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Humal~-harb ~ j İ • r lt8y D 
hazırlıkları vardır~ 

Alman yada 
ilim 

zatblar x 
Berlln siyasi göru,me- N 
lerın merkezi oldu ~ 

•• ny Si '' • 
ır a 

~er11n. :n:ıek:tiı~:nı; ~ ..............•••...•...•........... ~ . 
20 Aifustos J93ô ~ lstanbul, 25 (Yeni Asır esasma taalJük eden çok 

Cihan umumi efkarı ve bü- ~ muhabirinden) - OçUn- önemli tezini uzun uzadıya an· 
tün Almanya spor iş!eri ile ~ cU Türk dlll kurultayının )attı. Ezcürele şunları söyledi: 
meşgul olurken Berlin yeni ve ~ ikinci celsesi bugün saat - "Yeni bir dil devrini ku-
mühim siyasi görüşmelerin mer- ~ on dörtte Ku,.ultay as- rabilecek olan Güneş - Dil teo-
kezi olmuştur. § başkanı Afetin başkan- risi adı altında ortaya konulan 

Bulgar kralı, Italyan veliahdı ~ hğı altlnda açlldı. bu yeni işin ana hatlarını an~ 
Alman devlet adamlarivle he- ~ ilk celsenin zabıtları okuna· latmak için yüce lrnbmzda 
men her gün denebilecek ka- ~ rak kabul edildi. Gelen birçok söz aldım. Burada bütün varlık 
dar sıkı siyasal ~örüşmeler ~ telgraflar arasında bazıları, ve yaradı!ış filozofisi milletlerin 
yapmışlar, Hitlerle sık sık bu- ~ ezcümle Kamutay başkanı Ah- ve dinlerin teşekkülü filozofisi, 
luşmuşlardır. MisafiqJerverlik dülhaJik Renda ile birinci umu- sosyoloji, bütün cemiyet alim-
neıaketinin icaplarından sayı· mi müfettiş Abidin Özmen'in, leri elele vererek bir neticeye 
lan bu buluşmaların mühim si· N Istanbul belediye reisinin şehir varmak mecburiyetindedir. 
yas'i değerier taşıdığını eyi ~ namına gönderdiği telgraflar MUmkUn mertebe sa-
haber alan mahafil gizlemiy!?r- ~ okundu. Tezlere devam edile- rlh olmak için denilebi-
Jar. ceği bildirildi. lir ki, hayvanla insan 

Her ne kadar ltalya ile Al- ~ ilk söz Dil kurumu genel beyninde mUşlet'ek olan 
manya arasında tam ve kat'i N sekreteri ve Ankara dil ve ta· iki bUyUk lnstinct vardır. 
bir anlaşma imkanı görülemi- ~ rih fakültesi profesörlerinden . -w ·.,: · .. ·~· Bunlardan birine con-
yorsa da Avrupada herhangi ~ lbrahim Necmi Dilmene veriJdi. · z;.: · ~~ ... -~ .. ,:,, servateur indioiduel ya-
bir karışıklığın cıkmasmdan a Hatib Güneş· Dil Teorisinin ikinci Tiirk dili kwultavmdan bir üıtıba - Sona 4 ii11di sallitede -
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korkan miJletJere karşı bugün 

~.ü.tt~~i\!~1ı:·::f!:;~:~:t ALMANYADA ASKERLiK iKi SENEYE ÇIKTI 1 AS 
uygun düştüğü için bunu yap
mak yoluna girmiş bulunuyor
lar. Yani anlaşamasalar bile 
bir müddet anlaşmış gibi gö· 
rünmek yoJunu tutmak istedik• 

lerinde şüphe yoktur. Mussoli
ninin kızının Berlinde hayli uzun 
süren ikametinden sonra ltalyan 
veliahtının Berlin seyahatma 
verilen mana bundan başka bir 
şey değildir. 

Her iki milletin bugün müs
tacelen hallini istedikleri dilek
leri vardır. Kendi aralarındaki 
menfaat ayrılıklarını bu vazi
yet karşısında bir tarafa bırak
mış bulunuyorlar. Bunları bila
hare tekrar ele almak üzere 
Avrupanın bugünkü zafından 
koparabilecekleri karları ele 
geçirmek için müttahiıfl bir 
ceplıe arzetmeği menfaatlerine 
uygun görüyorlar. 

Netekim Almanya ile Avus
turya arasındaki anlaşmıya 

rağmen Almanya birleşme da· 
vasından bir adım geri çekil
memiştir. Er ve geç Avustur

yayı milli hududları ıçme 

almaktan vaz geçmemiştir. Bu 
davanın ltalyanm hiç işine gel

mediğinde şüphe yoktur. Lakin 
Habeş işinden Ren emri vakı
inden doğan vaziyetlerde bir· 

bir!erini arkalmak için Avustur
ya meselesi ince bir tülle mu
vakkaten örtü al~ma alınmıştır. 

Muhakkt'k olan cihet şudur 
ld, bugün Avrupa ikiye ayrıl· 
mışbr. 

Biri umumi harb sonunda 
le endilerini tatmin imkanlarını 
e!e geçiren devletler, diğeri 

elde ettiklerini J ... afi saymıyan 

ve kaybettik lerini tekrar elde 
etmek istiyen!erdir. 

Birinciler harbtan korkuyor
lar. Çünkü harbtan muzaffer 
de çıksalar kazanabilecekleri 
birşey yoktur. Elde edilmesi 
Jazım gelenler ellerindedir. Bi
naenaleyh harbın f ecialan bun· 
lan ürkütüyor. 

- Sonu 2 ıncı salli/eae -
~a.k.kı e>cak.oğ1u. 

Hitlerin emirnamesi Paris ve Londr.ada hayret ve Müca idi 
heyecan uyandır ı. Bir milyon asker toplanacak Abdülk;;;: menfa· 

Berlin, 25 (Ö.R) - Yeni bir 
kanunla Almanyada askerlik 
hizmeti ilci seneye çıkarıla
caktır. Bu kanunun bugünlerde 
neşri bekleniyor. 

Alman gazeteleri bu jestin 
dünya sulhunun korunmasını 
istihdaf eden bir mana taşıdı
ğını yazıyorlar. Morgen Post 
diyor ki: 

- Kongrenin bu yeni kara
rında hcırpcuyane hiç bir emel 
görmemek lazımdır. Bizim ted
birimiz münhasıran toprakları
mızın müdafaasını istihdaf et· Almall kuvveticti bir töreadc 

Bu hazırlık Rusya ya mı? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mektedir. Hududlarımızm öte
sinden taşan tehlükelere la
kayd kalamayız. 

Almanya kendi emniyerını 
ve dünya sulhunu başka suretle 
daha iyi müdafaa edemezdi. 

Volkişer Beobahter diyor ki: 
Yabancı orduların büyüyen 

hareketleri ve genişliyen tes
lihatı Almanyayı böyle bir ka· 
rar ittihazına mecbur etmiştir. 

Berliner Tagablat yeni kanun 
Alman vatandaşlarma yeni teh
lükeleri ihsas edecek ve Al-

- Sonll 3 ncü Sayfada -

Fas 1 ıların' dan kaçtı, 
başına geçti 

lstanbul25 (Hususi muhabiri
mizden)-Paristen alınan habere 
nazaran meşhur Fas mücahidi 
Abdülkerim menfadan kaçarak 
Faslı kuvvetlerin idaresini eline 
almıştır. 

Paris 25 {Ö.R) - Eski ls
panyol başvekili Romanonesin 
Parise, Fransız hükômetinin 
daveti üzerine geldiği zannedi
liyor. 

Romanonesin şahsiyeti, Is· 
.panyadaki dabiJi harbın neti
cesinde müessir olabileceği 
ümid ediliyor. 

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

Talebe kongresi dağ1ldı 

Yunanlılar döndü 

,O".TLL./..//.7.Z///.//.LJ(//,jo///72"' 

~ 26 Ağustos ~ 
Ticaret Odasındaki 

Türk - ltalyan 
toplantı 

ticareti 
Dün 

N Ordularına AKDENIZ'i he- ~ 
~ def gösteren başkumandan, ı 

ltalyadan gelen limonlar piyasaya çıktı 1922 yılının 26 Ağustos sa- , ı Balkan paktı ve küçük antanta dahil devletler mu.. 
Limon fiyatları yarı yarıya indi ~ bab~ ~ahra~a~ ord.~ya yürü ~ l rahhaslarından hiçbiri l<ongreye devam etmemiştir 

~ emrını vermıştı. Dort sene, ~ 

Gu··mru··kıere emı·r ·ıd· ı ~ yur.dun büvük ıstırabına şa· ~· verı I ı ~ hid o)an kahraman Mehmet- ,·I 
~ cikler, yuvaları üzerinde do- ~ 

·· .. : .:::'"',~_..-ı;:....,_,."""'"=""'"' ~ laçan ağır kabusu koğmak, 1\ .. , '*:' ·~ ~ Türk vatanına hürriyet, islik- ' 

iktisat vekili Celal Bayar pazaftesi giinil Şehir gazi!losunda 
veıilen öğle yemeğinde 

lstanbuJ, 25 (Yeni Asır - Te- ilk partı limonlar piyasaya çı~ 
Jefon) - Italye ile aramızdaki kınca fiyatlar yarı yarıya indi. 
ticaret anlaşmasının temdidi Jtalyadan gelen limonlar 1762 
üzerine piyasada limon buhranı sandıktır. Gümrüklerde bulunan 
hafifledi. ltalyadan getirilen - Sonu 3 ncii. sayfada -

~ )al ve saadet güneşi get;r- ~ 
~ mek içiu hiç yılmadan bu 
~ emre inkıyad gösterdiler. ~ 
• Tür~iyeniu artık tarihe ~ 
~ karıştıgını zanneden safdil \ol 

~ diplomatların Anado uya sal- ~ 
~ dırdıkları kuvvetler, ist ;rdad § 
~ edilmez zannedilen istihkam- ~i 

~
N lara dayanıyorlardı. ~ 

Fakat M=lı~et:iği.n azmı ' 
~ o kadJr buyuktu kı onun 
a ~nünde ~i~ bir maniin dev-

rılmemesınıo imkanı yoktu. 
Ordu taarruza başJadığı gün 
kurtuluş güneşi doğmuştu. 
Müstevliler bu beklenmedik 
ağır darbe karşısında o ka-

-Sonıı 3 üncü sahitede
'-ıu~~~ 

Zagrepte tev atv 

Sof}•adall bit göfiinliş 

Belgrad, 25 ( Ö.R ) - Sof- Bundan dört gün evvel Rcr 
yada toplanan üniversiteliler . men heyetinden bir talebeye 
kongresi bugün mesaisine de· karşı yapılan hakaret üzerine 
vam edemiyecek bir hale gel· 
diği için môtad içtimaını ya- Romen heyeti İçtimaı terket· 
rıda bırakarak dağılmıştır. Bu mişti. Dün Çekoslovakya talebe 
kongreye Türk üniversitelileri heyeti de aynı şekilde hareket 
namına heyet gönderilmemişti. - Snn11 3 iincü salıifede -
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Alın nyada 
Huma ı harb 
hazırlıkları vardır 

- Baştaıa/ı J met sav/ada -
ikinci kısım ise tamamen bu 

vaziyetin zıddınadır. Onlar mü
temadiyen barba hazırlamyor

lar. Ya talilerini bir defa da
ha denemek istiyorlar. Ve ya
hut harp hazırlıkları ile harp
tan korkanları yıldırarak emel
lerine kavuşmak yolundadırlar. 
Bir tarafh hareketlere, emriva
kilere karşı en küçük bir hare
ketin yapılamaması, Uluslar 
Sosyetesinin .aczı bunların 
cür'et ve cesaretini arttır

mıştır. Almanyadaki humma
lı hazırlık cidden ürküntn ve
recek mahiyettedir. Eğer Al
manya - ltalya - Bulgaristan 
Avusturya, Macaristan ve Le
histan anlaşması tahakkuk eder 
se Avrupann: akıbetinden cid
den endişe etmek ve yeni yeni 
emri vakiler beklemek lazımdır. 

Olimpiyadların gözler ka
maştıran haşmeti albnda böy
lece siyasi anlaşmalara vücud 
vermek için ciddi görüşmeler 
yapıldığı şüphesiz sayılıyor. 
~ ak..k.ı C>C&.k<>ğ'J.'U. 

••• 
Tren 
26 koyun 
parçaladı 

Burnova Mersinlisinde şimen• 
difer hattı üzerinde bir kaza 
olmuştur. Hüseyin oğlu çoban 
Ali, 138 kuzuyu otlatmak üzere 
demiryolu etrafındaki çayıra 
salmıştı. Bir aralık tütün almak 
üzere Mersinliye gitmiştir. o 
sırada lzmirden Bornovaya git
mekte olan 75 numaralı havali 
katan lokomotifin kürültü.sün
den ürkerek iki tarafa kaçış
mağa başlayan 26 koyun ve 

kuzuyu parçalamışbr. Trende 
bulunan yolcular katarın yoldan 
çıkması ihtimalinden korkarak 
bağırmağa başlamıılardır. 

Hadisede dikkatsizlikleri gö
rülen makinist ile çoban Ali 
haklarında tahkikata devam 
ediliyor. 

rq •••••••• 

Alçakça 
hir hareket 

Ikiçeşmelikte Belediyenin 
tuvalet yerinde çirkin bir vak'a 
olmuştur. Mastafa adında altı 

yaşlarında bir çocuk, kardeşi 

dört yaşında Nezihe ile tuvalet 
yeri civarmda oynarken bir 
bir arahk Neziheden aynlmış-
lır. Tekrar geri geldiği vakıt 
NtZiheyi orada bulamamış; bu
nun üzerioe tuvalet yerine gi
rip halaları birer birer ara-
mıştır. Küçük çocuk orada çir
kin bir vaziyetle karşılaşınca 
derht'I evine haber vermiştir. 

Kızın anoesi yetişerek kızı 
kortarmıştır. Mustafa Cavit 
kaçmışbr. Zabıtaca aranmak
tadır. 

•••••••••••• 
DONANMA KU NDA 

HEYETi ŞERE~ıNE 

Belediye parlak 
bir ziyafet verdi 
Düo akşam Umanımızda bu

lunan sevgili donanmamızın 

kumanda heyeti ve :zabitanı 
şerefine belediye tarafından 

Şehir gazinosunda bir ziyafet 
veriJoıiştir. Bu ziyafette bir çok 
askeri ve mülki zavat, şehri
mizde bulunan sayJavlar, bele
diye erkanı ve gazeteciler ha
zır bulunmuşlardu. 

Ziyafet geç vakıta kadar de-
vam etmiştir. 

Maaş bordroları 
Memurların ey!fıl aylıklarına 

ait bordroların hazırlanmasına 
Defterdarlıkça başlanmış1ır. 

YENi ASIR 2& Ağustos _.., e 

•• uç yangı çıktı 
Karşıyakada çıkan yangına sebeh r··zgarın 

sevkiyle sıçrıyan kıvılcımlardır. Gazi 
bulvarında da yangın çıktı 

•• • a sıgortasız µç 
Evelki ğece şehrimizde üç 

yangın olmuştur. Karşıyakada 

Mitat paşa caddesinde oturan 
Elektrikçi Ha met karısı Na
ci yenin evinde yangın çıkmiş· 

sada yetişilerek söndürülmüş
tür. 

Yapılan tahkikatta yanginin 
yemek pişirilmek üzere yakı
lan mangaldan rüzgarın tesi
riyle sıçrıyao kıvılcımdan çık
tığı anlaşılmıştır. Ev sigortasız 
idi. 

ikinci yangın Gazi bulvarın
da 23 numarala A\inin garajm
dan çıkmı tır. Garajda çalışan 
Yakub orada :,ulnnan bir 
otomobilin makinesini temiz
lerken elinde bulunan demiri 
yere düşürmüı ve almak istedi-

Vali Kemalpaşada 
Vali Fazlı Güleç dün Kemal

paşa kazasına giderek muhte
lif iş'eri teftiş etmiştir. Bu me
yanda kredi kooperatiflerinin 
yeni esasa uymaları hasebiyle 
yapılan ha:zırlık:arı gözden ge· 
çirmiştir. Vali gece şehrimize 

dönmüştür. 

.. ·-·····-· 
Trakyadan 
bir heyet geldi 

Trakya pavyonu hazırlıkla
nna nezaret etmek üzere Trak· 
ya umumi .. müfettişlij?i lktisad 
müşaviri Şükrünün riyasetinde 
bir heyet .şehrimize gelmiştir. 
Heyet Tekirdağı Ticaretodası 
başkat'bi Fehmi, Çanaklrnle 
Ticaretodası başkatibi Mustafa, 
Edirne Ziraat memuru Haşim, 
ve Trakya köy bürosu m~muru 
Lütfullahtan müteşekkildir. 
Heyet beraberinde mühim mik
tarda Trakya mnmutat ~e mah
sulatından getirmiştir. 

Foto Kenan da lstanbuldan 
gelmiş ve lzmirin asanatikasiyJe 
limanımızda bu!unan donanmayı 
füme çekmeğe b&ışlamıştır. 

.. .. Q ••• 1 • 

Seyyahlar geliyor 
Trakyadan yakında lzmire 

150 kişiJik bir seyyah kafilesi 
gelecektir. Trakyalılar Efez ve 
Bergama harabelerine de -gide
rek oradaki asarı atikayı geze· 
cekJerdir. 

ği sırada makineye yakın bir 
yerde içinde yar1m kilo l<a· 
dar benzin bulunan tenekeyi 
devirmiş ve hüsule gelen kon• 
laktan benzin parlıyarak yan
gın çıkmıştır. Üzerine çuval 
atılmak suretile yangın söndü
rülmüştür. 

Üçüncü yangın Keçecilerde 
Cemalın kira ile tuttuğÜ 57 
numaralı fırmda çıkmıştır. Ye
tişen polisler itfaiye gelmeden 
yangını söndürmüşlerdir. Baca
da birikmiş olan kurumların 
ateş almasından çıkmıştır. Fı

rm sigortasızdı. Bac;adaki ku
rumları temizletmiyerek yan!?ı
na sebebiyet veren fmncı Ce
mal hakkında tahkikata baş· 
lanmışhr. 

Nafiada 
Nafia fen memurları arasında 

bazı tayinler yapılmışbr. Nafia 
vekaletinden vilayete ge'en bir 
emirde nafia baş fen memuru 
Bedrinin Muş baş fen memur
luğuna tayin edildiği bildiri!· 
miştir:. Fen memuru Hıfzı Van 
vilayetine Reşad ağrı vilaye
tine, Yakub Bingöl vilavetme 
tayin edilmişlerdir. 

- ~ ..-
Kaza 

Şoför Mehmed oğlu Necati, 
idaresindeki 81 nuıoarah oto· 
mobille Salhane tramvay cad· 
desinden geçerken yolun bir 
tarafından diğer tarafına geç
mek istiyen Ali karısı Ayşeye 
otomobilini çarptırmış, yüzii 
ile kolundan hafif .surette ya
ralanmasına sebebiyet vermiş
tir. Yarala hastaneye baldırıi
mış ve şoför tutu!muştur. _ ..... .,.. 
Küçük haberler 
~ p ıs 

Tayin 
icra memurluğu imtihanında 

muv&ıffak olan ıcra katiplerin
den Bekir Sıtkı lerfian icra 
memurJuğuna tayin edilmiş ve 
emri gelmiştir. 

Bir memur ha[dunda 
Bazı suiistimaUe:-i yüzünden 

tevkif edilmiş olan Basmane 
hususi mubaseba tebliğ memu
ru Sükrünün işten el çektiril
mesi emri Maliye vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara teb
liğ ediJmiştir. 

Arsıulusal g eylul panayırı mUnasebetile 
KUltUrparkta bUtUn dUnyaca tanınmış büyü 

KLUKEFSi SiRKI 
---------------------... ~~~-~----

Paoayırm resmi küşadından itibaren : 

KLUKEFSi SiRKI 
Hususi trenle Köstenceye ve oradan 6000 tonluk hususi 

bir Tiirk vapurile lzmire gelecektir. 
--------------- - --
KLUKEFSi SiRKI 

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif vahşi 
hayvan, 4 :tane beheri 12 tonluk fil, arslanlar, kaplanlar, 
ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 

1-6 (1755) 

:pc> &Q 

köyünde cinavet 

l r 
ağlı Emi 'in i ayet erinde bulun-

duğu sırada zt~ngin llir a(laına 
işkence ettiği iddia edildi 

• • 
Şi ıcr 

Menemen kaıasmın Türkelli 
köyünde dağh Emini ö:dür
mekle maznun Yanbash Hüse
yin ile suç arkadaşı .bakkal 
Ömerin muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 

Bu celsede müddeiumumi, 
vak'a akşamı Ömerin bakkal 

1 

dükkanında oturan dağlı Emin 
i le Yanbash Hüseyinin neler 
l<onuştuklannm anlaşılması için 

1 Yakalı Ali admda birinin şabid 
' ' o!arak din'enmesine, Naime ve 
1 Sultana adlarmda iki şcibid kadı-

1 

nm da tazyik gördükleri hak
kındaki iddia karşıSJoda bun
ların Menemende nezarete alı-

1 

mb alınmadıklannın mahalli 
landarma kumandanlığmdan 

sorulmasım istemiştir. 

Suçlunun vekili de bazı şa

hitlerin bu1unduklan yerler ile 
Dağlı Eminin öldürülen dere 
içindeki mahallin görü'me
sine imkan bu!unmadı~nı 

söylemiş ve arada hail bu'un-

ar 
doğundan bu yerde keşif 
yapılmasını istemiştir. Buu
dan ba ka ölü Vanh Emi
n~n şark lVilayetlcrinde zengin 
bir ad&ımm evine girerek para
sını atmak için işkence ettiğini 
ve ğöbeğine kızgın zeytinyağı 

döktüğünü ötede beride söy· 
lemiş, bunu duyan bazı ıahit
Jerin adJerini vermis ve mah
kemece dinlenmelerini istemiş
tir. 

Ayni zr.manda komşularından 
bir kıza talih olan çoban lbra
himi bu kızdan vaz geçirmek 
için adam akıJh dövdüğü ha 'de 
bu adamın şerrinden korkan 
şahidlerin hiç bir şey görme
diklbrini söylediklerini bildir
miştir. 

Mahkemece hadise yerinde 
keşif yapılmasına ve istenilen 
şahitlerin dinlenmeleri için celb
lerine karar verilerek muhake· 
menin denmı başka bir güne 
bırakl1mışttr. 

Enstitü için tahsisat geldi 

inşaata başlanacak 
. 

Uk mektepten mezun olanların orta mekteplere 
yerleştirilmesi için tedbirler alınacak 

Bir müfettiş gelecek 

Kız e.rıstitüsli.n.ibı 

lzmirdeki liselerle orta mek· 
teplere kız enstitüsü ve ticaret 
lisesine kayd ve kabul mua
meles ne devam edilmektedir. 

Kültür bakanlığı, kültür korulu 
azasından Hikmetin bugünJerde 
şehrimize gelerek orta mek
tepler vaziyetini tetkik ede· 
ccği haber aJınmııtar. 

Bu sene ilk mektepler· 
den mezun olan talebeler 

mekteplere girmek 
ıüzere müracaata başlamış ol
duklarından orta mekteplerde 

Oöztepedeki fıi11ası 

ta ebe ıvuiyeti çok sıkışıktır. 

Şehrimiz kültür direktörlüğü 
bu vaziyete karşı tedbirler al

makt<tdır. lzm1rde orta mektep 
için müracaat eden biç bir ço-

cuk açıkta kalmıyacak ve hep· 

si mekteplere yerleştirilecektir. 

Karataı orta mektebinin kız 
orta me\<tebi ha1ine 'konması 

çok muhtemeldir. Ku enstitü

sü binası için 7000 liralık tah
sisat maarif vekaletinden vila
yete gelmiştir:. -· ......• 

afıa komiserliği 1 
Şehrimiz nafia müess~cleri 

komiserliğine tayin edilmiş olan 

Nafıa vekaleti idari müşaviri 

müfettiş Süruri yakında şehri
m;ze gelecek ve bir eyliılden 

itibaren yeni vazifesine başh
yacaktır. Nafıa vekaletine gö~-

derilmiş olan ve elektrik kilo 
vat ücretini yeniden tespit eden 

tarife henüz vekaletten 'asdik 
ve iade edilmemiştir. Yeni ta
rifenin bugün1erde gelmesi 
beklenmektedir. 

Hava seferleri 
lzmir - lstanbal ve Aukara 

arasında muntazam bava po•· 
talan tayyarelerinin iılip haYa· 
lanmaları için Halkapınarda lba· 
zırlanmakta olan istasyon ya
kında tamamlanacakbr. Hava 
posta1arı tayyareleri için bura-

. da bir de hangar inşasma baş
lanmışhr. Haber aldığımıza gö
re bu hava istasyonunun açıl
ma merasimi 9 Eyliıl kurtuleş 

bayramı günü yapılacaktır. O 
günden itibaren muntazam se
ferlere de başlanacakhr. 

• 
üca e esi de 

gös er· en faa iyet 
Bu yıl vilayet dabiJinde mü

kellefiyetinden fazla domuz 
öldürülmüştür.Oııun iç:n domuz 
mükellefiyetinde muvaffak olan 
vilayetimiz hklkına Zir.aat Ve· 
kalefnce beş bin lira mükafat 
verilmesi takar:rür etmiş ve 
havalesi ziraat müdürlüğüne 

gelmiştir. Vilayetimizin bu se
neki domuz mükellefiyeti yedi 
b in idi. Halbuki üç bin domuz 
fazla telef edilmiştir. . 

Beş bin liralık mükafat muh
telif kazalara şu suretle taksim 
er\ilmiştir : 
Çeşmeye 75 lira, Karaburuna 

iki yüz Jira, Urlaya 250 Jira, 
Seferihisara 150 füa, Berga
maya 900 lira, Dıkiliye 250 
lira, Foçaya 175 Jira,Menemene 
350 lira, Torbalıya 425 lira, 
Kemalpaşaya 350 lira, Ödemişe 
245 füa, Bayındir ve Tire ka
zalarına 350 şer lira, Kuşada
sma 250 lira ve lzmir köyleri 
ile avcılar kulübüne 600 iira. 

L 1•11 ..,..... 

Kazanç hisseleri 
Memurlorla müstahdemleri ::ı 

maaşlarından tevkif edilen ka • 
zanç vergisinden vilayet, hu· 
susi idare ve maarif hisseleri 
olarak ayrılan yüzde otuz dört
ler için gönderilecek tediye 

t!mirlerinin büdçelere masraf 
ve nazım varidat fazlası irad 

kaydedildikten sonra maliye 
büdçesinde açıJacak nazım 

masraf fasJmdan her ay tahak
kuk nisbetinde hususi idareler 

ve belediyelere verilmesi bil
dirilmiş ve şimdiye kadar bu 
şekilde muamele yapılmıştı. 

Dün Maliye Vekaletinden 
vilayete g:alen bir tamimde 
2781 :Sayılı kanunun bC,finci 
madde!lile bir haz.İran 936 ta
tih · de itibar n kazanç ıver· 

gisiaden, belediye hissesinden 
başka hisse aynlınaması kabul 
edilerek djğer hisseler hazi
neye bırakılmıt olduğundan 
belediye hissesinin tefrikinde 
şimdiye kadar tatbik edilen 
usulün de sadeleştirilmesi dü
şünülmüş •e memur maaıla

rından kesilen kazanç vergi
sinin hazineye kalan kısmı 

hakkında şimdiye kadar tatbik 
o!unan mabsub usulüne be'e
diye hisselerine de tatbiki 
tal:arrür ettiği bildirilmiştir. ....... ,,. 

Defterdarlıkta 
E ~zırltldara başlandı 
Defterdarlıkta yeni maliye 

teşkilatı için bazırhklara de
vam edilmektedir. Varidat mü· 
dür1üğü kadrosu da gelmiştir. 

et.veke lzmirde 12 dane maliye 
tahsil şubesi vardı. Bina ve 
arazi vergileri memurlannın 

hususi muhasebe müdürlüğüne 
devrinden onra defterdarlık 

emrindeki tahsil fUhelerinin 
:sayası sekize iodir.Hmi.ştk HaJ
bulcı evvelce 12 şubede de 
kazanç ve muamele vergileri 
memur ve katibleri 11ardı. Şim
diki .şubeler teşkilahna göre, 
bu memurlar ihtiyaçtan fazla 
görülmektedir~ Onun için ka· 
zanç vergisi He diğer vergiler 
memur ve katiblerinden faı. a 
olanların bu .ar başında tatbika 
başlanacak yeni teşkilat kanu
rule açığa çıkarılmaları muh
temel gör1ilmektedir. 

Arkitekt 
Mimar Birliği tarafından 

n şredile.n " Arkitekt " mec· 
muuının :5 ve 6 sayılı nüsha
ları bir cild alboda ve :zengin 
münde.recat1a intişar etmiştir. 

Bu zengin mimari mecmuayı 
bütün kariJerimize tavsiye 
ederiz. 



Dr. Şaht 
Parise gidiyor 
Bu seyahata bUyUk 

önE m veriliyor 

T>ı. Said 
Berlin, 24 (A.A) - Şahtm 

Fransa bankası müdürü Labey
rienin ziyaretini iade etmek 
Üzere bu hafta içinde Parise 
yapacağı seyahata Nasyonal 
sosyalist mahafili ya!nız eko
nomi deij'il ayni zamanda siya
set bakımından büyük bir 
hadise nazariyle bakmaktadır. 

Filhakika doktor Şaht Parise 
gidecek olan ilk Nasyalist sos
yalist nazırıdır. Bir Alman na
zırı tarafından Parise yapılan 
en son seyahat 1931 yılında 
Bruningin beraberinde hariciye 
nazın Curtius olduğu halde 
yapmış olduğu seyahathr. Bu 
seyahat esna~ında Alman na
zırları Pariste Laval ve Brianda 
mülaki olmuştur. 

Talebe kongresi 
dağı.dı 

- Baş taralı ı mcı sahifede -
ederek kongreyi terketmiş; 
bugün Yunan ve Yugoslav tale
beleri, hükümetlerinin talimatı 
üzerine kon~reyi terkle mem
leketlerine dönmüşlerdir. 

Bu suretle Balkan antantı ve 
küçük antant delegelerinden 
hiç bir murahhas heyeti kon
greye jştirak etmemektedir. 

Sofya, 25 (Ö.R) - Bulgar 
talebe birliği Romanya talelle 
birliğine btr teesstıf tetgtaff= 
göndermiştir. 

Sofya, 25 ( Ô.R ) - Zabıta 
bugün Fili be' de srizli bir cem
iyet meydana çıkarmıştır. Bu 
ceiyet tamamen talebelerden 
müteşek kiJdir. Tevkif edilenle~ 
rin savısı yirmidir. içtima eder
ken yakalanmışlardır. Bu cem
iyetin reisi tanınmış bir şairdir. 

-

Telgr~f Haberleri 
............ m:a ... SIZJ!• 

Son 

lzmir· m hacir gelecek 
jZ. Vekiline ameliyat 

e · · s g_a bul da arare 
yapıldı Iktısat 

(arş andı 
-=---------------.-.---=--mm=ııııaım~=:~ lstanbul 25 (Yeni Asır-Telefon) - Ünümüz

deki haf ta!arda Bulgaristan ve Romanya dan 

ana vatana 15000 muhacir gelecektir. Bu mu· 
hacirlerin lzmir, Aydın, Sivas ve kısmen de 

Seyhan vilayeti dahilinde iskan edilmelerine 
karar verilmiştir. 

lstanbul, 25 (Yeni Asır)- Almanyada teda
vide bulunan Ziraat vekili Muhlise ikinci defa 

olarak amelıyat yapı ldı. Ameliyat muzaffakıyetli 
geçti. Sıbbatı iyidir. Eylül ayının son haftala
rında dönecel(tir. 

Istanbul, 25 ( Yeni Asır ) - lktısad Vekili 
Celal Bayar Ankara vapurile lzmirden geldi. 
Hararetle karşılandı. Vekil Başvekile mülaki 
oldu· lzmir Panayır hazırlıldarı hakkında izahat 
v'!rd ıği tahmin ediliyor. Veki in Başvekille bir
likte panayırın açı!ında bulunacağı muhakkaktır. 

Dil kurultayı 
yıldönümü 
Ankara, 25 (A.A) - Yurdun 

her tarafında Dil kurultayı yıl 
dönümü tezahüratla kutlan
maktadır. Herke.sin kurultay 
konaşmalarmı dinleyebilmesi 
için radyo ve hoparlörler vası
tasiyle tertibat alınmıştır. Bü" 
tün mem'ekette halk büyük bir 
alaka ile kurultay konuşmaları· 
nı takibetmektedir. 

Adliyede terfiler 
Ankara 25 (Yeni Asır) -

Adliyede yeni tayin listesi ha
zırlanmiya başladı. Kırk kadar 
bakim ve Müddeiumumi terfi 
listesine dahi ldir. 

26 Ağustos 
zıııtı!Ulr- -

- Baştaıa/l 1 nci Sahifede -
dar ezildiler ve sarsıldılar ki 

· hiç bit noktada tutunmak 
imkanını görmeden çekilmeğe 
başladı. 26 Ağustos büyük 
taarruzun başlangıcı olmak 
bakımından onu takib eden 
şanlı zaferlerin müjdecisi idi. 

~ Biz, bu biiyük günü hahrlar
N )ten o güne aid heyecanları- ~ 

nıı:ıı d a tazelemiş bulunuyo
ruz. Bize büyük zafer yolunu 
açan kahraman orduya, onun 
Ulu başkumandanı Atatürke 
ve bu zaferin tahakkukunda 
paha biçilmez hizmetleri gö
rülen bütün büyük lrnman
danlarımıza burada bir kere 
daha minnet ve şükranları

mın sunarken o günün şehit
Jeri önünde saygıyla eğilmeyi 
milJi bir borç ~aymaktayız. 

r~'.ZZZh':.71~r.7.7.Z7..7J.7J.T..o:zZ7.Zl~ 

Kralaleyhinesuikasdha- şçi Ücretlerinin artması1Ticaret odasındki 
d·ı· toplantı zırlandığı haber veriliyor 

Belgrad, 25 (0.R) - Arnavudıuk hududlarındao gelen haber
lere göre burada Ahmed Zogo aleyhinde yeniden büyük bir 
kıyam başlamak üzeredir. iktisadi vaziyetin bozukluğu da 
muhtelif Arnavud şehirlerinde halkın hükumet aleyhinde 
bulunmasına seüebiyet vermiştir. 

Roma, 25 (Ö.R) - Arnavudlukta yeni bir hükumet darbesi 
çıktığı hakkında gelen haberler yalandır. 

Belgrad, 25 (Ö.R) - Kral Ahmed logonun şahsını istihdaf 
eden bir suikasdın meydana çıkarıldığı söyleniyor. 

ltalyada 
manevralar 

Avelino, 25 (Ö.R) - Kral 
ve Mussolini bu sabah Avelino 
da başlıyan askeri manevralar
da hazır bulunmak için mez· 
kur şehire hareket etmişlerdir. 

Mussolıni manevral~rı so
nuna kadar takib edecektir. 

Yunan veliahtı 
Roına, 25 (Ö_R) - BarliA 

olimpiyadlarından dönen Yunan 
veliahtı, Venedik tarikile Ati
naya dönmüştür. 

lngiliz kralı 
Atina 24 ( A A ) - lngilte

re kralı Sekizinci Edvardın ya
rın N2hlin yatı ile Falere gel
mesi beklenilmektedir. 

Almanya da 
askerlik 
iki seneye çıktı 

- Baş tarafı bırbrd sah it ede -
manyanın bu tehlükeler karşı

sında hareketsiz kalmadığını 
gösterecektir. 

Bertin 25 (Ö.R) - Asker!ik 
mllddetioi iki seneye çıkaran 
emirnamenin altında dev!et reisi 
Hftıerle hıırLiyc mızarı Blom-
bergin imzaları vardır. Bu su
retle normal 1amanlarda Alman 
ordusunun ruevcudu bir mil
yona çıkacaktır. 

Gazeteler Almanyada harb 
haleti ruhiyesimn mevcudiye-
tinden hiçbir Avrupa miJleti
nin korkmasına lüzum olma-

tefsir e } ıy 0 r • • - Baştaıafı 1 inci salıi/edc -
ve ucuz fiyatla satılan alınan 
Italyan manifatura eşyalarının Paris, 25 (Ö.R) - Fransız. gazeteleri ltalyada amele günde· 

likJerinin artırılmış bulunmasını ehemmiyetle kaydediyorlar. Ga
zetelerin yazdıklarına göre, bu tedbir hükumetin semahatından 
doğmuş olmayıb, sanksiyonlar neticesi olarak hayatın fevkalade 
bahalılaşması ve muhtekirlerin alabildiğine ihtikar yoluna sap
maları, feci bir vaziyette olan işçi gündelikl~rinin artırılmasını 
zaruri kılmıştır. 

Italyada sermaye ve iş arasındaki ahenge gelince; bu muhay
yel abengın bir cebrü tazyikten ileri geçmediği ilave olunuyor. 

Roma, 25 (Ö.R) - ltalyada işçi gündelikleri yüzde on nisbe
tinde artırılmıştır. 

Mücahid Abdülkerim 
Rif mücahidi serbest birakıld ı mı? 

Istanbul, 25 (Yeni Asır -Telefonla) - Paıisten bildirildiğine 
göre eski Rif mücahidi Abdülkerim serbest bırakılmıştır. Bu 
haber Fransa müstemlekat nazırı tarafından tekzib edilmişse de 
diğer b:r kuvvetli habere göre Abdülkerim serbest bırakıldıktan 
sonra bir Fransız gemisiyle yollanılmıştır. 

da ithaline müsaade edilmiştir. 
Yeni Asır - Bugün öğleden 

sonra şehrimiz Ticaret odasın
da Türkofis Roma şubesi mü
messilinin riyaseti altında bir 
toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıda yeni Türk - ltalyan 
ticaret muahedesi hakkında 
tüccarların temenni ve dilekleri 
tespit edilecektir. 

Türk - Italyan ticaretinin kar
şılıklı olarak inkişafı için gere-
ken tedbirler a lınacaktır. 

Roma 25 (Ö.R) - ltalyan 
gazetderinin verdikleri haber
lere göre ltaJya-Türkiye ticari 
mahfillerinde, bu iki memleket 
arasında ticari münasebetleri 
tanzim edecek olan yeni mua
hedenin İl'lzalanmasına sabır
sızlıkla intizar olunuyor. 

Mücahit Abdülkerimin asi general Franko 
savaşacağ• bildirilmektedir. 

kuvvetlerine karşı Ayni gazetelere göre bilhas-

ÇankırıCla büyük kömür madenleri 
bulunduğu anlaşılıyor 

Çankırı, 24 (A.A) - Nafıa bakanhğı tarafından gönderilen 
mühendisler tarafından yapılan tetkikatta Yapraklı nahiyesinde 
büyük kömür madenleri bulunduğu ve ayrıca başka maden da
marları olduğu anlaşılmıştır. 

sa Türkiyedeki limon ithalat
çıları bu anlaşmanın tabakku· 
kunu bekliyorlar. Zira saksi
yonfarın tatbikinden beri Tür
kiyede limon fiyatları yüzde 
iki yüz. yükselmiştir. 

Af talebi 
reddedildi Nafia bakanlığı tarafından gönderilen fen işleri direktörü ta· 

• 
dığım, ancak Avrupanın mü- rafından Çankırı elektriği hakkında yapılan tetkikatta 20,000 M k 25 ( AA ) S 

k d b lira sarfiyle kömürden elektrik istihsali temin edilecektir. os ova · - ov· him hadiseler arşısın a u- İ yetler birliği merkezi icra ko-

Dı· narlı Mehmed - c1·m Londos lunması mümkün olduğunu, ki kişi daha zan altına alındı mitesi başkanlık divanı Zinov-

hatta bir cihan ihtilali tehlü· Sigorta rezaleti tahkı·katı devamdadır yevist, Troçkist tedhişçi teşki· 

T S• d kesi bile bulunduğunu yazı- 1 Jatı meselesi dolayısile 24 Ağus-ayyare ınenıasın a yorlar. lstanbul, 25 (Te!efonla) - Sigorta rezaleti tahkıkata gittikçe tosta mahküm edilen eşhas ta-
Paris, 25 (Ö.R) - Almanya- derinleşmektedir. Yine yeniden bazı kimseler tevkif edilmiş; rafından verilen af talebıni red 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da askerlik müddetinin iki b' · E · 1 k ·· 1 'k' h d h d k t 
ırı rmenı o ma uzere mese eye ı ı şa sın a a a ı arışmış ır. etmiştir. Hüküm on altı mah-

28 ag"" ustos cuma CYU•• nu•• seneye çıkarılması ve ordu Bir Ermeni ile bir Rum doktor zan altına alınmış bulunmaktadır. kum hakkında tatbik mevkiine 
.-_. mevcudunun artırılması bir Sahta ölüm vesikalarının üç yüz sayıya yükseleceği tahmin konulmuştur. 

1 h ık bomba tesiri yapmıştır. Londra edihyar. Bu mesele etrafında daha esaslı tahkikat yapabilmek Boluda sarsıntı iki şaheser filimle birlikte zmir a ının 
mahfellerinin hayreti çok bil- için şirketin merkezi olan Amerikadan bazı evrak celbolunacakhr. 

karşısına çıkacaklardır yüktür. Z . . ki .. J •• d ] Bolu, 25 (A.A) - Gece saat 
···································· eytın sıne erıy e muca e e d k b ı k ı Fiyatlar : 30 - 40 - 50 kuruştur Paris, 25 (Ö.R) - Berlinden ' yarım 8 vu u u an ı~a ve 0 -

~~..m zu.a.a ii!7..27'A2."-»111J.....,J3!J~ Popüler gazetesine gelen hir Karamürsel, 25 ( A.A ) - Zeytin sineklerile mücadele devam dukça şiddetli yer sarsıntısı 
Şirley Templ lzmirde: Bu hafta küçükleri ve bü- ~ telgraf haberine nazaran Al- etmektedir. Kazadaki bütün zeytin ağaçları mücadele memuru· halkı uykudan uyadırdı. Bunu 

'
1ükleri kahkahalara bogv acaktır ~ h ı v l S b 0 'k' · t k'b tt• · d b f'f r7JJ.7..L7hUJ..ru../.Z'/ZLZZ"/X"/Z:Z.Y.XZ7.7.LZ77./.Z-7Z/ZT.L7-777..7.:ı manyanın azır ıgı ya mz ov- nun nezareti altında ilaçlanmaktadır. Mücadele işi çok faydalı ır ı ıocı a ı e ı ıse e a 1 
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'!------·---------------------·~ Benim o kadar istediğim 

zinde, sade saadet işte beni 
kucaklar gibi olduğu bir anda 
benden uzaklaştı. imkansızlığa 
saplanmıyacağım. Loransı daha 
az .seviyorum. Daha iyi.. Şu 
halde daha kuvvetli olacağım. 

Bu azalan aşk hayatımı daha 
ıı z şiddetle dolc\urmağa yete
cektir. Kimbilir, belki bu da 
saadetin başka bir şekli ola
caktır. Loransla uğraştığım ka
dar kendimle de uğraşacağım. 

Onu, sanatında, mesleğinde, 
hareketlerinde, düşüncelerinde 
terbiye ederek mükemmelleştir
meğe çalışacağım. Ben onu 
tabii şekilde seviyordum. Ma
dem ki ilk darbeyi yedim. 
Şimdi fikir )erimi tatbik etmek 
sıraıı benimdir. 

Onu kudretli bir artist, şuur· 
lu ve bilgili bir müzisyen yapa
cağım. Kafi derecede münev
ver, zevkleri incelmiş, henüz 
bir eşi daha bulunmıyan bir 
Parizyen olacaktır o .•. Dahiya
ne sesi gökyüzünde havayı ya
ran müthiş kanatlar gibi ha
kim olacak .. Kelimenin germek 
manasiylc şöhretli bir kadın, 
fakat ayni zamanda benim 
karım olacak.. . Sesinin kavra
yıcı cazibesi altında kendilerin
den geçerek ağlıyanların onun 
konuşma tarzları ve maniyer
lerine güldüklerini görürsem 
muhakkak ki ıstırab çekerim. 
Böylece ona çok lüzumlu bir 
varlık haline geleceğim. Artık 
kararsız, faydasız ve bedbaht 
delikanlı olmaktan cıkacaılım. 

Talebesini ısrarla yetiştiren el
zem bir mürebbi yerini alacaM 
ğım. Ona bu suretle daha sıkı 
ve daha emniyetli bir suretle 
bağlanacağım. Sevgimin, heye
canlarımın muvaffak olamadığı 
bağlılığı böylece temin edece
ğim. Menfaat bağları aşk bağ· 
larından daha kuvvetlidir. Bana 
gelince .•• 

Kederle zaiflemiş olan güzel 
çehrede acı bir tebessüm do
laştı: 

- Bana gelince, yaşadığım 
bu aşk ınacerasınden günün 
birinde belki bir kitab yapa
rım. Evet, bundan sonra boş 

durmıyarak ç.alışmak istiyorum. 
Hiç bir şey beni çalışmaktan alko 
yamıyacaktır. Madam ki hadise 
leri görünmekte ısrar ettikleri 
şekilde kabul ediyorum, endişe 
edecek ne kalıyor ki ... Hayatı
mı bir roman mevzuu yapaca
ğım. Bu korkunç neticeyi ta· 
şıyan bir roman... Okuyucular 
yaralı bir ruhun kalp acılannı, 
hevecanlarını bu romanın aahi· 

felerinde canlanmış gorunce minde yalnız bunları düşünerek 
belki böyle düşünecekler: · yaşamak, gü:en, tebessüm eden 

"Bu kadar genç olduğunuz bir vahşetle gizli mücadelelere 
halde hayatı nasıl olup ta böyle hazırlanmak, hemşirelerimin, 
güzel tasvir edebiliyorsunuz. anamın ve daha bir çoklarının 

Emmanuel bu düşünceleri bir yaptıkları gibi yapmak istiyo-
an için bıraktı. Bir sigara yaktı. rum. 
Koltuğuna yerleşti. Bacaklarını Dudakları arasında sıkışan 
birbiri üzerine attı. sigaranın dumanları halezonlar 

- Lorans Monden hayatın resmederken kafasında yeni 
önünde eğiliyor. Hakkı da var.. doğan fikirleri takib ediyordu. 
Bugün kıymeti haiz olan şey - Anam münasebetleri, adı, 
yalnız bu değil mi? Başka şey serveti, entrikalar yaratmak-
arıyanlar yaşıyan mahluklar tan birinci olan fikirleriyle Pa-
a rasında bir hayaletten başka riste mühim bir kudret unsuru 
bir şey değildirler. Şu halde olmuştur, Babamın bütün ha-
ben de başkaları gibi Parisli yatında ademi tenezzülle bak-
bir kudret, fakat başkalarından tığı bu kuvveti şimdi niçin 
daha yaman bir kudret olmak ben kendi hesabıma kullanmı-
istiyorum. Hayaller, rüyalar yayım? Madam Jül Landölen 
içinde yaşıynn bir adam baki- de bundan başka bir şey iste-
katler aleminde yaşamak iste- miyor ki ... o kendi iradesinin 
diği zaman onun kuvveti müt- entri!i alarının verimlerini gör-
hiş bir kuvvet olur. mek için himaye, sevk ve pis-

Bu mülahazaları ileri getir- tone etmeye susamıştır. Şimdi 
dikçe ruhunun bir çelikten LoranRa teveccüh gösteriyorsa 
zırhla sarıldığını hissediyordu. onun ismi etrafında şeref ve 

- Menfaat ve escoizmi ile~an dal2alarının yükselmiı bu-

lunmasındandır. Şimdi beni ele 
geçirmek istiyor. Zira Loransı 
benden başka birinin ailemize 
sokmıyacağım biliyor. 

Anam, derhal ka~·uşabilece

ğim konforlu bir hayatı, otori· 
teyi ve Loransla hemen izdi
vacımızı temsil ediyor. Onun 
dileğine baş eymek muvaffa
kiyeti, şöhreti kazanmaktır. 
Ayağa kalktı: 

- Derhal anamla barı~ca
ğım, dedi, 

istikbali düşündü. Zarafet 
ve incelikle dolu bir alem 
içinde yalnız tebessümle kar
şılaşacak, Viyö Kontinin me· 
lan kolik ruya!armdan uzakb · 
şacaktı. Metresine vermek is
tediği terbiye az cazib birşey 
değildi. Onunla uğraşmaktan 
zevk duyacaktı. Sonra Loran
sın operada kazanacağı zafere 
hazırlanmak, rakiblerle müca· 
dele etmek lazımdı. Yük.sek 
sesle tekrar etti: 

Yaşa ya cağım ... 
- Bitmedi-
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diinyasına parlak bir "Güneş,, uzattılar 
'tazor.: El2flCl l<.en:al Aktaş 
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lh ' iyar bayanl<ır 
l' 'zde bir ihtiyar kadın tipi 

vardır. Buniarın irfansız olan
larana umumiyetle nine, gün 
görmüş, tahsil görmüş olanla
rana da büyük bamnı derlerdi. 
Büyük hanım veya ninelerde 
hemen hemen umumiyetle tes
bih ve namaz seccadesi bera· 
berdir. Onlar dünya işlerinden 
ziyad • ahret ile meşguldürler. 

Her türlü yeniliklere yabancı· 

dırlar. Gençlere uzaktan ha· 
karlar. Türk inkılabı yavaş ya· 
vaş büyük hanımlar, nineler 
üzerinde de tesirini göster
mektedir. lnkılab, kadını ha
,, mlıktan çıkararak bayan yap· 
n1asile büyük hanımlık, bacı 
ninelik de gevşemiş ve batta 
yumuşıyarak bugün erimiş bu· 
lunmaktadır. Yeni yeni yaşlı 

yaşlı bayanlar ortaya çıkıyQr, 
hertürlü yeniliği hazmetmiş, 

bütün gençliğin neş' esine ka
rışmış aksaçlı genç ruhlu 
büyük havanlar... Ben öyle 
görüyuorum ki Türk kadın10ın 
birer tip olarak ortaya çıkar· 
dığı Aişe kadın, Fatma hacı, 
Zehra kalfa, Küçük hanım, 
Büyük hanım, tipleri artık 

kendiliğinden tarihe karışıyor. 
Seccadesi üzerinde asırlarca 

semaden meded bekliyen kınalı 
saçlı büyük hanımlar yerine 
Türk inkılabının her hangi bir 
safhasında vereceği konferansa 
hazırlık yapan torun sahibi 
aksnçlı bayanlar görüyoruz. 
Türkün çok derin ve çok kök
ten yaptığı inkılabı gördükçe 
dedelerimizin ruhları şad olsun 
diyorum. Fesli, kavuklu taşla-

rile mezarlarımıza bakıyor, 
tarıhin bugünkü tecelliyatına 

dönüyorum, Atatürk Türkiye
sinin yeni Büyük hanımı, ihti-
yar bayanı önünde hürmet ve 
sevgi duygusuyla eğiliyor ve 
kendilerini selamlıyorum ... 

"" · Baştaıafı 1 inci sahı/ede -

nl kendini koruma lns· 
tlnct'I denilir. Aydınıa
mağa koşmak, soğuktan, 
sıcaktan muztarlb olmak 
gibi tabii meyelanlar bu 
kısma dah&idlr. Diğeri 

nesll koruma lnstinct'l
dir. 

Bu iki instinct (sevki tabii)
nin tesiri altında olan havan· 
Jarm hiç sesi yokmuydu? 

Vardı. Fakat bu sesler idra
ke ve şuura müstenid değildi. 
Hiç o!maısa iosani bir idrak 
ve şuura müstenid olduğunu 
gösteren bir eser, bir emare 
yoktur. Böyle bir idrak ve an
layışla mevzuu insani bir şüp
he, bir endişedi.r. Cümle de
vam ediyor. 

Bu kainat nedir; varlığın h·k· 
meti nediı, gibi bir takım sual
lerin hücumiyle husule gelen 
ve felsefi denilen bir idrakin 
en iptidai bir şekilde belirme-
sidir. 

ŞADA VE iNSAN! 

Varlığın mfınasmt, yani İrısa· 
nın kendi varlığının hikmetini 
arıyan sada, idrake ve şuura 
müstcnid sada olmuştur. Yalnız 
havasımızın idrakatiyle kalma
yıb da mahsüsatını, müdrika
tını kafamızda umumi bir mef-

huma bağladığım bir takım 
vasıfları Abstre olarak müşa
hedeye başladığımı?.: vakıt, 
kafamızda insani idrak başla• 
mıştır. 

Burada varlığın hikmetine 
aid sualin uyandığı sırada, bü
tün varlığın manasını kendinde 
toplamış olan obje'yi Güneş 

Teorisi güneş olan tavsif edi
yor. Yani kainatın sevk ve 
idaresinde en kuvvetli amil ve 
esası bir nevi mabud, bir nevi 
Potem, bir nevi cengaver ola
-ak Güneşi ele aldığı ve 
ilk defa olarak hayvani ses~er 

.......... mil .................. mmı ...... ııı:m111•• 

Yusuf Rıza Okulu 
mım .. .,, 

ES K 1 

DARÜL-'İRF A 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidirt ANA kısmı 4 - S - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

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

Fransızca dili iLK kısmın ikinci smıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına t f:.YLUL tarihinden 

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

s 3 (1748) 1 
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Sizi tanımamak kabil mi, bakır gibi derlnlzle, alev 
gibi parlldayan saçlarınızla insan sizi ordunun 

içinden de b11lub çıkarabilir, öyle değil mi? 

saçların çerçivelediği ince bir 
yüz üstünde koyu mavi gözler, 
mütenasib bir burun, küçük 
ve müstehzi dudaklar ... 

Cava Cak bir saniye jçinde 
bütün bu güzeJlikler manzu
m esini gözden geçirdi. Sonra 
gayri ihtiyari gözleri genç kı· 
zın yanınclaki iriyarı adama 
takıldı. Cava bu adamı tanı
mıyordu, fakat ismini çok işit

mişti. Osterdik, isminden de 
anlaşıldığı veçhile Hollandalı 

idi. Çok kaba tavır1arı vardı. 
Yüzü kıpkırmızı, gözleri beyaz 
,1............. .... ..... ~ ··~J.:li 

Bu kadar kaba ve çirkin bir 
mahlükuo o güzel ve nazik genç 
kızın yanında durması ne ka
dar gayri tabii bir manzara 
teşkil ediyordu f 

Cavacak bunları düşünürken 
genç kızla yanındaki adam bir 
az ilerideki iki koltuğa olur
dular~ Cavacak ta bir kanepe· 
ye kendini attl. Yanındaki eta• 
jerin üzerinde duran gazeteler
den birini aldı. Maksadı oku
mak değildi. G~oç kızla ya
nmdaki adamı tetkik ediyor
du. Şüpheyi davet etmemek 

dahilinde insani hisler çıkardığı 
tasavvur edilir. 

Burada hayvani lnstinctlerin 
fevkinde o!arak ilk şuur obje
s: n~n güneş olub olmadığını 
mJnakaşa edeceğiz. 

GÜNEŞiN EHEMMiYETi 
Maks Mül'er gibi alimler in

sanın ibadet mevzuu olarak 
tabiat İçinde bilhassa güneşi 
ele aldığım sarahatle ifade et
mişlerdir. Birçok arkeolojik 
eserlerde de bunu görmekteyiz. 
Güneş vaııhan bir objedir. Ay
dınlık, parlaklık, yükseklik, kuv• 
vet ve kudret.bütün bunların ma· 
nası güneşte mevcuttur. Bunun 
içindir ki medeniyetin, ilmin ve 
dinin insan mefkuresine ilk 
şuur obje'si olarak güneşi al· 
dığını görüyoruz. 
Şimdi, bu şuur obje'sini ta

yinden sonra, onu idrak eden 
insanın onu nasll bir sesle ad 
verdiS?hıi arıyacağız. Hayvani 
mahlükun bir takım ses'eri 
vardı. Fakat bunlar hayvani 
sadalardan ibaretti. 

Gözünün önünde yeni bir 
idrak doğduğu zaman o hay
vani seslere daha makul, daha 
net bir ses vermek ihtiyacını 
duydu. 
Güneş - Dil teorisi burada 

en hafif vokallet en hafif Kon
sondan ibaret bir ses aramış· 
tır. En basit vokal hangisidir? 

EN BASiT VOKAL 
Hangi vokal en az harekete 

ihtiyaç gösteriyorsa en basiti 
odur. Güneş - Dil teorisi bunu 
( A ) olarak tesbit etmiş

tir. Sadece boğazdan gelen, 
binaenaleyh en lcolay teleffuz 
edilen Vokalıo ( A )o!acağı ta· 
bii bir şeydir. 

En hafif konsona gelince 
Türk dilind~ bu sada mevcut
tur. Biz ona okunmaz { ğ ) di-
yoruz. Bu öyle koosundur ld 
vokalın bir az uzaı,ması şek
lindedir. Vokal bir az uzatılın
ca bu ses kendini gösterir : 
Ağ gibi •.• 

TEORiNiN ESASI 
işte güneş • dil teorisinin 

esas ilk şuur objesinin, idrak 
csasanın "güneş,, olduğu, Pho-

netik bir tarzda bu şuur obje· 
sine verilen ilk adın da (Ağ) 
sesi olduğudur. 

Bu iki esası koyduktan sonra 
bunun üzerinde biraz yürümeğe 
çal:şahm 

iLK iNSAN VE GÜNEŞ 
llk insan ve güneş sadece 

şarktan doğan ve garpte doğan 
bir obje gibi düşünmemiştir. 
lptidaı insan bunu bir Allah gibi 
mabud j!ibi, kainatın ruhu 

zımdı. 

Aceba bu genç kız kimdi? 
Yaşı her halde on dokuzla yir
mi iki arasında idi. Çok güzel
di. Cava Cak senelerden beri 
bu sıcak iklimde bu kadar 
narin, bu kadar beyaz bir genç 
kız görmemişti. Her halde bu 
hirifin akrabası falan o?amazdı. 
Peki nesiydi aceba? Cava he
rife dikkatle baktı. Hollanda
lının genç kıza karşı vaziyeti 
pek garibdi. Yaşına, kılığına 
bakmadan genç kıza kur yap
nıağa çalışıyordu , Koltuğunu 
her fırsatta biraz daha yanaş
tırıyor, konu~urken muhatabının 
;.-ğzına girecekmiş gibi soku~ 
luyordu. 

Öyle bir an geJdiki Cavacak 
aı kaldı yerinden fırlayıp he
rifin üzerine atılacaktı. Genç 
kız bir elini koltuğun kenarına 
dayamış Hollandalıyı dinliyor
du. Adi herif bunu bir fırsat 
bilerek, bir ayı pençesini andı
r~n kılh elini bu narin, beyaz 

N-, Cavu.ak 

gibi telakki etmiştir. Güneş 
ufuktan kalktı mı herşay sönü· 
yor! Bir ağaç ğörmüyorum ki 
üzerındeki meyvesini koparıp 
yiyeyim. ilerideki karanhkları 
seçeyim. Acaba orada duran 
bir hayvan mıdır ki kendimi 
müdafaa edeyim. Suyu göre
miyorum ki içeyim. Çünkü gü
neş ufuktan kaybolmuştur. 

Yiyeceği içeceği bulmak, 
düşmandan korunmak, hatta 
sığınacağım yeri bulmak gibi 
en basit, iptidai; fakat 
medeni ihtiyaçlar ona bağlı 

o!ursa nasıl ona ihtiyaçlarm 
merkezi, mabud, ilah, bütün 
varlığın ruhu demem. 

IHTIY AÇLARIN MENBAI 
GÜNEŞ 

iptidai insanın güneşi bütün 
ihtiyaçların menbaı gibi te'akki 
etmesi gayet malrnldür. insan 
fıkrinin bu andan itibaren te
kamülünde ne kadar şuurlu 

mefhumlar varsa bunların hep
sini güneşe atfettiği kolaylıkla 
anlaşılabilir. Elinizdeki grafik
ler güneşten çıkan mefhumları 
gösteriyor. Güneşle beraber Ay 
Yıldız. Yıldırım gibi şeylerin 
uyandırdığı mefhumlar; Allah, 
dabi, efendi, bakim gibi mana
lar, kuvvet, kudret, yüksekli'c, 
büyüklük, çokluk mefhumları, 

bütün bunlar Güneşin doğru
dan doğruya kendisinde evsafı 
asliyesi olarak buluna şeyler
dir. Güneşin ışığı vardır. Bu 
ışık kainata aydınlık saçıyor, 
eşyayı parlatıyor. Bu parlaklık 
insan kafasında zeka, idrak ve 
şuur yarabyor. 

Amma ı:üpbe yok ki bu id
t'ak büyük bir tekamülden 
sonra o 'muştur. Yoksa iptidai 
insan nazarında ışık, yalnız 
ışıktır. Tekamül için aradan on 
binlerce seneler geçmiştir. 

Güneşin neşrettiği hararette 
sıcaklık vardır. 

Bunun yer yüzünde bariz bir 
naziri vardır: Ateş .• 

Bu ateşin mevcudiyeti bile 
İnsan idrakinin ve şuurunun 

bir eserid:r. Şarkta ve garbta 
hep ayni mitoloji bunu iıah 
eder: " Birisi Allahların hakkı 
olan birşeyi çalıb insanlara 
getirmiştir. "' 

Ateş daima gökten çalınmış 
ve İllsanlara götürülmüş birşey 
diye anlatılıyor. Sıcaklık ve 
ateş mefhumları ele ahndıktao 
sonra bunun alıstre mefhum
ları duygu, heyecan, sevgi ve 
sevimlilik gibi birçok mefhu.n· 
lar meydana çıkıyor. 
GÜNEŞiN HAREKETLERi 
Dördüncü bir şey de ~ne$iD 

genç kıza baktı. Kızcağız bir
denbire eski neşes:ni kaybet
mişti. Kaşları çatıldı. Sanki 
yaptığı terbiyesizlik yetiş· 
memiş gibi, Hollandalı otur
duğu koltuktan ileriye doğ
ru biraz daha eğildi. Genç kız 
birden bire sert bir hareketle 
elini çekti ve ayağa kalkb. 
Sesi eski tatlılığını kaybetoaişti. 

- Müsadenizle, dedi. Kar
deşimle görüşecek bazı işlerim 
var. 

Ve Hollandalının ağız aç-
masına vakıt bırakmadan 
salondan uzaklaştı. 

Cava Jakın deminki hidde
tinden eser kalmamıştı. Bilakis 
şimdi neş'eli neşeli gülüyordu. 
Bir sığara yaktı ve yavaş 
yavaş bu herif hakkındaki 
bildiklerini toplamağa çalıştı. 

Viilem van Osterdik'i o ci
varda tanımıyan yoktu. Ticaret 
ve bankacılık perdesi arkasın· 
da girmediği karanhk iş yok 
gibiydi. Söylenildiğine bakılırsa 

hareketleridir. Güneş şarktan 

çıkar. Başımızın üzerinde bir 
devir yaparak garbde batar. 
Şu halde güneşte bir hareket 
mefhumu vardır. Bu hareket 
mefhumunda zaman, mesafe 
ve imtidad gibi şeyler, Dima
nayon mefhumu çıkar. 

Sıcakhk ve hareket mef· 
humlan birbirine karışarak kara, 
toprak, yer ve onlardan 
hasıl olan gıda ve bunun 
obstre mefhumları olarak ta 
hayat, faaliyet ve ruh mef
humlan doğmuştur. 

Nihayet güneşin ışığı saye
sinde idrak olunan her şeyi 

yahud gövden yağmur şeklinde 
yağan su, yıldırımın çıkardığı 
gök gürültüsü, ilahi bir varlık 
telakki ettiğimiz güneş mef
humunda vardır. 

lbralıim Necmi Dilmenin hu
lasaten bildirdiğim bu izaha
tından so11ra hatib, en hafif 
Vokalfa en hafif koosondan te
şekkül eden ( Ağ ) sesinin, on 
konson ve sekiz vokal sadası
nın nasıl vücud bulduğunu an· 
latmış ve şunları !'Öylemiştir : 

MEDENiYETiN ANASI 
- Tarih, ilk insRn medeni

yetinin, ilk insan kültürü
nün orta Asyada Birokisefal 
Türklerin elinde vücut buldu
ğunu isbat etmiştir. Türk tarih 
cemiyeti bunu memleketin 
içinde ve dışında göstermeye 
muvaffak olmuştur. Bugün vic
danında taascmba yer vume· 
yen hiç bir bitaraf insan yok-
tur ki tik medeniyetin orta 
As yada vücut bulmuş olduğu· 
nu inkar etsin .. (Alkışlar) 

Hindi Avrupailik iddiasında 
otan arkadaşlarımız medeniye-
tin Orta Asyada yaşayan ilk 
aileden doğduğunu kabul edi
yorlar. 

Peki bu ilk aile nerede imiş: 
Pamir yaylasmda, Altay etek
lerinde, yahud dünyanın daha 
şarkmda; yani Türklerin sakin 
bulundukları topraklarda •• 
ALlMLERIN UNUTKANLIGI 

Alimler bu ilk aile denen 
insanların Türkler olduğunu ya 
anutmuşlar, yahut batara ge· 
tirmemişlerdir. Biz bunu ha
tıra getirmekle iktifa ediyo
ruz. Tarih Neolitik medeniye
tinin Burakisegal Türkler tara
fından vücuda getirildiğinden 

biç şüphe bırakmamıştır. Muh· 
telif sebeplerle Orta Asyada 
baş gösteren kuraklık, Türk-
lerin muhaceretlerine sebeb 
olmuştu. Tarih bu muhaceret 
hatlarını tesbit etmiştir. 

Bu gidiş esnasında yeni bir 
medeniyeti, yeni bir kültürü he· 
nüz ona malik olmıyan insan· 
lara nakledeu Türklerin dil 

mas kaçakçılığı eden bütün 
Çinli ve Malayların maUarıoı 
ucuz fiata kapatan da bu Hol
landalı imiş. Hatta birkaç defa 
hükumetin ihtarına maruz kal
mış. Bir daha fena bir hare
ketini görecek olurlarsa hudud 
harici edeceklermiş. 

Bütün bunlar dedikodu ve 
rivayetten ibaretti. Tabii Cava 
Cak kendisi bakikatı bilmeyor· 
du. Fakat karşısındaki heriften 
de herşey umulabilirdi. 

Bu sırada Van Osterdik ye
rinden kalktı, Cavaya sert bir 
nazar fırlattıktan sonra kay· 
boldu ditti. 

Cava Cak biten sigarasının 
ucundan yenisini yaktı. Bir 
müdctet hiç düşünmeden göz· 
lerini kapayıp istirahat etmek 
istiyordu. Fakat daha gözlerini 
kapamağa vakıt bulamadan 
a~kasından gelen tatlı ve aşina 
bır ses genç adamı yerinden 
sıçrattı. 

- Mister Cava Cak sizsiniz 
v• 
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Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yap.tan Sat.şiar 
~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı 
889 Jiro ve şll 7 

Fiat 
12 

605 K A Kazım 7 50 
527 M J Taranto 7 75 
356 inhisar idaresi 6 50 
259 H Alyoti 8 
184 A Rağıp üz 10 
147 J Taranto m 7 75 
112 Ş Riza halef 8 50 
93 B S Alazraki 8 25 
56 L Galemidi 9 75 
52 Albayrak 11 75 
51 P Pacı 7 75 
49 N Kamil 7 
4 7 Talat Erman 9 50 
44 H Aianyah 9 12 
33 Beşikçi z Mus 7 50 
25 S Emin 8 
23 E Bencuya 8 25 
18 H Alberti 10 
16 Y 1 T afat 9 50 
16 Vitel ve şüre 12 50 

110 J Kohen 8 
391Z Yekün 

12211 Eski yekun 
16123 Umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
1615 Ş Rem1i 1 
663 A Haydar Na 1 
251 B S Alazraki 6 50 
188 Albayrak tica 9 
1~8 H Şeşbeş 9 
50 B Fraoko 9 

2905 Yekün 
5701 Eski yekün 
8606 Umumı yekün 

13 50 
15 
7 

13 
11 75 
13 50 
15 
13 50 
11 50 
12 50 
8 50 

11 
12 50 
12 1! 
10 
8 50 
9 50 

10 75 
12 50 
14 
12 50 

9 25 
14 
12 
9 
9 50 
9 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işinde nasıl bir vaziyette bu-
lunduğ'unu anlamamağa imkan 
var mıdır? 

Bir a'et keşfo.unduğu zaman 
bunu hangi memleket tekniği 
bulmuşsa onun verdiği isim 
yer buluyor. 

Bugün Avrupa medeniyeti 
ile temastayız. Avrupa mede
niyetine iit birçok kelimeler 
hiç yadırgamaksızın dilimize 
girmiştir. O halde ecdadımız 
orta Asyadan geldikleri zaman 
onların taşıdıklan medeniyete 
verdikleri isimler, onların kur 
dukları esaslar her tarafa ya· 
yılmıştır. Dünyanın muhtelif il
lerinde Türk dilinin köklerini 
ve unsurlanoı buluyoruz. 

Birçok ihtimallar ve faraziye
lerle bir takım muhtemel kök· 
lere raptına çalışılan Hindu 
Avrupai hami ve samı dillerin 
hakiki, müşterek kökü Türk 
dilinde bulunuyor. 

Bu esasları böylece tesbit 
ettikten sonra ek hakkında bir 
az malümat vermek isterim. 
Cüneş-dil teori.si ekleri gayet 
tabii bir şekilde mütaiea eder. 
Yüzlerce, binlerce ek düşün
mez. 

Eki basit bir şekle irca ede
rek cnu Vokal + Konson diye 
miişahede eder. Ve yedi mani 
katagorisine irca eder. 

Ibrahim Necmi Dilmen bu 
yedi katagoriyi uzun uzadıya 
anlatmış ve ameli visaller ver
miştir. 

Bu suali soran, demindenberi 
Cavanın kafasını işgal eden 
Hollandalanm yanındaki genç 
kızdı. 

Cava Cak gülerek ceveb 
verdi : 

- Evet benim, fakat nasıl 
oldu da ? .. 

- Sizi tanımamak kabil mi? 
bakır renkli derinizle, alev gibi 
parıldayan saçlarınızla insan 
sizi ordunun içinden de bulub 
çıkarabilir, öyle değil mi ? • 

Genç kız gülmeğe başladı. 
Cavacak da gayri ihtiyari 
güldü. 

- Zannederim Andi Kala
gan'ın kız kardeşisin iz. Hiç 
sizden bahsetmemişti. 

- Öyledir. işine gelmediğ i 
zamanlar beni unutmasını çok 
güzel bilir. Şimdi biraderimin 
elçiliğini yapıyorum. Sizi alıp 
onun yanına götürmeğe me
murum. 

Gavacak oturduğu yerden 
kalktı. Beraberce yürümeğe 

başladılar. 
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ispanya başve [{illeri 
kiimet kuvvetleri arasında 

ma en s asilerle hü-
. r yakınlaş a bulacak 

Paris 25 ( Ö. R ) - lspan· 
yanm Londra sefiri dün Parise 
gelmiştir. Zannedildiğine göre 
mumaileyh dün Parise gelmiş 
o1an sabık lspanyol başvekille
rinden Romanones ile as!ler ve 
hükumet arasında muhasama
tın kat'ı için görüşmelerde bu
lunacaktır. 

Roma 25 (Ö.R) - Bir Mek
sika nakliye gemisi hükumet 
hesubına mühim miktarda harb 
malzemesini hamil olduğ-u hal
de lspanyol sularına gelmic;tir. 

Moskova, 25 (Ö.R) - Tass 
ajansı bildiriyor : 

Sovyetler hükümeti, Frannı 
teşebbü1Jüne cevaben Almanya, 
ltalya, Fransa ve Portekiz ta
rafından bitaraflık şartlarina 
riayet edildiği takdirde lspan· 
yaya silah ihracatı üzerine am• 
bargo vazını kabul ettiğini bil· 
dirmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Royter 
ajansının itimbda şayan bir 
menbadan bildirdiğine göre, 
Gebel Zorzon hadisesine Is· 
panyol kruvazörü kumandanı
nın itizarda bulunması hasebile 
artık kapanılmış nazariyle ba· 
kılmaktadır. 

lngiltere hükümeti açık de· 
nizlerde lngiliz gemilerinin ta· 
harri edilmiyeceğine dair Mad· 
rid hükumeti tarafından veril
miş olan teminat üzerine mez· 
kür hül<ümete memnuniyetini 
bildirmiştir. 

Ayni zamanda lngiltere hü· 
kiimeti ispanya hükümetine İn
giliz gemilerinin açık denizde 
yeni lspanaa sahiHerinio üç 
mil ilerisinde tevkif ve taharri 
edilmelerinin hukuku düvele 
mugayir olduğunu da bildir
miştir. 

Lizbon. 24 (A.A) - Kame• 
run sap sağlam olduğu halde 
Tageye gelmiştir. 

Lizbon 24 (A.A) - On beş 
modern bombardıman tayyare· 
sinin Madride karşı yapılacağı 
zaonolunan bir bombardımana 
iştirak etmek üzere Salaman
cue tayyare meydanına iomiı 

olduğu rivayet edilmektedir. 
Londra 25 ( A.A ) - Hen

dayeden Daif y Telgraf gazete
sine bildirildiğine göre lspan
yol hükOmet kuvvetleri şlmdi 

Fransız ve Belçikalı askeri 
illi ey 

Yazan: Tok Dil 

- Görmedik! 
- Yoktu! 
Seslerinin arasında, Katırcı, 

eline yandırdığı bir çira kütü
ğünü alarak köyüP sokaklarına 
kendini salıverdi. Arkasından 
birer yanar çıra alan arkadaş
ları da sökün ettiler .• Çok git
meden, bir sokağcn başında ve 
bir harabenin yanında uz.anmış 
bir cesede, KatırcıoğJu sokuJdu, 
eğildi, baktı: 

- Haydaroğlu, diye hay
kırdı... Yerde yatan cesed kı
mıldandı, etrafına koşuş~la.!t 

Ce/JeWllank'la llududu bek/ive ln~iliz nö/Jc'rılni 

eksperler tarafından talim ve Fransa elçilerinin :yardımı ile 
terbiye edilmektedir. yapılan müzakere:<"r hadiselere 

Paris, 25 (A.A) - Fransız yeni bir veçhe verebilecektir. 
lcomünist partisi sekreterliğinin Şimdiye kadar sivil esirlerle 
haber verdiğine ğöre, bu parti rehinelerin c:übade!esi teklif 
lspanya hükümet kuvvetleri edilmiştir. 
lçin nçdan ıaneJere--devam ede· AHemi ınudab:a1e lttffakı 

bilmek için sosyalist partisi ile sulhun bir müdahale imkanını 
temasa girişecektir. vermektedir. Mamafih h~r iki 

müdahale ittifakının im2asın

dan sonra diktatörlüklerin 
hüsnü aiyetleri hakkında emni
yet beslenebilecektir. Mamafih 
ltalya ve Almanyanın Fransız 
teklifini kabul cd'şleri bile 
ileri :ıtılmış bir adım telakki 
edilebilir. 

Pnris 25 (A.A)- Resmi ma
bafil lc;pnnya işlerine müdahale 
ed:lmcmesi hakkındaki teklif· 
lerin Almanya tarafından ka
bu1ü do!ayısiyle memnuniyet 
izhar etmektedir. Bu memnu
niyet hissi Almanyada askerHk 
müddetınin arttırılması yü
zünden biraz kuvvetini kaybet
mektedir. Çünkü bu müddetin 
artırılması Avrupanın hayatına 
)'eni bir huzurluk unsuru idhal 
etmektedir. Mühim silah ve 
mühimmat fabrikalanna malik 
o!an beş devlet şimdiden bir 
ademi müdahale akdini kabul 
etmişlerdir. Bu devletler Fransa 
ile lngilterc, Almanya, Bc!çika 
ve Çekoslovakyadır. 

Resmi mahafil Almanya· 
nın ittihaz etmiş olduğu ka· 
rarın ltalya'nın tereddütle· 
rını izaleye medar olaca-
ğını eb3mmiyetle kaydetmek· 
tedir1er. Ayni mahafil daha 
şimdiden ispanyaya yapılacak 

silfih ihracatına ambargo lrny-
muş olan mem'.eketler mümes-
sitlerinin bir toplanb yapmala-
rını teklif eylemektedir. lspan• 
ya meselesi hakkında kat'i bir 
itilaf hasıl olur olmaz Avrupa· 

Haminite gazetesinin tahmi- taraftan birinin kazanacağı mn muhtelif fabrikalara MiUet-
nine göre, bu ianeler mıktart muvaffakiyet böyle bir müda- ler Cemiyetinin ve Lokaruocu 
şimdiye kadar bir milyon 989 bayi tehlJkeye düşürebi!ecek· devletlerin yapacakları top!an• 
bid Franga baliğ olmuştur. tir. tılaranı haurlamağa tacil edi-

Londra, 25 ( A.A) - Mor· Londra, 25 (A.A) - Daily lecek bir mevkide bulunacak· 
ning Post gazetesinin haber Heratd gazetesinin kaydettiği· lardır. 
verdiğine göre, ispanya işle- ne göre, Almanyanın silahlar Madrid 35 ( A.A ) _ Har• 
rine ademi müdahale hakkın· fizerioe ambargo ilan ettiği bir biye nezareti tebliğ ediyor : 
de yapılan görüşmeleri üzerine sırada B. Litv;nof ile Fransa Hükumet kuvvetleri Saragos-
bazı lspaoyol şahsiyetleri bar- büyük e!çisi Moskovada bir seden hareket etmiş ve mez-
bın &nünü almak için teşebbüs· kat'i ademi müdahaJe ittifakı kur şehir etrafında muhasara 
lere girişmişlerdir. imza etmişlerdir. Times d;yor ki: hattını yarmağa teşebbüs etmiş 

Gazete buna bir misal olmak Madrid otoriteleri şimdi mü· olan ihtilalciJeri hezimete uğ• 
fizere ispanyanın Londıa bü- sadere edilen cşyamn iadesi ratmışlardıi'. Hiikumet kuvvet· 
yük elçisinin seyabatmı zikret- ' hakkındaki meşru Alman ta!e- leri dört top mühımmat ve bir 
memektedir. Bir miitareke ya· bini yerine getirecek ve Ka- çok esir almışlardır. 
pılması için gayri resmi görüş· marun gemisinin fovkif ve mu· Hendaye, 25 (A.A) -Havas 
melerc girişiJmi~ bulunmakta· ayene edilme-.i hadisesi hac- Ajansıma hundan dönmüş olan 
dır. Kont Romanonesin bu gö· kında memnun edici beyanatta muhabiri, son zamanlarda ihti· 
rüşme!ere iştiraki muhtemel bunacaklardır. lalciler tarafından yapılmış olan 
görünmektedir. Arjantinin Mad Morninğ Post gazetesinin bombardımanların lrunda pek 
rid büyük elçisi ve lngiltere ve kanaahna göre, anc~k ademi az hasara sebebiyet vermiş ol-
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Tefrika No: G1 

Haydaroğlu yaralar almış, bitab 
yatıyordu. 

Katıfcı: 
- Çocuklar! dedi. Zahmet 

vermeden kaldırın bunu, götü
relim, yarasını sararız, gençtir, 
dayaoır ... 

Durdu: 
- Fakat dedi, şimdi birisini 

bulduk, hani birisi daha! . Bu 
kim ola!.. Akyakalı oğlu .. 

- Ağam .. 
- Eyi1.. Kara Memo! 
- Ağam! 

- O da güzel... Y eğeD 

Hasan .. 
- Burdadırlar .. 
- Sen istediğin kadar dırJa!. 

O da eyi ... 
- Uykusuz ... 
Ses yok .• 

' u ' '-- ••• Y"USUZ, UJKUSUZ ... 

Aceba uykuya mı daldı. Hadi 
çoculdar onu arayalım, hepimiz, 
tamamız .. . .. . . . . . . 
. . . . . . . . 

Efeler uykusuzu aradılnr. bu 
saf ve temiz gönüllü, Anadolu 
yavrusu bağrından vurulmuş, 
kstnlar içinde bir sokakta uza-

nıyordu .• ölmüştü. Katırcıoğlu, 
eğildi, doya doya bu soğuk 
cesedin alnına öpücükler kon
durdu, diz çöktü, cesedi b&ğ
rına bastı, ayağa kalkarken: 

- Kaldırm, Uykuzuzu da! 
dedi.. Biz onu burada değil 

dağ başında, bir çam altında 
uykusunu almağa terkcdelim, 
Allahın huzurunda, vicdan ra-

hatiyle bol bol uyusun .. Bu te· 
miz arkadaş .. Efeler, nğlıyarak 

Uykusuzun cesedini omuzladı· 
lar. Katırcıoğlu arkadaşlarının 
içinden yirmi kiıiyi ayırdı . 

- Götürün dağa Uykusuzu 
uykusunu alacak bir mezar ha· 
z1rlaym, ben gelmeden de göm
meyin, Haydaroğlunu da bir ta
rafa yatırın, çam tuzağı yok 
mu? işte ondan bulun yara· 
la:ına ekin! .. Anladınız mı, ba· 
şma soğuk su dökün! Biraz 
günik koklatın, iki dolu şarab 
içirin.. Ben gelince bunları gö· 
reyim •• Hadi •• 

- Sonu rar-::- • 

5ahlfe e 

Gelecek harpta bitaraflık olacak mı? 

s·taraflar . çin de bitaraflıklarını 
kor ak için s~ a lanma ~tan başka 

çare olmadığı anlaşılmıştır 
Prcıtik politikada silahsızlanrrıa gayesine varılın. 
caya kadar silahlanmak biricik müdafaa yoludur 

Yazan: Albay E. M. House 1 hiç kimse söyl yecek mevkide 
Albay House, Vilsonun dış değildir. 

politika müşaviri idi. Birleşik Ben, tereddiid etmekle be· 
Amerika hükumetlerinin dünya raber, uzun zamandanberi, ye-
harbına girişmeleri onun ese- ni bir dünya harbı arifesin• 
ridir. Dünya harbı b:ttiği gün· de olmadığımızı iddia etmekte· 
denberi 11 Vaşingtonun esrar yim. Şu kanaattayım ki, mil-
engiz adamı .. dn sus· Jetler, hem de bugün milletler 
muştu. Uzun yıllardan sonra sulhu korumak istiyorlar.· 
ilk defa olmak üzere dünya Hatta bazı memleketlerde 
politilcasınıu gündelik mesele- bu sulh isteği o kadar kuvvet-
leri hakltında fikrini söylemek- lidir ki, hükumetler bir barba 
tedir. katılmak isteğini iıhar ettikleri 

Bütün dünya, hususivle Av- takdirde halkın kendilerini ya· 
rupa, ekonomik ve sosyal payaimz bırakacağından kork-
değişiklikler içinde çalkalan· mak zorundadırlar. Maalesef 
maktadır. Bugünkü günde her 
memleket, dünya koşusuna 
lcarşı lrnymalc için, tckm:l fikir, 
moral ve fizik yardım kuvvet
lerini derleyip toplamak mec-

.buriyctindedir. 

bence bugün, artık bir harba 

imkan yoktur, demek sapasağ· 
lam bir iddia değildir. 

Bugünkü günde, ihtimal ki 
doğrudan doğruya bir harb 

Halbuki bunun yerine her lcorkusu taşımıyan yegane dev-
memleketin barb hazırhldarı let Birleşik Amerika hükumet· 
yapmak için, milyonlar, milyar• 
Jar harcamak zorunda kalması 
gibi bir facia yaşıyorz. 

Devr;mizde, milyonlarca zihni 
sise bürüyen yalnız bir ekono· 
mı çılgınlığı olmadığı gibi, bu 
zih:nlere yüklenmiş olan harb 
paniği de ondan az tehlükeli 
değildir. Tek mil medeniye
t :mizi ciddi bir surette teh· 
Jükeye düşürmek ıçın bu 
gündelik ilci hastalık, yani eko
nomik şuursuzluk ile harb kor
kusu paniği, e'ele vermiş bir 
halde hareket ediyorlar. 

Bugün, bütün dünya vaziye
tini mümkün mertebe olduğu 

gibi gözönünde tutup, kendi
mizi feri buhranlara haddinden 
fazla kaphrmamaktan daha iyi 
bir şey yapılamaz. 

Bundan başka yeni bir is
tikbal harbmm önüne geçilip 
geçilemiyeceğini bir harb oldu
ğu takdirde bunun evvela ne 
ölçüde yapılacağını, hakikaten 

leridir.Milletimiz sulh istemekte 
ve hükumetin dış politikasında 

bizi diğer kıtalardaki anlaş· 

mazlıklara kabşbracak olan 

berşeyden çekinmesini taleb 
etmektedir. 

Hatta bazı kimseler, kısmen, 

silahlanmanın vergi paralarının 
lüzumsuz yere israfı demek ol-

duğu, kısmen de, sulhu güven 
altına almaktan ziyade tehlü· 
keye soktuğu kanaatini taşı

dıklarından, kuvvetli bir ordu 
ve muazzam bir donanmayı bile 

reddedecek kadar ileri git· 
mektedirler. 

Fakat bilhassa bu gibiler 

pratik pasifizm bakımından 
haksızdırlar. Milli müdafaanın 

mevcud olması lazımdır. Bu 
hakikat her memleket için 

mer'idir. Hiç kimse, dünya sol· 
hunu ve milletJerarası silahsız· 

lanmayı benim kadar arzu ede· 
mez.Fakat sılabsızlanma umumi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

doğunu beyan etmektedir.Asi· olmalıdır. Her devlet, ordusunu, 
lerin başlıca bedeflerindert bir memleket asayişini kornmak 

için lazım olan nisbete indir-

mek zorunda kalmalıdır. 
Adalet divanı ve Milletler 

obns düşmüş ise de amele nor
mal surette işlerine devam 
etmişlerdir. Şehirde hususi 
bir harekt ve faaliyet gö· 
rülmemektedir. Müsellah insan- cemiyetinin hükümlerini tatbik 
Jar veya muhtelif emtiayı ettirecek gerçekten kuvvetleri 

taşımakta olan lcamyonlarao olmalıdır. Fakat bugünkü gön· 
geçtiği görülmektedir. Bahçe· de böyJe bir ideal vaziyetten 
terde ve meydanlarda çocuklar her zamankinden çok daha 
oynamaktadırlar. Kışla haline uzak bulunduğumuz için, bita· 
getirilmiş olan eski Delpilar raflar için de bitarafhklarını 
zaviyesi cıvarmda hareket ve korumak maksadıyle silahlı ol· 
faaliyet daha ziyadedir. Har- maktan başka bir çare yoktur. 
biye komiserliğinde birçok Pratik politikada hepimiz 
kimseler gönüllü yazılmak için için yegiıne çare, dünya silih-
beklemektedirler. sızlanmasını istemek, ve buna 

Teşkilat tamamiyie aske,.idir. vanlıncaya kad~r da kendi 
Bütün erkekler askere alınmış milli müdafaamızı azami hadde 
ve kadrolar meslekten insan· çıkarmaktır ! 
larla teşkil edilmiştir. Noıres Virıer /umalda11 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tŞ~ L. i ve Taşra 
BAY ANLA NA MÜJDE 

iki Buçuk Liraya s aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zcnf eti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

ıv.l:UTL.A.:K:A. 
KARAN1~INADA : lii~'i'd ~~r:~sa~~~ 
det tuvalet salonuna uğrayınız. 
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En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzeHiğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. 

~~~~----------~-----~~~~ Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 
ve teveccüh münasebetile 9 EYLUL PANA ~iRiNiN 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 
mühim tenzilata yapmıştır. 



lstanbul, 25 (A.A) - Kültür 
bakam ve dil kurumu başkanı 
Saffet Arıkanan kurultayı açma 
nutku şudur ; 

Atatürk, bayanlar baylar, 
Türk tarihi ve Türk dili 

Atat'ürk rejimi kültür hareke-
tinin en başındadır. Milletin 
maddi varlığını canlandıracak 
ekonomik kalkınma yanında 
bilhassa milletin pisikolojisini 
yeni bir duyuş ve anlatışa ku
tuplandıracak kültürel sosyal 
ve ideal uyanma gerekti. 

Önderimizin kültür işlerine 
verdiği yüksek önem bu yüz-
dendir. Yurdumuzda doğmaya 
başlayan yeni ve geniş sosyal 
ve ideal uyanmanın ruhu da 
başlıca Türk tarih teziyle Türk 
Türk dili teorisinde merkez
Jenmektedir. Türk tarih ve 
Türk dili kurumları Atatürkün 
açtığı ilim ve kültür seferber
liğinin kurmayları olarak onun 
ışıklı gözleri önünde onun ay
dın önergelerine göre çalış
maktadır. 

Üçüncü olarak bugün top
lanan Dil kurultayı Türk diJi 
kurumunun geçen iki yıl için
deki çalışmalarını, buluşlarım 
gözden geçirmek, gelecek yıl
ların çalışma yıllarım kolaylaş
tırmak gibi yeksek bir ödevi 
üzerine almış bulunuyor. Ku· 
rultaym bu gayelerine kolay-
lıkla varacağına güvenerek 
üçüncü dil kurultayını açıyo
rum. 

Bundan sonra kürsüye ge
Jen Türk dili kurumu genel 
sekreteri ve Burdur Saylavı 
profesör lbrahim Necmi Dil
men kurultay başkanlığına 
maarif vekili ve Türk dili ku • 
rumu başkanı Saffet Arakanı 
namz.cd olarak gösterdi. Bu 
teklif ittifakla kabul edildi. 

MAARiF VEKiLiNiN 
NUTKU 

Bunun üzerine yeniden kür
süye gelen Saffet Arıkan ku-
rultay başkanı sıfatile şu nutku 
okudu: 

Sayın arltadaşlarım; 

Üçüncü di: kurultayına 
beni başkan seçmek suretile 
verdiğiniz onurdan dolayı te· 
tekkür ederim. Türk dil çalış
maları bir yandan bütün ilim 
dünyasına Türk dilinin şimdiye 

kadar tanınmamış olan yüksek 
varlığını yalnız Ural, Altay 
grubunun değil, lndu Oropen 
ve Hamito Semitik adları altı-

na alınan bütün kültürel 
dillerin de ana kaynağı oldu
ğunu tanıtmak, bir yandan da 
yurd içinde yazı ve bilgi filiy-
le halk ve konuşma dili ara· 
sında elden geldiği kadar çok 
ve çabuk yakınlık ve bağlılık 
yaratmak gibi iki yüksek öde
vi üzerine almıştır. 

Böyle her ikisi de ayrı ayrı 
birer devrım olan ağır ve yük-
sek çalışmalara nizamlamak 
işi de dil kurultayının işidir. 

KURULTAYIN HEDEFi 
Birinci ve ikinci dil kurul-

tayları daha çok pratik amaç· 
Jar üzerinde çalışarak kuruma 
yönergeler vermiştir. Bu üçün
cü kurultayın konusu Türk dil 
tezinin bütün dünyaya tanıtıl
masıdır. 

Filozofik, Soyantifik ve Len
gustik esaslarla ortaya konan 
ve on aydanberi yapı'an tat
bilderde şaşmaz bir ölçü oldu-
ğunu gösteren yeni Türk dil 
teoıisini bu kurultayda bütün 
incelikleriyle hep birlikte gö
receğiz. Yalnız yurdumuzu de-
ğil bGtün il m dünyasını ilgi
lendiren bu taplantımızda bu-
lunmak şerefini bize veren Al
man, Avusturyalı, Fransız, ln-
giliz, ltalyan, Japon, Macar, 
Po!one ve Sovyet birliği bil~ 
ginlerine kurultay adına hoş
geldinız derim. Kendilerinin ça
h~malarımıza iştirak etmesi bi
tim içir. hem bir onur hem de 
iJim duny siyle el ele bul•nm 
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·······································~········································································································································· 
"T.irk ırkı kiiltürünü öyle bir yerde kurdu ki, orada Güneş ona en veriınli 
oldu. 'lk yurddan ayrıhnağa mechuı· olan Türkler başlıca göç yolJarı için 
güneşin kuJavuzluğundaıı istifade ettiler." 

" l)oğu ve hah illerine yayıldılar. O giineş ülkelerinde yiiksek varlıklarının 
ebedi vesikalarını bıraktılar. Öz yurdunıuz Anadolunun ilk kültiiriinii 
kuran eetJerinıiz Eti'Jer Güneşi seıııholize ettiler.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gibi büyük bir asığ temin et
mektedir. 

Yurdun her yerinden gelen 
sayın kurultay üyelerini içimiz-
de bulunan halkevi ve basın 
delegelerini saygı ile selam
larım. 

Bütün bu kültür hareketleri· 
nin en başında hepimize ışık 
saçan Atatürkün yüce önünde 
saygı ve sevgi ile eğilerek işe 
başlıyorum. 

Bundan sonra aı;başkanlık 
seçimine geçildi. Nizamname 
mucibince iki başkanla dört 
sekreter seçilecekti. Türk dil 
kurumu genel sekreterinin tek
lifiyle asbaşkanlıklara Türk ta-
rih kurumu asbaşkanı Profesör 
Bayan Afet,Kamutay asbaşkanı 
Nuri Cönker seçildiler. Sekre-
terliklere de Saylav lsmail 
Müştak, Esma Nayman, Faik 
Reşid ve Zerin intihab olun
dular. 

Sıra Türk tarih kurumu as· 
başkanı Profesör bayan Afetin 
kurum namına söyliyeceği söy
leve srelmişti. 
PROFESÖR AFETiN NUTKU 

Profesör alkış 1ar arasında 
kürsüye çıktı ve şu söylevi 
ver<ii: 

Atatürk, Bayanlar, Baylar: 
Yüksek huzurunuzda söyli

yeceklerim iki noktaya aid ola
caktır. Biri beni ve arkada -
larımı dil kurultaymm başkan
lık kuruna seçmiş olduğunuz 

için bundan dolayı l<endi na
mıma ve arkadaşlarım namına 
teşekkür ederim. 

Hakkımızdaki ~akdirinizi hür
metle karşılarız. Verdiğiniz va-
zifeleri yardımınıza güvenerek 
başarmağa çalışacağız. Bu se· 
çim Türk inkılabının ve Ata
türk rejiminin kurduğu erkek 
ve kadın birliğini gösteren bir 
işaret de olmuştur. Asbaş
kanlık ve sekreterlik mekam· 
}arı bayanlarla baylar arasında 
bölünmüş oldu. 

Türk inkılabının her veche
sinde olduğu gibi dil hareket
lerinde de Türk kadınına yer 
verilmesindeki ince dikkat 
Türk kadınlığının kuıultaya 
saygısını bir kat daha yükselt
miştir. 

ikinci noktaya ait sözlerim 
asbaşkanı bulunduğumTürk ta
rih kurumu adına olacaktır. 
Sayın kurultay hatırlar. Bun
dan dört yıl önce ile dil kurul
tayında Türk tarih kurumu 
demişti ki: 
Zamanımızda yaşamak isti. 

yen milletler tarihlerine ve ta
rihlerini her şeyde yaşatan dil-
lerine sağlam sarılırlar. Dil bil
gisi tarjhinin en uzak en ka
ranlık köşelerini aydın'atır. 
Türk tarih kurumu ikinci ku
rultayda da şunu demiştir: 

BU KÜRSÜ ÖNÜNDE A
TEŞ YAKILAN BiR MiH
RAPTIR. 

Arkadaşlar 
Asırlık işleri yıllara sığdıran 

Türk ink1lôbı kendi mihrabının 
bizzat güneş o!duğunu bulmuş
tur. Tarih yo!culuğuııda güne
şin ilham izlerine en çok biz 
Türkler tesadüf ediyoruz, 

Türk ırkı kültürünii öyle !Jir 
yerde lrnrdu l:i, ora-la güneş 
ona en verimli oltJu, Jlk yurd-
d~m ayrılmağa mecbur o!an 
Türkler başlıca göç yolları için 
yıne güneşin ldavuzluğıındnn 
istifade ettiler. 
Doğu ve batı merine yayıl

dılar. O güneş ülkelerde yük
sek varlıklarının ebedi vesika-
Jarını bıraktılar Öz yurdumuz 

ran cedlerimiz Etiler de güneşi 
sembolize ettiler. Onu sanatla
rının inceliklerinde mevzu 
aldılar. 

GÜNEŞ SEMBOLÜ 
BULUNDU 

Türk tarih kurumunun Ala
caöyükte yaptığı bir kazıda 
bulunmuş olan muhtelif gü
neş kursları bu hakikatın inkar 
kabul etmez vesikalarmdandır, 
Elimizde bulunan tunçtan ya
pılmış bu güneş sembolü kurs· 
)ar Etilerin en eski devirlerine 
aittir. Türlü türlü hendesi şe
killerle süslü olan bu güneş 
kursları Türk fikir ve san'at 
sembolü olarak tarihimizde 
önemli bir yer alacaktır. 

Türk tarihi, ancak müsbet 
ilim delegeleriyle bulur. Türk 
dili bunlardan en önemlisidir. 
Bugünkü ilim dünyası içinde 
dili ırk için esas kabnl etmi· 
yen alirplerde yok değildir, Bu 
esas belki bazı camialar için 
doğru olabilir. Fakat Türk dili 
için asla. Türk tarihi varlığını 
ve bu varlığın dünyadaki yay-
gınlığını Türk dili orjinalliğini 
bilhassa çok açık bir kesinlikle 
j.!Östermektedir. Bu itibarla 
Türk tarih kurumu Türk dili 
l·urumunun kendinden ayrılmaz 
eşidir. 

Bu iki kurum birlikte yük
selmesi birbirini tamamlaması 
icabeden iki aydın abidedir. 
Türk tarih kurumu işte bu il
hamlardır ki, Türk dil kurumu
nun kurultayını büyük saygı 
ile selfimlar. Ve onun dil ba
kımından olduğu kadar tarih 
bakımından da ilmi verimler 
almasını diler. 

TÜRKLÜGÜN GÜNEŞi 
Bizde her hususta güneş 

olan büyük Atatürkün zeka 
ışıkları karşısında tazimle eği
lirim. 

Bundan sonra Türk dil ku
rumu genel sekreteri lbrahim 
Necmi Dilmen kurumun ik\ 
senelik mesai raporunu okudu. 
Bu raporda Türk dilinin ma
hiyeti ve dünya dilleri arasın
daki mevldi izah edildikten 
soma bun!arm hepsinin üstün
de bizzat Atatürkten gördüğü 
yardımları kaydederek sözlerini 
şöyle bitirdi: 

Bu büyük günde aramızda 
bulunan yüreklerimizi sevinç
lere gark eden Büyiik önderin 
yüce katına en derin saygı ve 
şükranlarımı hepimizin bütün 
kuruJtayın bütün Türklüğün en 
derin saygı ve şükranlarını bir 
daha sunarım. 

iKiNCi CEL~E 
Başkan yarım saat kadar is

tirahat verdi. Ve saat 16,30 da 
yeniden toplamldı. 

ilk iş kurultaya aid mesaiyi 
neticelendirecel< dört tenik ve 
üç idari komisyonun seçilmesi 
oldu. lbrahim Necmi kürsüye 
gelerek kolaylık olmak üzere 
bir namzedler listesi hazırlan-

dığını söyledi. ittifakla seçilen 
bu namzedler şunlardı: 
Güneş Dil teorisi ve dil kar

ş1 1aştırm:ılan komisyonuna; pro-
fesör Abdülkadir inan Kurum 
baş uzmanı, Agob Dilaçar, In-
gilizce profesörü Ahmed Gev ad 
Emre, Çanakkale saylavı, Ana-
ııostopulos Ati na üniversitesi 
Loloji Folo!oji profesörü, Dr. 
Baltarimi lstanbul ür.iversitesi 
profesörlerinden, Erciiment Ek-
rem Talu Muharrir, Bayan 
Esma Nayman Seyhan saylavı, 
Dr. Gieze Hacı Pap:ulo Mo'3-
kova üniversitesi Şaı k tarihi 
profesörü, Hnsan Cemil Gam
be! Türk tarih kurumu baş-

Tankut Maraş saylavı, Profesör 
Hilaire Dö Barenton Sümereles, 
Hüseyin Namtk Örkün öğret
men, Profesör lbrahim Necmi 
Dilmen Burdur saylavı, lsmail 
Hakkı Cende Emekli albay, 
lsmail Hami Danışment muhar
rir, Profesör Jean Den Paris 
Şark dilleri okulu profesörle· 
rinden; 

KOMİSYONLAR 
Dr. Kvergiç Filoloğ, profe

sör Koji Okubo, profesör Ah
med Ali Agi.kay Gözhe
kimi, profesör Mescaninof Sov
yet birliği ulum akademisi üye
lerinden, Dr. Miateffya mi11i 
kütüphanesi şark kısmı şefi, 
Bn. Mihri Pektaş Malatya say-
lavı, Muzaffer Muhittin Dalkılıç 
muharrir, profesör N aimonat 
Konya saylavı, profesör Ne:neth 
Budapeşte üniversitesi felsefe 
fakültesi dekanı, profesör Saim 
Ali Dilemre Erzurum saylavı, 
profesör Samoiloviç Sovyet 
birliği ulum akademisi üyele-
rinden, Sir Denison Ross Lon
dra şark dilleri okulu direktörü, 
profesör Yusuf Ziya Eskişehir 
saylavı, profesör Zayanckovski 
Varşova üniversitesi, profesör 
Gramer Sentaks lrnmisyonu, 
Ali Ulvi öğretmen, Besim Ata
lay Kütahya saylavı, Emin Dal· 
kılıç, Fakihe Dalkılıç Istanbul 
saylavı, Fazıl Ahmed Aykaç 
Elaziz saylavı, Hakkı Suha ög
retman, Hıfzı · Tevfik Boğaziçi 
lisesi direktörü, M. Behçet 
Yazar öğretmen, Yahya Saim 
Ozanoğlu öğretmen. 

LÜGAT KOMiSYONU 
Lüg t ve filoloji komisyo

nuna: 
Ali (hnib Yontum Ordu 

saylav•, oehice Köprülülü bğret
men,profesör Fuad KöprülüKars 
saylavı, Hasan Ati Yücel lzmir 
saylavı, HasanFehmi Turgal kül
tür bakanlığı ,kitap saraylar 
direktörü, izzet Ulvi Aykurt 
Afyon saylavı, Kazım Nami 
Duru Manisa saylavı, profesör 
Ragıb Hulusi Özdem lstanbul 
üniversitesi profesörlerindt!n, 
Reşat Ruri Gültekin Kültür 
enspektörü, 

Terimler komisyonn : 
Dr. Akil Muhtar profesör, 

Avni Refik kültür kurulu üye-
lerinden, bayan Dr. Fatma Me· 
mik Edirne saylavı, general 
Fuad Erdem Harb akademisi 
kumandanı Halil Cevad kültür 
bakanlığı Dr. Kemal Cenab 
profesör Naci Eldeniz Ceyhan 
saylavı Refet Ulgen Urfa say-
lavı Yaşar Manisa saylavı, 

Önerge!er ve dilergeler ko
misyonuna: 

Faik Reşid Unat Kültür ba
kanlığı yayım direktörü, Hüse
yin Namık Erkun öğretmen 
bayan Saadet Zihni öğretmen 
Şeref Aykut Edirne saylavı, 
Tuzuğ komisyonu: 
Profesör Cemil Bilse! üniver

site rektörü Ihsan Akagün 
kiiltür kuru1u başkanı lsmail 
Müştak Kayakon Siird saylavı 
bayan Nakiye Elgün Erzurum 
saylavı Dr. Şükrü Senosan 
Kastamonu sayJavı, 

Bütçe komisyonu : 
Ali Riza Ergin bayan Benal 

Anman lzmir saylavı R'!f1k 
Ahmet İslanbul şehir kut ulu 
üyelerinden Salah Cimcoz Is· 
tanbul saylavı Tahsin Berk 
Elaziı saylavı. 

Bundan sonra tezlerin okun
ma-sına geçildi. ilk ok.unan tez 
profesör Yusuf Ziya Özre ait
tir. Tezin hulasası şudur: 

YUSUF ZIY ANIN TEZi 
veya koru· 

türlü heyecan duymamak kabil 
değildir. Tabiatın yegane illeti, 
kudreti güneştir.Güneşin mahzı 
hayat olduğunu anlamak için 
uzun uzun düşünceler yapmağa 
uzun illetler aramağa lüzum 
yoktur. O her ıaman her yerde 
kendisini gösterir. Ve hisset
tirir. Baharın yaratıcl güneşi 
yerin sinesinden yeni bir alem 
doğurur. Çiçekler renk ve ko
kulaıını ondan alırlar. Kuşların 
neş'esini veren odur. Bağlarda, 
ormanlarda, denizlerde bütün 
mahlukata aşk ve tevalüd his
sini veren, onlara hayatm se
vinç ve neşesini arttıran odur. 

GÜNEŞiN EVLATLARI 
lskoçyalı Tindelin dediği g-ibi 

bizler güneşin evlatlarıyız. Be
şeriyet tufeyJiyet devrini bitirib 
de müşahede ve tefekkür çağ
larına vasıl olduğu ve düşünce
lerini başka birine de anlat
mak ihtiyacını duyduğu vakıt 
onı..m dH vasıtasının güneş ol
duğuna şüphe etmemelidir. 
Güneş dil teorisinin dil menşei 
hakkında açtığı vasi ve hudut
suz ufuk yeni bir ilimdir ki, 
dillerin esrar perdelerini tama
men kaldırarak alemşiimul bir 
sistemin esasını lrnrmuştur. 

Ben burada bu nazariyeye 
müstenid bir dil tezi değil, gü
neşin, beşeriyete dini ve fel
sefi fikirlerinden asıl esasın 

ve dünya medeniyetinin amil 
olduğunu anlatmak isterim 
Türkler tefekkür devresinin en 
ibtidai safhalarında güneşin 
çocukları olduklarına, güneşten 
doğduklarına inanırlar. Ve mez
heblerini güneşe istinad etti
rirler. Ve güneşin türlü vasıf
larını ve hallerini ve daha 
sonra nurdan ve ışıktan kabile 
isimlerini almışlardır. Bu isim
ler bize güneş ibadetinin ilk 
men'şeini göstermektedir. Bu 
isimler arasında Kar, Koyaz, 
koyuk güneş, gün: kun, Çoğ· 
du, Coyad,Kapsak ilah... gibi 
isimler. 

Bilhassa şayanı dikkattır 
bunların her biri güneşin bir 
turlü vasıflarından alınmış isim
lerdir. Mesela: 

Türkçede koymak, yatmak, 
dağlamak manasınadır ki, Arap-
ça key kelimesi ele budur. Gü
neşin yakıcıhk vasıflarındandır 

ki, Koyaz, koyuk, güneş, gün, 
kun isimleri alınmıştır. 

TÜRK iSiMLERi 
Türkçeda il, yıl, yal sözü nur 

ve alev manasınadır ki, yıldız, 

yıldırım yalavda olduğu gibi 
bundan yıldız kelimesi isim ola
rak alınmıştır. Bir çok kabile 
isimlerinin bu suretle alındığı 

tesbit edilmiştir. Türk kavmı 
yaratan ve türeden bir kudret 
sıfatiyle güneşe tapınmışlar, 
güneş kültürü kurmuşlardır. 

Güneş ibadetinin yalnız Türk
lere mahsus bir telakki ve iba
det olarak kaldı, zannedilme
melidir. Çöçlerle dünyanın dört 
tarafına vayılan Türkler bu iba
det ve telakkiyi dünyanın her 
tarafına götürmüşlerdir. Hindü
avrupai ve Semantik denilen 
kavimlerin bütün tanrı isimleri 
Türkçe güneş ve Nur ifade 
eden kelımelerclen ibarettir. 

Uatlarda, Asurilerde il keli
mesi d~ğrudan doğru a Allah 
de~~kh~. ki giineşin allah yani 
hahkı mukevvcnat olması fik
r.indir. Bunun ( idi gram ) şek· 
1ı anlatılmıştır. Bu kültür izleri 
Surire, ve. Mezopotamyada yal
~!z ~l kelımesinden ibaret de
gıldır:. Türkçe diğer kelimeler
~e guneş mabudunu gösteren 
ılah isimler bulunmuştur. 

GÜNEŞ TANRISI 
Sumerkerde ve Mezopotam: 

2s Ağustos tea& 

güneş tanrısı Diod kelimesi 
de Sumerlerde Uti şeklinde 
güneşi ifade eden bir mabut. 
Mısırlıların Atan, Finikelilerin 
Adum, Iskandinavyalıların Odin, 
Jermenlerin Vodan'ı hep güneş 
mabudunu ifade etmiştir. 

Muhtelif kavimlerde güneş 
mabudu ve güneş ltültüril yu
karıdaki gibi tetkik ve kavmin 
güneş hakkındaki telakkisi 
gösterilmiştir. Güneş yalnız di
nin ve felsefen in esası olmuş 
değil beşerin en büyük mev• 
hibesi olan ulfımunda esası 
gayri maddi ve içtimai fikir
lerin ezcümle Hakkı adalet 
fikrinin de menbaı olmuştur. 

Sanat ta güneşin tesiri altın
da doğmuştur. Beşeri kül
tür üzerinde bu kadar mühim 
rol yapan ~üneşin insanlar 
arasında anlayış vasıtası olan 
dil üzerinde de aynı tesiri ve 
aynı rolü yapmış olması gayet 
tabii görülmek Jazımgelir. Bi
naenaleyh güneş dil teorisinin 
de güneşe bu kadar ezeli su
rette merbut olan Türk ilmi 
telakkiyatmın bir eseri olarak 
meydana konmuş olması ifti
hara layıktır. 

Bundan sonra başkan şu 
sözleri söyledi: 

TELGRAFLAR 
Arkadaşlar; 

Vakıt oldukça ilerledi. Şimdi 
intibah buyurulan komisyon 
azalarının yekdiğ erini tanım ağa 
ihtiyaçları vardır. Aynı zaman
da başkan intihabı ve sekre-
ter intihabı vardır. Onun için 
tezlerin okunmasını burada bı
rakıyorum. Yalmz muhtelif 
yerlerden gelen telgraflar var· 
dır. Tensib buyurursanız şimdi 
burada okuyacağım. Bu tel
graflar şunlardır; 

Istanbul Dolmabahçe sarayı 

Üçüncü Türk Dili kurultayı 
Başkanlığına: 

lstanbul - Beyazıt 
Dil araştırmalarında karan

lıkları sıyıracak bir buluşla 
bütün Türk dili dünyasına do
ğan güneşin onur verici aydın
lıklarında açılan kurultaya 
lstanbul üniversitesinin saygı
larını ve başarı dileklerini 
ulaştırır. Yurda taşan verimh·r 
dilerim. 

Üniversite rektörü 
C. BILSEL 

Dolmabahçe sarayı Üçüncü 
Dil kurultayı Başkanlığına; 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya 

fakültesi Türk dili üzerindeki 
araştırmalariyle medeniyet kay
nağı nıan Büyük Türk ırkının 
en eski tarihini ve bi~tün ilim 
dünyasını aydınlatan Türk dili 
tedkik cemiyetinin üçüncü ku
rultayına sonsuz başarılar diler 
ve derin sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 

Ankara, Tarih, Dil, Coğrafya 
dekanı MUZAFFER GÖEKER 

Sovyetler ittihadı fen aka
demisi Türkiye Cumhuriyeti 
üçünbü dH kurultayını seJamlar 
ve çalışmalarının tam bir mu
vaffakiyetle Reticeıenmesini 
candan dilerim. 

Cumhur reisi Kamal Ata
türk'ün idaresı altında diJcilik 
tecrübelerinin dili teşekkülü 
ile münasebattar bulunan saha-
sında kemali cesaretle yollar ve 
orijinal fıkirlc:r takibeden Türk 
dili kurumu bütün terekki se
verlerin sempatilerini celbet
mektedir. 

Kurultayın iki dost devlet 
olan Türkiye ve Sovyet Sos
yalist şuraları ittihadı arasında 
ki iJmi münasebetlerin kuvvet
lenmesine lıer hnlde yardım 
edecP.ğiııi ümid ederiz. 

(Sürekli alkış'.ar) 
daimi sekreter akadeıni başkanı 
GORBU~OF KOMAROF 

HELSINGFOSS 
Dil kurultayı başkanlığına. 

lstanbul - Dolmabahçe 
Ulu kurtarıcının yol başcı

hğıyle açılan kurultayı kutlu
lar, Türk ulusuna güvenç diler 
ve bu güve~ ile de derin say• 
gılarımızı sunarız. 

Fenlandiya Türkleri birliği 
Bu telgraflara başkanlıkça 

müoasib cevablar verilmelii 
AnadoJunun ilk kültürünü ~ R•.Jlid ................ -
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Her 50 kupona inhisar mamulatından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LOks sigaralar, Av malzemesi hadi.ye edilecektir. Ayrıca 
büyük YENiCE lwrasında Ford otomobili, Blaupunkt radyolara, Revue sa~tlerl, Likör, Şarap, bol ve sofra takın:ıları v.s .. v.s.. 
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Diyerek Jil yeğeninin kolun
dan tuttu. Kendi odasına gö
türdü yatağına yatırdı. Jillo iki 
gün sayıkladı. Nöbeti artmıştı. 
Ateşler içinde yanıyordu. Şimdi: 
de şiddetli bir bummar.ın pen
çesinde inlemeğe başlamıştı. 
On gün zarfında yaraları ka

pandı. On beş gün sonra da 
dışarı çakmağa başlamıştı. 

Sokağa çıkar çıkmaz ilk işi 

kulaklarını örtecek kadar bü-

yükçe bir kasket aldı. Aynaya 
bakarak: 

- Bu da bana yaraştı .. 

Diye sevindi. 

Pazar gününe mahsus elbi
seyi giyip giderken Jil : 

- Haydi şimdi git.. Bu işi 

becer! 

Dedi. Jillo ise: 

- Amca 1 Peşinen birkaç 
frank verseniz iyi olur. 

Deyince Jil, suratını ekşitti. 
Çaresiz parayı verdi: 

- Acaba konağa girmeğe 
muvaffak olabilecek misin? 

Diye de sordu. 

- Gayet kolay elimde iyi 
bir vasıtam var. 

- Nasıl vasıta? .•. 

- Kulaklarım 1 
Bunun üzerine amcası JiJ, 

yegenı Jilloyu kendi haline 
bırakarak yamndan çekildi. 

* • • 
Jillo Monmoransinin kona-

ğına gelince lsviçre)i kapıcmın 
odasında ihtiyar Pardayana 
gördü. 

ihtiyar Pardayau da l'enyör 
Moomoransioio konağmda ken
disine layık bir yer bulmuş ve 
onun misafiri olmuştu. Monmo
ransinio konağı da kale gibi 
uzun müddet muhasaraya da
yanabilecek bir kışla tarzında 
yapılmıştı. Bir çok lsviçreli 
askerler muhafazasına memur 
editmişti. 

Pardayan da bu kışlanın 
ferdlerinden biri idi. Mareşal 
bir gün kendisine: 

- Müsyü dö Pardayan, sen 
bizim konağın kumandanı ol. .• 
O vakit bu kale asla zaptolu· 
namıyacaktır. 

Demi~ti. ihtiyar asker de 1 
- Teklifinizi kabul ediyo

rum Monsenyor 1 Burasını te
ıelim etmektense taşları al
tında ezilip ölmeği tercih ede-
rim. 

Cevabını vermişti. 
ihtiyar Pardayan Monmoran

ıi kales~nin baş muhafızı idi. 
Onun için gelen ve gideni 
kontrol ederdi. 

)erken görürsem ... 
- Oh! 
- Senden şüphelenecek 

olursam o vakıt. .. 
- O vakıt Mösyö! 
- Dilini keseceğim .. 
Jıllo bu sözler üzerine bir 

dakika kadar şaşırmış bir halde 
durakladı. Kul-.klarmdan sonra 
nöbet diline mi gelmişti. Yeni 
bir felakete ııi?'rıyacağını <in· 
lada. Öfkeli öfkeli: 

- Beni diri diri parçalamak· 
tan ne zevk alıyorsunuz? 

Diye bağırdı. 
- Ya ne istersin? Bu benim 

tabiatım. Amcan da benim ta
biatımda imiş, baksana kılığına, 
bu halin ne... Şayed burada 
olub biteni her kim olursa ol
sun birisine söylediğini işitir

sem hemen o dilini keseceğim 

ve aşçıbaşıya da yağda kızart· 
masını rıca, seni de yemeğe 

icbar edeceğim. 
-Somı Var-

Afrikaya gönüllü 
asker kayıtları 
Roma 24 (A.A) - Bu ayın 

beşindenberi tatil edilmiş olan 
doğu Afrikasi için gönüllü 
kaydı muameleleri bugün tek
rar başlamıştır. Gönüllüler as
gari ik\ yıl hizmet etmek taah
hüdünde bulunmak mecburiye
tindedirler. 

Paris stadında 
Paris 24 (A.A)- Dün Celes 

stadyomunda Berlin olimpiyad
Jarından dönmüş olan erkek 
kadın Fransız Amerikan ve 
Japon takımları arasında bir 
takım müsabakalar yapılmış 
ve hepsini de Amerikalı atlet
ler kazanmıştır. 

Zayi 
bmir ithalat gümrüğünün 

161202 sayılı ve 2-7-936 tarihli 
91 lira 6 kuruşluk depozito 
nakid makbuzunu zayi ettik. 
Yenisini alacağımızdan eskisi
nın hiçbir hükmü kalmadığı 
ilan olunur. 

STRUGO KRESPlN 
122 (1750) 

lzmlr Slclll Ticaret 
Men~urlu§undan: 

(Davud Eğemen) ticaret un
vanile izmirde Kemeraltmda 
Mesrret otelinde 37 numarada 
diş malzemesi üzerine ticaret 
yapan Davud Eğemen'in işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1833 
numarasına kaytd ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fuça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem halsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

•------cı11 • 
Doktor operatör Doktor - Operatör Jilloyu kapıcının odasmda 

görünce gülüşüb konuştu ve 
kendisini takib etmesini söyle- li 
mış olacak ki; fikrini, maksa-
dmı iyice anlamak için odası-
na götürdü. Her iki!i de oda-

139 [1752] 

DOKTOR 

ff ulôsi [rel 
• Ceva~ Al~soy Arif N. Y urcu 

Merkez hastanesi Merkez Hastanesi Operatörü ya girince birer tarafa iliştiler. 
Bilhassa ihtiyar kurd arkalıklı 
bir sandalyeye ters oturdu. 1 
Bacaklarını uzattı. Dirsekle-

! rini de sandaliyenin arka· 
lığına dayayarak kendine çe-
ld düzen veren Jilloyu ince· 
den inceye tetkike başladı. 

- Demek ki bize hizmet 
edeceksin öyle mi? 

- Evet... O fikirdeyim. 
- Hakikaten bunun için mi 

geldin? 
- Evet, bu maksadla geldim. 
- Pek ala! Jillo, senden na-

sı 1 istifade edileceğini bize za
man gösterecektir. Fakat sana 
birşey söylemek isterim. 

- Ne gibi? Mösyö! 
- Eğer senin ufak bir iha-

netini yakalarsam ... 
- Oh! 
- Şayed seni kapılarda din- , 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

........... m:ı ........... . 
lzmir Birinci icra Memurlu ' 

ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahta hacze 
alınan muhtelifil cins ve kıy
mette eşya 29 - 8 - 936 Cu
~artesi günii saat 14 de yeni 
müzayede bedeteninde ikinci 
arttırma suretile ve açık arttır

ma ile satılacağından talip 
olanların yevmi mezkürde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

127 (1752) 

Q eratörü Hasta!armı pazardan başka 

Hastalar~ı hergün saat 3 her gün ikinci Beyler sokağı 
ten 6 ya kadar lkınci Beyler Müıayede salonu karşısında 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 78 numaralı muayenehane-
de kabul eder. sinde kabul eder. 

1 Telefon muayerıebane 3315 TELEFON M h 3393 
Telefon evi 3203 : uayene ane 

2 • .. Evi 404 
lzmlr beledlyeslnden : Ev adresi : Karantine köp-
Belediye kimyahanesi için rüde Berat apartımanı No. 5 

baş katiplikteki şartnameye •İzmir ikinci icra memurluğun-
bağlı listede ve 49 kalemde 
yazılı kimyahane aia.tı alına- dan : 
caktı. Hepsinin bedelı muham· Bir borçtan dolayı haczedilen 
meni beş yüz doksan yedi lira 9000 kilo yaş çekirdeksiz üzüm 
iki kuruş ve açık eksiltme ile 27-8-936 perşembe günü saat 
ihalesi 1 - 9 - 936 salı günü on altıda Bucada lzmir yolu 
saat on altıdadır. iştirak için üzerinde açık artırma ile satı-
kırk yedi liralık muvakkat te- lacaktar. istekli olanlar o gün 
minat makbuzu veya Banka ve saatta mahallinde icra mü-
teminat mektubu ile söylenen nadisiyle memuruna müracaat-
gün ve saatta encümene gelinir. ları ilan olunur. 

15-19-22-26 (11) 1677 126 (1754) 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. G •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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8511••············ 
Karşısında derhal rica~e mecbur olur 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız. loptan sa
tıslar için lzmirde Salihağa hamnda umum acentelik Nefi 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&8 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

((~ 
~ 
:-;-~~~, 

~ .. ~ --· 
1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatôrler üç 

adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanekr~ ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhasr.a saatta bir kuruş 
gibi .az sarfiyat yapması tasarruf için bir ' • .'.lr;kadır. Tavsiyt: 
ederız. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarır.da 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

•• 
iLAN 

Bandırma malmüdürlüğünden: 
Manyas gölü tuzlama binası dahil otuz bin lir bedelle Manyas 

g~lünün ü~ sene müddetle saydiye resmi ve avlanmak hakkı 
Buzayedesı 31 Ağustos 36 tarihine kadar uzatılmıştır. Taliplerin 
andırma arttırma komisyo~uııa ..müracaatları. 132 (1749) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
1 OY ALE NEERLANDAIS 

W. F. H. Van Der 
1~ & CAJ. 

KUMPANYASI DEtrrCHE LEVANTE LINIE 
ORESTES vapura 31 :gaı· 1 G. m. b. H. 

• 4 HERAKLEA vapuru 24 
tosta gelap eylllde Anvers, agu t t b klen" 29 .. ı oı a e ıyor, agus· 
Rotterdam,Amıterdam ve Ham- tosa kadaı Anvers, Rotterdam, 
burg lımanlan için yDk alacakbr Hamburg ve Bremen limanları 
SVENSKA ORIENT Llnıen için yük alacakbr. 

NORDLAND •ollrl 28 ~RTA vapuru S eyJOJde bek-
lenıyor. 9 eyllle kadar Anvers 

agaıtosta bftleamelrte efap 
ytikllnll tahliyede• ..- Rot
terdam, Hambarg, Copeahage, 
Danbig, Gdyma, Goteburg, 
Oılo Ye llkandinavya limanlan 
içia ,. alacaktır. 

SERViCE MARmME ROUMAIN 
SEÇEAVA vapura 26 apa· 

tosta gelip 'rl apd09la Pire, 
Malta, •• n11,. .. l&Tlftt• •• 
Baraelone hareket edecektir. 
Yolcu ve yl\k kabul eder. 

Daha Fazla tafmllt için ikiDci 
kordonda Talamil ve Tahliye 
bina11 arkaımda FRA TElll 
SPERCO vapur acentalapaa 
mllracaat ediJmeıi rica ohmar. 
Nu alardald ve hareket ta• 
rihlerindeki d ... llflkliklerden 
aceata DJeıuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2665 

~ 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilE ve orta 

mektep tafe"91eri ... tle İm• 
tilaau uarlamr. T elefoa 
tirketiade Zekiye mllracaat. 

9. 10 

lzmlr 81ctlH Ticaret 
Memurlutundenı 

(j. A. Bt:lir) ticaret unaile 
lzmirde ıtfaiye ıaraja arkua· 
ela $1krtl ~ .... .. ... 
ci •k••ta 4 mDuaU her 
aevi k...ae -balajlan n 

kua " lnalan imal ile 
ain•• J. A. 9eHr,.m ftba ti· 

bliklmlerİDe gire Iİcİlill 1834 
n....-- ka,.t n tacil 
edildiji illa ohna•. (1756) 

Akcij'eri olmpa laer laay· 
•w lldlrea kealria Filtleria 
pek pk Pfilleri, afak bl· 

btalllrda. fllılınle Ye 
dl' reli ellwea &atla uhllr. 
...... ~k .. .. 

" .. ., ......... .... 
••• almakta bira acele 

edi.m. 
Ka•ı..p " cla1amkh Flit 

lllıillllelılirt.llt1W.ek mllca• 
deleai ............. .. 

Rotterclam, Hamburır ve Bre
mea • -•len için ,Ok ala· 
calrtır. 

PLANT vapura 1 S eyJDlde 
bekleniyor. 18 ey)ile kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburs 
ve Bremee itin ylk alacakbr. 

SOFIA motlrll 24 eylllde 
bekleniyor. 29 eylWe kadar 
Anvert, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremea için 16k alacaktır. 
~ 

Den Nonke Middelhavalinie 
BOSPHORUS 111ot6rll 22 

apıtoeta bekleniyor. lıkende
riye, R011en, Havre ve Nor-
veç l"manlan fçin yiik a'acakbr. 

BANDEROS mot6rl 20 ey· 
ıırde ltekleniyor, 25 eyllle ka· 
dar Le Havre, Dieppe, Dln
kerk v• Norveç &manian için 
ytik alaeakbr. ...... 
Jobnston Varren Lineı Ltd. 
JESSMORE •apuru L verpol 

ve Anverıten yllk getirerek 
tabliye etmit ve gitmiftir. 

•• Da •• 

S. A. Ro1afe ffo91"0İH de Na
vigatioa Duabieane- Maritime 

Baclapeat 
SZEGED motarl ataıtos 

aiha7etine dotra beklenmek· 
tedir, Belpad, NoYiaat, Bada· 
peat, BratWava Viyeaa ve Lİll• 
için ,ak k•bal edecektir. 
~ 

Senice M•ritime Roamaia 
DUROSTOR vapun 2 ey• 

lllde bekleniyor. Khteace, Sa· 
lina, Galata ve Galatz •ktar-
m•• olandı ~at, No•iud, 
Komarao, Bad•peat. Vi1eaa 
ve Liaa icia ylk bbal ede
cektir. 

- .. •Hl-4m-...ıM•~-
Vaparlana iaimJeri. ,.._ 

ta~ . ··~ bakiiiicra 1iiÇ bir taa1a1ı:de~ 
N. V. \V. F. Huri Vaa Der 

7.ee a eo. 
BiriMi Konloa Telefoll No. 

2007 • 2008 

...... KM&& lar Çamalb mü
gunden: 

lalllwlar W.ı · · Ot_. ..,._. J•pbncaia 17,933 lira 
ketif • itci m.n bpala aaıf .... •biat..,. 

.'IWl .............. Jeti••hal
............. ibruede

............ , .... 111 ..... _..., ---

Romlltinta, Sıtıııı, Grip, Ba" dit •• bltla •fnlanınza lcart1 

:H:A.S KA x .ıvı:ı:J: q 
Eczanelerden arayınız. Sersıide toptan ve perakende ıata,ıaı 

yapdacakbr. DEPOSU : lıtanbul Posta kutusu 569 

~A.S KA.L:LVı:J:N 
(174) 

IZMIR MILIJ EMLAK MODORLOCONDEN: 
Lira K. 

81 Kareryaka Osmanzade intikam S. 14 eıslci 17 Jeni 24 00 
ve Retadiyeden 33 taj aamara alaa dllkkla. 

80 Girid hanında 4S : 32 eıki No. lu matua. 30 00 
82 Birinci kordon 550 No. la araa. SO 00 
79 yemrt çart11ında ~2 eıki 49-51 taj No. lu kabnlaaae 120 00 

llvıer Ve Şu. 
LllllTET 

Vapur Acentası 
B RINCI KORDON REES 

B NASI TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vaporu 15 araıtoa 
1936 Loadra we Anveratea ge· 
lip yük botaltacakbr. 

FLAMINIAN vapura aguıtoa 
•nanda Linrpeol n Swuse-: 
adan gelip Jlik bopltacaldlr. 

Deatacbe Levante - Linie 
SAMOS npara 23 agaatoı 

1936 beklaaiyor. Hamburg, 
Br-- •• ADNntea ylk bo-

Çarpıntı 

baygınhğa 
birebiıdir 

M. Depo 

8ARAÇ08LU 
Mem eket haıtanesi 

Dahiliye Mlltebauı11 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 6S. Tel 3956 
Evi: Kapr1 t.,... iakeleli 

Berat aparbmlllu No. 6 
E•, Telefon Na. 2545 

taltac:akbr. 
NOT : Vllrut tarihleri, ..

purlarua isimleri ve .. Y un lc
retleriaia deiifikJikı.uadea 
Rli,et kabul MI•-. 

83 Darataç avca S. 11 eaki 13 taj No. la tarla 23 00 
84 Aluacak demir Meluaetçik S. 7 No. la arsa 20 80. ll:.ıE1'81111• 
85 Tazhaae ikinci kordonda 20 eski 26 taj kahvehane '9 00 
86 Bayrakb Menemaa C. 49-1 eaki 56 taj No. la dlkkAa 2S 00 
87 • • • 49 eeld 63 taj No. la blıvehaae 42 00 
88 Karanfna Ukele caddelilule 1·3 Blfe 55 00 
89 Darataç tramvay C. 86 •ld 66 taj No. la eY. 25 00 
90 Bıriaei Sllleymaaiye Haa A i ıokak 529 No. la n 50 06 
91 Ay•nkla kemer caddeaiade 20 eaki 220 taj No.la ana 51 00 

Yukanda yaala emwalia birer aeoelik icarlan oa bet ... 
mllddetle artbrmaya konalmqtar. ilaalelİ ! · 9 • 936 perpmbe 
glnl aaat 16 daclar. T aJip.erin Milb Emllk mldlri1etiH 
mlracaatJan. 

18-26 2604 (169U 

lzmir Tecim lisesi direktörlüğünden: 
ı - Ot....a b,.t •• ka.,._ 20-8-1936 tarilaWea ib...,_ 

bqlaamqtır. 

2 - Olıala bllwl eclileee lifenCDer: 
A - Li• ....... .....isi clenlenla 

mezunu ız ve er e reo er. 
B - Orta kı- ilk obl mema lnz Ye erkek llr•cil• .. 
c - iki ... , .. ak, .. rm karıuna lra atreaciler. 
S - Ok• aDacak atreacilerin a,.ptald belıelerf ..,_.. 

Jeri IAamdln 
A - Uk ••J• orta ebl 41iptomam. 
B - Hki,.t clldam. 
c - Sdalaat ,.,.... ........ d .. 
Ç - 6 aded 50X6 111,etr*lfnde lelotraf. 
4 - E1lll •elmi,.t. kat.al " b&ta.ı..e ......._. 2·9-19'6 

J tanWwk t.ıl••••k •• 20-9-1956 tarilüade -.,et •erilecektir. 

1 
5 - Denlere 1·10..1936 tarlüade hqluacakbr • 

1 

22 25- 26 28 29 91 (1724) 

T. C. 
Uyuşturucu maddc:ler inhisan lzmir 
şubesi direktörlüğünden : No. 126 

Ellerimle 936. veya daU n..ıki ••eler ••lan'& afy• .,....1 
aaa -tebftmiz tllccarlarm. merkezimidn iJbl •uciW.ee .toktan 

iC1a •erecekleri ..., ....... leıi almak " doldmarak soriye • 
vermek içiııa 1 E,lül 936 ıialM kadar fQbemiıe mlracaatlan 1 
ba tarilalea 10Dra nki alracaaflum nan dikkate aJmmı,... 
caia illa elanar. 2S 26 27 28 29 (1715) 

inhisarlar Çamaltı Tuz-
lası müdürlüğünden • 
Tuzlamızda baflamış ola tuz, 

yığınlama işleri de çalışma 
1000 - 2000 ameleye ihtiya 

•• uze 
vardır. 

yevmiye ö.nıw ..... 

dür. 80-200 k··---· 
dardır 

Hükümet 
SU'8SI 

TAZE 

BAŞDURAK 
81J1k Salehci ej'la 



Sahife 10 2a A§ustos 1936 ~ ,. -~ :;;;,;;:- ~ 
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1 
ükiimetçiler Oviedo cephesini yardılar 

a şehre girmişlerdir 
Asiler Oviedodan geçerken büyük binaları dinamitle 
uçurdular... Madrid tayyare istasyonu yakılmış ... 

Sen Sebastiyenle İrundaki harp, asilere muvaffakıyet kazandırmadı. Saragussa şehrinde hükômetçiler bekleniyor. 
Paris, 25 (Ô.R) -Madritten 

bildiriliyor: 
Dün akşam Goadarrama 

cephesinde harp yeniden şid
detlendi. Hükfımetçiler mitral
yöz ateşiyle iki asi tayyareyi 
düşürdüklerini bildiriyorlar. 

HALK CEPHESi 
KAZANIYOR 

Madrid, 25 (Ô.R) - Asturi 
cephesinde harp, Halk cephesi 
hükumetinin lehinde inkişaf 
etmektedir. Asturi maden ame
lelerinde müteşekkil koBar, 
Oviedo cephesinde asil erin 
müdafaa hatlarmı yarmışlardır. 

Şimdi bu kvvet'er Oviedo 
şehri üzerine yürüvorlar. Hatta 
ilk müfrezeler şehire girmişler, 
asiler Ovieden kaçarken umumı 
müessesattan bazılarını dina
mitle ucurmuşlardır. 

HAVA BOMBARDIMANI! 
Roma 25 (Ö.R) - Dün Is

panyol payıtahtınm bazı maha1
-

Jelerine karşı on alta asi tay-
7arenin yapacakları bildirilen 
hava bombardımanı o mamıştır. 
Sadece hükiimetçilerin tayyare 
karargahi üzerinde dolaşan asi 
tayyareier bir kaç bomba ata
rak çekilmişlerdir. Şehrin tah
rıbinden ictinab olunduğu 
zannediliyor. 
WTAYYAREMAHVOLMUŞ 

Roma, 25 (Ö.R)- Asi kay
naklardan alınan haberlere gö
re, 16 tayyarelik bir fılo Madrit 
hava istasyonu üzerinde dola
şarak bir çok bombalar atm1ş
lardır. Asiler taarruzun ani ol-
duğunu ve burada bulunan 
Fransız markalı 20 kadar tay
yarenin tahrip edildiğini iddia 
ediyorlar. 

KANLI MUHAREBELER 
Tanca, 25 (Ô.R) - Sen Se

bastiyen şehrile lrun arasında 

Barse/onda Sosvalist Pt11ti nır.ıkezi 

!1ereca11 fçmdc buluntıll 

lrnnlı muharebeler vukubuluyor. 
Asiler buradaki kuvvetlerini 
yeni yardımcı müfrezeler ile 
besliyerek bir dakika evvel bu 
iki şehri ele geçirmeğe çalış· 
maktadırlar. Bütün bu taarruz· 
lann lıedefi Madrid biikfıme
tine Fransız hududlanna kapat· 
mak arzu~udur. 

Şimdıye kadar yapılan saldı
rışlar neticesiz kalmıştır. Sen 
Sebastiyen müdafileri asileri 
büyük zayiatla geri çekilmeğe 
mecbur dmiş)erdir. 

l•unda tnyyare bombardı· 
manlarına rağmen asiler bir 
muvaffakıyet elde etmiş sayı· 
lamazlar. Bilakis hükumet kuv• 
vetleri Saragussayı düşürmek 
için büyük bir taarruza hazır· 
tanıyorlar. 

Hükfımetçi mahafil Sara~us· 

A1adıidden iki ma11za1a 
sanan istirdadı bir gün mese
lesi olduğuna kanidirler. 

SADAKAT YEMiNi 
Barselon, 24 (A.A) - Faşist 

aleyhtarı milisler merkezi ko· 
mitesi umumi sekreteri Jacgues 
MiravilJes gazetecilere beya
natta bulunarak; Komitenin 
bugün 60,000 azası bulundu
ğunu söylemiştir. Milislar 18 
ifa 45 yaşlarmda olup Cumhu· 
riyete olan sadakat ve ihlasları 
hak km da teminat vermeğe mec
bur tutulmaktadırlar. 

B. Miravilfes siluh ve mühim
mat imalata ile cephedeki sıh· 
hiye servislerinin mükemmel 
surette tensik edilmiş oldu2"tnJ 
ilave etmiştir. Milislerin bir çok 
komyonJarı, sıhhiye otomobilleri 
ve sıhhiye levazımı vardır. 

Halihazırda Faşist aleyhtarJ 
milisler tarafından işgal edil
mekte olan Barselon kışlalarına 
şu isimler verilmiştir: 

Birinci Jak piyade kışlasına 
Kar) Marks ismi verilmiştir. 
Pedro AJba kışlasının adı Mic· 
hel Bakounine olmuştur. 

Halihazırda Argon cephesin· 
de tiyatro temsilleri, sirk ve 
müzik bol turneleri yapılmak 
için hazırhk!arda bulunmakta· 
dır. Bunlara iştirak etmek üzre 
şimdiden bir çok artistler kayd· 
olunmuştur. 

Hendaye, 24 (A.A) - ihti
lalcilerin tayyareleri bu sabah 
lrun şehri ile bu şehrin önün
de mevzi almış bulunan hüku· 
met kuvvetleri üzerine 58bom
ba atmışlardır. Hühumet kuv-
vetleri geçenlerde tel örgülerle 
tahkim edilmış olan mevzile
rini durmaksızm takviye et• 
mektedirler. 

Diğer taraftan hükume· 
tin topçu kuvvetleri Oviedo
yu bombardıman etmektedirler. 
Kaç günden beri orada mah .. 
sur bulunan Albay Arnda ge• 
neral Molaya hir telgraf çeke· 
relc kendisine hemen imdadda 
bulunulmadığı takdirde teslim 
olmak necburiyetinde kalacağı-. 
m bildirmiştir. 

Burgosa yeniden bir takım 
Fasla müfrezeler ve yarın şimal 
cephesine harehet edeceklerdir. 

Alamın diğer bir takım ha
berlerde i Wlciler·n cenub 
cephesinde tali bir takım mu· 
vaffakiyetler elde etmiş olduk• 
ları bildirilmektedir. 

Hendaye, 24 (A.A) - lhti· 
lalcılarm üç tayyaresi bu sabah 
lrunu bombardıman etmişler· 

dir. ı~tasyon yakmine 9 bomba 
düşerek ciddi hasarlara sebe
biyet vermiştir. Orazt!n ihtilal· 
cilerine kumanda etmekte olan 
Albay Ortezde Zagcsin Ora
zunun hükumet kuvvetleri ta-
rafından bombardımanı esna
smda telef olmuş oldufru res
men teyid edilmektedir. 

.~, 
*• ~,.,. 

l' 

Ouadartamada lıaıp eden !ıalk cephesi askeıleıt 

' ' ,. it 


