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! Bir heyetimiz 
İrana gidiyor 

Aredalll muallak m-•l•ler bir 
•onuça bell•nacaktır 

n y·· 
vatanı kabustan kurtulmuştu 

......................................................................................................................................................................................................................................... 119'••··························· .. 

" Vatanın harimi ismetinde ,, müstevli orduyu boğan 
Mehmedcikler bugün Akdeniz yolunu açmışlardı 
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30Ağustos 
Tarihimizin en 
parlak günüdür 

ON DÖRT sene evve) bu
gün, tarihimizin ve hatta dünya 
tarihinin en parlak, en kat'i 

erini kazanmış bulunuyor· 

ONDROS mütuekes'yle 
-.lihlan elinden ahnan, "SEVR" 
paçavrasiyle ölüme mahk6m 
edHen Türk milleti, memleket 
içinde ve dıtındaki düşmanla
nn haince suikasd teşebbüs· 
leriae karıı, bir yanardağı gibi 
feveran ederek kendisini yeni
den yaratan bllylk Şefin ku
manduı alhnda, baglln, muzaf
fer olm11Ştu. 

ıı. ufer, dilnyanın askerlik 
tarlal laMlar cliplomui tarihi· 
nin de er~ sürpriz 

Dl 

" Vistill " kıyılannda koı· 
turan Tllrklln yıldızı ebediyen 
karardığını zanneden katbeyinli 
diplomatlar, 30 Ağustos sabahı 
ıuarlarmı bilabDtnn sarsan bir 
haberle kartılapnıılardı: O ka· 
dar çok himaye ettikleri müs· 
tevli ordu "vatanımızın harimi 
ismetinde boğulmuıtu." Kah
raman MEHMETCIKLER ön· 
lerine geçilmez bir hızla AK
DENiZ yolunu açmıtlardı. Mil
letimizin epiz kahramanlığına, 
hayatiyet kudretinin budutsuz
luğııu bundan daha parlak 
delil mi olurdu? 
•Jlk harbın bBtiln mağlup

lan, talilerine boyun eğerek 
gaJiplerin kahir iradesine rim 
ow"lk• yabuz Tlrk batei· 
memif, iz varhtaadan, iatildl
liaclea bir zeneyi bile fedaya 
ram olmam•fb. launlık tarihi 
için bir leke olan "SEVR" i 
a,aklan albnda çipemiıti; ln
haayla parçalallllfb. Dünya 
harita11D• keyiflerine pre çizen 
galipler, itte 30 Ajutoa gilnn, 
Tllrldba yenilmez inadeai 6nlln· 
de ejilecelderini farketmif· 
lerdi. Muhakkakhr ki, Mudanya 
miltarekeaİDİD Lozan zaferinin 
hltln kartancı neticelerini, biz 
daha o gtin iıtihıal etmiş bulu
nuyorduk. 

Bu bakımdan 30 Ağustos 
zaferi, ..dece ırkımızın beşiği 
olan topraklanndan müstevli 
orduyu kovmakla kalmadı. Ayni 
zamanda güzel yurdumuzun 
ufuklaranda aıırlardanberi do
lapn iatill klbuıunu, bltnn 
hariı emelleri, blltlln d.Üfllıan
Jıklan bir bamelede yere serdi. 

Bizi bu babtıyarbia kavut· 
turan zafer gilnetinin bol ıtık
ları altında milletimizin mukad
derat ufku aydınlandı. Yeni bir 
deyrİD, hakiki iıtiklil ve yDk· 
aelme devrinin açıldığını fÖt· 

dik. 
- Soa 2 bıd ıahitnu -
.. Tke1: Bt.ıstn. 
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Atatürk 
Başkumandanlık 
harbını anlatıyor 

Atatürk meşhur tarihi nut· 
kunda 30 ağuıtos zaferini te• 
min eden ba,kumandanlık bar-
bını şu suretle anlatıyorlardı : 

" 30 ağustosta vaziyet f11 
idi: 

Artık d6fmanın beş fırkası 
( Dumlupınar ) a gitmekten 
menedilmişti. ( K6tabya ) iıti· 
kametinde Şimale ~tmektea 
de menedilmişti. Yalnız ken · 
diıi için bir noktai necat 
kalmı,tı ki o da ( Muratclaiı ) 
timalindeki ( Kızıltaş deresi ) 
idi. Burada ve bu derenin içi 
sarp patikalara malik bulaaa-
yordu. Yani hareket mqklldl 
ft banun da kaqısında atlvul 
kolordamaz balanuyordu. 
D0ŞMAN NASIL iHATA 

EDILMIŞ'Jl 
Binaenaleyh dütmaam Lef 

hrkaaı artık tamamen ihata 
edilmişti. Ağııatosun otazunca 
glal ihata hareketini kat'i bir 
.emera ile ikmal etmit olmak 
için muharebatı yakından te
maşa ve ıevk ve idare etmek 

· muvafık g&rilldil. Bunun ise• 
rine erklnı harbiyei umumiye re• 
iıimiz F eni Pı, Hz.leri biuat 
Şimale ikinci ordu cihetine Ye 
ıhari kolordusu nezdine gitti. 

- Sonu d4nlJlndl salUJt« -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Orta Avrupa bloku hazırlanıyor 

Romanya kralı ve Yugoslav kral 
naibi Praga gideceklerdir •• 

................................................................................................................................ 

Sa Majeste Sekizinci Edvard 

Dolmabahçe sarayında 
Atatürkle görüşecekler 

(YaZI• llçD•I .......... , 
....................................................................................... 

Türk - Mısır dostluk paktı 

Nahas paşa Istanbul ve 
Ankarayıziyaretedecek 

(Yuı•ı lçlncl .. hllecle) 
....................................................................................... 

Mısırla lngiltert: arasında 

Süveyşin müdafaası için 
bir ittifak paktı 

(Yazıaı llçUncl ••hffede) 
................................................................................... 

Kamutay heyeti Çanakkalede 

Şehitliğe tunçtan bir 
çelenk koyacaklardır 

(Y•Zl9ı lçllncU uh...., 
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30Ağustos ı . -. 
Tarihimizin en 
parlak günüdür 

- Baştaıafl 1 ınd sahi/ede -
30 AGUSTOS, bugün ka

vuştuğumuz bütün babtiyarhk
Jarm ana kaynağıdır. Onsuz 
hiç bir şey yapılamazdı. Askeri 

Zafer 

YENi ASlft 

şenlikleri va Almanya ya -... 
ve siyasi istiklalimiz gibi, ikh
sadi istiklilimizi, on dört sene
den beri birbirini kovalıyan en 
mucizeli inkılapları, olgunlaş
mak yoluna giren kültür varlı
ğımızı, bir kelime ile Türkiye
nin mesud yarınl&nnı bu za
fere, bu zaferler şaheserini 

Büyük ordu bugün geçid resmi yapa
cak. Gece fener alayı tertib edilecek 

incir ve üzüm 
ihracatımız 

Berlin Türk ticaret odasının 
son haftalık bülteninde Alman
yaya üzüm ve incir ihracabmız 
hakkmda şu malümata tesa· 
düf edilmiştir: 

yaratan ATA TÜRKE, onun 
imanlı, vefakar arkadaşları· 
na, kahraman orduya borç
luyuz. 

30 Ağustos, yaloız Türk mil
leti için mesud bir gün olmakla 
kalmaz. Hiç yanılmadan iddia 
edebiliriz ki, bu zafer, yakın 

şark milletlerinin bayabnda 
başgösteren harikalı değişikli· 

ğin de yaratıcısı olmuştur. Bu 
uyanıklık veren dersten sonra
dır ki, yakın şark milletleri, 
yabancı siyasetlerin oyuncağı 

olmaktan kurtularak kendi ara· 
larındaki asırdide kaynaşma

lann samimi dostluklara yer 
vereceğini anlamıslardır. 

Biz Yunanlılarla dostluğu

muzu bu zafere borçluyuz. 
Balkan antanbnı bu zaferle 

değişen zihniyete borçluyuz. 
Yakın Şarkta sulhun imanlı 

bekçisi olan Türkiyenin bu
günkü sevilen, saygı gören 
mevkiini bu zafere borçluyuz. 

30 Ağstos, sergüzeştçi siya· 
ıetlerin bugün de yarın da na
sıl bir akıbetle karşılaımağa 
mahk6m olduğuna en parlak 
vesikadır. Milletler, tarihin bu 
sahifesinden daima kurtarıcı 
deraler toplıyacaklardır. 

Zafer banramı günü tayyare 
bayramıdır da... Bu iki bayra
mın aynı güne isabeti büyük 
milletimize vazifelerini hatırlat
mak içindir. Dünya en müthiş 
bir silahlanmaya doğru gidiyor. 
Tayyareler, muhakkak ki silab
lamı en yaman ve en tesirlisi 
olmuştur. Gelecek harplarda 
kat'i neticenin tayyareler vası
taaiyle alınacağım iddia eden
ler pek çoktur. 30 Ağuatoı za
ferini aklübayale geJmiyen 
mabrumiyetter ve fedakarlıklar 
pahasına kazanarak aayaaız fela
ket uçurumlarından mucizeli bir 
elJe kurtulan Türk milleti kara 
sınırları gibi hava sınırlannın 
da çelik kanatlarla örülmesini 
ister. Büyük zaferin, hatıraları 
kalbimi2de yaşayan mobarek 
ölülerine şükran borcumu-
zu ödemek için en eyi yol 
hava kuvvetlerimizin çoğal· 
ması ıçın elimizden gel
diği kadar hava kurumuna yar
dım etmek olduğuna inanmalı
yız. Böylece emniyetle onlara 
hitab edebiliriz: 

Aziz şehitler. mezarlarınızda 
rahat uyuyunuz. Siıin mukad
des eseriniz asla zaafa uğramı
yacaktır. 

:::s c vke't. .Bil~i.n. , 

Bugün 30 Ağustos zafer ve 

tayyare bayramıdır. Bu müna
sebetle saat 9,30 da Atatürk 
heykeli önünde büyük tören 
ve geçid resmi yapılacaktır. 

Hazırlanan programa göre: 
1 - Mevkii müstahkem ku

mandanlığı saat sekiz kırkta 
vali ve rüesai memurin ile be
lediye ve teşekküller mensup
larının tebriklerini kabul ede
cektir. 

2 - 9,30 da Atatürk hey
keli civarında tören başlıya· 
caktır. 

3 - Ordunun en genç zabiti 
as teğmen Fahri bir nutuk söy-

Hava postaları 
Ankara - lstanbul ~e bmir 

arasında işliyecek olan hava 
postaları için Halkapınar mey
danmda hazırlaaan hava istas
yonu inşaab bitmek üzeredir. 
istasyonun açılma töreni 9 Eylül 
kurtulut bayramı günü yapıla· 
cakbr. U günden sonra Aokara
lstanbal ve lzmir arasında 

muntazam hava postaları işle
meğe başhyacakbr. 

Avukat Bedri 
kaymakam oldu 
Şehrimizin tanınmıı avukat

lanndan Kadıoğlu Bedri Ilgın 
kazası kaymakamlığına tayin 
edilmiştir. lzmirde yıllard•nberi 
dürüst bir şekilde çaJııarak 
muvaffak olan Bedriye yeni 
vazifesinde de başanlar dileriz. ·-·····-· Temiz aile evleri 

Tepecikte umumhanelerin 
bulunduğu binalann umumu, 
duvarla çevrelendiği malümdur. 
Bu duvar içinde umumhane 
olarak kullanalmıyan daha bir 
çok evler de vardır. Fakat 
yine bu sebeple ba evlerin bir 
çokları kiracı bulamamakta ve 
bo~ kalm&ktadır. Vilayete vu· 
kubulan bir müracaat üzerine 
bu temiz aile evlerinin duvar 
haricinde kalmaın için Sıhhat 
müdürlüğünce tertibat alına
caktır. 

..... _ ·--
Tavukçuluk kursu 

Vilayetimizin birçok kazala
rında tavukçuluk kooperatifleri 
teşkil olunduğunu yazmıştık. 

Bu kooperatiflerin müdürleri 
için Bornova Ziraat mektebin· 
de bir tavukçuluk kursu açıl
ması tekarrür etmiştir. Bornova 
Ziraat mektebinde inşa edil
mekte olan tavuk istasyonu 
inşaatı biter bitmez bu kurs 
açılacaktır. 

ELHAMRA TE~!;~ON 
MÜJDE .. MÜJDE .. MÜJDE.. B U G U N 

Zafer bayramı ve sinemamızın 936 - 37 mevsimi ilk açıl
ması şerefine büyük proğram 

1 - Bütün lzmir halkının büyük sabırsızlıkla ve heye· 
canla beklediği Türkün şehametini tarihe altın harflerle 
yazdırdığı kahramanlık diyarı Montrö zaferinden evvel ve sonra 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözlü badiaal fifmi.Çaoakkalede yapılan bütün merasim 

2 - Venedik c .. ıulusal filim miisabakasında birinciliği 
ihraz ederek Volpi kupasını kaıanan 

BiR GECENiN ISKANDALI 
Klark Gabi - Konstans Benett 

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

Pazar umuma 1 de başlar 
. .. .. . . \ ~ : . . . . 

iiyerek başkumandanlık mey
dan muharebesinin tarihçesini 
anlatacaktır. 

Müstahkem mevki komutanı 
tarafından askere bir hitabede 
bulunulduktan sonra belec!iye 
ve Halk partisi adlarına da 
birer nutuk söylenecektir. 

4 - Nutuklardan sonra ge· 
çid resmi başlayacakbr. 
Öğle vakti 21 pare top atıl

mak suretiyle bayram kutlu· 
lanacaktır. 

Bugün öğleden sonra bütün 
kıtaatı askeriye kış!alannda 

muhtelif eğlenceler tertib -ede
rek çok neıeli bir gün geçi· 
receklerdir. 

Şaraplık üzümler 
Lahisar1ur idareJi tarafından 

Bornova ·havalisindeki misket 

lizümlerinin mübayaasına de
•am edilmaktedir. f".ivat 3 ku
ruştur. idare bundan başka 

diğer şaraplık çekirdeksiz 

üzümlerin mübayaasma da de
vam etmekte ve Aldığı üzüm-

leri Şehitlerdeki fabrikada der .. 

bal şaraba tahvil eylemektedir. 

Şimdiye kadar idarece şarap
lık olara alınan çekirdeksiz 

üzüm miktan 10 bio kiloyu 
bulmuştur. 

Maliyede 
• •••• 

Kadro harici 
kalanlar 

Yeni maliye teşkilabna bir 

eylülden itibaren ıehrimizde de 

başlanacağını ve defterdarlık 
mubas1:be müdürlüğü ile vari

dat kadrolannın alikadarlara 

tebliğ olunduğunu yazmıştık. 
Milli emlak müdürlüğü ile 

defterdarlığa merbut diğer nc
retli memurlar kadrosu heniiz 
tebliğ olunmamıştır.Tebliğ edil

miş olan kadrolara naıaran 

mal'yede muhasebe ve varidat 

kısımlarında birkaç memur 
kadro harici kalmaktadırlar. 

Erat'a bugün bayram günlerine 
mahsus yemekler verilecektir. 
BU AKŞAMKi EGLENCELER 

Gece saat 20,30 da kışlada 
toplanacak olan kıtalar tara
fmdan müştereken muazzam 
bir fener alayı tertib edilecek· 
tir. Alay, konaktan hareketle 
birinci kordonu takiben Ata
türk meydanına gelerek mey
danı dolaşacaktır. 

Dönüşte lsmetpaşa bulvarı, 

Mezerhkbaşı, Kemeraltı cad
desini takip edecek 

0

Ve Karan
tinadaki Askeri merkez husta
nesine kadar gidecek ve dö
niifte alaya hitam 'l'erilecektir. 

Şild maçları 
C. H. Partisinin şiJd maç

larına bu R"ilD başlanacaktır. 
Teşvik mahiyetinde olan bu 
maçlar ölü mevsimden lik mev
simiae girerken sporcular için 
bazırhk mahiyetini haizdir. 

Bugün ilk maç, fikstür mu
cibince K. S. K. - Burnava 
takımları arasında yapılacak-

tır. Bu maçın hakemleri Fehmi 
( Altay ), Mustafa ( Albnordu) 
dur· ... -
Kız kendisi kaçnnş 
Seydiköyün "Atıfbey,. ma

hallesinde Tımraşh Mustafanın 
on dört yaşındaki kızıom, kapı 

• kırılmak suretile kaçırıldığı ya
aılmıştı. A. Akaydın İmzasiJe 
aldığımız bir mektupta kızın 
922 doğumlu olduğu ve bir 
yıl evvel nişanlanmış bulunduğu, 
babasının nişanı zorla boımak 
istemiş olması ilzerine kızın 
kaçmıı olduğu ve keyfiyetin 

• zabıtaca tenevvür ettiği bildi· 
riliyor. 

Tirede 
Etnograllya mUz&si 
4 eyıOlda açıhyor . 
Tire ve civarında bulunan 

bütün antikiteler Halkevi müze 
kolunun çalışmasiyle Aydın 
oğullarma ait Yahşi bey cad
desinde toplanılarak Etnoğraf· 
ya müzesi vücuda getirildiğin
den 4 eylfıl 936 cuma günü 
saat 16 da açılma töreni yapı
lacaktır. 

En mühim ihracat maddele
rimizden kuru üzümler bir yıl 
öncesine karşı miktarca tekrar 
6000 kental, yani 600.000 kilo 
artmış, değerce ise bilakis 
400.000 mark kadar azalmıştır. 
Bu vaziyet tabii kuru üzüm 
fiatlarının bir yıl öncesine karşı 
daha düşük bulunmasının tabii 
bir neticesidir. Ancak Türkiye
nin A!manyaya yapılan genel 
ithalattaki hissesi yüzde 73 e 
çıkmıştır. 

1936 yılının ilk yarısında 

Türkiyeden incir ithalatı gerek 
değerce, gerekse mıktarca 

azalmıştır. Ancak Almanyanın 

genel ithalatı dahi azaldığın

dan Türkiyenin genel ithalatta
ki hissesi mıkdarca yüzde 66 
dan 73 e, değerce ise 64 
den 70 e çakmıştır. 

iN C IRLERIM iZ 
Hamburg incir piyasası dur• 

gunluğunu maalesef bu hafta 
dahi muhafaza etmiştir. Eski 

üründen muameleler mahdud 
bulunduğu gibi, yeni rekolte 
üzerinden dahi söylemeğe de-

ğer işler olmadığı bildirilmek· 
tedir. Bilhassa eUerinde 1935 
rekoltesinden çokça mal bulu· 
nan evler yeni incirlere önemli 
alaka ııöstermektedirler. Umu· 

mı vaziyetin bu suretle görü
nüşü bakımından incirlerimize 
başka piyualarda sürüm temini 
için Türkiye' ce bazı tedbirler 
alınması tavsiyeye çok şayan 

görülmektedir. 
1936 rekoltesinin miktan 

hakkında henüz doğru sayıla

bilecek tahminler yapılamaması 
dahi piyasayı ihtiyatkar dav
ranmaya seyketmektedir.Fiyat
lara gelince; tanınmış bir ev 
tarafından 1930 rekoltesi için 
yapılan teklifler miisaiddir. .......... ~ 

Çakı ile yaralamış 
Kabasoğan sakağında kömür 

satan kastomonili Mehmet ile 
lzmirli Mehmet bir cam karma 
meselesinden kavga etmişier 
Kastamonili Mehmet, diğer 
Mehmedi çakı ile yaralamıştır. 

Şimdiye kadar lzmlrde 

• 
görUlmemlf mUthlf bir 

uar S 1 RK 
Arsıulusal 9 eylul Fuarı münasebetile Kültürparkta bütün dünyaca tanınmış 

KLUKEFSi SiRKI 
Fuarın resmi küşadından 

itibaren : 

g:m 

KLUKEFSi SiRKI 

büyük 

trenle Köstenceye ve oradan 6000 tonluk hususi bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 
--~---------------------------------~------------------------------------~~ 

KLUKEFSi S I• R K J 40 büyük vagorıdan ibaret olup 100 adet muh
telif vahşi hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk 

ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan milrekkeptir. 
. . - - ' . 

Denizli 
lzmir Fuvarına 
hazırlanıyor 

Denizli, 28 (Özel) - Arsı- · 
ulasal lzmir 1936 sergisine iş
tirak için hummalı bir faaliyet ' 
vardır. Sergi yerinde 80 metre 
murabbaı bir saba üzerinde 
2200 lira sarfiyle gayet güzel 
bir pavyon yapılmaktadır. Mem· 
leketin toprak mahsulleri ile 
küçük san'atları madenleri do
kunmaları, fabrikalar mamulatı 
ve sairesi bu pavyonda teşhir 
edilecektir. Başta ilbay Ekrem 
Engür olmak üzere ticaret odası 
ve memleketin ileri gelen tüc
car ve esnafı bu işle çok uğ
raşmakta ve teşhir edilecek 
malların tasnifiyle mesgul ol
maktadır. 

DiL BAYRAMI 
Dil bayramı ilimizde gayet 

parlak bir şekilde kutlulan-
miştır. Törene 24-8-936 günü 
saat 13,30 da halkevinde Lise 
öğretmenlerinden Şevket Acu· 
nun bir söylevi ile başlanmış ve 
kurultayın açılış töreni radyo 
ile dinlenmiş ve ve tertib edi
len alay caddeleri dolaşmış, 
öğretmenler kurolu önünde 
gfüıteriler yapılm~ş, türlü ulusal 
oyunlar oynanmış ve şarkılar 
söylenmiştir. Saat 18 de Lise 
edebiyat öğretmeni Ekremin 
alay bahçesindeki Türk dili 
hakkındaki söylevi <linlenmiş 

ve eğlenceler terlib edilerek 
eyi bir gün geçirilmiştir. Bay
ram geceli gündü7.lü üç gün 
sürecek ve dil devrimimize la
yık olduğu şekilde kutJulana
cakhr. 

BiR TEFTiŞ 
ilbay Ekrem Eugür hallun 

ihtiyaçlarım yakından görmek 
ve dinlemek üzere bu hafta 

Tavas ve Çal ilçesinde araştır
ma ve._iaceleme!Mde b&alwıaıak 
dönmüş erdi • ...... 
Zabıta haberleri: 

Tombalacllar 
F evzipaşa bulvarında Mustafa 

oğlu lbrahim ile işsiz Abnıed 
oğlu Osman tedarik ettikl~ri 

numaralı mukavva parçalariyle 
tombala çektiklerinden yaka
lanmışlardır. 

Yangın batlangıcı 
Doktor Hulusi caddesinin 

~rka kısmındaki boı ar.aya 

atıhıuş olan süprüntü ve bot 
çuvallar ateş almıı ve yetifea 

itfaiye tarafından büyümesine 
meydan verilmeden söndürül
müştür: 

Bir kaza 
Ali oğlu lsmail, arabasiyle 

getirdiği kömürü Şaphane so
kağında tüccardan Krispinin 
mağazası önünde boşaltmakta 
iken y(ıldan gelib geçenlere 
mani olmamak için Abdullah 
adında biriyle arabayı yaa ta
rafa çekerlerken Abdollabsn 
eli duvar ile tekerlek arasına 
sıkı~rnış ve parmaklan ezilmiş
tir. Yaralı memleket hasta1te
sine kaldmlm1şt1r. 

Yağh müfteri 
Sürmeli sokağında Şamlı 

Aliyenin umuhanesine giden 
Mehmedoğlu Bahaeddin Hafi· 
zenin odasına girerek sandık
tan il<i ipekli kadm elbisesi, 
bir yün ceket ve bir ipekli 
kadın çamaşırı çaldığından ya· 
kalanmışhr. 

Çuval hırsızı 

Gazi bulvannda üzüm tüc:· 
carı llya Bencuyanın dükka
nından beş dane boş çuval 
çalan Abdi oğlu Himmet ka
çarken yakalanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Avukatlar kanunu 
Ankara 29 (Yeni Asır) -

Son şeklini alan avukatlar ka
nunu mütalealan alınmak üzere 
bakanlıklara gönderibaiflir. 



için yük alacaktır. S. A. Royale Honsrroise de Na-
BIRKALAND motlrll 14 ey- viption Danubienne- Maritime 

lülde beklenmekte oJap Rot- Badapest 
terdam, Hamburg, Bremea, Co- SZEGED motar& aiuıtoı 
penbage, Dantzig, Gdynia, nihayetine dojTu beklenmek-
Gotebarg, Oslo ve lıkandinaY- tedir, Belsrrad, NoYisat, Buda

pest, BratialaYa Vivena Ye Lim 
ya limantan için ylk alacakbr. için Jllk lcabal edecektir. 

HEMLEND motlril 29 ey- ~ 
lülde Rotterdam - Hambarg - Se"ice Maritime Roamain 
Bremen - Dantzig - Gdynia- DUROSTOR vapuru 2 ey-
Goteburg • Oalo " bkudi- IOlde bekleniyor. KiSstence, Su-
navya timaalan içia yllk ala- lina, Galatz Ye Galatz aktar-
cakbr. ma• olarak Belgrat, No•isad, 

Komanao, Badape•t. V;yena 
EGLUGA POLSKA Ye Linz için yllk kabul ede-

LEV ANT motlrl 1 eyi Gide cektir. 
gelip 5 eylOlde AnYen. Rot- ~-•--•~•--4•••...,.-
ter.1 __ • Amsterdam ve Hım· Va.,...,_ m•leri, ••'-• 

-~...,,.ıtrQllUl'2""'"-naılllilllllrr'l~~11r~ .......... ::.--1......uı~·..,.~·L,...;.• •lwa tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhGde ai
ritilmez. cakbr. 

SARMCJA motörn 20 ey
lülde gelip Dunkerk, Anver" 
Daatzig ve Gd1nia limanlan 
içia ynk alacaktır. 

Daha Fazla tafailit için ikinci 
kordonda T abmil ye Tabliye 
binau arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentabğma 
mlracaat edilmesi rica olunur. 
Navlualardaki ve hareket ta
rihlerindeki d~kliklerden 
acenta gesuJiyet kabal etmez. 

Telefon: 2004-200S-2663 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Zee 6 Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 1 

Hususi muallim 
.. 1 

ikmale kalan ilk •• orta 
mektep talebeleri dratle im
tihana baarlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tayaJet salonuna 
(l.M) rumuzile mlracaatlan. 

• •I 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TiJkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
:il 

Bergama Belediyesinden: 
Her .ı:ne çalapnası mutat olan Bergama H11yvaı: Pawayırı bu 

sene de 14-9-36 da açılacağı ve umumunun istirahatının müem· 
mea bulundujıa ilAn o!uaur. 

23-30 103 (1751) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan annıza pamuk çekirdeğini olduğa gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayımz. 

Turan faorikalan, ylzde kırk bet mevadı gıdaiye1i haiz 
kabağa çıkarafmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde klspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayyanlannıza ( Ôk&z bap ) markah Taran mamulatı 
kilıpe yedirerek onlann pyanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin Yerdiği ıütün fazla 
mikdarda çoğalcbğuu gireceluiaiz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
malib lzmir Ye cİ••n umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. He..Wye müracaat edıoiz. 

Posta kutusu No. 224 
T elefoa - Lımir 3465 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa bıısalın muhitimizde tecrilbe ile sabit olu 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU llıcalan 
Faall1ettedlr 

Her tiri& istirahat meYcattar. Mlkemmel otel, Lokanta 
gaıino bullsa her tirli ihtiyaç Ye konfor Yardar. Banyolarda 
bol bahçecik ıaya bulunur. Banyo idaresinin baıaıl otomo-
bili Salihli iıtuyonunda emre amadedir. Her aileye mllsta· 
kil oda verilir. 

Fi7atlar : Banyo dahil olmak ilzere insan batına otd de 
karyola 100 - 7S diğer kısımlarda gene insan ba,ına ) atak· 
•z 1 in.-.i 50, ikinci 40, lçllncl 30 kuruıtur. 

MDatecirleri : 
Kemahll Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

Devlet demiryollar!ndan: 
Afyon - Karakuyu • Alsancak ve Afyon-Karakuyu • laparta ve 

şubeleri ara11nda işliyen yolca katarlarının vakh hareket aaatları 
1-9-936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelere göre 
haftada d6rt defa Alsancak-Karakuyu tarikiyle Afyona gelecek 
ve Afyondan hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya 
katarlariyle buluıacaklardır. Yine haftada üç defa Aydından 
Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyoa·Eıkitehir arasında işliyen 205/206 yolcu 
katarları 1·9-9.36 tarihinden itibaren haftada alh g&ne çıkarıla
caklardır. Fazla izahat içia iatasyonlara mllraca•t edilmesi ilin 
oluna!'. 177 (1781) 

Pariı fakültesinden dıplomall 

oı, tablplerl 

Muzalter Eroğul 

Kental Çetinda14 
Htfta ..,.1111 .... n fatJD 

sNt .. k .. q .. .,.,.k 
l!eyler - Null)MI zade 5. fl 
numralı muayenehanelerinde 
kQıW ~IMr!w, 

r~ıefı.; 3921 
C..- Y• ea~ B.&en 10 a 

kadar me~et hastanesinde 

şaltacaktrr. 
NOT : Vürut tarilı1eri, Ya

parlann isimleri ye navJan lc
retlerinin değişikliklerinden me 
suJiyet kabul edilmez. 

İ Çarpıntı 
1 titreme 
1 baygınlığa l birebirdir 
1 

1 M. Depo . 

HükUmet 
sırası 

Fuvar için gelen 
lzmirin ıaym misafirleri 

Gazel hmtrt 'gGnltlnlz, gac:liaiz belki 
de sevdiniz •• 

lımirin bir tJİ emefhmdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

llerked Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı kötelİ 

tüyük Hilal Eczanesi 
bmirden g&tnrnlecek en ıık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hilll eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi ylr&yen bir 
müessese olmuş, kokuculak Ale-
mını şaşırtmıı bulunmaktadar. 

Hilil eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
itindeki ciddiyeti, kolonyaJaranı 

lzmirlilere sorunuz. 

iLAN 
Denizli orman direktör.öğünden: 

1 - Denizli ilinde Aapayam ilçesinde hudutları şartnamede 
yazılı bozdağ devlet ormanından No.lanmış ve &lçtUmüı 6616 
metre m;kAba muadil (4797) adet N.lı devrik çam ağacı yirmi 
bir gün miiddetle arttırmaya konulmllflur. 

2 - Arbrma 16-9-936 Çarpmba günii saat on bqte kapalı 
zarf usuliyle Denizli orman miidllrlOjüode yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikib muhammen bedeli 235 
kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır. 
S - Şartname ve mukavele projesini g6rmek ietiyenlerin ba 

müddet içinde her gün orman müdOrlüğüne ve Ankarada orman 
umunı müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

29-30-1-2-3-4-S-6 181 (1774) 
•• 
Odemiş Şarbaylığından: 

4320 lira 83 kurut muhammen kıymetli ekin loncası (demir artü) 
açık eksiltmeye konulmu~tur. ihale 14 9-936 tarihie rastlaya11 
pazartesi gtlnil saat 15 de yapılacaktar. Fazla ma'6mat almak 
isteyenlerin aray batkanh;ma miiracaat eylemeleri ilin olunur. 

30-1- 2 188 (1784) 



Sahife 10 YENi ASIR 

Altıncı lzmir Fuarı tam bir mükemmeliyettedir 

z o 
• r 

iktisat vekileti erkinı bugün geliyor. Fuar hazırlıkları 
tamam.landı. Başvekile diğer vekiller refakat edecek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Berutta bir gazete lzmir Fuarı ve reis Dr. Behcet Uz hakkında takdirkar cümleler kullanıyor. 

Dün Türkofis lzmi.- şubesinin 
telefonla aldığı malii.nata göre 
Türkofis reisi Doktor Mecdet 
Alkın şehrimize gelmek üzere 

olan DenizyolJarı işletme ida
resının Karadeniz vapuriyle 
birçok ziyaretciJer ve 'ekspo
zanlar da geleceklerdir. 

İzmir Ftıarımn büyük kapısında son Jıazulıklar 

dün Istanbuldan hareket et- BAŞVEKiL GELiYOR 
miştir. Doktor Mecdet'e Tür- Salı günü denizyolları işlet· 
kofis erkanmdan diğer bazı me idaresinin lzmir vaparu 
zevat ta refakat etmektedir. hususi olarak şehrimize gele-
Ofis reisi Fuvarın açılışında celc ve törene riyaset edecek 
bulunacak ve müteakıben şeh· olan başbakanımız ismet lnönü 
rimizde iktisadi bazı tetkikler ile vekilleı·den bazılarını ve 
yapacaktır. ziyaretçileri getirecektir. Vapur 

SON HAZIRLIKLAR saat 2de limanımıza gelecek ve 
Arsıulusal lzmir fuvaranın 

hazırlıkları tamamen denecek 

9ekilde bitmiştir. Devletler pav
yonları ile resmi mtiesseseler 

pavyonlarının eşyalarmm tanzi
mine başlanmıştır. 

Fuvar dahilindeki bütün yol
lardan silindir geçirilmiş ve toz 
toprak kalkmasına mani olun
muştur. 

Fuar gazinosu önünde inşa 
edilmiş olan büyük havuzun 

renkli su ftşkırtma tecrübeleri 
evvelki akşam yapılmış ve tam 

bir muvaffakıyet elde edilmiştir. 

DAVETiYELER 
GÖNDERiLDi 

Fuar komitesi başkanlığı fua
rın açılma töreni için daveti
yeler göndermiştir. Bugün Is· 
tanbuldan limanımıza gelecek 

F!ıarda lıa va 
ve ayni gün saat 21 de lstan· 
bula dönecektir. Haber alındı· 
ğına göre, Başbakan ismet 
lnönü ile refakatlerinde gele
cek olan vekiJlerimiz de aynı 

vapurla 
lerdir. 

lstanbula 

• • • 

dönecek-

BiR GAZETENiN YAZISI 
Beratta {ıkan 

YILDJZ gazetesi
mn 24 Ağustos 

936 taıilı ve 83 
sa~·ılı nüshasın-

dan: 

hareketleri ve dönmek bilmez 
bir irade ile ilerleme faali
yetleri yapıJdığıni bUyiık bir 
bayranhkla görüyoruz. Fakat 

bizim bu görüş
lerimiz ya!..:m
dan yapılan 

ve derinliğine 
nüfuz edilme-

Beyne!mi 1 e 1 yen umumi ~ve 
altıncı lzmir sathi bir müşa· 
panayırı Eyhi- bededen başka 
lün ilk günü,lz- bir şey olama-
mirin KüJtür- maktadır. 
park denilen Izmir pana-
yeni sahasında yırı mümasil 
Başbakan Is- garb ve Avrupa 
met lnönünün sergilerinden 
ve bir çok ve- hiçbir bakım-
k!llerin buzu- dan aşağı kal-
riyle büyük bir maması ve bil-
merasimle açı- hassa Türk in-

lacakdır. lzmir Fuarını kıymetli çaiışma/(Uiy/e kıJabmın ikti-
HerJ.ıene in- y~kseltetı belediye reisimü: sadiyat alemin-

kilib & Türkiye- Dr. Behcet Uz de attığı biiyilk 
ıinde yeni yeni muvaffakiyet adımları tamamen ve t:anh 

ile bezenen bu serginin altı olarak göstermesi dolayısiyle 
yılhk bir te~rübe ve tetkikin Türkiye hakkındaki hayranlık 

verdiği derin bir salahiyet ve duygulanmızm bir kaç misli 
kudretle Arsıulusal sergiler artmasına vesile olacaktır. 

arasında, bu sene, en müstesna Panayırın mükemmeliyeti için 

gazı pavyonu 
bir mevkii temin edeceğin-
den şüphemiz olmamalıdır. 

Atatftrk Türkiyesinde her 
sahada olduğu gibi, iktisadiyat 
meydanında da geniş kalkınma 

sarf edilen 
paylaşmak 

............................................................................................................•........................................ ~._. ........................ . 

Iran' da kültür seferberliği 

T ransiranyen hattında 
büyük faaliyet vardır 

lran dil akadeınisi A rahca sözleri 
lran dilinden ~:ıkarıyor 

Tahran, 25 (Hus'Jsi muha
birimizden) - Geçenlerde bil· 
dirdiğim gibi memleketin her 
tarafında bir kültür Sf'ferberlij?i 
başlamıştır. Kadın ve erkek 
okuyup yazmak bilmiyen bü· 
yüklerin geceleri devam ede
bilecekleri gece mektep'.eri fa-
aliyete başlamışlardır. 

lranm maarifcilikten yetişme 
genç ve değerli Maarif nazırı 
bay Hikmet memleket dahilin
de mütemadiyen dolaşmakta, 

yeni mekteblerin açılma mera
simini yapmaktadır. 

IRANDA ÇAY 
Iranda çok sarfolunan ve 

büyük bir kısmı Hindistan ve 

çinden getirilen çayı memle
kette yetiştirmek içın sene!er
denberi Gey!anda d~vam eden 
çalışmaların semereleri iktitaf 
edilmaktedir. 

lRANTUR 
Son senelerde ecne ı i seyyah

Jar lrana çok geldiklerinden 

lranda Turizmi kolaylaştırmak 

için lrantur adlı ve bir milyon 

Riyal sermayeli bir şirket ku
ru!rnu!fur. 

TRANSIRANYEN HATTI 
Transiranyen namı verilen 

demiryo~u üzerinde binlerce 
amele ve mühendis hararetle 
in şaat faaliyetine devam et-

7 (1/lfflll 'da Vf'llİ p11Sllllll' bt!lllSl 

mektedirler. Grce 'eri pıojek- IRANDA DILCILlK 
törlerle ça'ışılmaktadır. j lraom pek mühim şahsiyet-

lerinden biri olan Akay Hasan 
IRANDA iSTiHSAL Vüsukun riyasetinde ve Ferhen· 

Memleketin her köşesinden k d k gistan adlı dil a a emisi ara-
ge1en haberlerde başta buğday, riyle bir çok arapça kelimele~ 
tütün, pamuk, -çay, pirinç ve rin esasen rnevcud Farsca mu-
saıre olmak üzere bu sene kabilleriııin kulJanılması dev-
bütün mahsulün kalite itibarile letçe tamim şeklinde her tarafa 
iyi ve bol olduğu ve çok mü- bildirilmiştir. 
said fiyatladarla satıldığı anla- Bir müddettenberi takib olu-
şılmaktadar. nan usul ile ecnebi memleket-

hizmet ve değerli külfeti bu
raya kaydetmek de lizerimize 
dilşen bir hurmet ve minnet 
borcudur. 

battı bulunmadığı için telefon 
işleri pratik bir şekilde yapı
lacaktır. Şirket fuara iştirak 
eden ekspozanlarla fuarı ziya-

Panaı1ırda iş Bankası pavJ•onu 

lzmirin muhterem belediye ret edenlerin lstanbul ve An~ 
ve Fuar komitesi başkanı Dr. kara ile kolayca görüşmelerini 
Behcet Uz sergi münasebetiyle temin etmiştir. lstanbul ve An-
memlekete gelecek turist ve kara ile görüşecek olanların 
yolcuların panayıra iştirak adresleri tesbit edilecek ve 

edecek ekRpozanların muhte- telefon şirketi memurlara ali· 
irlerin elinde J[almaması için adarlara kcmli.leri.nin aranıl-

ıayan hayret tedbirler almıştır. dığım haber verecektir. 
Şimdiden otel, lokanta ve Bu suretle aranılan derhal 

fuardaki santrala müracaat 

mada şsyao s6zlerine bakılırsa 
lzmir panayırı bu sene hariç· 
ten ve dahilden 200.000 ziya

retçinin ğelmesini temin ede
cektir. Alınan tertibat bu ka-

dar büyük bir yekunun izmir

de hiç bir zahmet ve sıkıntı 

çekmedeP ve her türlü huzur 

ve istirahat imkanlarını bahşe

decek bir şekilde güzel vakıt 

geçirmelerine müsaade ede
cektir.,, 

~ .. ,,. 
TELEFON İŞLERi 

Kültürparkta fazla telefon 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerde tah.'iil gören lranlı tale
benin diplomaları Tahranda 

yüksek Maarif Şurasınca tetkik 
ve ilmi kıymet ve dereceleri 
tasdik olunmaktadır. 

TEBRIZDE ZELZELE 
T ebrizde yer altından gelen 

müthiş bir sesi müteakib kuv
vetli bir h~reketiarz olmuştur. 
Nüfusça zayiat olmamışsa da 
maddi hasaratı mucib olmuştur. 

ederek mükaleme istiyecektir. 
Bu suretle, ancak tek hat üze
rinden görüşme imkanı hasıl 
olmuştur. Bundan başka tele· 
fon şirketi tarafından şehrin 
muhtelif yerlerine muhabere 
köşkleri konulmuştur. 

ZIY ARETÇILER GSLIYOR 
Dün akşamki trenlerle mem

leketin muhtelif yer!erinden 
kalabalık ziyaretçi grubları 
gelmiye başlamıştır. Otellerde 
gözleri çelen bir kalabablc 
başlamıştır. Her tedbiri vak· 
tında alan değerli Belediye 
Reisimiz otellere gelenleri mun· 
tazam bir şekilde kontrol et• 
mektedir. Ziyaretçilerden fazla 
para alınmasma meydan veril
miyecektir. 

.......................................... 

SiRK 
Dün Köstenceden 

yola çıktı 
lstanbul 29 (Yeni Asır) -

Arsıulusal lzmir panayırı mU
nasebetiye şehrinize celbedile· 

cek olan Sirk bugiin hususi bir 
vapurla Köstence limanından 

hareket etmiştir. Sirkı hamil 
olan vapur doğru lzmire gide• 

cektir. Sirk zengin bir kadro 
ile yola çıkmıştır. 

' • .,, • 1 •• 

110 
Man1alı koşu 

Rokoru yeniden egale 
edildi 

Oslo 28 (A.A) - Amerika!. 
allet Forest 110 metrelik ma
nialı koşu rekorunu bu mesa
feyi 13,7110 saniyede katetmek 
suretiyle kırmıştır. 



ao aıustos 1ea• 

Sa Majeste Sekizinci Edvard 

Dolmabahçe sarayında 
Atatürkle görüşecekler ı 

lstanbul, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - lngiliz Kralı Sa Ma
jeste sekizinci Edvard Cuma sabahı Nahlin yatile Istanbulu 
ıereflendirc?ceklerdir. 

Kralın yatı Dolmabahçe sarayı önünde demirleyecektir. Sa 
Majeste sezinci Edvard yatından doğruca Dolmabahçe sarayına 
çıkacak ve sarayın nhbmında kendilerine muntazır bufunan 
Curnur başkanımız Atatürkle Başvekil ismet lnönü ve hükumet 
erkanı tarafından karşılanacaklardır. 

Dost lngiliz milletinin büyük hükümdarı sarayda Büyük i?nde~ 
rimizle görüşeceklerdir. Sa Majestenin lstanbulda kalacakları 
milddet zarfında müzelerimizi ve müıe haline ifra2' edilmiş olan 
Ayasofyayı ziyaret edecekleri kuvvdle tahmin edilmektedir. 

Belgrad, 29 (Ö.R) - Sa Majeste sekzinci Edvardın Pireden 
hareket ettikten ısonra Sakız adasına da uğrıyacaklarını Yunan 
gazeteleri bal:er vni)crlar. 

••••• 
Türk - Mısır dostluk paktı 

Nahas paşa IStanbul ve 
Ankarayı ziyaret edecek 

lstanbul 29 (Yeni Asır) - Londradan gelen haberlerde Tür
kiye ve Mısır hükumetleri arasmda yirmi beş se'lelik bir dost
luk paktı yapılacaktır. Bu maksatla müzak~relere pek yakında 

başlanacağı tahmin edilmektedir. Şehrimizdeki Mısır mabafilinde 
Mısır başvekili Nahas paşanın Avrupadaki temaslarından sonra 
Viyana tarikiyle Istanbula geleceği ve Ankaraya uğrıyarak bu
rada mühim görüşmelerde bulunacağı bildiriliyor. Aynı mahafilin 
söylediklerine göre Nahas paşa Ankaradan Toros Ekspresiyle 
Mısıra dönecektir. 

Kamutay heyeti Çanakkalede 

Şehitliğe tunçtan bir 
çelenk koyacaklardır 

lstanbul, 29 ( Yeni Asır ) - Sakarya, Dumlupınar, lnönü şe
hidliklerine çelenkler bırakan Kamutay Heyeti sabah Edirnekapı 

t=-".-..==~ .. awı· u.
0 j iai ziyare e ere OTaya da amutay namına ,ı,ir çelenk 

koymuştur. Heyet erkanından General Naci burada hararetli 
bir nutuk söyliyerek şehidlerimizin mübarek hatıralarını saygı 
ve şükranla yadetmiştir. 

Kamutay Heyeti akşam Çanakkaleye hareket etti. Orada Ça
nakkalenin müdafaHsı uğrunda kanlarını akıtan adsız şehidJerin 
mezarlarına tunçtan bir çelenk koyacaktır. 

••••• 
Mısırla lngiltert: arasında 

Süveyşin müdafaası için 
bir ittifak paktı 

Istanbul, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - lngiliz-Mısır anlaş
masından sonra lngiltere ile Mısır hükumeti arasında Süveyşin 
mlldafaası için bir ittifak paktı yapılacağı haberleri Londra 
matbuatında ehemmiyetle tekrar ediliyor. 

Londra, 28 (A.A) - logiliz-Mısır muahedenamesioin başlıca 
askeri maddesi Ingiliz askerlerinin tedrici surette çekileceğini 
derpiş etmektedir. Bu yirmi yıl sona erer ermez Mısırla lngil· 
tere arasında zuhur edecek bütün ihtilaflar beynelmilel salahi
yetli bir organizme havale edilecektir. 

Diğer taraftan Mısırlılar istedikleri gibi Sudanı tamamiyle kendi 
kontrolleri altında bulundurmak arzularını yerine getirememişler
dir. Yalnız bu kontrola iştirakleri nisbeti daha ziyade genişle
tilmiştir. Bilhassa mahalli zabıta vesaire gibi tali işlerdedir. 

Amerikanın protestosu 
Madrid 29 (A.A) - Amerikanın Madrid maslahatgüzarı 

sefarete aid resmi ·bir mektubun sansör tarafından açılma
sını ispanya bükümeti nezdinde bir kere daha protesto etmiş 
ve hariciye bakanı özür dilemiştir. 

. ·~ 
TA YY fl .. RE Sineması 
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Son Telgraf Haberleri 

Mühim bir ziyaret 1 Belçika -..... 
• • • Kraliçesinin ölüm 

Fransız başvekılı, beraberınde Heryo yıldönümü 
veDelbosla Ankarayı ziyaret edecek 

Bu siyasi ziyaretin 
alakadar olduğu 

lstanh~I, 28 (Yeni Asır - Telefonla) -Alman 
matbuatı, lngiJiz kra!ı sekizinci Edvard'm Ak· 
deniz seyahatim bir tesadüf seyahatından daha 

· mühim görüyorlar. Genç kral, daha lngiliz im
paratorluğunun başına geçer geçmez. lngiliz si· 
yasetine faal hır veçhe vererak kıymetli dost
luklar elde etmeyi faydalı bulmuştur. Alman 
gazeteleri Akdenizde Yugoslavyamn ve bu 
devJetin bağlandığı siyasi blokun, lngiliz dost
luğuyla bir kat daha kuvvetleneceiini ileri sü
yorJar. 

Balkanlar 
haber 

mesailiyle 
veriliyor 

lştanbul, 29 ( Yeni Asır ·Telefonla ) - Bel-

grad'dan liaber verildiğine göre Fransız başve
ki i Leon Blum, beraberinde Fransız parlamen· 

tosu reisi Heryo ve hariciye nazırı lvon Delbos 
olduğu halde sonbaharda Belgradı ve Ankarayı 

ziyaret edecektir. 
Vereme gazetesi Fransız başvekilinin seya· 

hahnın Balkanlarda Fransız menfaatiyle ve 
Balkanlar - Fransız dostluğuyla alakalı olduğunu 
yazıyor. 

ltalyan manevrası bitti 
Maviler son anda bir tecavüze girişe
rek mühim muvaff akiyet kazanmışlar 

Alman p:-opaganda nazırı Venediği ziyaret etti 

Be/çıka kıalı, müıeve11a krali(.e 
Astridin mezan başmda 

Brüksel, 29 (Ö.R) - Bütün 
Belçika, kraliçe Astridin feCi 
bir kaza neticesinde ölümünün 
yıldönümünü, ayni günün acı
larını ve matemini yaşatan bir 
şekilde hatırlamıştır. Kiliseler· 
de kraliçenin istirahatı ruhu 
için ayinler yapılmıştır. Bu sa
bah Brüksel katedralin..Je ya
pılan ayinde kral, hükumet 
erkanı, kor diplomatik hazır 

bulunmuştur. 

Orta Avrupa 
bloku hazılarnıyor 

- Baş ıaıa/ı 1 mcı salu/ede -
deki Eylfıl içinde Bertin, Viyana 
ve Peşteyi ziyaret edeceği hak
kındaki haberler de bir Orta 
Avrupa blokunun hazırlan· 
makta oJduğuna delil sayılıyor. 

BiR TEKZIB 
Viyana 29 (A.A) - Ba~ba

kan Şuşnig Avuslury:mın yeni 
bir Orta Avrupa blokuna gire· 
ceği havadisini tekzib etmiştir. 

Prag 29 (A.A) - Nasyona
list partisinin önümüzdeki Pa
zar günü için bolşeviklik aley· 
hinde tertib ettiği nümayişi 
polis yasak etmiştir. 

ita/yan marffvıaıaımcaıı bır gö111nüş POLONYA ERKANI HAR-
Roma, 29 (Ö.R) - Italyan Mussolini ve kral Viktor Ema· Roma 29 (Ö.R) - Italya pro· BiYE REiSi PARISTE 

askeri manevraları bitmiştir. nuel, La Croce kasabası ya· paganda nazırı Dino Alfierri, Varşova 29 ( A.A ) _ Leh 
Kırmızıların mütemadi muvaf1 nanda manevra sahasını gez- Alman propaganda nazırı Go ornusu b~şkumandanı general 
fakıyetlerinden ve ileri ha- diJer. Bugün altmış bin as- yelsi, birkaç gün =çin Venedikte Ridz Smigli Fransız ordu41u 
reketlerinden sonra, ric'at kerin iştirakiyle kral ve im- dinlenmeğe davet etmişti. Go- genel Kurmayı başkanı general 
ettikleri sahada mevzileri- parator Emanuelin huzurunda yeis . bu daveti kabul· ederek Gam«:linin ziyaretini iade etmek 
ni tahkime muvaffak olan bir geçid resmi yapılacaktır. bu sabah Venediğe gelmiş, bu üzere Parise hareket etmiştir. 
maviler geniş bir tecavüze gi- Mussolini ve prens Humberto şehrin resmi erkaniyle Dino Gt-neral bu seyahatın Fransız. 
rişerek k1rmızılara karşı önemli geçid resminde hazır buluna- Alfierri tarafından karşılanmış- ve Leh orduları arasmdaki bağ-
muvaffakıyetler kazandılar. caklardır. hr. ları sıklaştıracağını söylemiştir. 
•••.••••.•.•.••...••••........•.................•.......•.•................•..........••.......................•.........•.•........................•.......................•... , 

Bir heyetimiz lran'a giderek muallak lngiliz muhalifleri de ispanya işlerine 
meseleleri halledecektir müdahaleden içtinap ediyor 

lstanbul, 29 (Yeni Asır Muhabirinden) - lran'la hükumetimiz 
arasında muallak olan meseleleri görüşmek üzere Bo!u saylavı 
Cemal Hüsnü'nün riyasetinde bir heyet gelecek ay içinde 
Tahran'a hareket edecktir. 

Kudüste çetecilet içinde bomba 
bulu :ıan paketler gönderiyorlar 

Kudüs 29 (A.A) - Çetelere karıı yapılan bir ha ~ket esna
sında 12 çeteci öldürülmüştür. H~r tarafa içinde bom a bulunan 
paketler gönderilmektedir. Bütün sokaklar yahudi nümayişçileri 
ile doludur. 

işte Irak hariciye bakanının da iştirak ettiği arap komitesinin 
toplantısı böyJe bir hava içinde bugün baılamışbr. 

Londra, 28 (A.A)- ispanyanın vaziyeti treyd ünyonlarla amele 
fırkası liderlerinin son günlerde yapmış oJdukJarı toplaobJarın 
en mühimleri olan bugünlerdeki içtimalarında müzakere edilmiştir. 

Attlee riyasetinde yapılan toplantıda ılkteşrin ayında Edim· 
bourghda amele fırkasının aktedeceği kongreye icra merkezJeri 
tarafından verilecek siyaset projelerinin esasları tayin edi
lecektir. 

Zannedildiğine göre, ekseriyet ademi müdahaleye taraftaıdır. 
Ancak ufak bir ekalliyet hükümete müzabaret edilmesini iste· 
mektedir . 

Yusuf Rıza Okulu - mm Dinarlı Mehmed • Cim Londos 
Ayrıca ikil büyük filim 

1- PARİS HAYATI 
Dr. Şaht'ın Fransız - Sovyet paktının ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
(Fransızca operet) Konşita Montenegro - Maks Derly 

2 - Güldüren Gözler ~~=ı~s·~:medi 
Şiley Temple 

Her iki filim senenin en seçme ve en S?Üzel filimlerindendir 
···································~··········· Seans saatları : Dinarlı ve Cim Loudos maçı ile Paris 
Hayatı 15 - 18.20 - 21.40 . 

Güldüren GözJer 16.55 - 20.15. Cumattesi ve Pazar 
günleri saat 13 te ilave seansı vardır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiyatlar : ao - O - ISO kuruştur 

feshini istediği yalandır 
Paris, 29 (A.A) - T emps gazetesi Şah tın kendisine yaptığı 

beyanatı mevzuu bahsederek diyor ki: 
Şaht Fransa bankası direktörüne Fransız • Sovyet paktından 

bahsetmediğini ve Fransadan bunun feshini istemediğini temin 
etmiş, munhas1ran ekonomi bakımlndan beynelmilel sabadaki 
komünist propagandas.ının teh:ükelerini göstermiştir. 

Şaht sac!ece ticari meseleleri görüşmek için Parise geldiğini, 
vazifesinin ne siyasi ne de diplomatik olmadığ1D1 kat'i olarak 
söylemiştir. 

Şabt hükümet Azasından gördüiOabulden çok memnun ol
duiunu beyan etmiltir. 

Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 
iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları bayata ve ORTA 
okul tahsilıne hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLUL tarihinden 

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

S 3 (1748) 4 - ıs . ..................... ~ .............. .,,, 
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111· 80::H::b;ı;:-"ı TiJRK oıu KURULTAYIN ... J?..A KONUŞMA~AR !Atatürk, Başk mandan-
oun s;~::ı:~ Satışlar Profesör Mehmed Ali, tezinde Grek lık harbını anlatıyor. 
~ 

ÇtL Alıcıüzüm Fiat dilinin daha o ·uz asır Önce Türk Ben 8;::~=~::~::~:h~::.pta 1 
873 Alyoti bira. 8 75 11 50 d f ld h birinci ord!ı nezdine g ittim. 

düşman mevziine girmek için 
saldırdı. Bu son vaziyetten iki 
buçuk saat sonra sün~ülerimiz 
düşman göğsüne girmiş ve 
mesele hallecWmiş bu'unuyor 
idi. Ayni zamanda gece hulül 
ediyordu ve sanki zulmetileyl 

~~; ~ f~~:nıo : ~~s !! ~~ dilin en eyz a ığını iza etti ~~!;ti i::~· :d·::ı'!!h·i:~~ ::: 
340 H Alyoti 9 25 16 d t im. Oradan da dördüncü ko· 
256 Koo ittihadı 10 16 f lbrahim Necmi Dilmen ecnebi profesörlere cevap ver i lordu kumandanının yanına 
132 T De bas 6 15 12 islanbul, 29 (A .A) - Üçün- Misaller üzerinde yapılan Miladdan asırlarca evvel P la· g ittim. Vaziyet o kadar cazib 
112 s Süleymano. 10 875 11 CÜ dil kurultayının bugünkü anar z iJe müsbet netıceler gös- ton ve Epikur gibi büyük f ilo- idi ki daha ileriye kadar git-
91 J Taranto 10 13 celsesinin ikinci top1anbsında terilmiştır. iki dilde karşılaşan zoflar sözün jestle sesten doğ- mekten men'i nefsedemedim. 
76 S GomeJ 10 14 25 profesör Mehmed Ali Ağaköy kelimelarin gösterdiği fonetik duğunu tesbit etmişlerdi. İlm in (Çalköyü) yakınında bir yere 
75 A Üzümcü 10 75 12 hulasası aşağıda yazı:ı tezi farklar güneş dil teorinin bu eski esası 18 inci asırda gıttim. Burası düşmanın mevzi 

14 okudu: mantığına arzedifince hakiki meşhur Fransız filozofu Etien almak üzere bulunduğu bir yer 57 Alanyalı 9 
Otuz asır evvel Ege havza- kıyıtıet ve delaletleri anlaşılır. Eoban Dillace tarafmdan tek- idi. Oradan müşahedeme göre 55 

Alazraki : 
875 ~~ ~~ sında konuşu lan grek lehçe- Ve göründijkferi gibi ayırıcı rar edilmiş ve hatta alim işa- (Uşak) a dönen düşman kuv-

!~ ~i~:ıci lO SO 13 !ere Türk dili için ihmal edil· değil birleştirici birer vasıf ret diline Langaget Acsioo ::~e~~:k•!~:~~:.~~f:~~:pi;,r~ 
T lO 75 14 miyecek hir araştırma sahası oldukları meydana çıkar. ismini vermiştir. tahtı emrinde o:arak ( Çal-

46 lzmirli alat l l 
75 

teşkil ederse Hind Avrupa gu.. Profesör Mehmetli Abundan Dil Pisikoloğlarının Ameri· köy ) garbı da (Aydemir, 
28 Beçikçi 11 50 

12 50 
rubu için de mazisine en çok sonra araştırma 'arm sonunu ka, Afrika ve Avusluralya Adatepe, Ağaçköy ) mevki-

10 S Emin 9 nüfuz edilen dil grekçedir. şöyle izah etmiştir: En az 3() yerli kabileleri üzerinde yap· )erinin teşkil ettiği bir daire 
3453 Yekun Hind Iran sahasında beş asır- asır evvel Türkçeden grekçe- tıldarı tetkiklerde bu mühim halinde idi ve arkasını da (Kı· 

586 Eski yekün dan fazla geriye gidilemediği ye bir çok kelimelerle beraber esasın doğruluğunu meydana zıltaş) deresine vermişti.Birinci 
4039 Umumi yekun latincenin ancak 22 asırdanberi medeni mefhumların o zamanki çıkarmışlardır. ordu kıtaatı bu daireyi şarktan 

incir tanındığı halde attık lehçesi fonet zmalarmı tayin etmek BRUGLlN'IN ve cenuptan sarmış bulunu-
Çu. Alıcı Fiat loniyen diya letleri miladden 6 grekçenin im 'a kaidelerini ve MÜŞAHEDELERi yordu. ikinci ordu şimalden 
1599 Tütsü incir şir. 6 50 12 asır önceye kadar çı k maktadır. iki dilde yer a an mütenazır MP.sela Levi Bruglinin bu hu- (Çalköy, Şaskpınar) dan ve 

255 Y İ Talat 8 375 8 50 En eski metinleri olan nordik sözlerin semantik değişmeler sustaki izahı şöyledir: onun daha garbından düşmam 
214 Ş Remzi 8 75 9 25 ise rniladdan önce 17 ci asır- asağ gözönünde tut_ınak saye- Bu jest dilinin büyük bir sarmış bulunuyordu. Süvarile-

k k k d G k s inde mümkün olabilir. gramerı bile yazı'?,bilir. Bu di· rimize de oradan bu ~ hatC:t ha· 140 Ş Riza Halef 1 15 11 dan yu arı çı ma ta ır. re - reketini vücuda getirmış olan 
100 E Roditi 7 77 12 çenin bu eskiliR'i yanınJa bir Bu suretle güneş dil teori- lin zen2"inHği hakkında bir fi. 

h · d h · s inin verd ig-i örneklere tevafuk k. b·t k . . I kıt'alarla beraber sıkıştırma 66 F Paker 8 8 ususıyeti e ep aynı yazı ve ır vere ı me ıçın ya nız şunu hareketi emrolundu. Arhk hiç 
8 50 11 imlayı muhafaza etmesidir. ettiği görü ür. söyliyelim ki, birbirinin se!!İ 

55 M J Taranto T H d A d'I IBRAHIM HA~ •"ININ TEZi bir şeyden içlinaba lüzum kal-50 B Franko 8 50 8 50 ürkçenin in vrupa ı ·vı dilinden hiçbir kelime bile an- mamıştı. 
7 11 50 ailesi için ve bu arada grekçe Bundan sonra lsmail Hami Jamıyan ya 'nız iki ayrı kabi-

49 S Süleymano b l k D d t · · k d B 
ile olan münase et eri artı anışmen ezını 0 u u. u leye mensub iki kişi bir araya 

31 H Şeşbeş 11 50 11 50 m5sbet hakikatlar arasına tezin hülasası şudur : gelince bir takım el baş ve 
2569 Yekfın geçmiş bulunuyor. Takım ta· Güneş ciil sisteminde birden ayak hareketlerile tam aiti 

16661 Eski yekün kım Türkçe temlerin hatta bire göze çarpmıyan öyle mü- saat hiç durmadan birbirlerile 
19220 Umumı yekun epicede gramatikal şekil'erin him noktalar vardır ki bunlar konuşmaktadırlar. 

Zahire grekçede bulunması şüphesiz ilimle tesbit edilecektir. Çok En son tetkiklere göre, ses 
Çu. Cinsi Fiyat ehemmiyetli bir vakıadır. Grek- müeyyidelerle tevsik olunabi- d li jest di linin tabii bir neti-
164 Arpa 3 625 3 6251 çede bize birçok mefhumların lir. Mesela inııanların sesle ko· cesidir. Çünkü insan jesti yal· 

14 Kumdarı 5 375 S 375 Türkçe ifadesini otuz asırhk nuşmağa baş1amadan evvel bir nız elJe değil, ağız 'a da yapar. 
50 balye pamuk43 75 43 75 bir zamanın ötesinde görmek işaret dili kullanmış olduk'arma Fakat ağızla jest yapılırken 

# ' imkanını veriyor. ait olan esası ve konuşma di- ciğerlerden gelen bu gamla 
Ticarethane ve fabrika Bu cihetten dilimizin fizomo· linin ilk devirlerinden fiilin ağız arasındaki boşluklara gi· 

sahiplerine lojik önemi büyüktür. Grekçe- tasrif edilmeden kullanıldığına rib çıkmakta olduğu için ses 
Ticarethane ve fabrikaların nin""'lm A e'ksikiiği bize Türkçe ait olan esas böyledir. denilen hadise fiziyolojik bir 

eldeki mevcud müşterilerinin kelimelerin 0 zamanki fonetiz- YENi ESAS netice olarak hasıl olmaktadır. 
idamesine ve bunlara ilaveten malar hakkında nisbi de olsa lsmail Hami Danı~ endin lsmail Hami Danışmend bun· 
yeni müşteri teminine yara· bir fikir verecektir, esası bu iki esasa ayulmakta dan sonra tezinin ikinci kıs-
yan ve günden güne satıcı- GREKÇENIN TEMELLERi evveli işaret dihn ve on~:ın son· mma geçerek tarifsiz fiil mese-
larm (Salesman) yerini tut- Güneş dil teorisinin salim ra da tarifsiz dil meselelerini lelerini izah etti. Ve hulasa 
makta olan satış mektupları bir disiplin altına alındığı tetkik etmektedir, işaret diline len dedi ki: 

(Sales letters) ile ticaret ale- grekçe eski ve bol metinleriyle ait o 1an birinci kısımda ilk T ARiFSiZ FiiLLER 
mindeki diğer bilumum mu- işe yarar bir destek hizmeti menşei şu üç esasa ayrılmak- Güneş • Dil tahlilleri onu-

b·ı· B h d b t d müze menşe devrine aid bir ha beratın (Business Corres- göre ı ır. u sa a a azı araş- a ır: 

1 f - b 1 F'k · l z ~ 1 takım tarifsiz fiiller çıkarmak-pondence) modern metodlarla tırma ar yapan pro e!'or u - ı rı yanı mana ı 
tanzim ve tahririni Amerika misallerin verdiği neticeleri Jestlerle ifade eden özsüz tadır. Bu fiiller iptidai birer 
üniversitesinde tahsil eden şöyle tesbit etti : işaret devri. mastar şeklindedir. Bu mastar-
ve bu mubaberah Türkçe ve Birçok misallerle grekçe l..e- 2 - Çok basit ve iptidai tarlar da şehsi sıga ve 

limelerin başında bir gurub birkaç manalı sözlerle karışık cinsiyet gösteren eklenti ve lngilizce lisanlarında büyük 
unsuru vaziyetinde gördüğü· manasız jestlerden mürekkep hususiyetler yoktur. 

bir vukuf ve ehliyetle idare- müz konsominio Türkçe ile sözlü işaret devri. Semantik iJminin mucidi sa-
ye muktedir bulunan bir genç yapılacak mukayeselerde mua· 3 - Eski manalı jestlerin yılan Fransız alimi Mişel Breal 
ticarethane ve fabrikalarda deleti bozacak bir unsur ol- yerine manalı sesler ka:m ol- bugün dillerde mazi hal ve is-
çalışmak arzusundadır. madığı anlaşılmaktadır. masıyle tezahür eden şimdiki tikbal gibi mevhumların şahıs 

Bu servise ihtiyacı olan- Bu konsomun Türkçede or- işaret söz devri. Bu üç devrin ve cinı:;iyet gösteren hususiyet· 
lam1 aşağıdaki adrese liitfen tadan çı1rnrıldığı halde grek birincisinde sözsüz işaret dili lerin hep sonradan teşekkül 
müracaatları: dilinde inkişafa uğramış oriji- kullanan insanlar h iç çıkmamış etmiş şeyler olduğunu ishal 

T. Kamil posta kutusu No. nal bir s es olması hatıra gelir. değildir. Fakat bu sesler ma- etmiştir. 
384 lzmir. 27-30 (1757) S4 Teori bu ihtimali kuvvetlendir- nasız oldu o;u için söz değildir. Daha bir çok alimler de bu 

Y mekten geri kalmıyor. H ayvani seslerdir. fjkirdedir. 
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KANLI ELMAS 
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• -1eJ11ka sansı: il MACERA ROMANI 

' • '* ,, c ··--·' İn.g11.:lzced.e:n. çevi.ren.: Sezai. Şa.cl.t. 
Cava sağ kolunun bütün kuvvetile Van Oslerdik'in 
surat.na müthiş bir~ umruk salhyar~k onu yere yu
varlarken kapıya atıldı, oJ·mağı koparırcasına açtı 

- Fakat benim himayem sini uyandırdı. 
altında ne size ne de hemşire- - Bu günl<ü hadise beni 
nize bir zarar gelebilir. Sizi bayağı üzdü. Müdahale elme-
muhafaza edeceğime söz veri- seniz daha iyi olurdu, çünkü 
yorum. O küçük hadiseyi de... değmezdi. O zavallı deliyi ben 
Şey .. Unutturabiliriz. çok iyi bilirim. Geçenlerde ba-

Cava Osterdik'i tetkik ed' · na geldi. Bir çok şeyler !aç· 
yordt1

• Onun Kolagan ve hem· maladı. Bir defineden bahset-
,şiresinin bir iki gün daha kal- ti. Yardım istedi. Ve bana 
masmdan ne istifade edece- milyonlar teklif etti. Holandalı 
ğini diişünüyordu. HoHandalı- bir saniye nef~s almak için 
n n oteldeki vaziyetini hatır- sustu, sonra gülerek devam 
ladı. Her halde Naranın güzel etti : 
göıJerirıin de bu işde bühim - Tabii herifi kovaladım. 
bir rolü olacaktı. Fakat Van Ümid ederim siz bu saçmaları 
Ostcrdik'in son sözleri Cava- dinlemed;niz? 
cakın ba~ka cep.h~d~q &ilQhe- Andi Kalaı:an heyecanlan· 

mışh: 

- Ne dediniz? Define mi? 
Vay canına, bize hiç böyle bir 
şeyden bahsetmedi. Acaba nasıl 
şey; inci mi dersiniz ? Aman 
y~rabbi ne tuhaf şeyi Elimin 
altındaki o paçavra çuvalının 

böyle ehemmiyetli bir nesne 
olduğunu bileyd.m!f .. 

Van Osterc\ik şüphe dolu 
gözleriyle Andiye baktı, fakat 
ayni anda Cavamn kendisini 
tetkik etrnel<te olduğunu gö .. 
rünce tekrar kendini topladı. 
Ylizü bir maskeden farksız
Jaştı. 

- Mademki size birşey an
latmamış, öğrenmeyiniz daha 
ıyı. 

- Oldu mu bu ya ? Hem 
ben\ heyecanlandırdın sonra da 
ağzınızı l apayıp merakta bıra· 
kın. Anlatın şunu kuzum. Nev
yorka dönünce ballandıracak 
bir iki hikayem bulunsun l.ari. 

Andi göz ucu ile Cavayı 
aradı. Cavacak hala Hollanda
lıvı süzüyordu. Artık kanaat 

getirmişti. Kalaganların gecik· 
melerini istemesindeki sebep 
genç kızın güzelliğinden ziyade 
Robjonun hayretbahş hikayesi 
idi. Cava bir an bile zavallı 
gemicinin bu adamdan yardım 
istediğine inanmamış. Fakat 
Holandalı bütün bunları nere
den öğrenmişti?. 

Van Osterdik Cavaya doğru 
dönerek: 

- Az!zim Kalagan dedi. 
Eğer arkadaşımza sorncak olur .. 
sanız - sözünü bitiremedi. Bir 
anda başını pençereye doğru 
çevirdi. Yazıhanenin bulunduğu 
mevki çok tenha olduğu için 
sessizdi. 

Odadakiler sokakta iki kişi
nin yazıhaneye doğru yürüdü
ğünü duydular.Birinin ayağında 
terlikler vardı, çıkardığı ses· 
ten anlaşılıyordu. Bu sırada 
iki kişiden birisi, Fransız 
lejiyon askerlerinin meşhur 
marşlarından birini ıslıkla söy
lemeğe başladı. 

Bu bir saniye sürdil. Odada-

TOPÇULARIMIZIN 
ATEŞi ALTINDA 

Tekmil topçu'arın müm· 
kün olduğu kadar yakından 
ve hatta açı1c mevziden ateş 
etmelerini emrettim ve fil
ba kıka öğleden sonra bu düş· 
man ateşten bir daire içine 
alınmıştı ve gözlerimle ~örü· 

yordum ki, düşman şaşkmhk 
alôimi izhar ediyordu. Şimale, 

Şarka, Cenuba başvuruyordu. 
Hertaraf ateş ile kapanmıştı. 
Ayni zamantla piyadelerimiz 
ate~ten sarfınazar ederek s-n-
gül~rini taktı ve biran evvel 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bunun için Güneş - Dil sis
teminde görülen bu esaslar 
ilim tadh;nin en kuvvetli müey
yideleriyle sabit olmaktadır. 

NECMİ DİLMENiN 
CEVAPLARI 

Istanbul, 29 (A.A) - Dil 
Kurultayının bugünkü umumi 
cclsesinden evvel Güneş - Dil 
teorisi ve dil karşılaştırılmaları 
komisyonu toplanmıştır. Türk 
dil kurumu genel sekreterı lb
rahim Necmi Dilmen bu top-
lantıda Türk dil teorisi esas 
iddiala rinı izah etmiş ve ko-
misyona iştirak eden ecnebi 
profesörlerin bazı istizahlarına 

cevaplar vermiştir. 
Komisyon bu teplantı ile 

işlerini bitirmiş bulunmaktadır. 
Seçilen yedi kişilik bir komite 
neticeleri hulasa eden bir ra
por hazırlıyarak pazartesi gün· 
kü top lantıda tetkik edilmek 
üzere kurultay başkanhğına 
tevdi edilecektir. 

kiler fazla dinleyemediler. Cava 
Gak müthiş bir küfür savur
muştu: 

- Allah belalarını versin!. 
Oturduğu iskemleden fırladı. 

Yüzü bir çılgın sima'!!ım andı
rıyordu. Kalagan hayretle Ca
vaya bakarken, o kapıya doğru 
ilerledi. 

- Cava, ne oluyor allahaş
km a? 

Bu sırada adımlar yazıhane· 
nin dışmda durmuştu. Cava 
atılmağa ha11r bir vaziyet aldı. 
Aynı zamanda Osterdik de ka
pıya doğru yürüdü. 

- Dostum Mister Cak •• 
- Geri çekil!. Ve çeneni 

kapa! Yoksa alimallah boğarım 
seni!! 

Ne oluyordu? Andi Kalagan 
birşeyler anlayamıyordu. Yal
nız hayretle bakıyor ve gör
meğe çalışıyordu. 

Kapının tokmağı döndü. Ca· 
va yıldırım gibi yerinden fır
ladı. Fakat daha bir adım at
madan Hollandalı bir yaygara 

- Son." var-

pek feci olan bu manzarayı 
en zarı cihandan saklamak 
için şitab ediyllrdu. Hakikaten 
arkadaşlar bu harb cephesini 
ertesi günü gezdiğim zaman 
teessürden men'i nefsedeme· 
dim. Bir asker için, her hangi 
bir asker için bu vaziyet mu
cibi teessürdür. Fakat Allahın 
bunlara bunu mukadder etmiş 
olmasına göre burada bu vazi-
yete girenler asker deği dir. 

TRIKOPISIN ESARETi 
Artık düşmanın beş fırkası 

tabii pek çok zayiata duçar 
olduktan sonra mütebakisi 
arzı teslimiyete başladı. Bu 
teslim muamelesi bir kaç 
gün devam etti ve son defa 
şuraya buraya baş vurup kur
tulmak imkanını bulamayan 
bu kumandan (Trikopis) de 
bakiyetüssüyuf ile teslim o la
cak adam arıyordu. Bittesadüf 
oralarda bir istihkam mülazimi
miz vaı-dı. Ona haber gönder
miş, Mülazim efendi buyursun 
demiş ve derhal atma binmiş, 
birkaç neferle beraber dereye 
indi. Saffıharb nizamında ordu 
bakiyesini görmüştür. Bunlar 
derhal Generalleri; zabitleri ve 
askerleriyle beraber bu zabiti
mizi selamladılar ve arzı tesli
miyet eylediler. 
BiR DÜŞMAN FIRKASINA 

RASIMEI iSTiKBAL 
Arkadaşlar; bu muharebe, 

bu son safha cereyan ederken 
şimalden (Eskişehir), (Seydigazi) 
tarafından bir düşman fırkası-

nın cenuba doğru gelmekte 
o do- nu ördük. Bu vaziyet ~~~-J 

o kadar müheyyiç ve müthiş 
idi !ki bu fırkanın görülmesi 
bizi biraz heveslendirdi. Behe· 
mehal gelmesini temenni ettik. 
Ancak bn fırka vaziyeti anla-
mış olacak ki cepheyi değiş-
tirdi ve gaybubet etti. Sonra 
anladık ki bu fırka (Kütahya) 
istikametine gitmişti. Daha son-
ra anladık ki oradan da (Cediz) 
istikametine teveccüh etmiş, 
çünkü her tarafta askerlerimize 
tesadüf eylemiş ve askerleri· 
mizin taarruılarına maruz ol
muştur. Biraz orada, biraz bura-
da mağlüp olduktan sonra (Ge· 
diz) istikametine geldi ve kıta-
mız tarafmdan yakalanarak ber-
taraf edildi. "Bu fırka düşmanın 
on beşinci fırkası idi.,, 

31 Ağustos sabahı Yunan 
ordusu düveli mutelifenin ken
disine tevdi ve teslim ettiği 
silahı zaferi (Adatepe) mınta
kasında hemen hemen kamiJen 
bir kaç Türk süngülüsünün 
(nöbetçilerinin) yedi muhafaza· 
sma terkeylemiş ve havesi is
tilayı oraya gömmüş bulunu· 
kordu. Bugün meçhul askerin 
abidei şehametiyle süslenen 
o saha o gün zafer sergisi ol· 
muş ve tarihe ''Sırp smdığı.,n
dan sonra bir de .. Rum sındığı., 
yazılmıştı. Muharebenin bizzat 
Başkumandanın nezateti altın-

da cereyan etmesi dolayısiyle 
bu muharebeye o zaman Garp 
cephesi kumandanı olan ismet 
paşannı teklifi üzerine " Bat 
kumandan muharebesi" namı 
verilmişti . ., , ' 
ı Pul meraklıla- ı 

rına müjde 
iki gün için lzmire ge!d im. 

Paıartesi ve sa'ı günleri 
saat (9) dnn (19) za kadar 
Selimik bankası karşısında 
Bahçeliler hanında hususi 
pul müşaviri Celnl Pulma
nın yazıhanesinde muhterem 
müşterilerimi ve emir buyu· 
racakları siparişlerini kabul 
edeceğimi arzederim. 

S4 Telefon No. 3184 
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ispanya Cumur reisinin beyanatı 
S. Azana Sovyet milletine ispanya halkının tevec
cühlerini bildirdi. Fransız gazetelerinin neşriyatı .. 

Burgos, 29 (Ö.R) - Sağ 
cenah liderlerinden Jüle Robles 
asilere diblomatik çalışmalarm
da yardım için buraya gelmiş

tir. 
Roma, 29 (Ö.R) - Sağ ce· 

naha mensub Fransız j?azeteleri 
Halk cephesi hükumetine karşı 
bir hiicum ve tenkit silahı ola
rak kullandıkları ispanya işle
rine müdahale meselesi etra
fında hücumlannda devam 
ederek ispanyaya mühimmat 
ve harb levazımı gönderilme
sine nihayet verilemediğini 
iddia ediyorlar. Yine bu gaze
teler Sosyalistlerin lspaoyol 
halk cephesine ianeler topla
makta ve gönülli1 yazılmakta 
devamını Fransanın taahhütle
rine karşı bir sadakatsızlık şek
linde tefsir ediyorlar. 

Reaksiyoner temayüllerinde 
;ok ileri giden haftalık "Grin
~oire" hususi muhabirlerinden 
aldığını iddia ettiği haberlere 
atfen Madridde Fransız - ls
panyol komünistlerinden bir 
erkanıharbiye teşekkül ettigini 
ve bunlann lspanyol uilerine 
karşı merhametsizce mücade
leye devam edeceklerini, bu 
boğuşmada milll hududlan asla 
gözöniinde tutmıyacaklannı. 
yine bu maksadla Framamn 
"' lıtp-yanm mahtelif mer
kezlerinde şubeler ihdas edil· 
diğini bildiriyor. 

Roma, 29 (Ö.R)- Mesagere 
gazetesi, bugünkü baımakale· 
~ini lıpanyol hldiıelerine tah• 
•is etmiştir. Bu makalenin ta• 
yanı dikkat görülen kısımla• 

rını naklediyoruz: 
Meşhur komünist şefleri Mer

ses Neuman ve Ruzenberg 
Madridde bulunuyorlar. Ruzen
berg Cemiyeti akvamın sekre
ter muavinidir. Reisicumhur 
Azananın Pravda gazetesinin 
Madrid muhabirine beyanab 
fayan dikkattir. Azana şu söz· 
leri söylemiştir : 

- " MilJetinize ispanyanın 

bütün teveccühlerini ve sevgi· 
!erini bildirebilirsiniz. ispanya 
re Rusya ıimdi müşterek 
bağlarla birbirine merbutturlar. 
Bu bağlar istikbalde daha 
kuvvetli ve daha sıklaşmış bu
unacaktır.,, 

Bir reisicumhur ağzından 

Yazan : Tok Dil 

. . . . . 
Kahrcıcğlu önden dağan 

yolunu tutmuı, fırbyarak, hop-

layarak yollardan akıp, kaya

lardan sekerek haykıra baykı· 
ra dağın tepesini bulmuş, doğ· 
ruca uykusuzun cesedini kncak
hyarak bu soğuk vücudu bağ
rına basmmıştı. Katcrcıoğlu, 
uykusuzun cesedini bir çam 
altına getirdi. 

- Baki dedi, sen bakmaz
san, rubun bakar uykusuz .•• 

Tan .. •tma~a )ÜZ tutmuştu, 

Buıgos kaıargahında aslwle1e silah ta/imleti ı•aptuılıvor 
çıkan bu beyanabn ehemmiyeti retine tayin edilmiş olduğundan 

aşikardır. Bilhassa Azananın dolayı Millatler cemiyeti genel 

sözlerini ispanyaya silah sev· sekreter muavini Rozenbergin 
kiyabna Rusya tarafından am- bu vazifesinden istifa etmiş 

bargo vazedildiği haberini öğ- olduğunu bildirmiştir. 

rendiği bir zamanda yapmış Londra, 29 (Ô.R) - Halen 

bulunmas& bir kat daha ehem- Hendaye' de oturmakta bulunan 

miyeti haizdir. sefırlerin asilerle hükümetçiler 
Cenevre, 28 (A.A)- Avenol 2rasmda goruşme zeminini 

Sovyet Ruıyamn Madrid sefa- açtırmak için tavassutta bulun-

mağa emir aldıklara tekzip edi
liyor. 

Ingiliz hükümeti yalnız, esır
lerin katliômı gibi insan'ığın 
v"cdamnı tazib eden harelcet-
Jerin önüne geçmek ve bu 
kardeş mücadelesini mümkün 
mertebe insanileştirmek için 
iki tarafın ellerinde tuttukları 
esirleri mübadele etmelerini 
teminden başka bir teşebbüste 
bulunmuş değildir. 

Barselon 29 (Ö.R) - Havas 
muhabiri bileiriyor: 

Duclos'un riyasetinde bir 
Fransız sosyalist delegasyonu 
buraya gelerek Conpany's ta
rafından kabul edilmiştir. Fran
sız delegasyonu mumaileybe 
sıhhjye levazımı almak için 
Fransada toplanan ianeleri ver
miştir. 

Burgos, 29 ( Ö.R ) - Jül 
Robles Portekizden buraya 
gelir gelmez halkın heyecanlı 

tezabürlerile karşılaşmıştır. Bu 

nümayişlerde bilhassa Karlos 
taraftarlarile Falangistler naz.an 
dikkati cele~ediyorJardı. 

Robles, Ünited Prtse beya· 
na tında: 

lspanyol nasyonalistlerinin 
gayretine yardım için geldim. 
Bugün mevcud olan şekilde 
bir milliyetperver organizasyo
nu "arşısında, mücadelenin ve 
memleketin akibetinden yese 
düşmeğe mahal yoktur, dedi. 

Titülesko • s1yasetten çekiliyor mu? 

Romanya kabinesi istifa etti . 
teşkil ediliyor. Yeni kabine 

lstanbuJ 29 (Yeni Asır-Tele· 
fonla) - Romanya başvekili 
Tataresko, kabİ!lenin istifasını 
krala takdim etmiştir. HariC:ye 
nazırı Titüleskonun bir müddet 
siyasi hayattan çek\lerek isti· 
rahat edeceği sövlcniyor. 

Bükreş, 29 (Ô.R) - Kral 
yeni kabinenin teşkiline tekrar 
Tatareskoyu memur etmiştir. 

Başvekil Tataresko, müstafi 
kabineyi J.endi önünde bir 
toplantıya davet etmiştir. Jçti
ma bu gece yapılacaktır. Icti-

Tefrika No: G3 

- Bal Dedi. 
Sesi de titreyordu. 
- Sen böyle tan atıncaya 

kadar bizi beklerdi~. Sen; yü

reğindeki temiz duygu ile ile

risini, gerisini düşünür, ah çe
kenlerle bir ağlardın, sen uy
kunu aşkına feda etmiş bir 
kahramandın, sen bizim ara
mızda saf bir delikanlı, kah
raman bir yiğittin. 

Bak! Uykusuz, intikamın alı
nıyor, gerisi de boş ve inti
kamsız kalmaz, senin cese

de i te diz çökü-

madan ıııonra yeni kabinenin 
ıekli anlaşılacaktır. 

Yeni kabinede hariciye na
zırı Titüleskonun yerine maliye 
nazın bu vazifeyi deruhte 
edecektir. Tataresko başvekil 
ve dahiliye nazırı olacaktır. 

Roma, 29 (Ö.R) - Roman
ya kabinesi müşkül bir buhran 
geçirmektedir. Hükümet gaze
teleri başvekilin istifasını krala 
vereceği hakkmdaki haberleri 
mevsimsiz sayıyorlar. 

Fakat müstakil rrazeteler bu 

yorum, Allahıma, namusuma, 
\le senin imanına yemin ediyo-

rum ki, seni mezarında uyku

suz bırakmıyacağım ... U)u ! ra

hat uyu !. . . Kavuşduğun uy
kuya dal... 

Katırcının arkasından bir 
hünkürme belirdi, omuzun<\ bir 
el yapıştı. 

Bu; iki efenin koltuğunda 
gelen Haydaroğlu idi. 

- Katırcıoğlu ! dedi. Senin 
kadar merd, senin kadar ins!ln, 
senin kadar yüreği temiz bir 
arkadaşa sahih olduktan keri 

fikirde değildirler. Onlara göre 

hükumetin halihazırda geçir· 
mekte olduğu müşkülat her 

gün suikasdlar tertib eden 
Demir Muhafızlar teşki!ibnı 

dağıtmağa teşebbüs etme-

sinden çıkmıştır. Demir Mu· 
hafızlarm nüfuzlarmı ve pre· 

stijlerini arhrmasından en

dişe edildiği için hükumet, bu 

gayri mesul teşekkülleri orta
dan kaldırmağa azmetmiş görü
nüvor. 

l:en de uykusuz gibi olsam 
gözlerim açık gi!miyecek. 

Katarcı bir eliyle cesedi tu
tarak döndü: 

- Ağlama! Kardeşim! dedi, 
ağlama. Zira ağlamak bize ya
kışmaz, sen ölsen, ben ölsem, 
şu ölse, bu ölse ağlamak efe
liğe yakışmE-z, al bir avuç top
rak, gözlerine sür, gözünün 
yaşını toprak kurutsun. anlı
yor mısın? 

Yanındakilere döndü: 
- Yaraya iyi bakıldı mı? 
Daha Katırcıoğlu sozunu 

tamamlamamıştı ki Haydaroğfu 
kohındaki!eri silkti, yere ka
pandı, bir avuç toprak alıp 

yüzüne sürdü ve şiddetle ba
ğırdı: 

- Efe! dedi. Kusurlu oldu
ğumu anladım .. Yaram iyi olu
yor, sardılar, sarmaladılar. 

KatırcıoğJu sevinçle gülerek: 
- Al kucağına öyle ise Uy

kusuzu, biraz senin kucağında 
uyusun, ben ona kendi elimle 
mezar kazaca~ım .• 

Asi Icaynakları bildiriyor 

~ vvetlerinin 
taarruzu püskürtülmüş .. 

-·-·-·-Guadaramada hükômete sadık tay
yarelerden üç tanesi düşürülmüş •• 

Mulıasata ita/inde bulunan 7oledonım Alkazaıda 1110dr.faa eitikleıi kale 
Hendaye, 28 (A.A) - Se- olan Toledo silah ve milhim· 

ville radyosu Terueli muhasara mat fabrikasmı bombardıman 
etmekte olan hükumet kuvvet- ve tabrib etmişlerdir. 
Jerinin bir taarruza geçmiş ve Guadarrama cephesinde Mar-
fakat püskürtülmüş oldoklannı kisistlerin üç tayyaresi düşü-
bildirmiştir. rüJmüş üç tanesi de ihtilalci-

Guipuzcoa eyaletindeki hü- lere iltihak etmek üzere Mad-
kiımet milisleri cephesi tedrici rid tayyare meydanından kaç-

surette milliciler tarafmdan mışhr. 
ihata edilmiştir. Dün saat 13 de milliyetci-

Almirante Cervera kruvazörü lerden mUrekkep bir kuvyet 
Cordoba eyaletinde kain Pal

ise San Sebastienin üstündeki madel Rioyu zaptetmiştir. 
hükumete aid Jimaol~rı bom- Markisist müfrezeler şiddeti\ 
bardıman etmektedir. bir mukavet göstermişlerse de 

Milliyetçilerin hava kuvvet- sonunda bozulup dağılmağa we 
leri Madrid hükumetinin elinde birçok ölil bırakıp kaçmap 
bulunan yegane silah fabrikası mecbur olmuşlardır. 

Kıymetli bir eser 

Türk - Yunan 
ofisi faaliyete 

ticaret 
geçti •• 

Hükumetimizle Yunanistan 
arasında ticaret münasebetleri
nin inkişafına çalışmak üzere 
Atioada bir "Türk - Yunan 

tecim ofisi,, teşkil edilmiştir. 

Ofis, çok mühim vazifeler gö-
recektir. iki memleketi ala
kadar eden ticaret ve iktisadi 

meseleleri tetkik ederek ticaret 
erbabına iş yapmak istediği 
memleketin usulüne, adet ve 
kanunlarına c\air malumat ve
rilecektir. 

Bir memleketin tacirini 
öbilr memleket n resmi da
iresi ile tanıştırarak jş 
imkanını hazırlamak, iş ve
rişlerde ihtilaf zuhurunda ara 
bu'ucu!uk vazifesini görmek, 

. . . . . 
Kahrcıoğlu, uykusuzun me· 

zannı hançerinin, palasının 

kuvvetiyle, kazma ve küreksiz 
bir çam altına açmış, köyden 
gelen bütün efelerin çepe· 
çevre halkası arasında uy
kusuzu kucağına alarak da
ğm bu Maceme tepesine kaz
dığı mezara gömmüştü. Efeler 
avuç avuç toprak atarak cese
din üstünü örttüler, bir çam 
altında gölge-ye gark olan uy
kususuzun mezarı; topraktan 
yukarı bir tümsek peyda etti.. 
Giineş; ufukta başını göster
mişti .. 

"' .ç • 

Sakız adasına nefyedilmek 
fermanı verilen Şekerpare, bir 
kadırgaya palaspandıras atılmış 

denizde yelken açan geminin 
içinde, hüngürtülerine terke
dilmişti. 

Gemi; açık denir.de kıyılar
dan uzaklaşmıyarak, ruzgar
lara, dalgalaıa göğüs vere, 

iktisadi mahiyetteki bütün te
şebbüslere müzahir olmak bu 
ofisin asli vaxif elerindendir. 

Ofis idare heyeti reisliiiai 
eski Yunan iktisat nazınjorj 

Pezmazoğlu, ikinci relsliğiai 
ataşekommersiyalımız Dr. Naci 
Aday, ikinci reis muavinli-
ğini rnübadeJatı ticariye 
Yunan şirketi umumi di-
rektörü Şar) Taraversoı, 

umumi katipliğini tüccardan 
PJaton hacı Mihali ve azalık
lannı Atina - Pire başkonsolo
sumuz Kamil Mümtaz Akas, 
sabık Jktisad nazırlarından N. 
Kanelopulos, ticaret odası reisi 
K. Menas, Yunan milli banka 
direktörü Simonides deruhte 
etmişlerdir. Ofis 1 ağustos 936 
da faaliyete geçmiştir. 

vere hayli ilerlemişti. 
Kaçgündeberi ağzına lokma 

koymıyan Şekerpare, geminin 

bir hücresinde yüzüstü elleriıı.i 

yüzüne kapamış; duruyor, ağ

lıyor, susuyor, ağlıyor, uyuyor, 
uyanıb ağlıyordu. 

Hatta iki gün, tabii ihtiyaç

larını bile unutmuş, onlar bile 

bu yaslı cariyeyi iz'aç etme
mişlerdi. 

Bir akşam, gemi bir sahil 
yakinine demir atmıştı. Her 

zaman yapılan teklifi bozma
yarak, Şekerpareye bir iki 

lokma bir şey götürdüler. 
Reddetti. Kapandı, yine ağladı • 

Her gün mütemadiyen getirilen 

yemekleri reddedişi, kendisini 

götürmcğe memur edilen Koç 

Beyoğlu Pehlivan Ahmed ağa
ya; nihayet; ulaştırıldı. 

- Ağam! Maruzatım1z varl 
Dediler .. 



• 
ıne 

Yeni • 
mevsıme 

girerken ... 
Amerika'da " Paramut ve 

Metro Goldvin Mayer ,, film 
şirketlerinin Türkiye acentası 
bulunan ipek Filmin bu kere 
de 936/937 5İnema mevsimi 
için ayrıca Amerika, Almanya, 
Fransa ve Avusturya piyasa
larındaki en güzeJ seçme filmw 
Jerin Türkiyede gösterme hak
kım satın almış olduğunu bü
yük bir memnuniyetle haber 
aldı~. ipek filmin idaresinde 
bulunan lstanbulda ipek ve 
Melek ile şehrimizdeki Elham· 
ra sinemalarının bütün çalışma 
mevsımı müddetince proğ
ramlarının en glizel ve yüksek 
filmlerle vücuda getirilebilme
sini temin maksadiyle (40) haf
tadan ibaret o'an sin'!ma sezo
uunun ihtiyacı için dünya sine· 
macılığınm yarattığı ve her biri 
~irer şaheser olan 65 film an
gaje ettiğini öğrenmekteyiz. 

Mevzu ve san'at kudretleri hak
kında mevsimde ayrı ayrı tnf
silat vereceğimiz bu filmlerden 
bazılarının isimlerini takdim 
ediyoruz. Bunların içinde tak
riben on tanesi Türkçe sözlü 
olarak gösterilecektir. Kendi 
dillerinde gösterilecek olan 

.. filmlerden (ilahi Kadm) Grefa 
Garbonun baş rolünü aldığı 

Afatlnı Dıetııli111 ı1e1111i tutacağı 

livlme11 AmelLkanm erz genç ı•c en 
güzrl atllsli MatJ' Lou Mev 

Madam Okamelya, ayni san'at 
kudretini haiz MarJen Ditrichin 
Aşkm Uyanaşı, beyaz perde
nin hakiki bülbülü Marta Egertin 
(Bülbüller öterken) ile Parisli 
şantoz ve Gönül dedikoduları, 
bu güzel kızın kocası sevimli 
tenör Jan Liporat'ın (Bütün gü
zelleri severim ) ile ( Geceler 
benimdir) büyük küçük hepi· 
mizin zevkine doyulm2z bir 
heyecanla seyredeceğimiz meş
hur (Tarzan kaçıyor), Ameri
kanın eşsiz Don Juam Klark 
Gablın (Kara korsanlar gemisi) 
dünyanın eu büyük tenörü 
Benjamino Gıglinin bu seneki 
Venedik arsıulusal film müsa• 
bakasında birinciliği kazanan 
( Ave Marya ) büyük rejisör 
Villi Forst'ın Polanegriye çe
virttiği (Mazorka), (Burg tiyat
rosu), ( Allotirya ) bundan on 
beş sene evvel sessiz sinema
nın vücuda getirdiği ve bu gü
ne kadar bir eşi daha yara
hlamıyan büyük şark filmi 
(Hind mezarı), Gari Kuper'in 
büyük san'al kudretini göster
diği ( Son fedailer ) , sevimli 
komik Lüinin iki senedenberi 
ilk çevirdiği filmi (Lüi südcü), 
ve tarihi filimlerden (Fransa 
ihtifali kebiri), Ehli salib mu· 
harebeleri (Salahadddin Eyu
binio k'laacı), Annibal ve meş· 
bur Rus - Japon rnuharebei 

Ti!NS ASM 30 Agusıos 1s3s 

Amerikada akademi mükafatı 

Yıldız arda aranan 
ens ya r·? bir.ci eziyet nedir? 

• e ç z a v ıyem 

011zel Karo! Lombard Danpele Darvü 
( Kadmm rstedıifi şer ) Jilmi11de Pornrtrr Jilminde bir /apo!llu tipi yarafıntşfır 

Yazan: Cla•ıdr.tte Lolber 1 - Sarıa bazı nasihatlar ede- Henüz genç kızlık nrzulnrını •••••••••••••••••••••••••••• 
Benim aşk teorim, her genç ceğim, dedi. . tatmin etmeden evlenen bir 

l{ızm uylcusuna giren aşk rüya- O fa2Jaca cazipti. Önce ya· İnsan için şefkatJı aşk zevk 
sından bir az farklıdır. Ve ben naklarımı dudakları arasına vermiyor. Biz onunla bu sebep-
aşkı her genç kız gibi sağJam alarak beni uzun uzun öptü. ten anlaşamamış ve arzumuzla 
yapılı bir erkeğin adeli kuvve- Sonra yanına oturtarak gözle- ayrılmıştık. Maksiko'da ayrılma 
tinde bulacağımı bir dakika rini gözforime dikti: muamelemizi tamamladık. Ay-
için bile tahayyül etmiş deği- - Sen, dedi. Kimi sevdi- rıldıktan sonra Norman kendi 
lim. Aşkın beden kuvvetiyle ğini bana söyliyeceksin. arzusuna uygan bir kızcağız 
ve güzellikle alakası hemen hiç - Hayır. dedim. buldu. Ben de öyle hareket 
yok gibidir. Aşk kalbte baş- - Biliyorum, çekiniyorsun, 
ladığı gibi bu çerçeveyi aştığı dedi. Halbuki ben bile evli ol-
anda ölüme mahkumdur. duitum halde birçok erkekleri 

Bir aşk profesörü değilim. seviyorum. O kader çok sevi-
Çehre hatlarına bakarak bir yorum ki .. Heps"ni .. Bir denesi 
insanın istikbalini de tayinden bile noksan değil. 
aciıinı. Fakat aşk hakkında - Tuhaf, dedim. 
naçizane fikirlerim vardır. Aşkı izahat verdi: 
ya~amasını bi'mek, 11 laken - Her erkek se-vilir, dedi. 
dürüst bir genç kız için de Yalnız bunun tehlükesi var .. 
hünerdir. Aşk ve sevişmek Sevgi izhar edilmez. Sana kim 
ihtiyacı bambaşka şeyl"rd" r. bilir knç erkek sevgisini u~a-
Bu his güzel insanda da çir- t:yor. Zeki o1ursan hepsinden 
kinde de ayni kuvvetle başlar istifade edersin. Yalnız daima, 
ve devanı edebilir. sevginin en hararetli zaman-

Ben daha on yedi yaşında, larmda reddetmesini unutma .• 
henüz mektep sıralarında iken Sevi mek için bu Jazımdır. 
aşka başlamıştım. Sevmenin Çok tuhaf sözler olmakla be-
bir ihtiyaç olduğu bu sinde raber Bayan Lida'nın sözlerini 
sevişmiyenlere hoşa gitmiye- uzun müddet unutmadım. Ve 
cek sözler söylenir. Belki de ondan sonra cidden bir çok 
ben bile bu h\sse kapılarak aşklar yaşadım~a da hiç birip 
aşk yapmaya başlamıştım. O sinde arzuladığım zevki bula-
zaman bizim bir aile dostumuz madım. Hatta bir defasında 
vardı. Adı bayan Lida olan bu evlendim bile .. 
aile dostumuz 25 yaşlarında, llk kocam Norman Foster'di. 
olgun bir kadındı. Üç senelik Cidden yakışıklı bir delikanlı 

ettim. 
Şimdi ben de evliyiru. Ko· 

cam Dr. Pressman benim için 
en iyi aşıktır. Beni çok iyi 
anladığı için aşk partner'Jiğimi 
yapıyor. Aramızı açan esaslı 
bir ihtilafımız yoktur. ikimi% 

de arzuladığımız zaman sev
ğimizi muhtelif şekillerde kul· 
lanıyor; fakat kabil olduğu 

lrndar bir birimize uzak yaşı· 

yoruz. Fakat birleştiğimiz za
man, birbirimizi düşünmekten 
mütevellid bir zevkle aşkımıza 
daha yakın oluyoruz. 

Çok iyi tahmin ediyorum ki 
benim aşk teorim bugünüu te

lakkileri önünde suya düşmüş· 
tür. Zaten bu aşk şeklini baş· 
kalarma da tavsiye etmiyorum. 

li 
Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu 
evli idi. Küçük bir çocuğu ve idi. Onunla sevişerek evlendik. 

O ·· l "k k" Merkez Hastanesi OperaUSrü sevimli bir kocası vardı. Buna zaman oy e zanneth ı aı-
k h t. · k b t · k Hastalarım pazardan baıka rağmen çok çapkındı. Erkek- ımız arare ını ay e mıyece 

le re bayılırdı. Sevişmesini pek ve biz uzun müddet B) nı alaka her glin ikinci Beyler ıokağı 
arzu ederdi. fazlalığı içinde sevişecektik.Ev- Müzayede ıalonu karıısında 

Onunla samimiyetimiz fazla Jilik hayati çok başka türlü 78 numaralı muayenebane-
değildi. Daha doğrusu ona oluyor. Onun, evlenmemize te- sinde kabul eder. 
kendimden hiç bahs-etmezdim. kaddüm eden günlerdeki ıev- TELEFON: Muayenehane 3393 
Bir gün ona birşey sormak gisi daha evlenir evlenmez ye- Evi 4042 
)• ,.1·n gı'tmı'ştı'm. Çok süslli gi- rını başka hisse bıraktı. Bu K ,. Ev adresi : arantine köp· 
Yı.nmı"ştı·. Beni kc 1 Jmdan yaka. laübaliliktendi. :;onra ... Aynl- rüdfl Berat apartımanı No. 5 
hyarak yatak odasına çıkardı. !~~:~ .. ~~~!~.:.~~~i.~: ................... ~~ .................................... . 
Manalı manalı yüzüme baktı. Ve: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muazzaması Port Artür kahra· 
manları, meşhur Volga mah· 
kumları, Türkçe olarak göste· 
rileceklerden (Meçhul asker}, 
(Şeyhin kızı) ve büyük harb 
filmi o)an {Entellicenıl Servis) 
bilhassa zikre şayandır. isim
lerini henüz öf?renemediğimiz 
diğer filimlerin de bunlar gibi 
ve daha güzel eserler olduğu 
temin edilmektedir. 

Bu kadar büyük eserleri 
Elhamrada kat'ıyen kaçırma· 

malarım sayın okuyucularımıza 

pek haklı olarak tavsiye eder
ken böyle muhteşem ve muaz
zam bir program lıazırladlğın
dan dolayı gerek lpekfilim 
müessesesini \'e gerekse El
hamra nıiidüriyetini hararetle 
tebrik eder ve hayulı, bere
ketli iş'er temenni ederi1. 

,-ıwl mir ve Taşra 
BAY ANLARINA MÜJDE 

lltl Suçuk Liraya u aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zer af eti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

1'~UTL.A.~.A. 
KARANTiNADA . me~hur Perm~natçı 

• Hamid ve eşı Saa. 
det tuvalet salonuna uğrayınız. 

r77777/7ZLX77J.7YJLZ7/Z7.7-J 
rL77Z7////7..Z.h77LZ7Z/.//./_J 

En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekiUerJe 
en modern formalar yapılır. -· -·-·------Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 
ve teveccüh münasebetile 9 EYLUL PANA Y iRiNiN 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 

mühim tenzilatı yapmıştır. 

Greta Garbo jüri heyetinin ik toci reisi oldu 
Amerika hükumeti ilk defa nakaşa çığırı açmışlardır. Kim 

olarak tesis ettiği beynelmilel kazanacak diye anketler yapı-
akademi mükafatını verecek yorlar, yıldızların fikirlerini so-
sanatkar arıyor. Cumur başkanı ruyorJar. Şjmdilik en kuvvetli 
Ruzveltin tensibiyle ve kendi namzedler arasında Bette Da· 
riyaseti altında tesis edilen bu vis ile Victor Mc. LagJen'in 
müsabakalar her yıl tekrar edi· adları sayılıyor. 

lecek ve (N.R.A) teşkilatı her Hepsinden önce şunu haber 
iJim ve san'at sahası için ayn verelim ki, sinema ah:minin en 
bir mükafat tesis edecektir. meşhur yıldızlarından birçok-

ilk olarak kimya ve sinema lan bu müsabakalara iştirak 
akademi mükafatları tesis edi- etmiyorlar. Başda Garbo ol-
lerek faaliyete geçilmiştir. Si- mak üzere Dietrich, Herbert 
nema mükafatı 7 Ilkteşrin günü Marshall, Norma Şerer, Carry 
yapılacak müsabakalardan son- Cooper, Claudette Colbert, 
ra merasimle verilecektir. Rochelle Hudson, Grace Mo· 

ArnerH a hükumeti sinema ore, 1 r• · • Ym 'l' 1 e~··e 

l11gıliz/C1lll t 11 rok şö/11d ala il aıtısll Ma11:ot < JJaliamt teııkalfult 

Jolojrnik olduifu11dan Hol/yvodda am:a1e edılmışlır 

mükafatı için bazı şartlar koy
muştur. Sinema akademi mü· 
kafatı beynelmilel olduğu için 
milliyet farkı aranmaksızın 
dünyanın her yerindeki sanat· 
karlar buna girebilirler. Müsa
bakalar için yaş ve güzellik 
kaydı yoktur. Ancak ahlaki 
kayitlara ehemmiyet verilecek· 
tir. Müsabakaya girmek ıçın 
mahkum olmam•ş olmak değil; 
fakat hapsanede yatmamış ol
mak şarttır. Akademi mükif atı 
bir Jüri heyetinin vereceği pu
vanlarla tekemmül edecektir. 
Bu mükafatı bizzat Amerika 
cumhur başkanı Ruıvelt vere
cektir. 

Şimdi Amerikanın sınema 

mecmua Vf' gazeteleri bir mü-

Hovard, Ronald Colman mii· 
sabakalara girmiyeceklerdir. 
Dietrich bu müsabakaya gir· 
mek ıçın lngiliz ölçüsüyle 
( 120.000 ) lira i-;temiştir. 

Diğer yıldızlar için mensuh 
oldukları müesseseler müsaade 
vermiyorlar. Bu müsabakalara 

Macar ve ltalyan yıldızlarından 
bir çokları iştirak edeceklerdir. 
lngiliz stüdyoları, kendi stüd
yöJerindeki yıldızların iştirilde-

rini menetmişlerdir. Sebebi, 
lngiliz yıldızlarının kandınlarak 
Amerikada angaje tehlükeıidir. 

Greta Garbo Jüri heyetinde 
ik:nci reis olmuştur. Kendisi 

bu vazife için büyük bir meb· 
lağ alacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HASKALMiN 
Her eczaneden arayınız. Fuarda toptan Ye perakende 

satışlar yapılacakhr. Bu fırsattan istifade ediniz. 
Umumi satış deposu: Istanbul kutusu 569 Haskalmin 

Denizvolları işletmesi müdürlüğü 
lzmir acenteliğinden: 

1 - Bu sene arsıulusal lzmir fuarını ziyaret etmek isti yenlere 
kolaylık olmak üze.re 30 Ağustos 936 pazar günü lzmire ge!ecek 
olan Karadeniz vapuru fuarın açık bulunduğu müddetçe Izmirde 
kalacak ve ziyaretcilerin ikametine tahsis olunarak yatak ve 
yemekleri temin olunacağı gibi vapur:un gece ve gündüz kara 
ile doğrudan doğruya ir,ibah şatlar vasdasile temin o!unacaktır. 

2 - lzmir ırapuru Istan bu!dan 31 Ağustos 936 pazartesi günü 
~alkacak ve 1 EylüJ 936 Sab günü saat 14 de lzmire gelecek
tır. Bu vapur ayoı güoüD akşamJ saat 21 de doğru btanbula 
hareket edecektir. 

3 - Foann açık bulunduğu müddetce lmıirde kalacak olan 
Karadeniz vapurunda yatmak ve yemek yimek istiyenlerin şeraiti 
~~lama.k için Denizyolları iş!etmcsi hmir acentalığına ve duvar 
danlarına müracaat eyleme!eri ilin olunur. (1785) 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
S. No. 

469 

470 

471 

473 

480 

484 

Ura 
Karşıyaka Donanmacı mahallesinin Safa S, 6 kopu 100 
ve taj No. lu Ev. 
KarŞlyaka dede başı Menemen caddesi 92 eski 48 taj 750 
No fu ve miralay Ahmed S. 1 taj No. atan 359 metre 
murabbaı mesaba!ı ve :çinde 3 aded yağ kübü iki 
lanca zeytin ezmt!ğe mahsus alet ve üst taşı \'e iki 
parça tezgah mermer ve peresesi bulunan yajihane 
Karşıyaka Donanmacı Selimiye sokağında 43 eski 2000 
39 taj No. lu 656,50 metre murabbaı me!ahah Ev. 
Bayraklı Bornova caddesinde 79 - 81 taj No. lu Ev 
ve l:ahvebane. 
Buca aşağı mahalle Nalband Mehmed S. 46 eski 30 
taj No. lu :fınn. 
Burnova yukan çay S. 12 eski ve taj No. fo 
Dükkan. 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 14 • 9 - 936 Pazartesi günü saat 
16 dadu-. Alıcalaran Milli Enı!ak mü tine müracaatbn. 

85 (1780) 

NASl~ilACl 
KANZUK 

1 Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • 
OZAR-

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: logiliı Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve miiessir bir nasır ilacıdır. 

Doyçe Oriyantbank 
DH.ESDNER BANK ŞUBESi . 

IZMiB 
.M EHl\KZl : BEHIJN 

Almanyada 17~ Şubesi MevaıUur 
l::)eı maye ve ihtıyat akçesi 
165,000,000 Haybsmıuk 

Türkiyede Şnbeleri : ISTANBUI, ve lZMfR " 
lluıırda Şubeleri : KAH1R.E ve lSKENll.K.HlYE 

Her törfü ban'ka moa10elat111 if1a ~e kabul eder 
c .ALMAN YAUA eeyahat, ikamet, tahsil ve eaire için 

PbvAn veraitle RF.OJSTRRMARK tıatıh1". > b-1) 

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GiiRMEYE GELEN 
YURl~OAŞLAR,L\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Telcfo• 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve en~üslri odası pavyonunda köşcmia.i, 

Ba1c1lar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 
TELEFON: 3aa2 -Gazi Ter biye Enstitüsü Direktör-

lüğünden: 
1 - Ga2i Terbiye En9titüsü, ortaokullara ve orta dereceli 

san'at okullarına, öğretmen okul!arına öğretmen ilk okullara 
ispekter yetiştiren yüksek dereceli bir müessesedir. 

'2 - Enstitünün, Türkçe - Edebiyat, Tarih - Coğrafya, Tabiiye. 
Riyaziye, Pedagoji, Resim - iş, Beden Terbiyesi şubeleri olup 
okuma müddeti bütün şubelerde iki yıldır . 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bitirmiş 
kız ve erkek (27 yaşını geçirmemiş) talebe imtihanla ahn11. 

4 - Kayıt 15 Eylül 1936 Salı akşamına kadar Kültür direk
tör!ükleriode yapılacakbr. 

5 - Kayıt şartları ile imtihan günleri ve daha başka istene• 
cek malumat için Kültür direktörlüklerine başvurulmalıdu. 

30-3-9 600-163 (1782) 

Çamaltı tuzlas! müdürlğünden: 
1 - inhisalar idaresinin Çamaltı tuz:lası sa)ıilinin muhtelif 

yerlerinde ve deniz üzerinde yaptıracağı 6563 Jira 25 kuruş ke
şif bedelli 5 adet beton arme hala gurupları kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Proje, keşif ve münakasa şartnamesi Çamaltı Tuzlasa 
müdülüğünden meccanen verilmektedir. 

3 - Eksiltme 15/9/36 Salı günü saat 11 de Çamaltı tuzla11 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 500 liradır. 
5 - isteklilerin ihale tarihinden en aı 3 gün evvel Tuzlaya 

gelerek vaziyeti mahallen tetkik ve bu gibi İiler yaptıklarına 
dair vesika ibraz ederek Tuıla mü ürlüğünden ehliyet vesikası 
alacaklardır. 

6 - Fenni vesaikle sair lcanuni vesaiki havi kapalı zarflar 
!h~!~ günü saat ona k~~ar Çam~ltında adı geçen komisyon ıc
İaliMJDe makbuz mukabıhnde verıceklerdir. 

~0-1-2 (1786\ 


