Hasan Reşit' lllt'lkl.Z b11ıosı 

Ü(iincii 1iifk dili lau11/taı•ı toplantı llaliııde - Sonu 5 irzd sahi/ede -
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~GUZZL"/.77.azzzu__rrwcr,,zzz:z Mısırda şenlikler vardır 

~ Cihan 

iş ba11ka.sı 

iş bankasının on ikinci yıl 
dönümü, dün banka memurları 
tarafından lociraitında tertip a l ı edilen eğ ence erle tes'it edil-

iş bankasının Türkiyenio ik· 
tisadi h2yatmdaki ehemmiyeti, 
yalnız milli bir banka olarak 
faaliyet göstermesinden daha 
fazladır. Tür ki yenin iktisadi sa
hada büyük hamleler yapması MuaheCle dün imzalandı 

lngiliz-Mısır muahedesinin Londrada imzasından 
sonra Mısarda toplar atıldı, bayraklar çekildi 

Nahas paşa dönüyor 

Atmr bn~ı·Lkl/i "f.alias paşa rr /11giltemıi!l Jtvkalfıde komıseıi Str La11son 
Londra, 26 (0.R) - Büyük salonunda merasimle imza edil-

Britanya ve MISlr arasında miştir. 
uzun müzakerelere sebebiyet lngiltere ve Mısır arasında 
veren muahede metni dün Lon- yem bir münasebet şekli tan-
drada Forayn ofisin Lokarno _ Sonll 3 ntıi SapJada -

N 

Barıt~.~~$.resi ~ 

R it,. ~ 

uzve ın ~ ' 

~ 
N 

~ 
~ 
~ toplanacak 
' ~ Hitler, Stalin, Musso-

Teklifi üzerine 

~ Jini, Lebrön ve seki
~ zinci Edvard kong- ~ 
N reye çağrılacak 
~ Paris 26 (Ö.R) - Üni .. 

ted Press'in verdiği bir ha· 
~ bere göre Amerika reisi 
~ cumuru Ruzvelt en geniş sa· 
~ hada ve uzun sürecek bir 

dünya sulhunun temini zım-
~ nın~a.ciha~ barış kongresinin ~ 
~ akdım cemme çalışıyor. 
~ Ruzvelt bu kongreye biz- N 
~ zat lngiliz kralı sekizinci Ed

vardla Fransız reisi cumuru ~ 
Lebrön, Alman devlet reisi fQ 
Hitler, ltalyan diktatöni Mus-
lini ve Sovyetler ülkesinin en 
kudretli şahsiyeti olan · Sta• 
lini davet edecektir. 
~~;;çr,.a ' 

di. Dün gece de Şehir gazi· 
nosunda yemekli eğlenceler 
tertip olundu. -- Sonu 3 ncii sa11Jada -

Mussolini soıı trJtişlcli rs11asmda 

- Yazısı beşinci sahifede -
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Vahim 
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~ ARASIRA ~ . . 
·-· 

Akisler yaratacak 
olan bir karar 

ŞER 1 
~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zamanla 
aşınmaz sözler 

--·-·-
~ Baştara/ı 1 incı sahifede -

ettiğini meydana koymakta ge
cikmedi.Almanya ve Faşist ltal
ya bütün ümitlerini lspanyol Fa
şizminin galebesine ba~ladılar. 
Onu teşci etmekten, ona cesa
ret vermekten hali kalmadılar. 
Sosyalist cephe de bu teşvikle
re mukabele ederek lspanyol 
halkçılarına el uzattı. 

ispanyada nisbeten daha kü
çük mikyasta kendini gösteren 
bu Faşizm ve Sosyalizm kav• 
gası, şimdi sınırlarını çok ge• 
nişleterek dünyayı sarmak teh
lükesini arzediyor. 

Almanya, Sovyet Rusyanın 

Şarktan ve Garptan yükselen 
tehditler önünde yılmaz bir 
azımla yenilmez bir kuvvet ha
lini almağa çalışmasını, sınırla
rında sevkükeyş hatlar şebe· 

kesini çoğaltmakta devam et
mesini, kara, aeniz ve hava 
leslihatma fevkalade bir ge
nişlik vermesini kendi aleyhin· 
de bir hareket şeklinde gö
rüyor. 

Burada Almanlar doğrudan 
doğruya kendi emniyetleri aley
hinde bir tehlüke görüyorlar. 

Bu tehlüke nedir ? 
Sovvet Rusyanm günün birin· 

de Almanyaya saldıracağından 
mı korkuyorlar? Bunun ihtimali 
olmadığını Almanlar pek iyi 
bilirler. Fakat yenilmez bir 
Rusyanın ayni zamanda Alman-
7anın şarka doğru genişlemek 
l!midlerini tıkayacağım, Çekos
lovakyanın toprak tamamiyetini 
el sürülmez bir hale koyacağını 
da biliyorlar. Bunun içindir ki 
Sovyet Rusyanın hazırJıklarmı 
bitirmesine vakıt bırakmadan 
aiır bir darbe ile aaraalmasmı 
arzu ediyorlar. AJmanyada as· 

kerlik hizmetini iki yıla çıka
ran emirname sulh vaktindeki 
kuvvetini de iki misline çıka· 
racakhr. Bu karann Almanya• 
nan şark ve garb komşnlannda 
vahim akisler yapacağı tahmin 
edilebilir. 

1914 te itilaf devletlerinin 
hazırhldannı ikmil etmelerine 
vakıt bırakmamak arzusunu 
büyük harbın sebebi sayanlar 
Almanlann bupn de aynı au
retle hareket etmek mi iste• 
diklerinı soruyorlar? 

Bu sual beıki yersizdir. Belki 
Almanyanın karannda kendi 
emniyetini korumak ve gözet
mek arzusundan başka bir şey 
yoktur. Fakat ne de olsa bu· 
günkü şartlar içinde çok vahim 
bir karar olduğu muhakkakbr. 
Zira tcslihat yarışını bugüne 
kadar bildiğimiz ve tanıdığımız 
haddin çok daha fevkine çıka
rabilecektir. Böyle frensiz ya
rışların taşıdığı tehlükeler iıe 
gözden uzak tutulamaz. 

~evket; .Bllgi.:n. 
•••••••••••• 

Ruhi Moral 
Mezunen şehrimizde bulun

makta olan Akhisar adliyesin· 
den iatintak blkimi Ruhi Mo· 
rll ve Müddeiumumi Mustafa 
dün mahaUi memur;yetlerine 
dönmüşlerdir. 

Bayram ...... 
Donamaınızın ban
dosu Halkevinde 
Çok alkışlanan kon

serler vermekte 
devam ediyor 

iki gecedir Halkevi bahçesi 
dil bayramı munnscbetile çok 
canlı geçmektedir. Bilhassa 

donanmamızın sempatik ban• 
dosunun dün akşam bahçede 
konser vermesi bu geceye fev• 
kalide bir hususiyet, bir kıy
met vermiştir. 

Izmirde güzel müzik dinle· 
mek bir zaman ve fırsat mes
e!esidir. Bunun için ani olar&k 

verılen bu konserden halkımı
zın tamamen haberdar olmayışı 
bu güzel miiziği dlıılemek fır· 
satını kaçırtmıştır. 

Bando saz itibariyle çok dol
ğundu. Bilhassa başlar bandoya 
bir canlılık veriyordu. Oboamn 
sesi, klarnet ve flütün vnryas• 
yondaki güzeUiği nazarı dikkati 
celbediyordul 

Kıymetli bando şefinin ida
resi ile kuvvetli bir birlik, bir 
anlaşma büküm sürüyordu. Ça
lman eserler meyanında " Ver• 
di ., nin " Ayda " operasının 
en güzel motifleri, " Suit Ko
kazyen ,. Ateş şarkısı, Çardaş 

fürştin, ve en sonunda da " Es
ki dost ,. ( Aite Kamerad ) 
vardı. Bu meyanda HaJkevinin 
amatör caz orkestrası arada bir 

iki kıvrak fokstrot ile ha kı 
dans etmeğe h~veslendiriyor
du. Ve'hasıl 2ece iyi ve çok 
neşeli geçti. 

Öğrendiğimize göre bu ak
şam da caz ile beraber bir 
çok orta oyunlan ve eğlenceler 
tertib edilmiştir. 

ıı•ı• -

Karaman 
sokağında 
Aliyi öldürenler 
Ağırcezada 

Karaman aokağında Kayse· 
rili Aliyi &ldllrmekle ma:&nun 
Reşad ve Mustafanın muhake
melerine dün Ağırcezada de· 
vam edilmiştir. iddia makamı
nı işgal eden Müddeiumumi 

muav:ni Ali Akkaya dünkü cel· 
sede iddiasını serdetmiş maznun 

Reşadın biri katil, bir kaçı da 
muhtelif suçlardan olmak üzere 

(13) sabıkası bulunduğunu, 
katil suçundan mnhkumiyet 
suçunu doldururken tecil edil· 
miş olduğunu Mustafanın da 

bir kaç sabıkRsı bulunduğunu 
söyl~miş ve son cinayetten 

dolayı Türk ceza kanununun 
448 inci maddesi mucibince 
cezalandırılmalarıoı istemiştir. 

Müdafaa için muhakeme 2 
eylüle bırakılmıştır. 

Maliyede yeni teşkilat l 1 7 yaşında 
Memurla~. nez.aman vel Bir_ge~~·bir mu

nasıl tekaud edılecekler ?ı' sevı kızını kaçır-

Paris-Soir gazetesinia ikinci 
sahifesinin başı köşesini seve
rim. Bu, şark sediri gibi geniş, 
erkan minderi kndor rahat kö
şeyi münavebe ile işgal eden· 
ler Fransanın en ileri gelen 
muhnrrirleridir. Onlar yaıı ya
zarken mayn tarlasından geçen 
bir gemi kaptanının duyduğv 
endişeyi duymazlar. Muhayyile
leri hiç bir heyula ile rahatsız 
o'madnn yazarlar. 

mış ve l<irletmiş 
Maliye vekaleti teşkilat ve l 2 - Bu memurların 31 Ağus- f?cb~ a tecavüz iddla:unı 

vazifeleri hakkmdaki 2996 sa- tos tarihinde fiili hizmet müd-
detleri 20 sene veya daha zi- reddediyor yıh kanunun muvakkat üçüncü 

maddesinde (bu kanunla maaş· 
ları ücrete tahvil edilmiş olan 
memurlardan, fiilen 25 sene ve 
daha ziyade hiımet etmiş olan
lar, hizmet müddeti 20 sene ve 
daha ziyade olanlara tekaüd 
müddetini dolduruncaya kadar 
eski maaşları verilerek bu müd
detin bitim:nde tekaüdlükleri 
icra edilir. Bunlardan 20 se
nt:yi doldurmadan her hangi 
bir sebeple olursa olsun vazife
den ayrılanlar hizmet müddet
lerine göre tekaüde sevkedi
lirler. 

Hizmet müddetleri 30 sene· 
den az olanlann maaşları üc
rete çevrilerek eski memuriyet 
müddetlerine aid tekaüd rak
ları mahfuz kalmak üzere is
tihdamlar na devam ofunurJar 
denilmektedir. 

299 6numaral. kanunun mül
hakatta 31 ağustos 936 tari
hinden itibaren tatbikine ge· 
ç.ileceğinden bu tarihte Mez· 

, kür madde mucibince yapılacak 
muamele Maliye vekaletinct! şu 
suretle tavzih edilmiştir: 

Bıı madde mucibince maaş

ları ücrete tahvil olunan me
murlar şunlardır : 

1 - Tahakkuk tebliğ me• 
murları, 

2 - Tahsil tebliğ memur· 
Jarı, 

3 - Piyade tahsildarlnı, 
4 - Süvari tahsildarfau, 
5 - Şube tahsildarları, ev· 

velce bu vazifede kullanılan 
pıyade tahsildarları. 

1 - Bu memurlardan 31 
Ağustos 1936 tarihinde fiilen 
28 sene hizmet etmiş bu'unan
lar bu tarihte rızalarına bakıl· 
maksızın resen tekaüde sevke· 
dileceklerdir. 

Çeşme cinayeti 
Şahitler blldiklerlnl ·an
latıyorlar . Suçlu vekl

llnln iddiası 
Çeşme kazasının ovacık kö

yünde Mehmedi öldürmekle 
maznun lbrahim oğlu Mebrne
din muhak~mesine şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinda devam 
edılmiştir. Çeşme mahkemesi 
tarafından istinabe suretile ifa
deleri alınmış olan bazı şahit· 
lerin yazılı ifadeleri okun· 
muştur. 

yade, fakat 25 seneden uok- NamazS?'alıtn Etem oğlu Ali 
san o!anların 25 seneyi doldu- :ıdmda 17 yaşında bir genç, 

Muhtasar yazı yaımağa mü· 
said geniş bir vakte malik ol• 
dukları için fıkraları kısa, lok 
özlü ve nüktelidir. 

runcaya kadar eski maaşlarile Yakonun lcızı 16 yaşında Re-
ist.hdam'arına devam edile- bekayı kaçırmış ve kirletmiştir. 
ce .. tir. Bu müddetin hitamında 
birinci madde mucibince bun· 
lnrın da resen tckaüdlülderi icra 
olunacaktır. Ancak bunlardan 

25 seneyi doldurmadan ist;fa, iş
den men, vekalet emrine ahr.
ma veya vuifeden mütevellid 
mahkumiyet gibi her hangi bir 

sebable o!ursa olsun vazifeden 
ayrılanlar 1683 numaralı kanu- ı 
nun 26 ıncı maddesi hükmü 
dairesinde h'zmet müddet:erioe 
göre tekaüde sevk edilirler: l 

3 - Maaşları ücrete tahvil 
edilen memurlardan 31 Ağus
tos tarihinde fıili hizmet müd
deti 20 seneye baliğ olmamış 
bulunanların maaşlı memuriyet 
müddetine aKI tekaüd hakları 
mahfuz kalmak üzere ücretle 
istıhdam aı ına devam olunur. 
Yalnız ücretli olan yeni vazi· 
felerinden istifa suretiyle ayrı
lanlarla her hangni bir suretle 

vazifelerine nihayet verilenlere 
istedikleri takdirde 1683 nu
maralı tekaüd kanununun 
26 mc1 maddesi mucibince hiz
met" müddetlerine göre istih· 
kakları Yerilerek tekaüdJükle 
alAkaları kesilir. 

4 - ikinci madde mucibince 
maaşlı olarak istihdamlarına 
devam edilecek olan memurla· 
rın istihkakları 145 inci faslın 
birinci daimi müstahdemler üc· 
retinden verılecektir. 

5 - 1683 numaralı kanunun 
suç dolayııile tekaüd bak ve 
maaşlarının ıukutuna dair olan 
muaddel 53 üncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

Piyasa • 1. 1. 
Üzüm fivat.arında 

tereffü vardır 
A2ustosun 20 ci günü açıl

mış olan üzüm p'yasası o günkü 
piyasa sağlamlığını muhafaza 
etmek şöyle dursun beher nu
marada bir kuruş kadar bir 
tereffü bile kaydetmiştir. 

incir fiyatları da günden 
güne yükselmekte ve piyasa 
sağlamlaşmaktadır. Alakadar
lar hemen her gün dış mem· 
leketlerden üzüm ve incir ta
lebnameleri almaktadırlar. 

Rebekanın babası Yako Ali 
a!eyhine dava açmıştır. Tahki
kata göre Rebeka vak'ayı şu 
suretle anlatmaktadır : 

- Ali ile iki seneye yakın 
bir zamandanberi sev"şiyoruz. 

Nihayet birbirimizle evlenmeğe 
karar verdik. Fakat babamla 
anam Ali ile evlenmeme razı 
olmıyorlardı. Sah günü kendi
siy!e Namazgahta evimizin ci
varında buluştum ve ona kac
mak istediğimi, babamla ana· 
mm beni kendisine başka türlü 
vermiyeceklerini söyledim. Bir
likte Karşıyakaya ~ittik ve geç 
vakite kadar gezdik, sonra be· 
nim teklifim üzerine Alinin 
evine gittik. O gece Alinin 
evinde kaldım \'e kendisini çok 
sevdiğim için rizamla teslim 
oldum. Beni zorla kirlet· 
medi. O da beni çok sevi· 
yor ve evleneceğiz. Yaşım 
16 değild:r vaktiyle nüfusa 
küçük yazdırmışlardır. Şimdi 
yaşımı büyüteceğim ve Ali ile 
evleneceğim. 

Babası Yako ise kızının he· 
nüz 15 yaşında e>lduğuau iddıa 
etmektedir. 

Sulh ceza hikimliğince istic· 
vab edilen Ali tevkif edilmiş-

tir. Tahkikata devam edıJecek
tir. 

Robeka iri yapıla aarıtın 

ve güzel bir kızdır. Yaıını bO· 
yütünce Ali ile evlenecek ve 
o vakit Ali de ıerberst bua· 
kılacaktır. 

.. il ••• il 

Kız lisesi müdürü 
Tarih mualllmfl§lne 

tayin er111dl 
Şehrimiz Kız lisesi müdürü 

Haydar, bu mektebin t.rih 
muallimliğine tayin edilmit ve 
ayni mektebin müdürlüğüne de 
Ankara li11esi müdürü Necmed· 
din Halil tayin edilerek şehri· 
mize gelmiş ve va7.ifesine baş· 
lamışhr. Halil Necmeddin ayni 
zamanda edebiyat muallimliği 

.... 
Geçen hafta ölen bir arka-

daşından bahseden Clemeot 
Vautel onun tarihe geçen şu 
söıünü kaydediyor: 

" Falan zamand:ı filin işe 
yarıyan falance, fışmekin za
manda falan yere tayin edile
bilir, ,, Ve işte - diyor - bizim 
yoldaşlar Cumhuriyetinin ade
mi salahiyet ve ademi ihtisas 
rejiminin itd satırJa ifadesi .. 

Su müna0.ebetle bir kaç ta· 
rihi söz dnlıa hatırlıyor : 

Volkan üzerinde dans ed'· 
yornz ( De Salvandy ) 

Fransanın canı sıkılıyor ( La 
Martine ) 

Ben on!arm şeLyim. Onları 
takib etmeğ"e mecburum ( Gar
nier Pages ) 

Fransa otuz beş milyon te
baaya maliktir. Gayri memnun
lar hariç. ( Henri Rochefort } 

Buradayım. Burada kalaca
ğım. ( Mak Mahon ) 

Bir prensib mahvolaca~ına 
müstemlekeler mahvolsun (Gam 
betta ) 

Biz meselenin vaziyetinin uy
gunsuz!u~u rejimi içinde yaşı· 
yoru-ı ( Fronitlet: ) 

Hakikat yürüyor. · b' y 

l onu durduramaz. ( Emil ZoJa ) 
J Söz aramızda bu bir kuvvet 
t meselesidir. (Klemanso komü-

' 

nistlere) .. 
,. tt 

Birinci tekerleme bana bu 
zamanla aşınmaz ~özlerin hep· 
sinden daha güzel geldi. 

Vaziyet yalnız Fransada 1•11 

öyle ? Falan 2amanda filan 
meclisin falanca azası ayni za· 
manda filan grubun, falan 
bankanın, falan cemiyetin, falan 
birliğin, filan encümenin reisi, 
aza. müşavir veya murakıba 
olmakla kalmıyor.. Fişmekin 
zamanda da falan fabrikanın 
filan ilib ilib.. olarak görill· 
miyor mu? 

Tire: Mustafa Kentli 
I;-..,~ 

vazifesini d~.~~~~~~tir. Mücadele baylan 

S 1 ) Jd • Şehrimiz Gümrük Baytar eyan ar ge 1 Müdürü Osman, Vilayet Müca-
Düo Romanya bandıralı dele Baytarlığına ve Gümftşane 

Soçeavo vapuriyle 85 seyah Baytar Müdürü Ali Avni, lzmir 
gelmiı ve şehire çıkarak gez- Gümrük Baytar Müdürlüğün~ 
mişlerdir. tay:n edilmişlerdir . ,_ "~' 
Şimdiye kadar lzmlrde görUlmemı, mUthlf bir 

' ELHAMRA TE~!;~ON 

Hu şahidler maznun Mehmed 
ile Nigar adında bir kız ara
sında münasebet bulunmadı· 
ğını bildiriyorlardı. Fakat bun
lardan bazıları da maznun 
Mehmedin Nigarla evlenmeğe 
talih olduğunu, hatta iki beşi
birlik başlık bile verdiğini söy
lemiılerdi. 

inhisarlar idaresi memurları 
da her gün Borsada görün
mekte ve aıağı nevi ve yağ
mur yemiş üzümleri 6,5 ili 7,5 
kuruştan mubayaa eylemekte
dirler. 

Üzümlerin kalitelerine göre 
bugünkü fiatleri şudur: 

SiRK 
Arsıulusal 9 eylul pana)ırı münasebetlle 
KUltUrparkta bUtUn dünyaca tanınmı, bUyUk 

KLUKEFSi SiRKI MÜJDE .. MÜJDE •• MÜJDE .• Yarın matinelerden itibaren 
Zafer bayramı ve sinemamızın 936 - 37 mevsimi ilk açıl· 

ması şerefine büyilk proğram 
1 - Bütün iz.mir halkının İ>iiyük sabırsızlıkla ve heye

canla beklediği Türk tin şebametini tarihe altın harf Jerle 
yazdırdığı kahramanhk diyara Monlrö zaferinden evvel ve sonra 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözln bidisat filmi.Çanakkalede yapwlan bütün merasim 

2 - Venedik arsıulusal filim müsabakasında birinciliği 
ihraz ederek Volpi kupasını kazanan 

YARALI KUŞ 
Pau1a Vessely Reji. Villy Forst 

Fiyatlar: 30 - 40 - 50 - 60 kuruştur. Seanslar: 3. 5. 7. 
akşamları 9.15 te cumartesi tenzilatlı talebe matinesile 

Pazar umuma 1 de hatlar 

Suçlunun vekili; maktul Meh
medin, bu vak'a olmazdan evel 
bir akşam maznun mehmedi 
pusuda beklediğini söylem ş 
ve demiştir ki: 

7 numara 8,50 ili 8,875, 8 
nureara 9-9,50, 9 numara 11,50-
12, 10 numara 13-50-14 ku-
ruştur. 

Bu sataş ve yükselme vazjye: 
tine bakarak pek yakında yenı 
tcreffular kaydedileceği kuv
vetle umulmaktadır. 

- Müvekkilim ı:ann\le ora
dan geçen bahriyeli Ismail 
adında birini yakalamış ve: ································:··· ..... . 

tının müekkili Mebmedı öldür_-
- Ismail sen mısın. Ben 

Mehmet zannettim demiştir. 

Yine pusuda beklerken llyas 
adında birinin de oradan ge
çerken aynı şekilde maktul 
Mehmet tarafından tutulduğu-

bırakıldıjını, kas· 
-~ ---. 

mek olduğunu söylemiş, lsmaıl 
ve IJyasın dinlenilmelerini iste
miştir. Mahkeme bu şahitlerin 
Çeşme mahkemesince ifadel~
rinin alınmasına karar vermış 
ve muhakemeyi başka bir güne 

bırakmıstır~ 

~------------------------------~--------
Panaymn resmi küıadından itibaren: 

KLUKEFSi SiRKI 

1 
Hususi trenle Köstenceye ve oradan 6000 ton!uk hususi 

bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 
---~~------------... ~----------------
K L U K E F Si SiRKI 

' 40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif vahşi 
hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, arslanlar, kaplanlar, 
ayılar, may;nunlar vesajr vabti hayvanlardan mürekkeptir. 
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, .... ~-
Mısırda ..... ., Son. Telgraf_ Haberleri 

Şenlikler vardır 
- BO$ tarafı buincı sahi/tde -

Iİm eden bu muahedenin Mı
sıra tam bir iıtiklil bahşettiği 
muhakkaktır. Mısır namına 

muahedeyi bizzat Vaft fırka
sının lideri ve başvekil Nahas 
paşa imza etmiştir. 

Mü2!~ı~!~~saslııN eden iştirik etmiyorlar? 
::~;~;~!!~~r~:~;~ı~ Iktisad vekaleti panayırlara iştirakten 
rota kabine9İnin kurulması k ı ı • t • • h 1 kt d imzayı müteakib irad olunan 

nutukların bu mes'ud hadisenin 
Mısırın hayatında yeni bir 
devir açacağı gibi, lngiltere 
ve Mısır arasında uzun yıllar
dan beri devam eden dostluk 
münasebetlerini perçinleştire-

üzerine mevkiinden aynlmıştı. açınan arın ıs esını azır ama a ır 
Kendisi Çinin büyük elçi nem
zetleri arasında bulunuyordu. 
Fakat siyaseti askeri mehafilce 
beğenilmediğinden buraya ta
yin edilmemişti. 

ceği de ilave edilmittir. 
Mısır delegasyonunun Kahi

reye d6nmeaini mtiteakib meb· 
usan meclisi muahedeyi tasdik 
için içtimaa davet edilecektir. 

Kahire, 26 ( A.A ) - Mısır 
bilkOmeti, Mııınn kabü!ünü 
Milletler Cemiyetinden iıtiye
cektir. Zannedildiğine göre, 
Nabaı Paşa lngiliz - Mısır 
muahedesini imzaladıktan sonra 
Cenevreye gidecektir. 

Muahede abkimına g&re, 
lngiltere Mısırın bu talebine 
milzaheret göstermeyi taahhüd 
eylemektedir. 

Londra, 26 (Ô.R) - lngiliz 
- Mısır ittifak muahedesini ln-
giltere namına Amirallı~ baş 
lordu Sir Samuel Hoare imza 
etmiştir. Merasimde ba:r.ır bu
lunan h•riciye nazın Eden bır 
nutuk s6yleyerek bu muahede 
ile her iki miJJetin milnasebet
leri yeni bir esasa bağlandığı
nı söylemiştir. 

Kahire 2& (Ô.R)- lngiltere 
ile Mısır arasındaki muahede
nin imzası burada 21 pare top 
ablmak suretiyle kutlulanmıştır. 
Blitün mlies11esat ve çarşılar 
bayraklRrla donanmııtır.Mısann 
her tarafında ıenlikJer yapıl
maktadır. 

Kahire 26 (Ô.R) - Naha• 
pap, maahecienin imzaıındaa 
sonra Cenevreye ıidecektir. 

eden M111nn Milletler cemiye
tine girmesine tavassut ede
cektir. 

Domei Ajansı bu haberi 
verirken Bu Shigimetsu'nun Ja-
ponya - Sovyetler birliği müna-
sebetine büyük bir iyilik getir-
mesi ümidini izhar eylemekte· 
dir. Shigimetsunun vazifesi Ja-
pon büyiik elçisi Kavagoenin 
Çin - Japon miinasebetlerini ta-
mamen değiştirecek bir çare 
bulmak, Maareşal Şek ile mü
zakerelerde bulunduğu bu sı
ralarda bilhassa çok ehemmi
yetlidir. 
Macar gazet•lerlnln 
Çekoslovakyada sat••• 
Prag, 25 (A.A) - Budapeş

tede çıkan Peşli Naplo ve Peşti 
Lloyd gazetelerinin Çekoslo
vakyada sabşı iki sene müd
detle yasak edilmiştir. 

Bir ziyaret 
Paris, 26 (Ô.R) - Polonya 

büyilk erkanıharbiye reısı 

Ağustosun sonuna veya Eylülün 
birinci günü Pariste buluna
cakbr. 

Iran -Alman 
anlaşması 
Tahran 26 ( A.A) - Parla

mento Iran · - Alman kiiring 
makav~leaameaini tasdik et
miıtir. Hükümet sıhhiye işleri

., • .., le•••r!)• .... " --
cadele ve Paıteur enıtitüıünün 
ıılabı için talWsat kabul et• 
mittir. 

Y A R 1 N 28 ağuıtoı cuma günli yeni 
ıezona batlıyacak olan 

TAYYARE SiNEMASININ 
Birinci bOylik proğramı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dinarlı Mehmed - Cim Londos 
arasında heyecanlı maç 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ayrıca iki şaheser fitim 

PARİS HAYATI 1-
( Fransızca sözlü ve şarkılı ) 

Maks Derly ve Concbita Montenejlro 
Parisin iç yüzünü gösteren prkıb, neı'eli büyilk filim 

2 - Güldüren Gözler Fra::~~:' 
GHIRLEY TEMPLE (Şirley T empl) 

Büyüklerin kliçlklerin aevdikleri alb 1at1ndaki yaldızın 
çok nefiı bir filmi 

Fiyatlar : ao - •o - eo kuruftur 

• 

SAFI AŞK 
- 76 - TUrkçeye çeviren: R. B 

Bir iki adım attı. içinde bl
yUk kararlar verdiği zamana 
aid neş'eyi bulmakta idL Va• 
kit kaybetmeden hemen bu 
akşam Paris'e, annesinin ya-
ıuna koşmak için şimdi paket
lerini bazırhyacaktı. 

Kulaklarında yine Loransın 
sesi oğuldadı: 
"- Emmanuel düşün .. Me

sud olmak JÇID annene muh
tacız ... ,. 
Loransın ne kadar hakkı 

vardı. Şimdi herşey gözleri 
5nlinde aydınlanıyor, tabii ıek
lini alıyordu. O bilyük bir ser
~ete kavuşan yoksul bir adamı 
andmyordu. Rubunda, bütün 
•arhimda bu esaslı değişikliği, 

Loransa p• 

1 
cenmekte devam edebilir miydi? 

Dudakları araıındaki siga
rayı yere attı. Puvald6luyu 
ayaklariyle itti. Yatak odasının 
merdivenine koştu. 

Emmanuel: 
- Çantam... Elbiıelerim .•• 

Kitaplarım diye bağırarak ya• 
tak odasına çıktı. 

Eşyalarını topladı. Möbleleri 
karmakarışık etti. Trene yetiş· 
mek için ancak vakti vardı. 
Şimdi Madam Lekuvanı, Simon 
Kesneli, çiftlikteki bütün adam
lannı çağırarak onlara veda 
P.decekti. 

MASANIN ÇEKMECESiNi 
AÇINCA 

Masanın çekmecesini açmca 
ellerine yllnltı bir il~. odcla 

lzmir panayırına iştirak 
manasız ·sebeplerle 

etmiyenlerden bazıları 
işi savsatmışlardır 

Küçük itilif toplantısı 
Naib Horti' nin Berliıi seyahatından _ 
doğan yeni vaziyetler görüşülecek 

Roma 26 (Ô.R) - Macar hükümet naıbi amiral Horty'nin Şuşnig ve Hitlerle mülikatlannı 
müteakip Kilçük itilafın 1 S eylnlde beklenen toplanb proğramı çok alikalı ve yüklü olacaktır. 
Konferans Bratislav'da toplanacaktır. 

Çek başvekili doktor Milin Hodza, elyevm Kilçlik Antant konferansının reisi olub 15 eyltUde 
bu vazifeyi .Çekos!ovak hariciye nazm Krotzaya devredecektir. 

FRANSA ENDiŞE iÇiNDEDiR 

ftJman ordu mevcudunun artması 
üzerine Fransız ana vatan 
dosunu artması istendi 

- Baştarafı bitina sa/ıtftde - Paris 26 ( A.A) - Talbot otomobil fahrika-
11 kollektif mukaveleleri• y&klediği yeni veci
beleri ifa edemiyeceğinden k•paD1Dtfbr. Fabrika 
direkt6rlliğli fabrikayı tekrar açmak için qçi-

ve diğer mlistemlekelerde ve bilbaua Mada
gaskarda ve Hindi Çinide bulundurmağa mecbur 
olduğu asker mıktan göıönüne getirilecek 
olursa Franıanın ana vatanc.taki ordusu mıkta• 
nnın Alman ordusunun pek çok dununda 
olduğu g6rllliir. 

lerle müzakereye amade olduj'unu bildirmittir. 
NELER GÖRÜŞTÜLER 

Belgrad, 26 (Ô R) - Pqteden bildiriliyor: 

Maginot hattına malik olduğumuz bir hakikat 
olduğu gibi dllnyanın en mükemmel tanklanna 
ye tayyarelerine malik olduğumuz da doğrudur. 
Bununla beraber Hitlerin ittihaz etmiı olduğu 
hattı hareket bizi ciddi bir teemmüle sevket
mektedir. 

Macar kra!ı Naibi amiral Horti'nin Bavyera
da Hitlerle milllkatı bir saat slirmlftlr. Hitler 
ve Horti arasında ispanyadaki hldiaelerle Scw
yetlerin komünist propagandaları mevzuu bahs 
olmuştur. 

Amiral Horti Bavyeradan dönliıünde Ha
vas muhabirine tunları alSyJemiıtir: 

ITAL YA iLE YAKINLIK - " Almanyanın Bolıevizme karşı mü-
Dalgınlığa kapılmamız icab etmez. Bütün so

ğuk kanlılığımızı muhafaza etmeliyiz. Memleke· 
timizde askeri hizmet milddetinin uzatdrnası 
mevzuu bahsolmaz. Fakat bu vaziyet karşısında 
Sovyet Rusya ile ittifakımızı muhafaza etmek 
ve hemen ltalya ile mukarenet tesis etmek mec
buriyetindeyiz. 

dafaası hakkında Hitlerin büyük eserinin 
hayranıyım. Almanya Bolşevikletseydi; AvrÜpa 
medeniyeti mahvolurdu. Kendi benliiinden vaz
geçecek bir Avrupa tasavvur edebilir misiniz? 

Horti'nin Hitler'le glSrlltmelerinde yalnız bu 
mesele üzerinde fikir teatisile iktifa edilmiyerek 
daha esaslı ve ,umulln bir it birliğinin takar
rilr ettiğini ilive eden Ajans muhabiri,Horti'nin 
bu birkaç günlük av esnasında ancak dört ya· 
bani gey:k avladı· nı bildiriyor. 

Bütiln Avrupanın bize karşı muanz bir vazi
yette bulunması bizim iıimize gelmez. Akdeni· 
zin iki büyilk devleti kolaylıkla anla'8bilirler. 

aylardan beri uyuyan bir elbise 
tesadlif etti. 

Genç adam bu elbiseyi me
rakla çekmeceden çıkardı. Bir 
aın gibi ıararak geri çekildi. 
Feryadı boğazında tıkandı. Bu 
elbise slitçll Loranaın kızı ka· 
plilesi idi. Elleri arasındaki 

yumuşak kızıl feye hareketsizce 
baktı. Şimdi Pariıe ilk hare-
ket ettikleri gün Loranıın ken· 
disine ıöyledıği sözleri habr• 
ladı: 

.. Hayatımın ölen, maziye 
karışan bir kısmına aid 
metrükibmı Emmanuelin çek
mecesinde bıraktım." demişti. 

Şu halde onların Pariste 
yaşadıkları, zevk sürdükleri 
bir anda aıkının en sevgili 
hatırası burada uyumuş kal
mıştı. Zavallı yün kumaı kıv• 
rımlannda saklanan biitOn bir 
mazi ile Viy6 Kontinin gurub 
eden günqleriyle neıcine ka
ntan bBtlln bir aıkm beyecan
lanıla p~ 

Emmanuel slitcli Madam Fa
yantın (Loransın) karmızı kapil· 
leaini yavaşça dudaklanna g6-
ttird0. Ona sıcak buselerini 
kondururken bugiin bir hayal 
olan içli metreeini, sade ve 
aıcak bir aıkı g6ğs&nde uyu
tan aevgilisini hahrladı. O gün• 
lerin heyecanlarını yaıadı. Çitin 
yukanıından kırmızı kapiile
siyle Loransın görünmesini sa· 
bırsızbkla beklediği dakikalan 
düıündii. Çalılıklar arasından 

mucizeli bir çiçeğin nasal ken
disi için açıldığını hatırladı. 

Jura kadınlarının bir pelerini 
andıran bu şapkasında biraz 
pudra, biraz yasemin ve saç 
kokusu kalmıştı. Emmaoael için 
safi9fk, evet safi aşk iıte 
bundan ibaretti. Ve iki yıl bile 
sürmiren bu aıktan ıimdi çek
mecesinde bulduğu tozlu ku
maı parça1ından baıka bir ıey 
kalmamııb. 

Loranı, o kadar cotkan bir 
aflda aevcliji Loram kaybôl-

muftu. Orada, Pariain riyaklr 
bir muhitinde zihayat bulunma
sına rağmen, balta biraz 6nce 
onunla evlenmeyi iıtiyikla dü
tünmDt olma•ına rağmen saf 
bir aıkla sevdiii kay kızı kayb
olmUfta. 

insan a11I saadet dakika
lannı ne zaman yaşadığını bil-
mez. Emmanuelin mesud giln· 
leri ancak aaadete kavuımayı 
bekliyerek geçirdiği gtınlerdi. 
insan neyin sevildiğini bil
mez. Emmanuelin yalnız ken· 
dine aid o~an bir kadının 

etrafanda yarattığı havayı, 
onun yaşadığı muhiti, at
mosferi seviyordu, Şimdi ta
hayyül ettiği hayattan bam
baıka bir hayat sürmek, oka
dar nefret ettiği Parisin kar
naval hayatına kantmak için 
çayırlarını, çiftlerini, binbir 
çicekle dolu olan ovalannı, 
Viya Kontinin biricik •ıkına 
uhne olan muhitini terkedi· 
yordu. Simdi yapmap, dalla 

iş Bankası . . . ' 
Onikinci yıldönümü 

dün hararetle 
kutlu landı 

- Baş tarafı 1 ıncı sahıftde -
icap ettiği gilnlerde iş bankau 
memleketin iktisadi davilannın 
yanıbaşında yer alarak bunlan 
adım adım takip ederek mü
zahir olmuş; en büyük sınai 

ve iktisadi teşebbüslere serma
yesile ve teşkilitile iştirik et
miıtir. 

Memleketin iktisadi kalkı11· 
ma hareketinde bankanın se
neden seneye artan inkişaf 
kudretiyle yaptığı hamJeler cid
den if tibar edilecek kı.dar kıy-
metlidir. En müıkijf gibi g6rli· 
nen işleri kolaylıkla başaran it 
bankaıının milli hayahmııda 
oynadığı rol yalnız iktisadi sa• 
halara inhisar etmiş değildir. 

iş bankasının en mühım ha· 
reketlerinden biri bizde küçlik 
tasarruf fikrini yaratmış bulun• 
masadır. iş bankasındaki mev• 
duahn muazzam bir yeküna ba-
liğ olması hem memleketin ik· 
ti .. di faaliyet makanizmasında 
miihim bir rol oynamıı; hem de 
yarınlannı emniyet albna al· 
mak bakımından bizde içtimai 
sigortaya doğru mühim bir adı· 
mu.: öncüsü olmuştur. 

iş bankasının faaliyet saha· 
larmı incelerken lpekiş, Yüniı, 
Tariş ten başka şeker, kömilr 
sanayiimizin inkişafında oyna
dığı mühim rolleri ayn ayrı 
saymak lazım gelse ciltler do-
lusu eserler doldurmak icap 
edecektir. 

Banka, büyük şef Atatürk'
On büyük bir sözünü realize 
etmekle iftihar edebilir. Büylik 
şef: 

- .. Bence halk devri, ikti
aad devri mefhumuyıa ifade 
olunabilir.,, demişlerdir. Filha· 
kika it bankaamın bDtiia fu-
liyet hayab bu iktisad devrinin 
clofrwcla• tlofıu,. m ka, .. k
tan kuvvet bula ~ak açılmasına 
yardım etmek olmuıtar. Banka 
bu iıte hcü (rehber) ,of&
nli g6rmilı; bazan da bir yar· 
dımcı vaziyetinde kalmıtbr. 
Fakat her iki vazifesinde de 
muhakkak ki Türk iktisadi1a· 
tının temel unsurlarından biri 
olduğuna iıpat etmiştir. 

it bank'ın her yıldönllmli ye
ni bir muvaffakıyetin, canb bir 
hamlenin eserlerini taşımakta
d1r. Halk bu Bankayı kendi 
ISz varlığından bir parça telakki 
ettiği içindir ki onun muvaf
fakiyetleriyle iftihar duymakta
dır. lı Bankasını, on ikinci yıl
d6nümtı mOnasebetiyle tebrik 
ederiz. 

•••••••• 
ıtaıra - Norveç anıa,m•• 

Roma, 26 (Ô.R) - ltalya 
ile Norveç araunda dlin bir 
ticaret muahede .. i imza edil· 

doğrusu 611ime gidiyordu. 
Emmanuel Land61en kml 

kap&Jeyi yatafı Oıerine attı. 

Sonra kendisi de onun lizerine 
abldı. Çehresi mazinin metrü
kAtı llzerine g6milclü. Hill 
Lorans Föyant kokan bu ka· 
maı parçasile yatağında saat• 
larca debelendi. Hayata giz
lerini kapıyan efendiainin et· 
yasını koklayarak ihtizar içinde 
çırpınan •aclık bir köpek gibi 
orada kaldı. 

BiTTi -·-
Kuşadasında 

Kuşadası, ( Ôzel ) - Pazar 
günli Ada kulübü spor alanın
da Ada kulübil • Selçuk genç
leri birliği arasında heyecanla 
bir maç yapılmııbr. Her iki 
taraf oyuncuları eyi ve teknik 
oynamışlardır. Maç sonucu 0·4 
Ada kulllbtınlln galibiyetiJle 
ıona ermiıtir. Her iki tarafta 
daha çok çahtmalar ~ 
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eş F ranko vardır 

dürücü bir romandır uşu 

Denizli 26 (Özel) - Üçüncü 
Türk dili kurultayı münasebe
tiy -.! Denizli Halkevinde heye· 
can 'ı bir konuş:na yapıldı .. Bu 
münasebetle radyo dinlendi. 
Lise öğretmenlerinden Şevket 
tarafından Turk dilinin geçir· 
tliği tarihsel safha tebarüz et· 
tirildi. 

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

Fransis 
.., 

ezmege 
o "ran~\O isyanın 
çalışa hükümetci 

başıdır .. Ramon Franko ise asileri 
hava kuvvetlerinin kumandanı •. 

BA YiNDIRLIK iŞLERi 
Denizli 26 ( Özel ) - Bele· 

diye düzgün bir programla imar 
işine önem vermektedir. Gün
den i jne şebirin muhtelif semt
lerin ' eki maili inhidam binalar 
yıkı arak yeniden yaphrı1mak
ta olduğu gibi caddeler ve 
mc· Janlıklar da genişletil
me . tedir. 

SICAK DALGASI 
3u sene de diğer yıllarda 

' Juğu gibi sıcaklar fazladır. 
r ün az sürekli yağmur yağdı 
isede çabuk kesilmiştir. 

uCUZLUK 
Meyve ye sebze bolluğu cİ· 

hetinden Denizli ili diğer ilferi 
ucuzluk bakımından her haf de 
geç~r. Ne yazık ki bu bolluk
taıı layıkiyle istifade edileme
mektedir. Çünkü istihlak azdır. 

Tarhan Toker 
1 •• •• il. .. 

Marmaris 
Datça yolu 
Muğla 25 (A.A)- Çok kaya

lık ve anıalı olan 95 kilomet· 
reJik Marmaris-Datça yolu iki 
buçuk ay içinde tamamlanarak 
geliş gidişe açılmıştır. Ubay 
Komutan ve davet!iler otoma· 
billerle Datçaya gitmişler ve 
şimdiye kc.dar tekerlikli vasıta 
yüzü görmiyen Datçalılann se· 
vinci arasında açılış resmini 
yapmışlardır. 
, ••.......•......•.•...................... 

iş arayan bayanlara 
lzmir fuvarında fuvar müd· 

detince çalışmak üzere altı 

bayana ihtiyaç vardır. Talip 
olanların Suluhanda Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesine 
her gün saat on ikiden ikiye 
kadar müracaat etmeleri. 

S.4 (1765) 1-2 

CEBELÜ11 ARIK •.• AÔUSTOS 
iki ispanya gibi iki Franko 

vardır. Biri Faşist, diğeri cumu
riyetçi... Biri lcatolik, diğeri 
libr pansör ... Biri beyaz., diğeri 
kızıl.. Biri isyanın başı general 
Frankodur. lberya yarım ada

sını kan ve ateşe sokan askeri 
hareketin müşevviki odur. Öte• 
ki kral on üçüncü A lfonsu tah

tından kovan 1930 ihtilalinin 
başlarından biri olan meşhur 

tayyareci Ramon Frankodur. 
Halbuki bu iki adam iki kar
deşt!r. Onların kavgaları feci 
bir mana almıştır. Zira lspan
yol faciasının kardeş katili ma
hiyetini ortaya koymaktadır. 

GALlCE EY ALETiNDE 
Franko ailesinin ana kayna

ğına doğru gidildikçe bu kav
ga daha garib görünür. Ayni 

fikirlerle terbiye edilmiş iki 
kardeş timsali aransa Fransis· 
ko Franko ile Ramon Fran

koyu göstermek lazımdır. Fran
sisko 1892 de Ramon ondan 
dört sene sonra doğmuştur. 
ikisi de lspanyol asılzadelerin· 
den birinin kızıyla evlenmiş 

olan bir bahriye zabitinin oğul

Jarıdır. Galice vilayetinin anana
pe.rest ve çok geri kalmış mu
hiti içinde bu iki çocuğun nasil 
bir terbiye aldıkları tasav
vur edilebilir. Ana müteas ıb 
bir katolik, baba kraliyete 
sadık bir ~abitti. İki kardeş 
pek genç yaşında askerlik 
mesleğine girdiler. Fransisko 
Franko 1907 de on beş ya
şında iken askeri mektebe 
girmiş bulunuyordu. R"amon bir 
kaç sene sonra ayni yo!u takip 
etmiştir. Fakat iki kardeş:n 
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ESKi 

ARÜ 'i FAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

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

OKUL, en yeni usullerle çocuklara hayata ve ORTA 
okul tahsilıne hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına ı EYL L tarihinden 

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

s 3 (1748) 1 15 
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ugün benim içine girmiş olduğum mzcF.ra evvelce 
de öylediğim gibi baştan başa tilUm doludur 

imdi gör üş oldu ... unuz re imle..- hakiki\ en 
bir ı san olunun re imleridir 

Cava önünden giden genç 
kıza baktıkça alnı kırışıyor, 

kaşları çatılıyordu. Robjon ölür
ken Andinin Cavaya her cı
hetçe yardım etmek için ettiği 
vadı hatırladı. Her halde Andi 
o zaman kız kardeşini unut
muş olacaktı. Çünkü alelade 

erkeklerin bile cesaret edemi
yecekleri bu teblükeli ölüm 
oyununa Gavacak hiç bir za· 
mnn bir kadını sokamazdı. Bu 
bir cinayet ;ıurdu. Bilhassa 
kadın genç ve çok güzel olur-
sa •.• 

Cava bunları düşünürken 
genç kız durmadan soruyordu: 

- Bilmiyorum amma Mister 
Cak, kardeşim heyecanından 

yerinde duramıyor. Herhalde 
zavallıya hoş ve meraklı ma
ceralar geçirtliniz. Hem sonra 
kardeşimin banyo etmekte ol
duğu filmlerde ne var Allah· 
aşkına?. Banyoları yaparken 
sevincinden zıb zıh sıçrayordu. 
Ben de bayağı merak etmeğe 
başladım. 

Bu sırada Amerikalı milyone
rin otelde ilrnmet etmekte 

I< arak teri arasında hiç benzer· 
lik yoktu. G 'zli bir kin ve 
dü~manlık duygusu kendini 
beJJi etmeden iki kardeşin kal· 
binde yer etmeğe başlamıştı. 

yayı hezimete uğ"ratmalarından 
müteesir olub bütün kuvvetile 
ve tesirli bir tarzda çalışmak, 
memleketine hizmet etmek 
azmiodedri. 

Ritbüi11c diişma11 iki cephenin kumandaızi Fra11sisko Flanko ile Ramon Ftako 
Fransisl<0 faaJ ve azmü karar 1913 te Fasta yerli kuvvet-
sahibi bir genç o'arak görün- leria başında mülazim rütbe-
düğü halde kardeşi en çılgınca siyle hizmet ediyor. 1916 da 
jestleri yapma va muktedir ha- artık binbaşı olmuştur. 192lde 
ya'perver, cesur ve cür'etkar bir 1 general Mılan Astrayla birlikte 
d e.. an!ı tipini yaşatmaktaydı. Sidi Ben Abbasta harb etmiştir. 
En küçük ço!:ukların analarının 1925 te general Primo De Ri-
en gizli duygularından bir par- veranın askeri diktatörlüğü es-
ça yı kendi varlıklarında taşı· uasında Fransız ordusuyla müş~ 
dıkları doğru ise Senora Fran- tereken Rif mücahidi Abdülke-
ko gibi müteassıp bir katolik rim aleyhindeki harekata ku· 
kadının oğlu olan Ramon Fran- mandan tayin edilmiştir. O ta-
konun insanlar arasındaki mu- rihte Fransisko Kolonel rütbe-
swatsızlık fikrinden istirab çe- sindeydi. Fransisko Franko 
kerek genç yaşında mistik bir 1928 de geoeral olmuştur.Onun 
buhran geçirmi~ olmasına şaşı- on beş sene içinde general 
lam az. 

oluşu bir çok zabitler tarafın-
SENELE R GEÇTiKÇE dan kı~kamlıyor, dedikodulara 

Seneler geçtikçe Fransisko sebebiyet veriyordu. 
ve· Ram on karyelrrini takib 
etmişlerdir. iki kardeşin kerek- RAMON FRANKOY A 
terleri de birbirine zıd istika- GELiNCE 
mette inkişaf etmekte devam Fransisko yükselirken Ramon 
etmiştir. Ramon insan!arın, Franko atıl kalmış değildi. 1927 
göklere yükselmek için sarfet· de, ilk defa olarak Lindbergin 
tikleri çalışma1ardan derin bir atlantiği geçmiş bulunmasından 
heyecan duymakta oMuğu halde pek fazla mütehassis olan bu 
Fransisko Amerikalı laTın lspan· Q"enç tayvareci Genubi Atlan-

oldugu dilirenin önüne varmış· 
lardı. Genç kız kapıyı açtığı 
zaman Andiyi pencerenin önün· 
de buldular. Elinde ıslak bir 
filim vardı. Bunu bavalandmp 
kurutmaga çalışıyordu. içeri 
girenleri görmüştü. 

- Cava muvaffak olduk.Bü
tün resimler mükemmel, hiç 
birinde lı:üçücük bir bozukluk 
yok. 

Cavacak pencereye yaklaştı, 
res=mf ere teker teker baktı. 

Hakikaten hepsi de mükem
meldi. Bu sırada yavaşça Ca-

sana kardeşçe bir nasihatta • 
bulunmamı ister mis·n. Bu fil
mi bana ver ve bundan sonra 
benim peşimi bırak. Senin için 
çok daha hayırlı olur. 

Andi şaşırmıştı; 

- Peki amma Cava, böyle 
birdenbire dönmene sebeb ne? 

- Sen bana yardım vade
derken ben seni yalnız zan· 
netmiştim. Fakat bugün görü
yorum ki, bir de kız kardeşin 

vanın arkasından yaklaşıp re· 
simleri seyretmek fırsatını bu- A 

lan genç kız haykırdı: 

var. Sen de takdir edersin ki, 
biz maaile deniz gezintisine 
ç1kıyoruz. Gideceğimiz yol 
baştan aşağı korku ve tehlüke 
dolu •.• 

Genç kız hemen atıldı: 
- Ah ne garip resimler 

bunlar, bir insan kolunun üst 
hısnıı! .. 

Andi kardeşine cevap vere· 
mcdi, C::ıvaya hilaben: 

- Şimdi bunları kurutmalı
yım. Ondan sonra kağıda gc· 
çiririz, Herhalde kağıtta da 
asılları g ibi mükemmel olacak 

- Dostum Andi Kalagan, 

- Bu ne demek oluyor. 
Haberim olmadan lrnrdeşimle 
gizli ve esrarlı bir maceraya 
hazırlanıyordunuz ha. Sonra 
işin içine ben girince bütün 

' planlar değişti. Benim yüzüm
den kardeşimi de terketmek 
istiyorsunuz. Çok merak ettim, 
kuzum Mister Cava anlatın 
bana nedir bu mesele? 

tıği geçmek için bir teşebbüste 
bulunmağa. karar vermişti. 1928 
senesinin ilk günlerinde, bir 
sabah Hulevadan havalandı ve 
otuz saat sonra Rio DE: Janiro
ya indi. Bu cesurane teşebbüs 
sayesinde Ramon Frankonun 
şöhreti derhal kardeşininkini 

gölgede bırakb. Bütün dünya· 
nın gazeteleri ondan bahsedi
yorlardı. 

HAVA KAHRAMANININ 
ILERl FIKIRLELERl 

ispanya Oseanları havadan 
yenen milletler arasında yer 
almıştır. Bu muvaffakıyet hile 
iki kardeşi birbirine yakl ·1 şlır· 

madı. Ramoo çok ileri fikirle
rinin tatbiki için bu şöh:-etin
den is tifade etmekte istical 
gösterdi. Ailesi onun bu jest
lerinden endişeye düşerek ken
disinden yüz çevirdi.Hatta ev· 
!erinin kapıları Ramona ka
panmıştı. 

ORiJiNAL BiR iZDiVAÇ 
Ramon bunlardan as!a müte

essir olmadı. Fantazi ile dolu 
bir bayat sürmekteydi. Bir ak· 
şam kendisinin henüz evlenme
miş bu!unması hasebiyle dos
tane serzenişler yapan arka· 
daşlarına meydan okumuştu. 

Arkadaşları ona : 
-Oseanları yenmekten kork

madın ama kadınlardan korkl1-
yorsun dem;şlerdi. 

Onun cevabı gayet basit 
oldu: 

- Kadınlardan korkmak mı? 
Ş!mdi görürsünüz. Şimdi kah
veye girecek olan ilk kadınla 
- eger serbestse - hemen ev
leneceğim. 

Filhakika babasının refaka
tmda olarak kahveye giren ilk 
genç kız madam Ramon Fran
ko olmuştur. 

iHTILAL KAVGASI 
Tayyareci kendini siyasete 

vermiş, krallık aleyhinde cesu
rane bir mücadeleye girişmiş

tir. 1930 intihababnda Franko 
sarahaten cumhuriyetçi tema
yülatını meydana koymuştu.On 
üçüncü Alfonsu saltanattan de· 
virerek cumhuriyeti, hatla 
mümkünse bir sosyalist cumhu
riyetini kurmak istiyenlerle 
birlikte mücadeleye girişti. 

lbti!al muvaffak olmuş, Al
fons ispanyayı terke mecbur 
kalmıştı. O tarihten itibaren 
Fransisko Frankonun ismi du
yulmıyordu. Primo De Rivera· 

Cavacak kaşlarını çattı. Yü
zü değişmişti. Bu sırada Andi 
lafa karıştı: 

- Anlat Cava, dedi. Nasıl 
olsa günün birinde Nora bu 
macerayı ya senin ve yahudda 

Benim ağzımdan kapacak. iyi· 
simi bir an evvel öğrenmiş 
olsun. 

Kızıl saçlı genç adam Mis 
Noraya döndü: 

- Bugün benim içine girmiş 
olduğum macera evvelce de 
söylediğim gibi baştan başa 
ölüm doludur. Şimdi görmüş 
olduğunuz resimler hakikaten 
bir insan kolunun resimleridir. 
Bu kolun sahibi senelerce bin 
bir türlü ·işkence çekm:ş ve 
sonunda ölümü yegane kurtu
luş çaresi olarak kabul etmiş-
tir. işte Mis Nora ben bu za
~alh. adamın başaramadığı işi 
uzenme aldım. 

- Nedir, nasıl işdir bu? 
- Bu adam bir zaman be-

nim hayatımı kurtarmıştı. Ge
çenlerde ban de onun ha abnı 

Ilalkevinde 
konferans ve konser 

Önümüzdeki Perşembe günü 
akşamı saat 20,30 da büyük 
Türk dili :nkılabı mevzuu üze
rinde Ömer Çavkaytar tarafın
dan Halkevinde bir konferans 
verilecek ve bu konferansı bir 
konser takib edecektir. Bütün 
yurddaşfarımız bu konferans ve 
konsere davetlidirler. , . 
Ticarethane ve fabrika 

sahiplerine 
Ticarethane ve fabrikaların 

eldeki mevcud müşterilerinin 
idamesine ve bunlara iliveten 
yeni müşteri teminine yara
yan ve günden güne satıcı

ların (Safesman) yerini tut
makta olan satış mektupları 

(Sales Jetters) ile ticaret ale
mindeki diğer bilumum mu· 
haberatm (Business Corres
pondence) modern metod!arla 
tanzim ve tahririni Amerika 
üniversitesinde tahsil eden 

ve bu muhaberatı Türkçe ve 
lngilizce lisanlarında büyük 

bir vukuf ve ehliyetle idare· 
ye muktedir boJnnan bir genç 

ticaıethane ve fabrikalarda 
çalışmak arzusundadır. 

Bu servise ihtiyacı olan
lamı aşağıdaki adrese liıtf en 
müracaatları : 

T. Kamil posta kutusu No. 
384 lzmir. 27-30 (1757) S4 

nın diktatörlüğüne sevgi bes
liyenler muvakkaten yeni reji
me taraftar göründüler. 1932 
de mürteciler yeniden iktidar 
mevkiine geldiler. Tayyareci
nin yıldızı solmuştu. Bilakis 
kardeşi Fransisko Frankonnn 
yıldızı par)adt. Zira o ferik 
rütbesine kadar yükseldi ve 
ordunun büyük erkanı harbiye 
reisi oldu. 

SOLLARIN HAT ASI 
Daha sonra Fransiskovu har

biye nazırı olarak görüyoruz. 
Kraliyetin bu en müteassıb 
zabiti cumuriyetçi olmuştu. 
Fakat düşünüş tarzlarını gi 1.· 
lemiyen bir cumuriyetçi ..• 

1936 da halk cephesi ikti· 
dar mevkiini ele geçirince onu · 
ilkönce Balear adaları valiliğint. 
tayin etti. Sonra daha az teh
lükeli olabileceği ümidiyle ken
disini lspanyol Fasındaki kuv-
vetlerin kumandanlığına tayin 
etmişlerdir. O gündenberi ge· 
neralin neler yaptığı malumdur. 
iKi KARDEŞTEN HANGiSi 

KAZANACAK? 
Fransisko Franko 18 tem· 

muzda ilk isyan işaretini ver· 
miştir. Kardeşi Ramon F ran· 
koya gelince o halk cephesinde 
hükiimetçi tayyare kuvvetlt-ri· 
nin baş kumandam sıfatiyle 
asiler ve dolayısiy1e kardeşi 
aleyhinde çalışmaktadır. iki 
kardeşten hangisi muvaffak 
ofacaktır?. 

Bunu zaman gösterecek ..• 

kurtarmak istedim, fakat mu
vaffak olamadım. Yalnız son 
deminde bana birşey vasiyet 
etti. işte bütün mesele burada 
bu zavallı senelerce evvel na· 
sılsa Kruks&nsata denilen luy
met biçilmez bir elmas eli

ne geçirmiş ve bu elması 
hali bir adada saklamış, 

küçük kızı Minah'ı da oraya 
bırakmış. Halbuki bu el
mas Buda dini saliklerince 
mukadde.stir. Onun için sene· 
lerden beri binlerce insan bu 
biçarenin peşini bırakmamışlar 
ona ölümden daha beter çeşit 
çeşit işkenceler yapmışlar fa. 
kat bir türlü elmasın bulundu-
ğu yeri öğrenememişler. 

- Pekiy bu elmas nerade? 
- Bareda denizinde. Şimdi 

bütün iş bu elmas ve genç kızı 
bulmak. 

Nora sevinçle ellerini çırptı. 
- Aman ne güzel macera t 
Andi Kalagan elini Cavanın 

omuzuna koyarak 
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Asi kuvvetlerin S ebastiyenle a aga şe ri i 
işgal ettikleri söyleniyor. Hükllmet de azırlan.dı ı 

aw *F,sse ffi 

. Pariste Faşizın aleyhtarı Lig'ler ıniting yaptılar 
Roma, 26 ( Ö.R ) - Ispan- Madrid cıvarmdaki Getafeden Moskova, 25 (A.A) - Tas ri de bu beyannameye iştirak 

yadan gelen haberlere göre, uçtu'<larına fakat yollarını şaşır· 1 Ajansi bildiriyor: 1 edince iti'.af tatbik mevkiine 
asiler Madrid aleyhinde geni~ dıklarmdan ve benzinleri de j Dış işleri komiseri Litvinof ; geçecektir. 
bir taarruı hazırlığile meşgul- tükendiğinden Portekiz toprak- dün Fransız maslahatgüzarı B. l Paris 26 ( Ö.R) - Faşist 
d ürler. Ve bütün hazırlıklarını larında yere inmeye mecbur Payar ile ispanya vaziyeti hak- aleyhdarı Ligler ve sendikalar 
b itirmeden harekete geçmek kaldıklarını söylemişlerdir. kında bir mülakatta bu~un- dün büyük bir miting yaparak 
niyetinde değillerdir. Fakat Tayyare musadere olunmuş· muştur. Mülakatta takibedile-
hükümetçiler de mevkilerini tur. cek battı harekete dnir notalar lspanyol sosyalistleri lehinde 
ehemmiyetli surette tahkim Londra, 26 (A.A) - Times teati edilmiştir. Şu taahhüdlerin beraberlik duygularını bildir· 
ediyorlar. Asilerin karargahı gazetesinin hususi muhabiri yapılacağı tahmin olunmaktadır: diler. Mitinglerde yükselen be-
dün yüz kadar büküm~tci as· Lizbondan gelen ve Rahat yo- 1 - ispanyaya lspanyol raberlik sesi : 
kerin esir edildiğini biJdiriyor. luyJa ulaşbrılan bir habere müstemlekeleriyle ve Fasın - " ispanyaya ta-·yareler 

Tanca 26 ( Ö,R ) - Asile- göre, son zamanlarda lspanyol lspanyol mıntakasma do~rudan göndererelim. " parolasından 
rin kaynaklarından gelen, fa- gemileri tarafından taharri ve doğruya veya transit olarak ibaretti. 
kat resmi olmıyan haberJere muayene edilmiş olan Kamerun yeniden her türlü silah, cep· Doblin, 26 (Ö.R) __: Serbest 
göre asiler Sen Sebastien şeh- Alman vapurunun Lizbona 8 hane, harb levazımı. tayyare irfanda hükfımati, ispanya ha· 
rini zaptetmişlerdir. Bu haber ton ha p ma'zemesi çıkarmış ve tayyare aleU ve harb gemi· diselerinde kat'i bir bitarafJık 
müteaddit defalar ortaya atıl- olduğunu bildirmektedir. Jeri gönderiJmesinin men'i. takibederek bu memlekete ne 
mış olduğu halde teeyyüd et- Vishorg adındaki lsveç va- 2 -Bu yasağm bundan ev· suretle olursa olsun silah ve 
memiştir. Sen Sebastien müda- puru da Lizbona silah çıkar- vel yapılmış kontratolara da harb malzemesinin sevkini men 
filerinin mukavemetlerinin zaa- mıştır. Bu vapurJarda hafif teşmili. eden bir karar ittihaz etmiştir. 
fa uğradığmı gösteren alamet tanklar mevcud olduğundan 3 - Bu taahhütlerin yerine Cebelüttank, 26 (Ö.R) _ 
bile. henüz mevcud değildir. ve bunların lspanyol asilerine getirilmesi için alman tedbir-

L1zbon 26 ( A.A) - ispanya gönderilmek üzere bu vapur- Jerin itilafa girecek memleket- Cenubda hükümetçiler elinde 
hükumetine aid bir askeri tay- lara yükletilmiş bulunduğu söy- Jere bildirilmesi. bulunan Malaga şehrine karşı 
yare Valede Lesika cıvarında lenmektedir. Fransız ve lngiliz hükümet- hareketlerine devam eden asi-
yere inmiştir. içindeki subaylar Sof ya, 26 (Ô.R) - ispanya- leri11den ay1' o!arak Almanya lerin bu şehri ellerine geçir· 
milJicilere iltihak etmek üzere nm Sofya sefiri istifa etmiştir. ltalya ve Portekiz hükümetle- dikleri zannodiliyor. 
·············································································································································································••ıı 

Yemenle ltalya arasında Italyada manevra vardır 

Dostluk muahedesi 937 Mavj ordu çekiliyor 
ılı zatı dı 
Fransız gazetel~ri bu kısa vadeli 
anlaşmadan manala;· çıkarıyorlar 
Roma, ·26 ( Ö.R ) - ltalya 

ve Yemen arasında 1926 sene
sinde aktedilmiş bulunan dost• 
luk mukavelesi, 1936 senesi 
sonunda hitam bulacaktı. iki 
hükümet arasında yapılan bir 
anlaşmaya göre bu muahede 
1937 senesi sonuna kadar uza· 
tılmışhr. 

Paris 26 (Ö.R) - Populer 
gazetesi, Yemenle ltalya ara• 

sında dostJuk muahedesinin 
yenilenm'ş bulunmasına ehem
miyeUe kaydederek diyor ki: 

- "Jtalyanın maksadı Kızıl 
denizin herhangi bir hareketi 
esnasında Yemenin bitaı afh
ğmı temın etmektir. Mamafih 
ltalya bu görüşmelerde tema
men tatmin edılmiş farzedile-
mez. Zira aynı dostluk muahe· 
desini ancak bir sene için uzat
mıştır. 

Bulgaristanda yeni intihabat kanu
nuna büyük ehemmiyet veriliyor 
Sofya, 26 (Ö.R} - Nazırlar meclisi amele yevmiyt.:lerinin tez

yidine, havayici zaruriye fıatlerfoin tenzıline ait nizamname pro
jelerini kabul etmiştir. 

Yeni intihabat kanun projesi üzeıinde tetkikler yapılmıştır. 
Bu kanunun l q Mayıs 1935 inkılabmdan beri Bu;garistan.da vaz 

olunan kanunlarin en mühimmi olacağı ve bu memleketin dik
tatörlüğü mü, yoksa demokrasiyi mi intihab edeceği bu kanun
dan sonra anlaşılacağı söyleniyor. 

ltalyan kralı ordunun manevralarını Vezüve 
kurulan bir tarassut mevkiinden seyretti 

Kırmızılar tef evvük etti 
Roma, 26 (Ô.R) - ltalyan 

ordusunun büyük manevraları 

devam ediyor. Kral mavi or· 
duların baş kumandanı o'arak 
manevralara iştirak eden Prens 
Amberto'ya mülaki o!muştur. 
Sonra Vezüv üz~rine kurulmuş 
o!an yüksek tarassud mevkiio
den askerin harekatını takib 
etmiştir. 

Diğer taraftan Mussolini kam
yonlar ve saJlarJa nakli müm• 
küo olan büyük çapta bir to-
pun iş!etilmesiJe alakadar 0100 

muştur. 

Mussolini, piştar kolunun 
yirmi kilometre devam eden 

1 

bir yürüyüş harekefne iştirak 
ettikten sonra Avelino'ya dön
müştür. 

Manevranın ilk gününde 
maviler kızıllano faik kudreti 

karşısında ezilerek muntazam 
suı ette ric'at etmişlerdir. ikinci 
günde kızılJar fena bir vaziyete 

düşmüş olan mavilerin mevki· 
lerini tahkim etmelerine imkan 
vermemek için yeni bir teca
vüze girişmişlerdi. Bu tecavüz 

esnasında hücum arabalarmın 
alb metre derinliğinde ve yedi 
metre genişliğinde maniaları 
kolaylıkla aşhkları görülmüştür. 

Cibuti demiryolları meselesinde bir 
anlaşma zemini aranmaktadır 

Roma, 26 (A.A) - Cibuti demiryolu ilzerinde münakalatın 
tanzimi için Ad;s·Abebada ltalyan makamatıile Fransız demir· 
yolları uıümessilJeri arasında bir toplantı yapılmıştır. Demiryolu
nun bugünkü hali Adis-Abebanın imarı dolayısiyJe fevkalade 
artan levazım nekliyatma müsait olmadığından rüçhanın berşey
den evvel bavayici zaruriyeye verilmesi tetkik edilmektedir • 

a 
~~~~~------------~~~~~ 

- naşfmatı 1 ınci sahi/ede -
İn büyük bir d ikkatle dinlenen 
tezi şu cümle ile nihayet bulu
yordu: 

- " Güneş - Dil teorisinin 
ışığıyle bir Protctürk dil vücut 
bulacak; bu dil milletler arası 
Langu stik tetkiklerde ana dil 
rolünü ifo edecektir. " 

Kurultay reisi Nuri Cönk'er 
Ankara Tarih ve Cografya fa-
kfı 'tesi ta lebesinden Bayan Sa
bahat'n söz verdiği zaman Sa
bahat, büyük bir alaka uyan
dıran tezini büyük bir dikkat
le izaha başladı. Sesi bazan 
yükselerek, dinleyiciler üzerin· 
de müsait bir tesir bırakıyor 
ve Güneş • Dil teorisinin esas-
larını perçinliyen sözleri uzun 
n lkış larla karşı lanıyordu. Saba
hat tezinin sonunda demiştir 
ki: 

- "Biz, ATATÜRK inkı
labının yolcuları büyük merha
leleri aşarken büyük şefin ma• 
ziyi nurlandıran Güneş varlığı
nı görmekte; varlığımızın bu 
kaynaktan taşdığma inanmak
tayız." 

Bayan Sabahat alkışlar ara
smda sözlerini bitirmiş ve bü
yük şefin takdirlerine mazhar 
olmuştur. 

lstanbul, 26 (A.A) - 3 ncü 
dil kurultayında bugün de öğ
leden evvel komisyonlar top
lanmışlardır. Güneş dil teorisi 
ve dil 'karşılaştırma komisyonu 
Cevad Emre'nin izahatını din
lemiştir. 

Bütçe komisyonu ve iki ku
rultay arasında geçen müddet 
zarfındaki hesabları tasvib ede· 
rek raporunu tamamlamıştır. 

Nizamname komisyonu da 
dil kurumu nizamnamesinin 

Sefirler 

tadilıne aid olan işini bitir
miştir. 

Öğleden sonra kurultay umu
mi toplantısını yapmıştır. top
lantıya Nuri Cönker başkanlık 
etmiştir. Hasan Reşit Kankut 
söz alarak güneş dil teorisint. 
göre, Pankronik usulle ve Pa
Jeo sosyolojik dil tetkikleri 
mevzulu tezini izah etmiştir. 

Tezde 19 uncu asrın ikinci ya• 
rısında d ilin menşei meselesi· 
nin bütün garpta tetkik mev• 
zuu teşkil ettiği kaydedilmek
te ve klasik ckolun ancak 
malüm zamanlarm muayyen 
yerlerindeki tamam vesikab 
dilferi tetkik ettiği ve bu ılil· 

lerin en mükemmeli olarak 

Hint Avrupa grubun bulduğu 
ve tetkiklerini ancak nfiladdan 

3200 yıl evveJine kadar göstec 
rebildiği kavdolunmaktadır. 

Tez bütiin bu tetkiklerin 
sonunda yeni bir ekol daha 
teessüs ettiğini ve buna güneş 
dil teorisi adı verildiğini söy
ledikten sonra bu teorinin Pr~
historikden başladığını ve bü
tün dillere şamil olduğu için 

şimdiye kadar üzerJerinde iş· 

lenmiş dillerin içinde ana dili 
Türk dilleri grubunda buldu
ğunu ve bu teorinin ışığiyle bir 

p ı oto Türk dili göydelenerek 

milletler arası 1engistik tetkik
lerde aoa dil rolünü ihya ede
ceği beyan edilmektedir. 

.La- 1 -

Bir şlkAyet 
lkiçeşmelikte Uluyolda k1rk 

merdiven karşısındaki elektrik 
lambasmın günlerclenberi yan· 
madığı şikayet ediJiyor. Naza
rı d ikkati celbederiz. 

arasında 
Vaşington, 26 (A.A) - Amerikanın Sovyet Rusyadaki sefiri 

Bullit, Starus'un yerine Paris sefirliğine tayin edilmişse de halefi 
tayin oluouncıya kadar Moskovada kalacaktır. 

Ordu terfi listesi 30 ağustos 
günü ilan edilecektir 

lstanbu1, 26 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - Ordunun terfi Jiı· 
teıi 30 ağustosta çıkacaktır. Liste hazırlanmıştır. 30 ağustos 
zafer bayramı lstanbulda parlak merasimle kutlulanacakbr. 
Taksim abidesinde bayrak merasimi yapıJacak ve geceleyin fe· 
ner alayları teşkil edilecektir. 

Hollanda - ltalya ticaret münasebet
leri inkıtaa uğramıştır 

Amsterdam 26 ( A.A ) - Resmen bildirildiğine göre, geçen 
cuma günü Romada Hollanda ile ltalya arasında ticaret müna
sebetleri11in tekrar tesisi için açılan müzakereler kesilmiştir. 

Çünkü ltalya Hollandanın ;dhalabm ancıak mübrem ihtiyaçlarına 
inhisar ettirmek emelindedir. Ve münaziünfib eski borçları hak
kında da kafi teminat vermek istemiyor. 

Yunan veliahdı llnlgaristauda 
Sofya. 26 (Ö.R) - Bulgar hükümetinin resmi bir tebli· 

ğinde Yunan veliahdının Bulgar loptaklarından geçmesine 
intizar olunduğu, veliahda hududda askeri merasim yapılacağa 
bildiriliyor. 
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Filistin de • 
grevın sonu 

K'RM@QfiS++WMH@ 

Irak hariciye nazırı grevin sona 
ermesi için tavassutta bulundu 

Londra, 26 ( Ö.R ) - Filis· 
tinden bildiriJiyor: 

Yarın Arab grev komitesi 
toplanacaktır. Grevin neticesi 
ile alakadar mühim kararlar 
alınacaktır. Irak hariciye nazı
rının bu grevlere nihayet ve· 
rilmesini temin maksadile ta
vassutta bulunduğu malumdur. 
Grev komitesiuio top!antısında 
Iraklı pazmn mutaleası ve ileri 
sürdüğü teklifler münakaşa 
edilecektir. 

1 
Yarın Fılistinde grev in de- ı 

vam mı edeceği, yoksa nihayet 
mi bulacağı kat'i surette anla- 1 
şılacaktır. Şimdilik şurası mu-
hakkaktır ki yahudi muhace
reti pek yakında duracaktır. 

Resmi lngiJiz mehafili vazi· 
yeti ~ikbinlikle karşıhyor. Yarın 
grevın biteceğini tahmin edi
yor. Arab komitesiyle bir an
laşma imza olunacaktır. 

Kudüs 26 ( Ö.R) - Arap 
aleminde Fılistin araplarmıo 
ıstırabına karsı alaka sesi yük· 

selmektedir. Suryenin bir çok 
şehirlerinde ve ezcümle Şamda 
müslüman tüccarlar Filistinli 
araplarm vaziyetlerini protesto 
için lngiliz maHarına boykotaj 
yapmağa karar vermişlerdir. 

Kudüs, 26 (Ö.R) - Bir ya
hudi delegasvonu dün Ingiliz 
yüksek komiserini ziyaret ede
rek çok kanşıkhklarda komi
serliğin takmdığı pasif vaziyet 
hasebiyle memnuniyetini bil
dirmiştir. 

Temizleme hareketi 
Suikastçılar muvaffak 

akıbeti 
olsalardı, 
olurdu? Rusy<1:nın ne 

-------·-----------------------------------Roma, 26 (Ö.R) - Moskova ı salardı, bundan sonra Rusyanın J 

matbuatı Troçki - Zinovyef başına neler geleceğini bıliyor-
grubunun tertibettıkleri sui- lar mıydı? 
kasdı şimdi uzun uzadıya tah· Londra. 26 (Ô.R) - Rusya-
lil etmcktedırler. da Sl)n !\uikasdm mürettip!eri 

Pravda ~azetesi Sovyetler o!arak idama mahkum olan on 
ülkesinin bugünkü rejimi de- alb kişinin cezalarını affettir-
virmek isteyen tethişçi çırak· mek için lngiliz amele sendika-
lardan tamamen temizlenmesi ları namına umumi katib Sir val-
icab ettiğini yazıyor. Bu ga- ter tarafından yapılan teşebbü-
zete diyor ki: sün Sovyetler hükumetince is'af 

- " Suikastın mürettibleri edHmemesi üzerine mumailtyh 
rejimi devirmeğe muvaff~k ol- . atideki beyanatta bulunmuştur: 

- Moskova hükumeti me· 
deoiyete hizmet etmek ve ken
disine arzedilen en münasib 
vesileyi kul:anmak fırsatmı seç· 
memiştir . ., 

Sir. Valter sukutu hayale uğ
radığmı, askeri mahkemenin 
ilk fırsatta müttebemlerden 
dahn pek çoklarını kurşuna 
dizdireceğini, Sovyetlerin sabık 
Londra e!çisinin de kurşuna 
dizilecekler arasında bulundu· 
ğunu söylemistir. 
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lstanbul 25 (A.A)- Üçüncü 
dil kurultayı, toplantılarına bu
gün Dolmabahçe sarayında de
vam etti. Öğleden evvel kurul
tayın ilk celsesinde seçilen ko
misyonlar toplandılar. Başkan
larını ve mazbata muharrirle
rini seçerek müzakerelerine 
başladılar. 

Güneş-rfü teorisi ve dil kar· 
ıılaıtırmaları komisyonu bunla
nn en mühim olanı idi. Kurul· 
tayın mesaisine ittirik etmek 
lizere ıehrimize gelmiş olan 
bitOn ecnebi profesörler bu 
komisyona dahil bulunuyorlar. 

Kemisyon saat tam 1 O da 
toplandı. Üyelerden ve dil ku
nlu sekreteri lbrahim Necmi 
hasta olduğu için gelememişti. 
Bundan başka lngiliz alimi 
Sir Dennisson Ross ile Elen 
profesörü Anagnasopulos rahat
sızlıkları dolayısiyle jf zar etmiş 
ve gelmemişlerdir. 

Komisyonun ilk i i başkan 
v mazbata rnuharrıri seçmek 
<Xdu. Başkanlığa Tür'' tarih 
kurumu başkanı Hasan Cemil 
C ambel, mazbata muharr'rlik le
rine Ercüment Ekrem Talu ve 
lsmail Hami Danişmend seçil
diler. 

Reis kıseı bir söylevle arka
daşlar;na teşekkür ettikten 
sonra Cevad Emreye söz 
verdi. 

Cevad Emre muhtelif diller 
arasındaki etimolojik yakınlık
ları gösteren ve güneş dil te
orisine dayanan uzun bir etüd 
okudu. lıim bakımından ehem· 
miyeti topla~tıda bulunan ya· 
hancı profestirlerin de dikk~
tini çeken bu mevzu komisyo
nun ilk ve ehemmiyetli meş

ıalesi oldu. 
Saat 12 ye kadar devam 

eden bir çahımadan sonra çar• 
ıamba sabahı toplanılmak üzere 
içtimaa ıon veritdi. 

GRAMER SENTAKS 
KOMiSYONU 

Gramer Sentaks Komisyonu 
da saat 10 da bir başka sa
londa toplanmıı bulunuyordu. 
Bu komiıyon baıkanbğına Bur
• •Jlavı Fa"ibe Ôymen'i, 
mazbata muharrirliğine Hıfzı 

Teriiği seçerek müzakerele · 
rine batladı. 

ilk aözii Emin Dalkıbç al
ınııb. Emin Dalkılıç'an tezi 
fürk alfabesine bır harf ili
•esine dairdi. Emin Dalkılıç 

Tnrk alfabesinde E ve 1 harf· 
leri arasında bir üçüncü sadalı 
harf olduğunu söyliyor, Ve ko
nuşma dilinden aldığı misaller 
ile iddiasını tevsik ediyordu. 

Saat 16 ya doğru çarşamba 
ıabahı yeniden toplanılmak 

izere içtimaa son verildi. 
TERiMLER KOMiSYONU 

Bu komisyon da saat 10 bu
rula doiru toplandı. Komi•· 
,on ba,kanhğına askeri akade-
miler kumandanı Kor general 
AJi Fuad seçildi. Komisyon ça
tış11ı1alarına terimler hakkında 
kurultayın havale ettiği esas
ların tetkiki ile başladı. 

Terimlerin Türkçeleştirilmesi 
mevzuu hakkındaki inceleme· 
teri milsbet bir sahada neticeye 
doğru ilerlediği görülilyord1J. 
Komisyon bu noktayı tesbit 
ettikten sonra kurumca bu 
yolda sarfedilen gayretin çok 
yerınde ve verimli olduğu ne· 
tıcesı üzerinde dnrdu. 

Bilhassa kimy istılahlarıoın 
bir an evvel kabulü için kurul
taya bir temenni takriri veril
mesi ittıfakla kabul edildikten 
aoara mesaileriniıı büyük bir 
kısmını tamamlamış bir halde 
ÇUfamba gunu toplanmak 
lıee daiddalar. 

TENi ASIR 27 Ajiustoa ıeae -
3 ·~ .. uncu Türk Dili •• gun Kurultayında ikinci -•• un dil erin ana kaynağı Türkçedir 

, .......................................................................•..............................................................•....••.•......•.......................... 
" Ölüııı ucurunıunnn kenarından inanılınaz bir 1 anı le ile kalkınarak ruhunun 

daki kanaatlarına aykm olarak 
kelimenin lallvort olmayıp eski 
ve esaslı kelimelerden biri ve 
belki de başlıcası olduğunu 

ileri süreceğim. Nitekim Paul 
" Dil tarihi prensipleri ,, adlı 

•> 

içindeki cevherle yeni varlığını diinyaya tanıtınış olan ATATüRK Türkiyesinin 
ilim bahislerinde de hiiyük muvaffakıyetlere namzet olduğuna inanıyoruz. lşte 
hu inanla GüNEŞ - DiL teorisini yerJi ve yahaı1cı dilcilerin önüne koyuyor; 
tenkitlerini ve müJahazalarını eınniyetle bekliyoruz.,, 

kitabında lallvort için bu lisan 
çocukların buluşu değildir. Bu 

e s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııaıaııııııııııııııııııııııııeıeııeıııııııııııııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııı• sözler onlara başka her hangi 
bir dil gibi öğretilir, demt:kte
dir. 

LUGAT VE MILOLO JI 
KOMiSYONU 

Bu komisyon saat 10 da top· 
lanmıştır. Başkanlığıne profesör 
Fuad Köprülü, mazbata mn
harrirliğine Kizım Nami se
çildi. Komisyon kurultaya arz· 
edilecek etütler üzerinde sıkı 
bir inceleme daha yaparak er
tesi günü toplanmak üzere iç
maa son verdi. 

rmdan doğan ilk ana dili ara· 
mak ve bulmaktır. 

Bu araştırmalara dil ilmi kafi 
gelmez. Bütün yaradılış filozo• 
fisi dinlerin milletlerin insanla
rın pisikoloji ve sosyelojisi de 
bu arayııa yardım etmek ge· 
rektir. 
Güneı dil teorisi bu idrak 

ve şuur hareketinin ilk güneş 
nzerinde topJandığını bütün 

Tezde bundan sonra Fone
tik bazı tetkiklere girişilmiştir. 
Ve deniliyor ki güneş dil teo· 
risinin semantik bütiln genel 
mefhumların insanlığın en ilk 
totemi olan güneşten çıkmıı 
bulunmasına göre, Fonetik ba-
1ıda bu mefhumu en i& sesile 
ifade etmiş olmasına dayan
maktad1r. 
Tezde semantik bazı tetkik· 

bu cihet ayrı ayrı etlit edilmiş 
ve eklere semanbman verilen 
hilviyetlerin menşeleri araşbnl
mışbr. 

Tezin bu umurui ve elemen
ter izah ve tenviri bilhasaa iki 
mesele üzerinde tatbik olun
mut ve bunun gerek senksonik 
ve gerekse diyokronik araştır

ması yapılarak üzerinde güneş 
dil teorisinin morfolojik, seman
tik, fonetik ve etimolojik tat
bikatı gösterilmiştir. 

DAV AMlZIN BÜYÜKLÜ GÜ 
Teze şu suretle nihayet ve

rilmiştir: 

Türk tarih tezinin kardeşi 
olan Türk dil tezi işte bu me
totla bütün ilim dünyasına dil
lerin ana kaynağı Türk dili ol· 
duğunu göstermektedir. Dava
mızın büyüklüğünü ve ağırlığı
nı biliyoruz. Fakat bu bizi ür
kütmüyor. Ölüm uçurumunun 
kenarından inanılmaz bir hamle 

Ayni zamanda "Ata,, kelime· 
sinin konı1onu güç telaffuz edi
lir. Antropoloğlardan Franko 
Ascliyon çağında dudak sesleri 
iki aylık bir çocuğun kullana-

cağı kelimeleri doğurdu. M111· 
teriyen çağında diş seslerine 
inkişaf etti diyerek bu konso
nun çocuk sözü cihazı ile ilgisi 
olmadığını göstermektedir. 

Zaten güneş dil teorisi kabul 
ettiği antropo fonetik esastan 
sonraki konsonlardan sayarak 
3 üncü lcatagoriye ithal etmiş
tir. 

Ata ke imesinin her dilde 

bulunuşu onun bütün diller 
üzerine müessir olmuş bir ana 
dile mensub olmasındandır. 
Bütün Türk lehçelerinde ön 

l(ıu ullaım ıopla11dığı Doltnabalıçe S(llaJ ı ile kalkınarak ruhunun içindeki 
cevherle yeni varlığını dünya
ya tanıtmış olan Atatürk Tür· 
kiyesinin ilim bahislerinde de 

Asya Hind Avrupa ve diğer 
dillerdeki ata sözünü aradık• 

tan sonra güneş dil teorisi 
esaslanna göre analizeleri ya
pılmıştır. 

NiZAMNAME KOMiSYONU varlığı bu köklerin ışık ve ıssı lerinde güneşin ifade ettiği ge· 
Komisyon toplantısına erken saçan melekesinin yürekte nel mefhumlar önemli bir yer 

başlamıştı. Başkanfığma Üni· uyandırdığı hayranlık duygu• almışhr. Ve semantik taazzuv 
Nihayet Paleo sosyolijik 

devirde ata sözü ile bir başka 
versite Rektörü Cemil Bilscl larma bağlandığını kabul et- ve intişar maddeleştirilmiştir. şaşırtıcı büyük muvaffakiyetlere 

namzet olduğuna inanıyoruz. 

işte bu inanla güneş dil teori· 
mazbata muharrirliğine de Is- mektedir. Bundan sonra ana foneminin 

mana kasdedilib edilmediği 
tetkik edilmiş ve bu sırada ata 

mail Müştak seçildi. "GÜNEŞ,, NEDEN DENiLDi vokal ve konsonunda birçok 
Bu komisyon mühim bir idari Teoriye güneş adı verilmesi değişmelerle kendini gösterir. sini buradaki yerli ve yabancı 

dilcilerin önline koyuyor ten· vazife ile meşS?ul bulunuyordu. bundandır. Tezde bu cihet denilerek vokallerin ve konson· sözünün muhtelif dillerde ve 
lehçelerde ana anlamına gel
diii aöslerilmiştir. 

Türk dil kurumunun ana nizam- üzerinde tevekkuf olunarak ların tebeddül ve istifası takib kitlerini ve muahezelerini em-
namesinin tadili hakkında ku-
1um merkez heyeti tarafmdan 
tanzim edilen proje komisyona 
gönderilmişti. Komisyon tadili 
teklif edilen noktaları inceden 
inceye gözden geçirdi. Ve mu· 
vafık buldu. 

Bu neticenin bir rapor ha
linde kurultay başkanlığına ve
rilmesi kararlaştmldı. 
TEKLiFLER VE T AKSIRLER 

KOMiSYONU 
Komisyon başkanliğına Şeref 

Aykutu, mazbata muharrirliğine 
Hüseyin Bektaşı seçti. Komis· 
yon genel sekreterlik raporu· 
nun ve çahşma programının 

aynen kabulünü heyeti umumi
yeye teklif etmeyi kararlaştı

rarak içtimalarına devam etmek 
üzere dağıldı. 
KURULTAY HEYETi UMU

MiYE TOPLANTISI 
Heyeti umumiye toplantısı 

Aat ikide yapıldı. 
AtatQrk ref akatlannda Baş• 

vekil ismet lnönü ile Londra 
büyük elçisi olduğu halde sa
lonu teşrif ettiler. Ve kendile
rine tahsis edilen locaya otur
dular. 

Başkanlık makamını asbaş· 
kan profesör Afet işgal etti. 
Sekreterlerden lsmail Müştak 
bugünkü celsenin zaptını oku
du. Ve aynen kabul edildi. 

Ondan sonra Türk dili kuru
mu genel sekrett>rİ Ibrabim 
Necmi Dilmen kürsüye çıkarak 
tezini okudu. Tezin hülasası 

ıudur: 
NECMi DiLMENiN TEZi 
Güneş dil teorisi dünya dil

ciliğinin kuruluşundanberi üze
rinde kafa· yorduğu bir büyük 
ve ana bilmecenin anahtarı 
olarak ileri siirü!müş yük
sek bir Türk buluşudur. 

Bu bilmece kafası içinde hay• 
vani istinet'lerin üstünde idrak 
ve şuura dayanan bir takım 
duygu ve düşünceler canlan
dırmaya başlıyan inıanlan bu 
duygu ve düılincelerini aesle 
ve ifade volundaki uiraamala· 

glbıeıin idrak ve zihniyet üze- ve tesbit olunmq konıonlaran Diyetle beldi}'Onat. 
rindeki müessiriyeti araşhul- kategorik tasnifi izah edilmiştir. VECiBE KILIÇOGLUNUN 
mış ve ilk klanlardan itibaren Tezde ek ve köklerin tetki· TEZi 
Totemik zihniyetbazları tezahür kine büyük yer verilmiş ve lstanbul 25 (A.A)- lbrahim 
ettirilerek yersel totemlere monofonemik ve monosilabik Necmi Dilmenden sonra An-
tekaddüm eden göksel totem- dil devreleri araştırılmıştır. kara tarih ve coğrafya fakül-
ler arasında da ancak göze Son taazzuv ve tekimül de- tesi talebelerinden Vecihe Kı-
çarpamn en ileri geleni şüphe· virlerine kadar gerek fonetik hçoğlu tezini okudu. Bu tezin 
siz güneştir, hükmü verilmiştir. ve gerek semantik yani umu- hulasası ıudur : 

Totem zihniyetinin tekamülü miyetle morfolo tezde blitnn .. Ata" kelimesi dilnyada ya-
takib olunarak işte bu yüksek kültür dillerinde ana kaynak- ıamıı ve yapmakta bulunan 
varlığa bir sesle ad takmak lık eden ilk el monofonemik dillerin hepsinde ayni minada 
istenildiği andadır ki, insan dilin hangi dil olması bahsına mevcuttur. Kelimenin böylece 
dilinin ilk fonemi vücut bul- gelince Türk dil tezi bunun öz biltnn insanhgw a mal oluşu onun 

1 d ·ı k 'lk ve ilk el Türk dili olduğu di-muş o ur enı me te ve ı esaslı bir kelime olmadıgıw ze-
b vasındadır, denilerek bunun 

Bütün bu izahlardan anlaşıl
dığına göre, dünya <!illerinde 

atanın manası ve mofolojik az 
farklarla birdir. Ve ata keli· 

mesi Lallvort olmayıb proto 
Türk dilinin organizminden 

doğmuş ve fonetik semantik 
bakımdan dil kanunlanna tabi 

olarak yaşamış asil bir keli· 
medir. · 

Bu tezden sonra Oyelerden 
lKırklareli kültür direktörü Kemal 
Emin söz aldı. Ve lbtidai dil· 
)erde teliffuzun harf esasına şuur objesi güneşten aşka · b · · · 'k L k babını vermiıtir. Onun ı'çı·ndı'r ıs atı ıçın ıstorı ve engoisti 

bir şey olmaz mı? 'd k ki ba•ta Valde Pokornı' ve istinad ettigw ini mliıahede ve müstenı at gösterilme te ve .,. 
Sualinin cevabı güneşin dil- bunlar izah ve tenvir olunmak- Milet olduğu halde birçok garb tetkiklerine istinaden söyledi. 

lerdeki semanti Honetionu tadar. bilginleri bu kelimeye (LalJOsar~) Bundan sonra başkan yann 
araştırmak suretiyle katiyetle Bundan sonra eklerin 7 ka- yani çocuk ıözü demişlerdir. saat 14 te yeniden toplanılmak 
verilmektedir. tagoriye ayrıldığı söylenerek Bu ilimlerden ata sözü hakkın· üzere celseyi tatil etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Canavar Ruhlu Adam Memurlar te"cavuz .. aı~ak bota gitti 

Suadın yolunu kesti 
Ve bir c&navar gibi 
saldırarak zavallıyı 
Torbalı civarında çirkin bir 

tecavilz hidisesi cereyan etti· 
ğini haber vermiştik. Tepeköy 
muhabirimiz hadise hakkında 
şu malümah göndermiştir: 

- Hadise Torbahda istas· 
yon civarında, demiryolu üze
rinde cereyan etmiştir. Tahsil
dar Mehmet Ali kızı on dört 
yatındaki Suat demiryolu üze· 
rinden bağına gitmekte iken 
bu yol üzerinde pusu kuran 
bir canavara rastlamıştır. Ger· 
mencikli Ali oğlu Mes'ut adını 
taşıyan bu canavar ruhlu genç, 
zavallı kızcağızın üzerine saMı· 
rarak çirkin bir şekilde teca· 
vüz etmiş, ondan ıonra b · r ci· 
nayet e cürmOnn saklamak is
temiştir. 

Genç kız can acısiyle hiç 
değilse alümden kurtulmak için 
ciyak ciyak bağırmağa başla
mıı ve etraftan yetiteıa Bekçi 
Hasanla Mehmed isminde bir 

masum kızın üzerine 
kirli ellerile didikledi 

Suçlu Mse'ut 
köylü mütecavizin elinden zorla 
küçük Suadı almışlardır. Göz
lerini kan bürüyen suçlu hadise 
esnasında bekçiyle de bir müd
det boguşarak elindeki silahını 
almak istemiştir. 

Mütecaviz derhal jandarmaya 
teslim edilmiş ve hakkında adli 
tahkikata başlanmıştır. 

• • ••• 1 •• 

Otomobil kazası 
Şofar Yan yalı Vasıf idare

sindeki otomobili Karataş tram
vay caddesinde dört yaıında 
Markoya çarptırmış ve yara
lanrnaıına •ebebivet wermitbr. 

HükUnıet civarında Kayma- Bmncı kordonda Balıkhane• 
kam Nihad bey caddesinde de balıkçı lzmirli Muzaffer ile 
Hikmet ve Ahmed namında seyyar balıkçı Aydınlı Hayim 
iki ıahıs sarhoş oldukları hal- arasında balık selesi yiizünden 
de Ahmedin tatlıcı dOkkimnda 

ceplerinden çıkardıkları bir 
ıife rakıyı içerken dükkin 
önünden geçen araıtırma me
murları buna mani olmak iste
mişlerdir. Bunun üzerine her 
ikisi de memurların ftzerlerine 
hücum ederek yakalarını yırt· 
mak ve filen tecavüzde bulun-

kavga çıkmış, Muzaffer, yamn
da taşıdığı 14 santim uzunlu-
ğunda bıçakla Hayimi yarala
mak istemiı ise de saldırdığı 
bıçak boşa gitm,iştir. Muzaffer 
tutulmuştur. 
.......................................• " 
mak suretiyle hakaret ettik
lerinden tutulmuşlardır. 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU. 

Nefaset\le meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top· 
tan fiyatına satış mahalli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. ller 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT • 2256 Numaraya 
• telefon edilirse mahallinize 

kadar bir 1eneke bile ıipariıiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : • 

F evkalide Urfa 80 kurut 
Ekstra Urfa 75 kuruş 
Birinci Urfa 70 kurut 

H. 3 1-13 (1764) 
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Ingi terenin 

Büyü B sila lanma sa .............. -"' .. _ 
b • r ·ne· iği aA ........ _k üzeredir gi 
harbtaymı 2ibi hazırl ıyo 

Çeliğe karş• duyulan açlık lngiliz endüstrisi üzeri • e 
adeta bir kabus gibi dolaşacak ölçüyü buluyor 

Noyes Viner Jurnal gazete
ıine binbaşı Reginal V ad im
zasile Londradan yazılıyor: 

Bundan bir müddet önce, ln
gilterenin en çok ta:ırnmı, as
keri miitehassısların.lan Prof. 
Arnold Gorster, büyük devlet
lerin silahlanma için barcadık
lan paralara dair zibinleri altüst 
eden rakamlar neşretti. Pro· 
fesörün hesap'.arına göre, dün
yama silahlanmJ!f olan milletle
leri yalnız 1935 yılmda silah
la-aya yirmi milyar lngiliz li
rasından aşağı olmamak üzere 
para harcamışlardır. Bu suret
le masraf, rekor yılr sayılan 
1934 den iki milyar Ingiliz li· 
rau fazla olmuştur. 

Dev tesiri yapan bu ralam
lua rağlllCJI. gelecek yıllarda 
askeri gayelerle harcanaca1'. 
olan par:ılar 193S yılındakin
den kat'<at fazla olacaktır. 

" ' 

Jnrriliz bombardıman faJ'vateleri 
silahı ile kor•yabileceğini, en Çelik istihsar edilmekte o an 
~ın pasifi.stler de artık anla- nııntakalarda, hıaıısile çelik 
DllfLudır. merkez!eri sayılan Midland ve 

Banun içindir ki, bazılarının Şolland'da hummali bir faali· 
büyük fedakarlıkliuuıa. mal ol- :ı-etle gece gündüz çalışılmak-
masına. rağmen, lngilterenin taciu; memleket dışındn ya-

-----~~-·~ ~,. ---..,,,....,-~-~--- pılmakta o!an çe!ik ithalatı ge
çen yıllara göre katkat yüksel
mi~tir.B1111a rağmen fal:ırika!arın 
yüksek ihtiyaçları karşılana
mamaktadır. Bu ham madde 
azlıf:ı yüzüııden, o~omobil ve 
bisifdet fabrikaları almış o~duk
larr siparişlari geciktirmek zo
runda kalıyorlar. Çelik fiatmııı 
yükselme:si mamul eşyanın pa
halılaşmasını muci b c.lm tur. 

• 

Nitekim lngilterenin otomo
bil fabrikaları, 1 eylülde baş
lamak. üzere, küçük otomol;il
lere eı lngiliz · ~ası, biyük
lerine ce yirnıi ile otıız lııg : !i:ı 
lirası aruuıda :zam yapmaya 
karar vermi~lerdir. 

ln!Jiliz ordusundan bır mıif1eu 

Ya!ınz çelık değil, harb en
düstrisiıılıı ihtiyacı olan diğer 
bam maddelere o!an. ihtiyaç. da 
tasavvur edi!emlyecek derecede 
büyümüştür. Yeni konfüktür 
hummalı Avrupadan çok ırakta 
olan memleketlerde de kendini 
bissettiı miJJfu. Me<ıe!i Bolirya.
nm kalay istihsali birdenbire 
o kadar yükselmiş ki, mevcut 
işçı';er, ilıtiyacr karşıfama.:;a 
yetmemektedir. 

Bugüııe kadar silahlanmaları sürekli bir surette silahlanması 
fantaııtik bir ölçüyü bu'mU!f olan halkın geniş ölçüde tasvibile 

devletler Almanya, Sovyetler kar F· 
birliği, Fransa ye Japonya idi. Dünyaya yayılmış olan lngilte-

renin mevkiini korumak için 
F'akat Brita ya imparatorluğu 

bu milyonfa.rca masraflara ı-· 
ba sahada d.aı birinciliği almak zam elduğuııu herkes takdir 
\zeredir. etmektedir. 

Bogürı ude cenubi Am.erika
nıo ka'.a)I lua olan siman Pa
tino'nun işleri fena gitmese Bu maksad uğrunda, geçen Gelecek yılların silahlanma 

yıl'.ar içinde ihmal yüziüıdeıı 

işlenmiş ne kadar günah varsa 
bıepsiıı.i bir anda affettirecek 
SDrette gayenin m .. vaffakiyette 
ba1aralma11 için çalışılmalırtachr. 
hıgilterenin, kara, deniz: ve 
lııan sila !anmasını azami bir 
s-r'atle te 'n etmek maksa
ıl.y!e çok büyük tutarda para 
tahsis edilmiştır. 

Politikanın son aylar içindel..i 
i kişafı imparatorluğun en pa
smsl balkının bile göz!erini 
açmış ve ya!nız moral prens:p
lerle dünya politikası güdü!e
m:yeceğini öij'retmiştir. 

Belki hiç kimse bu kanaa!ı 
Durbans peskoposu Dr. Henson 
kadar yerinde ve kuvvetle ifa
de edememiştir. Dr. Henson 
geçenlerde bir toplantıda söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

" - lngiltere ordusu dünya 
sulhunun bekçisidir. Ingiltcre, 
yalnız haklı bir dava uğrunda 
silaha sarı!acaktır. Sulh, yalnız 
liif'.a müdafaa edilemez. Ordu
nnn S:lalı'anması aleyhine çev
rilen pasf.st kışkırtma!ar, nef· 
re b karşılanmayı hak etmek

tedir.,, 
Bu böyle o!'makla beraber, 

lngilterenin, şeref ve haysiye
t"nı aucak kudretli Ye harba 
ınü eyya bir ordu ve bilhassa 
yüksek kabilivetli bir hava 

&r /Mfiliz 11.llllr genusi 
programı, lngilterenin salahi- ı gerek-. Bwıdaır başka. Ingilteıe 
yetli kimse!erinin tehlükeli an- kendi bayrağı altıDda olan 
farda sarfetmesini bildilderi yerlerdeki bam madde kaynıık-
şekilde, büyük bir enerji ile !arını var kuvvetle seferber bir 
tatbik edilecektir. hale sokmalı.tadır. lngiltere 

Silahlanma konfüktürünü aki- dünyada kendini saydıracak 
betleri, daha . şimdiden Ingiliz olan bir orduya sahip olmak için 
ekonomisi üzerinde tesirini gqs- her şeyi göze almış bulunuyor. 

, termeğe ba~lamıştır. ı3n arad,. ,. 

bilhassa çelik ihtiyacının fev- Hususi 
kaliı!e bir s ette y-~ilmekte 
o!duğu kayde değer bir keyfi
yettir. 

ualli 

. Çeliğe karşı dnyrrla.ıı açlık, 
lngili:ı: endüstrisi üzerinde adeta 
bir kabus gibi d()!aşarak öl
eüvü bu!mustur. 

N ikmale kalan ilk ve ~rta 
~ mektep talebeleri sürat!~ ım: 
ı tifıana tıazıdamr. Şekercı Ali ı,. 
' Ga:lii7 · caretllan-esi yanınc'a ' 
Me.bmıed Ali hlvalet sa!oı:rana . 
(Z.M) rumuzile :üracaatlarT 

MACERAL Borsa Haberleri 
, DUn Borsada 

PARDA YANLARI Y;qxdmı S şiar 
~ 

YAZ 

Bu telutd iizerine Jıl!oda 
hoşafın yağı kesildi buradan 
s vu1ınak daha iyi olacak diye 
d~-ndü. Fakat amcasının öf
kesi de pek müthi$ti. He'e 
altınla dolu kasanın hayali ce
saretini artırıyordu. 

Knıdisini tetkik eden Par
dayan: 

- Ne düşünüyorsun? 
Deyince betibenzi kül gibi 

olduj-u halde: 
- Sizi inandırmak, Doğ'ru

luğuma kanaat ğetir.,.eniz için 
ne söyliyeyim diye düşünüyo• 

rum. Heuiiz dilim oldu~undan 
yeııı'n etmek için bu dilimi 
ku' lanacapm. 

Cevabını verdi. Pardayan 
ı;ülme • e başladı. 

- Fakat 1-:orkutan tehdit'e
rinizde gülünecek bir şey gör
müyorum. Evelce ku aklannn 
kesller. Siz de şimdi dirmi 
kesmeye kalkarsanız bana ne 
kalacak? 

- Ahmak! dilini bize ibanet 
ettigin zaman keseceğim.Daha 
ş'aıdiden sadakatına emin ol
duğua halde ne korkuyorsun? 

- Evet pek doğru... 1 
- Şimdi geleli.nı göreceğin 1 

hizmete.. Ey, söyle bakalım! 
nereye ne suretle iş görebile
ceksin ? 

- De~ek sözlerim hoşunuza 
gidiyor öyle mi? 

- Pekala 1 Mareşa!ın ne 
yapmak istiyeceğini anlamak 
için nasıl hareket etmek lazım? 

- işte ben bu hususta yar
dam edeceğim 1 

- Sen ha ! iyi amma buna 
nasıl muvaffak olacaksın? Çün· 
kü artık Otel Dö Memeye gi
remezsın ..• 

- EveL Oraya girmek be
nim iç'n gözgöze teblükeye atıl
maktır. Zira gerek Monsenyör 
ve gerekse amcam kulakları
mı kesmekle kanaat etmiye
cekler, şayet karsı'annda gö
rürlerse beni asacaklar. 

- O ha'.de nasıl yapacaksın? 
- Otel Dömemede Janet 

isminde genç kı:ı: var ya.-

- EeeL 
- Bu Janel beni se.vıyor. 

Onanla evlenece ~im. 

- Seni mi seviyor? Bu müm-
kün değildir. 

Jil'.o afallanıı~tı: 
- Neden sevmiyececekmişl 
Dedı. 
- Çünkü Jaoet, benim au

layışıma göre ga!'et kurnaz bir 
kızdır. 

- Sevilmivecek kada. çukin 
miyim? Fakat .. Nışan!ıım met 
ettiğinizden dolayı çok mem
nunum. 

- Jillo! yavaş yava~ SCAİ& 
hakkında fena düşünmeğe baş· 
lıyorum. Pek kunıaz bir adam
mışsın ... 

JıHo kendi kendine: 
- nuıurfi -

Uzilm 
Çu. Alıcı Fiat 
716 Afyoti bira 7 25 15 
542 Y I Ta'it 8 75 16 
295 K A Kazım 8 18 50 
286 A Rağrp ü:ı 8 25 11 
273 Vıtel ve şüre 8 25 13 75 
255 M J Taranto 9 19 
188 D Arditi 8 13 50 
155 H A'yoti 9 25 13 
153 Beşikçi z Mas 7 75 10 50 
119 H Alberti 9 50 11 25 
100 T Debbas 8 11 50 

85 B S Alazıaki 8 13 
53 J K..ben 8 75 11 
49 Ş Ri:ıa halef 10 75 13 
41 Y E Benc:uya 8 50 11 
36 P Pacı 9 11 
3 Talat Erman 9 75 11 
34 J Tarantam 11 11 
24 Ş Rem:ri lG 50 11 75 
21 S Emin 11 SO 12 
19 j Gozd.e• 11 25 11 25 
01 C Ala.ayah 9 50 12 25 

3490 Yekiın 
16123 E~ki yeklın 
19613 Um•mi yekun 

incir 
Ço. Alıcı Fiat 

ho4t Tütsü t incir 7 12 
f 181 Göldeli izzet 8 37 8 37 

167 H Şeşbeş 9 9 50 
141 B S Alaıraki 9 10 
82 Ş Riza ı.arcf 7 87 8 75 
67 B Frank.o 8 75 9 25 
2 A Karabo 7 8 

1699 Yekiın 
8606 Eski yekü 

11>305 Umumı yekôa 
Zahire 

1 Çu. Ci Fıyat 
493 Buirday 6 25 6 '31 

2121 Bakla 5 5 
56 Kumdan 4 4 125 
14 Nohut 5 50 5 50 
4'Hıalye pamal43 43 

4 Tabak yiinii56 56 

- Sizinle monsenyör d.ö Da• 
nıovilin arası çok açık değil mi? 
Eğer onun eline bir kerre ôü
şerseniz beş dakika iç'nde l:a
eaklarınız havada s;ıUanacak~. 
&olan düşüııdiikçe pek mütees
sir oluyorum. 

fP~ ~~~~~:;::::zm~ 

- Söyle Jillo 1 Ne kadar 
doğru söy!ediğini biliyor mu
sun? 

- T~ekltiir ederim. Tabii 
1 

Kara • 
ıs ar a eıı 

-~--

siz onun hakkında iyi ma:umat 
a!ma k istersiuU.. 

- Jillo 1 Sen ba1ıi';ate:ı r,J· 
ründüğün gibi bir a am 
de ffil imişsin. ................................... ". ····-

lzmlr s·rıncl icra me
murluyıııo:Jan ~ 34·6847 

C:vani Korsininiıı Mustafa 
Faik'a olan borcundan dofayı 
tahtı ha.c:ı:.e a1mao Kahraman· 
lar mahallesi Mücahid!er soka
ğında kain tahminen otuz met

1 

re terl)li'nde ve yüz eUi liza 
kıymeti muhammeneli bir arsa 
30 eylül 936 çarşamba günü 
saat 11 de açık artırma sııre

tile satılığa ~karılacaktır. Bu 
artırmada satış bedeli muham
men kıymetinin yüzde yetmiş. 

beşini hu!madığt takdırde en 
çok artıran talihlisinin teahbü- r 
dü baki kalmak şartiie satış 
,,n beş gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 16 - 10 - 9~ 6 
cuma günü saat 11 de yapı

lacaktır. Bu artırmada dahi sa
tış bedeli muhammen kıymeti
•in yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde en çok artıran 

isteklisine ihale oltıflacaktır. 

işbu gayri menkul üzeriıufe. her 
hangi biz şekilde hak talebin
de bulunanların işbu ilan tarihi 
neşrinden itibaren yirmi gün 
zarfında ellerindeki vesikalar 1 
ile birlikte dairemize müraca
atları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciUile sabit ol
mayanlar paraların paylaşma
sından hariç bırakılacaklardır. 
Şartname 10 - 9 - 936 dan iti
baren herkese açık bu!unduru
lacaktır. Yü:ıde iki buçuk tella
liye ile müterakim vergi ten
viriye ve tanzifiyeden olan be
lediye rusıımu ve vakıf icaresi 
artırma bedelinden tenzil o'u
nur. Artırmaya iştirak etmek 
istiycnlerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesi veya milli bank. 
itibar mek.tahı."Illl hamilen 
34 - 6847 sayılı dosyaya ve ic
ıa münadiJine müracaatlan itan 
elunur. 145 11760) 

' 

Türkiye 

I\ızılay Kurun u 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yeme te ir iki 
Bardak içiniz 

Tilki'ik yeni Izmir eczanesi TELEFON : 2067 

lzmirde i_tirahat arayanlara 

-0. 

lzmirde modern ve her tür'ü konforu haiz bir otelde İs·, 
tirahat etmek istiyor~· ız Kemeraltmda hükumet karşıruıda" 

Evıı·ya zaJe ote}ı"ne gidiniz O~alanrıın deni~e 
tam nezareti vardır. Otelın 

bütün eşyası tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları da1ma ve meccanen say;n müşte· 
rilerin emirleri altındadır. 7-15 0668) 
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LİSE DERECESiNDE 
Amerikan Kız Kolleji 

Göztepe, lzmir. (Posta kutusu 111) 
Kültür dersleri, Türkçe, lngilizce, Fransızca Fen dersleri 

lngilizce lisanları ile okutulur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yatılı ve yatısız taJebe kaydı 1 eylülde başlar. Kayıt için 
pazardan mada, saat dokuzdan on ikiye, her gün mektebe 
müracaat ed;lebilir. Telefon : 3401 

27-29 (1758) 

a 
Daima sabit daima tabii 

/ · 
Juvantin saç boyaları 

INGILlZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddeJerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir Ziraat 
törlüğünden : 

mektebi direk-

Umumi ve hususi sebzecilik adındaki kitap 2 hin cilt hastı· 
rılmak üzere 21 - 8 - 936 tarihinden itibaren eksiltmeye konul
muştur. Talipler numune ve şartnameyi direktörlüğümüzde gö
rebilirler. 

ihale 4 - 9 • 936 cuma günü saat 16 da mektepte yap1laca~ 
ğından taliplerin maliye veznesine teslim edilmiş 67 lira 50 ku· 
ruşluk muvakkat teminat makhuzlarile müracaat'arı. 

21-27-1-4 (1717) 80 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan b3şma 

karyola 100 - 75 diğer lns1mlarda gene insan başına ) atak
sız 1 int:i 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecir leri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve All Balcı 

RADYOLIN f ===:======== Neşesı·z ve kırgın :::::::::::: •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• 
• •••••••••••• • ••••••••••• 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beya:z, parlak, güzel ve 
sa~lam oldu~unu isterseniz, siz de yalmz ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça• 
Jamak Jazımg-eldiğini unutmayırıız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanemizin 936 Mali yılına ait 9 aylık ihtiyacından miktar 

ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı Haç 
ve ekmek 20 j?Ün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. Istek
Jiler şartnameJeri hergün hastane Başhekimliğinden alıp okuya

bilirler. Eksiltme 4 Eylfı\ 936 Cuma günü saat 11 de tepecikte 
Emrazi Sariye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatfarmı 

nakit veya kıymetli evrak olarak verecek'erin eksiltme gününe 
kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 
Teminat Tahmin edilen fiat Miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
69 19 922 50 

162 64 2169 26 
9000 kilo 

94 kalem 
15-21-27-1 

Cinsi 

Ekmek 
ilaç 

1676 (7) 

lzmir tramvay ve elektrik şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısivle cereyanın 28-8-1936 tarihinde: 
1 - Saat 8 den 11 e kadar Eşref paşa, Yusuf dede caddeleri 

ile mücavir sokaklarda; 
2 - Saat 12 den 14 e kadar Peştemalcılar ile mücavir so• 

kaklarda kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 
eıp:zq;pqF*MSWMD &W:fMi g+ş+; 

Yayım , 

. 
Başı, dişleri 

ağrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• GBiPIN • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ricate mecbur olur 

Daimon cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanmda bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü ve akşam 
Kız San'at Okulu talebe kaydına 
başlamıştır 
Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tabasından bulunmak 
2-llk okulu bitirmiş olmak 

3-12 yaşından küçük ve 16dan 
büyük olmamak 

Akşam okulu kabul şartlan: 
1-13-45 yaşında bulunmak 

2-En az ilk mekteb üçüncü 

sınıf veya Millet mektepleri 
B. şubesini bitirmiş olmak 

3-Türk tabasından bulunmali 

Getirilecek belgeler Getirilecek belgeler 
A-llk okul diploması A-Tahsil kağıdı 
B-Hüviyet cüzdanı B-Hüviyet cüzdanı 
C-6 adet 4.5-6 boyunda C-6 adet 4.5-6 boyunda 

F otograf F otograf 
D-Aşı ve sıhhat raporu D-Aşı ve sıhhat raporu 

Kayıt her gün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye ka-
dar yap~lır. 21·23·25-27-28 76 (1715) --? ... • 

Reşadiyenin eşen dere ( Po

ligon ) mevkiinde gün doğusu 
sandık emini Mehmed veresesi 
giin batısı Poligon kışlaları 
poyrazı fındık Kadri ve.resesi 
kıblesi barba Yorgi ve hazan 
kahveci Kara Mahmud arazisi 
ile çevrili eski ölçü He 150 dö
nüm arazi eşenli lsmail oğlu 
lbrahimin senetsiz olarak ta
sarrufunda iken 1284 senesin
de ölmesile veraseti oğulları 

Yusuf ve Halilin 331 senesin
d~ ölmesi üzerine veraseti kızı 
Haticeye ve 339 senesinde Yu
sufun da ölmesife veraseti oğul-

-~· ....................................................... . 

ları Mehmed Muzaffer ve lb
him Etem ve Abdülkadir ve 

k12ları Rukiye ve Şükriye kal

dığı ve muma~leyhim tarafın

dan da senetsiz olarak ve ma
lik sıfatile tasarruf edilegeldiği 
mmtakamıza vaki müracaattan 
anlaşılmıştır. 

lşbu gayri menkulün sebebi 

tasarrufu hakkında 7 - 9 - 936 
günü saat beşte maba!linde 

memurumuz tarafından tetkikat 
yapılacağrndan bu gayri men
kul üzerinde ve sınırında bir 

hak iddia eden varsa tahkikat 
gününde mahallindeki memura 
ve yahut on gün içinde lzmir 
b\rind mıntaka tapu sicil mu
hafızlığına müracacaatları bil
dirilir. 

I.M. Tapu M. resmi mühürü 
~· 159 _(175~ } 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
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l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 31 :ıgus

tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
NORDLAND motörü 28 

agustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiMEROUMAIN 
SEÇEAV A vapuru 26 aQ:us

tosta gelip 27 agustosta Pire, 
Malta, Marsilya ve Arsilya ve 
Barselone hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahlive 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica o 1unur. 
Navhmlardaki ve hareket t:ı-

.rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir e eıUyesinden: 
- Senelik kirası otuz lirn 

bedeli mubammenle Karşıya

kada Kemalpaşa caddesinde 
şimendifer geçidinin ön kısmı· 
nın sağ tarafındaki altı metre 
murabbaındaki yol fazlası bir 
sene müddetle kiraya verile
cektir. Açık arhrma ile ihalesi 
bas katiplikteki şart::ame veç
hile 11-9-936 Cuma günü saat 
on altıdadır. iştirak için iki yüz 
yirmi beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

27-1-5-8 157 (1763) 
- Senelik kirası 200 lira 

bedeli muhammenli Alsancak
taki eski itfaiye garajı bina
sımn baskatiplikteki şartname 
veçhile bir senelik kirasının 
açık arthrma ile ihalesi 4-9-
936 Cuma -.&.. t•-did 
edilmiştir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söyJenen günde ve 
saat on altıda encümene ~eli-
nir. 158 (1762) , 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satıhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışh ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 

N V. 
\V. F. il. Van Der 

Zt'>e Co. 
DEUTCHE LEVANTE LJNIE 

G. m. b. H. 
1 HERAKLEA vupuru 24 

a7ustosta bekleniyor, 29 a~us
tosa kadar Anvers, Rotterclam, 
Hamburp, ve Bremen limanları 
için vnk alacaktır. . 

ARTA vapuru 5 evlülde bek
leniyor. 9 eylüle kadar Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
men I manian için yük afa
c:ıktır. 

PLANT vanuru 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Rrf'men için yük atacaktır. 

SOFIA motörü 24 eylülde 
hekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterd;ım, Hambur~ 
ve Brcmen için yük alacaktır. 
~ 

Den Norf:ke l'qiddelhavslinie 
BOSPHORUS motörü 22 

nVtıstosta beklenivor. lskende
riyc, Rouen, Havre ve Nor-
veç limanl:m için yük a 'acaktır. 

BANDEROS motörü 20 ey
lü'de bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe. Dün
kerk VI! Norveç limanları için 
yük aiaea ktır. -........... ~f-4-----

Tohnsto" Varren Linecı Ltd. 
)ESSMORE vapuru L"verpol 

ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve ~itmiştir. 

----~·-~ ·-s. A. Roya_le Hongroise de Na-
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motörü a~ustos 

nihayetine doğru beklenmek
tedir, Befgrad, Novisat, Buda
pest, Bratislava Vivena ve Linz 
için yük kabul edecektir. 
~ 

Service Maritime Roum~in 
DUROSTOR vapuru 2 ey

lülde bekleniyor. Köstence. Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Bclgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

-· 181 ... 
VapurJarın isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç l>ır taalilitiôe gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

karaolin ile göktaş, benzin, _ 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden araymız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu !iiabunlar ve dah<& 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenl~r bir defa depomuza 
uğ'rasmlar, her halde memnun olacaklardır. T e'efon: 3882 

'fENI A51R 

2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda ··tl!ili'~ 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali r.-<1ı~~ 

olan EB markasını arayınız. 

•• a 

muı ' il • 

Üzümleriniz için TURAN YAG FABRiKALARI 
size sureti mahsusa<Ja haıarJanmış bir kül arz etmek· 
tedir. Külün muhtevi bulunduğu potasa miktara 
% 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı yalnız dört 
liraya satılmaktadır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile berabtr diğer potasalara na
zaran çok elverişli o:duğunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malümat almak için lzmir umum acente
lıği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 3465 lzmlr 

r/!A 

' T. C. i 
Uyuşturucu maddeler inhisarı lzmir i 

f şubesi direktörlüğünden : No. 126 ı 
1 Ellerinde 936 veya daha evvelki seneler mahsu!ü afyon bu?u

f nan şehrimiz tüccarlarının, merkezimizin ilanı mucibince stokları 
lnhisarıa·r Çam,,. ltı m .. -1 hakkmd~ .verecekl~ri b"eyan~a~eleri almak ve ~oldura.~ak geriye 

Olivier Ve • 
LIM:TET 

V rAcen ası 
BİRİNCİ KORDON REES 

B.NASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge

lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 

sonunda Liverpool ve Swanse

ad:ın gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - L'nie 

SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anversten yük bo-

=-- --- -====-=----

Çarpıntı 

titreıne 
baygınlığa 
birebirdir 

llf. Depo 

' Eczanesi 

Hükumet 
sırası 

5anıfe s 

f'aris fakültesinden diplomalı 

Dl tab!plerl 

ı zaf fer Jroğul 

eınal Çetindağ 
Hnsta:arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul eder?er. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kndar mcm 'ek et hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 AZE 1'EMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu bam karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~!l!B 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bm,kmışbr 
F emin en Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilal eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhahra ) ( Menekşe ) 
( Altşam güneşi ) ( Ley'ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine ver.lecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilS?i taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

Q, 

1 
vermek ıçın 1 Eylul 9.:l6 gunune kadar şubemıze muracaatları 

dürlüğünden: ::ğ:·:ı~~ıe:,::::.· vaki müracaaıı;~n 2~··;; d~~k·~~ ·';;~;~i-
lnhisarJar idaresinin Çamalh Tuzlasmda yıı ptıracağı 17,933 lira 

keşif bedelli 20 adet işçi evleri kapalı zarf usulile eksiJtmt!ye 
konulmuştur. 

, ıpşpıı <ı ş Wbl M4T ·~·ew w ' 

HÜSEYiN KAYIN 
2 - Proje keşif ve mukavele münakasa şartnamesi Çamalh 

Tuzlası müdürlüğünden meccanen alınabilir. 
3 - Eksiltme 15-9-936 SaJı günü saat 11 de Çamalta Tuzlasl 

müdü-ıyetinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak. 1 
4 - Muvakkat teminat 1350 liradır. 
5 - istekliler ihale tarihinde Tuzlaya gelerek vaziyeti mahal

len tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesaik ibraz ede
cekler. Ve TuzJa müdürlüğünden ehliyet vesikası alanlar müna
kasaya girebilecektir, 

6 - Fenni vesaik ile sair kanuni vesaiki havi kapalı zarflar 
ihale günü tam saat 10 na kadar Çamaltında adı geçen Komis
yon reiıliğine makbuz mukabilinde verecekler. 

25-26-27 114 (1739) 

lzmir Mıntakas! Kadastro Müdür
lüğünden: 

ikinci Karantina mahallesinde Yeni sokakta 6 kapı 4 numcıı.

ratajlı evin bir tarafında Bülbül sokağından 86 knpı ve 56 taj 

sayılı lsmail oğlu Ramazan ve lcarısı Eminenin evi, bir tarafında 
Yeni solrnktan 8 kapı 6 tajlı hazineye aid arsa ile çevrili ve 
mübadeleye tabi Rumlardan Hiristo karısı Eleniden kalma ola
rak hazine adına kaydı yapılmıştır 

Bu evle alakası bulunan kimselerin ifan tarihinden itibaren 
iki ay müddetle bu eve aid ellerindeki vesikalarile birlikte Saç
macı Hamam so!•ağında 20 numaralı binada lcadastro lcomisyo
nuna müracaatla ne gibi haklan varsa bildirmeleri 2613 sayılı 
kRdastro kanunu hükümleri mucibince ilftn olunur. 151 [1761] 

__ , - - -- __ ... 

Mobi!ye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

. Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. 

'----------------------------·-

? 
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1 
Almanya komünist aleyhtarı bir blok teşkiline hazırlanıyor 

• 
ır 

a
a t siri yapmıştır 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lngiliz gazeteleri : (Dünya uyanık durmalıdır, bu hafta içinde çok vahim 
hidiseler çıkması muhtemeldir) diyor. lngiliz kabinesi bu işle meşğul oldu 

Berlin, 26 ( Ö.R ) - Nuren 
bergte bu'unan Hitler Rayiştag 
meclisini Nurenbergte fevkal
ade olarnk toplanmağa davet 

etmişti r. 

s ·ya c;i mahfillerde 
ğ:ne ~öre rayiştağm 

söylendi
tolantı!a-

gelecek hafta içinde vuku bu
lacağı zannediliyor. 

AVUSTURYADA 
Viyana, 26 (Ö.R) - Bütün 

Avusturya gazeteleri siyasi te· 
mayülat farkı olmaksızın, Al
manyamn askerlik hizmetini 

/fitler Nw('fıbergdr. 

nnda askeri bakımdan büyük 
ehemmiyeti haiz kararlar itti
haz olunacaktır. 

Hitler Almanyada as
kerlik hizmetinin iki s e 
neye çıkarllmasını icab 
ettiren sebepleri uzun 
uzadıya anlatacak, Al
manyanın beynelmilel 
vahim hadiseler karşı
sında neler dUşUndUğU
nU izah edecektir. 

FRANSADA 
Paris 26 ( Ö.R ) - Alman

yanm askerlik hizmetini iki se
neye çıkaran kararı Fransız si-

yasi ve askeri mehafiJinde bir 
bomba tesiri yapmıştır. Daha 
Renin askerileştirilmesi mese
lesinden doğan endişelerin sü-
kunet bulmadığı bir zamanda 
Almanyanın bu yeni kararı va
ziyeti bir kat daha nazikleştire
ceğı kanaatı vardır. Londra me-
hafili de bu karan takib edecek 
olan hadiselere büyük endişeler
le muntazudır. Umumiyetle söy
lendiğine göre bu tetbiri çok ge
nış bir askeri hareket takib 
edecektir. Bu askeri hareketin 

iki seneye çıkarmış olmasım 

sevinçle karşılamakta ve komü
nizm tehlükesinin önüne geçil
mez bir afet halinde Avrupaya 
sirayetine mani o!acak o!an bu 
kararından dolayı Hitleri tebrik 
etmektedir. 

BiR ZIY ARETIN IADESI 
Varşova 26 ( Ö.R ) - Al

manya hadiseleri bmada büyük 
bir dikkat ve teyakkuzla takib 
ediliyor. Polonya büyük erkilm 

harbiye reisi general Rydz
Snijly Fransız büyük erkanı 
harbiye reisi ge. Gamelin'in son 
ziyaretini iade için Parise git
meğe hazı rlanıyor. Bn ziyaretle 

vaziyetin bir kat ~aha nezaket 
kesbetmesi muhtemeldir. 

BiR BLOK 

Zira Polonya resmen Fran
sanın müttefiki, fakat filen At

manyanın dostu olması hase· 
bile, büyük erkiinıharbiye rei
sının bu ziyareti Varşovanın 

Berlinle Paris arasındaki mev
kiini kolaylaştnacak def;ild ir. 

Almanyanm ltalya, Avus
turya ve Macaristanı da ihtiva 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Alman Gazetesi Diyor ki 

Sulh sağlam bir 
şekilde temin edilmiştir 

Berlin, 25 (A.A)- D. N. B. 
ıjansı bildiriyor : 
Almanyanın ihtiyati tedbiri 

başlığı altında Voclkiscbcr Be
obahter gazetesi neşrettiği bir 
makalede fael a skeri hizmeti 
bir sene yerine iki sene olarak 
tesbit eden emirnameyi tahlil 

etmekte ve A1manynya komşu 
olan hemen h emen bütün mem
leketlerde bu hizmetin bir se
neden fazla olduğunu kaydet
mektedir. 

Gaz.ete Almanyamn bu ha
reketi ile öteki memleketlerin 
hattı hareketine uymaktan baş
ka birşey yapmadığını yazmak
tadar. 

Alman hükümeti tarafından 

1 

alınmış olan tedbir bütün mil
lete pek haklı olarak emniyet, 
n~hatlık tesiri vermektedir.Mil-
vonlarca Alman umumi harbın 
facialarını yaşamışlar ve bu 
faciaları unutınamı'ilardır.Bunun 

için aldı):ı bu ted birden, do ' ayı 

A lmanyaya harpcuyane bir 
makrnt t:ıkip ettiği söylene
me • Çünkü Almanya as!a haı p 
istemez ... ~lmany a ancak hatp-

tan kendini muhafaza etmek 
arzusundadır. Ve onun içindir 
ki bu gibi ihtiyat tedbirleri 
almak mecburiyetindedir. 

Sulh şin.di Almanya için her 
zamankinden daha sağlam bir 
şekilde temin edilmiş bulun
maktadır. 

' l 

Alman oıduswıwı bir gr(rt ft'smı 

etmek üzere lrnmünist aleyh- birşey görülemez. 
darı bir blok teşkiline hazır- Almanya bunu ancak bir 
landığı bildiriliyor. bahane olarak kullanıyor. Dün-

INGILTERENIN HAKKI ya uyamk durmalıdır.,, 
VAR ! Mancister Gard yan bu hafta 

Londra, 26 (Ö.R) - lngiliz içinde çok vahim hadiseler 
matbuatı Almanyanın normal çıkması muhtemel olduğunu 
askerlik müddetini iki seneye kaydediyor. 
çıkarmasını tam manasiJe bir INGIL TERE KABiNESi 
tahrik addediyorlar. Deyli Tel- TOPLANDI 
graf diyor ki: Londra, 26 (Ö.R) - Nazır-

- "Almanyanın askerlik müd· lar komitesi bugün hariciye 
detini iki misline çıkarması nezaretinde toplandı. lçtimcıda 
diğer milletlerin hassasiyetleri- Eden, Halifaks, Növil Çember· 
ne dokunmamazlılc edemez. Jayn, Tomas, Samuel Hoare, 
Hitlerin karan lngilterenin ge~ Con Saymen, Lord Bealfor ve 
niş silahlanma programmın ne dominiyonlar nazırı Maiden 
kadar haklı ve ne kadar ye- Macdonald hazırdılar 
rinde olduğunu gösteriyor. Baldvin içtimada yoktu. Fa-

HA YALİ TEHLÜKE kat sabah telefonla Edenle gö-
Mancister Gardiyan diyor ki: rüşmüştü. içtima iki saat 40 
- "Alman matbuatı bu son dakika sürdü. Eden arkadaş-

günlerde Komünist tehlükesi- !arma harici siyaset hakkında 

ni ifşa için bir seri makaleler izahat verdi. 
yazdılar. Burada kat'iyetle be- iSPANYA MESELESi 
}'an etmeliyiz ki bu "Rus·Ko- ilk görüşülen mesele ispanya 
münist" tehlükesi hayalidır ve işlerine ademi müdahale me· 
yoktur. Almanya Rusyadan selesi idi. Nazırlar harb malze-
korkmıyor. Zira Rusyaom tes- mesi üzerine konulan ambargo-
lihatında endişe uyandıracak nun beynelmilel bir tarzda tat-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskovada Tayyare Bayram! 

a ücu larını yüz 
1erakla seyretti 

--.... -p. .. ~ ..... ·---
Moskova, 25 (A.A} Dün pilotlar ahrobatik uçuşlar ve 

Moskovanın Touc!dnos tayyare 255 paraşiltçü grup atlama'arı 
alanında Sovyet hükumeti ve yapmışlardır. istasyona karşı 
parti idarecileri de hazır bu- yapılmış olan hava hücumu 
lunduğu halde 100,000 kişilik 

manevrası ve istasyonun mü-
bir kala\:>alık önünde büyiik dafaası merakla seyredilmiştir. 
tayyare bayramı şenlikleri ya-
pılmıştır. Türk hava kurumu başkanı 

Bu şenlikler esnasında sivil, Fuad Bulca ile Fran~ız ha-
spor ve hücum ve bombardı- va delegasyonu aza.ları bu şen-
man tayyareleri teşhir edilmiş, liklerde hazır bulunmuılardır. 

bikinin en iyi nasıl olabileceğini 
görüştüler. 

Bu mesele ile yakından ala
kadar olan payıtahtlardan bi
rinde bir sefirler konf eransmın 
daimi olarak içtima halinde bu
lunması ve ambargonun tatbi
kine nezaret etmesi muhte 
meldir. 

Ademi müdahele teşebbü· 

sü Fransaya ait olduğundan 

sefirler konferansının toplana
cağı şehiri intihap hakkı da 
Fransaya verilecektir. Bununla 
beraber şayet Londra hükii-

Alman başk11ma11dam Blombeıt: 

metinin mütalcası istimzaç edi
lirse F oraynofis bu konferansın 
Londrada top a ma ını tercih 
ettiğini bildirecektir. 
Nazırlar meclisini meşgul eden 

ikinci mesele Alrnanyada iki 
senelik askerlik emirnamesinin 
neşridir. 

Nazırlar Almanyanm bu ka
rarını haklı gösterecek mevcud 
olmadığına kanaat ettiklerinden 
şimdilk bu mesele üzerinde bir 
fıkir dermeyanından evvel, ha
diseleri yakından takib etmek 
İcab ettiği neticesine vardılar. .............. y·~·~·~~i·;ı~~d~ .. i: .. v~~iY~ti ............ .. 

Beynelmilel sendikalar 
Federasyonunun te!grafı 

Atioa, 25 ( A.A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Beynelmilel sendikalar fede
rasyonu gene) sekreteri Val
ter Scheveneles Elen başba
kanına aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

işçi teşkilatlarını Milletler 
Cemiyeti ile beynelmilel iş 
bürosu nezdinde tems 1 eden 
beynelmilel sendikalar federas· 
yonu sendika hürriyetlerinin 
geri alınmasından, işçi huku
kunun çiğnenmesinden, sendi
kalist şeflerin ve faal işçilerin 
tevkif edilmesinden ve işçi 
teşekkülleri emvalinin musa
dere olunmasından dolayı pro
testo eder. 

Bu telgrafa cevap veren iş 
müsteşarı Dimitratos, Valter 
Schevemdes'e aşağıdaki telgra
fı göndermiştir: 
A lmış olduğunuz haberlerin 

asılsız olduğunu bildiririz. Hiç 
bir hürriyet geri alınmamış, 
hiç bir mal musadere edilme
miş ve hiç bir teşkilat ka!dı· 
rılınamıştır. 

işçi sendikalar birliğinin 
gayri kanuni mümessilleri ara
~ında yalnız iki kişinin tevkifi 
birl:ğin kasasından vaki yolsuz 
luklardan dolayı icab etmiştir. 
Yunanistanda bütün işçi mer
kezleri ve bütün sanatkarlar 
teşkilatları alınan tedbirleri bü
yük bir memnuniyetle tasvib 
eylemiılerdir. 

1932 den 1935 e kadar sen
dikalar tarafından paraları ve
rilen ikiyüz iki bin işçi teşki
latlarına dönmüşlerdir. Hüku
met 8 saatlık iş müddetini 80 
iş koluna yaymış, kollektif iş 
konturatlarını kabul etmiş, ilk 
defa olarak asgari gündelik 
mıktarlarını tesbit eylemiş, Ati
na, Pire, Selanik, Volo ve 
Rhavale işçi teşkilatları bina
larının satın alınması için on 
milyon drahmi koymuş, hasta
lığa, sakatlığa, ihtiyarlığa, ana• 
lığa ve ölüme karşı sosyal si
gorta kanununu lrnbul elmiş 
ve küçük yaşta işçilerin hima
yesini üzerine almıştır. 

Bütün Elen İşçi sınıfı kendi
lerinin soyguncular elinden kur
tarılmasını sevinçle selamlamış
lardır. 

Yunanistanda ilk defa olarak 
iş müsteşarlığı, bir işçiye, Yu
nanistan işçi sendilcalar b: rliği 
genel sekreterine tevdi o!:ın
muşttır. 

Hükumetin işçiler lehine al
dığı tedbirler hakkmdcı malu
mat almaks12ın tamar.ıen yanlış 
ha erlere iştirak ederek ağır 
suiistimalleri görüleıı şahısların 
müdafaasını üzerinize almış ol
duğunuzu kaydetmek bizim 
için çoK elim bir keyfiyettir. 

Atina 25 ( A.A) - Bayın
dırlık bakam Spriondos şimen
difer malzemesi mübayeası iç:n 
d~n Berline gitmittir. 


