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il • ' 1 Bir kadın kamyon altında 
kalarak öldü ı 

lıtanbul, 28 (Huauai) - Bu sabah latan
bulda, Edimekapıda Sofya admda bir kadm 
kamyon altmda kalarak öldü. Kaza hakkında 
polis ve adliye tahkikat yapmaktadar. 

FIATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümlıııriyetm ve <.:ümhunyet esenntn bekçisi, ıabahları çıkar siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaasında buıJmiıtir 
c-- -

eniden kudurmuştur • 
nız 

VERDlGiMİZ NOTA 

Akvam konse ·n°n 
Kinun to lantısında 

on yedi lkinCi 
görüşülecektir1 

Türk 
köylüsü 
Her yeniliği 
kolaylıkla kabul eder 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
HARiCiYE 

Vekili Dr. Tevfik 
Rüstü Arasın bir .. 
aylık mezuniyet 
aldığı haberi asıl
sızdır. 

1 karn protestomuzun müzakere
sinde hazır bulunarak noktai na
zarımızı müdafaa edecektir. 

PROTESTOMUZ 
Cenevre, 27 (AA) - Türkiye hiıkü· 

metinin Milletler Cemiyeti koJıseyi reisi· 
ne bildirdiği ihtirnzi kayıtlar bitaraf eks
perler tamf ından lskcnderun sancağın

daki intihabatı tanzim için hazırlanan 

r:ıporu istihdaf etmektedir. 1 
Ankara hükümctinin raporun ve bu 

-<>- ••• •••11••••• .. 11•11 ........ ••••••• •••• rapor iizerine verilen karnrlnrın kıyme-
Köyler kalkınması,· vilayetim~zi İstanbul, 28 (Hususi) - Hari- tini şüpheli cördüğü anla .. ılmaktadır. 

işgal eden işlerin başında geliyor, ciye vekili B. Tevfil< Rüştü Aras I Türkiye sancak statüleri hükümlerinin 
Bu önemli iş, ilk defa olarak ele 1stanbulda dislerini tedavi ettir- tohrik amiz bir şekilde tefsir edildiğini id-1 

nlınm~ş d~~ildir. Cu.m~_uriyeti.? ku-
1 
mclctedir. Birkaç gün~ lcadar. ~n-: dia ve önümüzdeki şubatta ynpılacak in-

1 
ruldugu gunden hen goz.ler koylere karaya avdet edecektır. Harıcıye tihabat hal:kındn ihtirnzi kayıtlar ileri 
çevrilmistir. Ekonomik cihazımız ye- vekilimizin bir ay mezun'yet al-

1 
sürmektcdir. 1 

ni baştan kurulurken her adım köy- dığı hakkmda bazı gnzctelerde çı- ' ö:,rcnildiğine göre Milletler cemiyeti 
lünün kalkınması düşünü~~rek atıl-ı kan habe~ler ~sıl.~ızdır. . • . A I l·o~se) i Türk ihtirnzi k~yıtlarını k~nunu· 
mıştır. Bununla beraber koyler kal- B. Tevfık Ruştu Aras ıkıncı ka- snnı toplantısında tctkık edecektır. Fa
kmması ~çin bu~üne kadar yapıl.an 

1 

num~n ortalarına doğru Cen~vre~ ' k~t hu knyıtlann Sancak intihnbatını tc
gayretlerm fevkındc çalışmalara ıh- ye gıdecek ve Akvam Cemıyetı hır edecek mnhiyettc olduj;u zannedil-
tiyaç olduğu dn inkar edilemez. 1 konseyinde Hatay intihabatı hak- 1 memektedir. · 

1 
Hariciye vekili Dr. T. R. Aras Bütün Türkiye, bugün bu davayı İ kında hazırlanan talimatnameye 1- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

işlemekle, onun muvaffakıyetini ha- ----,------....;.~-----~-~~~~~ 

"'trlamakla meşguldur. Zirai kalkın- y lb e bel t• 
.namızın icap ettirdiği sistemli, ras- 1. aşı pıyango 1 e 1 
yonel çalışmalara varabilmek için 
zemin hazırlıyoruz. 
Kö~ü. umum~ecle, şeh~leroe o~ f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

duğu gibi köylcroc de bakımlı bir B ll • t ı ld 
hayat hakkına büyük değer verildi- . u seneki sa iŞ ar geçen yı an 
ğini, rejimin dağ başındaki kulübe- _ 

sinde yalnız yaşıyan çobanı bile dü- e • d t f 1 ı t 
şündüğünü, muasır hayatın gerisin- y z e o uz az a o muş ur 
de kalan köylerimizde hayat seviye-
11ini yükseltmek için yapılan gayret- ••• 9 ... 3 ... 7······

8
···e· .. n···e··8···l~n· ···.Je"" •• 

lerin, köylünün şuurunda kendi aı 
mevkiine, kendi hakkına derin bir •---
saygı beslendiği kanaatini veren şe- İzmir şehrinde bir 
kilde idare edildiğini görmek ister. 
Bugünün idarecilerinden beklenen milyon liraya ya-
şey köylerde mevcut kalkınma im· k • b l 
kanlarının en iyi şartlar içinde kul- ın pıyango i eti 
lanılmasıdır. En iyi şartlar ise kötü stıtılmıştır. 
alışkanlıklar yerine, işliyen kollara ........ ••• .......... •••••. ••• .... ••••. 
mesailerini daha verimli kılacak olan Bu sene yılbaşı piyango biletlerine lz-
rnetodları seve seve kabul ettiren, mirde göst~rilcn nlaka, cliğer senelerin 
onların faydasına köylüyü inandıran çok fevkinde olmuştur. Şimdiye kadar 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya bir toplantıya riyıuet edeTk1?11. 

Elektrik ve tramvay 
• Şirket yenı tesisat 

razı oldu .. yapmaga 
......... Şehirde ....... .. 

• 
Elektrik hatları en 
kısa bir zamanda 
yeraltı hatları hali 
ne ifrağ olunacak
tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Izmir Elektrik ve tramvay şirketinin 

gerek Tramvay ve gerek elektrik hatla
rı, 926 anlaşması muclblıice bavat hat

umumt vaziyetlerini tehlikeye düşUrdU.. 
ğU nazarı itibara alınarak, şirketten bu 
hatların derhal değiştirilmesi ve yeraltı 
tesisatı yapılması istenmişti. 

Nafia müesseseleri komiseri ve bele
diye makina mUhendisinln iştirakiyle 

dtin yapılan bir top1antıdn tesisat şekli 
mUzakere edilmiş ve bir esasa bağlan
mıştır. Keyfiyet nafia vekAletine bildi
rilecektir. 

Veknietin tasdikini milteakip en ki.la 
bir zaman içinde şehir elektrik hatları 
değiştirilecektir. 

YEN1 TESISAT 

larla tesis edilmi§tl. Fakat §irket muka- Haber aldığımıza göre Elektrik §ir
velesinde yapılan tadiHitla bu hatların keti, elektrik tesisatına bau ilılveler yap
yeraltı hattı olması kararlaşmış ve bu mağa karar vermiştir. Bu tesisatın ya .. 
hususta bir de vesika imza edilmişti. pılabilmesi için Nafia vekAletinden isU.. 

Havat elektrik hatlannın §ehirlerin - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

B. Sadri Maksudi 
Profesörlükten ve meb' • 
usluktan istifa edecek 

§artlar olabilir. Burada, köylümüzün ynpılnn bilet satışı, geçen senenin yüzde lstanbul, 28 (Hususi) - Mecliste Denizbank kanun layıbasınin 
tesanüd mefkuresi işlenmeğe muh- otuz fevkindedir. müzakeresi eınasında cDenizbankıt ti.birinden çıkan dil münaka· 
taç olan en zengin kaynaktır.. Bir Gerek piyango müdürlüğünde ve ge· şaaı dolayıaiyle münaka9aya yersiz olarak ıehebiyet veren Ankara 
köy halkı bir büyük aile manzarası rck bayilerde yılbaşı piyango bileti kal- hukuk fakültesi profeıörlerinden ve Türk dili kurumu üyelerinden 
vermelidir. Bi.itün bir kövün refahı, mndığı için yıldırım tclgrnfln umum mü- B. Sadri makıudinin hem mebuıluktan, hem profesörlükten ve 
şenliği, en iyi isthsal şartlarına ka- - SONU lKINCf SAHiFEDE - hem de dil kurumundan istif asının beklenmekte olduğunu hazi 
vuşabilmelerini temin edecek suret- .... --. ..... =-..;;;;;;;;;;-........,,;;;,;;;,,..._,..-__ ...,. ____ ....., _________ .._ ___ aiiiiiiiii_--.-..._...-===---....-..;-._,.;;;;;;; ... ._;o;;;;;;.;;;;=;;;;;;;;; gazeteler yazmaktadırlar. 

~~=ı=:~~= Kamutaydabı·rmu··na.kaşa· ~~~~~~~~~~~~$ ~~:.ü··~w;k.~~m·ı::~.=~:~~in'!: Romanya buhranı 
köy ihtiyaçlannın bir ailenin müşte
rek ihtiyacı §eklinde karşılanmasına 
bağlıdır. 

TORK köylüsü, kendisine eyice 
anlatmak şartiy]e, her yeniliği kabu
le hazırdır. Ve onun kendi çalışma 
sahasında ihmal edilmiyecek kadar 
güzel görüşleri, tecrübeleri vardır. 
Köy kalkmma"ı hazırlanırken bu iç 
varlıktan istifade <>tmek lazımdır.Vi
layet kaymakamlarının tolantısmda 
bu noktalann ehemmiyetle nazarı 
dikkate alındı w ına şüphe etmiyoruz. 
Köyler ne kadar bnkımlı, ne derece 
verimli olurlarsa umumi kalkınmaya 
aid ümitlerimiz de o ni~b .. tte çabuk 
tahakkuk edecektir. Kanaatimizce 
köyler sık sık tefti e-, tı"'zarete, reh
berliğe muhtaçtır. Köylü ~endi üze
rindeki bakımın devamlı olduğunu 
hissetmelidir. Ancak bu suretle reji
min yiiksek nlaka ınn dayanarak 
emniyetle çalı .. bilir. idarecilerimiz 
köylüyü iyi anlamı larsa, ihtiyaçları
m luyıkiyle takdir etmislerse, ekono
mik kudretinin ölçüsünü yapabil
mişlerse de~erli b:rçok teşebbiislerin 
neticesiz kalma.,ına sebep yoktur. 

Burada bizim bir ana dvamız olan 
kooperatifciliw e ehemmiyetle temas 

- SONU IKfNCJ SAHiFEDE -

iktisat vekili Denizbank adı müna
sebetile uzun beyanatta bulundu 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Vekilin sözleri : I r· 
Dilimizin kıvrak I ı 
ifade kabiliyetini I 
gösteı·en bu adı B. ı 

Sadri Maksudinin 
gramer bakfmın
dan hatalı bulması 
ne kadar e~assız 
ve bilgisizce oldu
ğunu göstermiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 27 (A.A) - B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında iktısat veki-

1

1 

li B. Şakir Kesebir ikincikfuıun başında 
faaliyete başlıyacağından dolayı Deniz
bank kanun ltıyihasının milstacelen mü
zakere edilmesini teklif etmiş ve bu tek-

. j ' unvanının tekrar tetkik edilmesi için 
"< bütçe encümenine verilmiş olan layiha 

hakkındaki encümen mazbatası okun-
muştur. 

Encümen mazbatası Denizbank adının 
Türk grameri kaidelerine mutabık bil
hassa alem ifade eden isimlerde bunun 

. bir çok misalleri mevcut olduğu ve ay
rıca bu tabir Sümerbank, ve Etibank 
gibi şivemize uygun olup telaffuzu da 

l 
kolay bulunduğu cihetle Denizbank un
vanının D~niz bankasına tebdiline lü-

1 alindedir. 

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

Kral Karol 
""" 

Hıristiyan partisi 
reisile görüşüyor 
ltalyan radyoları 
kendi hoşlarına gi
den tahminler ya-
pıyorlar 1

, 1 zum olmadığı neticesine varıldığı mc-

11 Bunu mütcakiı> İsmail MUstak Ma-
l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i yakon ( Siirt ) ve Hasan Reşit Tankut Bükreş, 28 (ö.R) - Başvekalet teb-

1
1 söz almışlar ve Dcnizbank tabirinin Jiğ ediyor: Merkezi intihap komisyonu 
1 doğruluğunu izah etmişlerdir. 20 ilkknnun intihababnda verilen reyle· Kral Karol Fransız hariciye nazıriyle 
1 

Bundan sonra maddelerin müzakere- re göre mebusluklann muhtelif partiler .. bir görüşme t>snasında 
sine geçilmiş ve kanun kabul edilmiş- ı:ırasında tevziine esas olacak kaide cet- mevzuu olan yeni bir vaziyet ihdas et• 
tir. velini neşretmiştir. Bu cetvele göre hü· mi tir. 

Denizbank kanunu mUmısebetiyle Si- kümetin mensup olduğu liberal nasyonal Diğer tnraftan saray nazın tarafı dan. 
irt mebusu İsmail Miiştak Mayakonun partisinin yeni mebusan meclisinde ekse- tebliğ edildiğine göre krnl Milli Hıristi
söylediğl nutuk aşağıdadır : riyeti temin edemiyeceği anlaıılmaktadır. yan ~~~si reisini öğle yemeğine alıkoy• 
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i ERKEK, KADINI ANLAR Mlf- .,...Ş~E-H-iR---H------B-E_R_L_E_R_i-... 

ERKEK içiN KADIN 
1 Türk 
1 köylüsü 

ilk tedrisat umum müdürü ••••••••••••••• ııaııııııı•••••••••••• 
~ Yeni Anketimiz E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Muamma mıdır? -------------.... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Kızıçullu köy muallim • . . 
• • • • 

Bn. Keziban 
Yakın 
•••••••••••• 

Kraliçe Mary'nin 
bir sözünü nakle
derek diyor ki: . 
"Birgün gelecek, E 
erkekler büyükka .. a 

• 
dın muammasına : • 

mektebini teftiş etti 

1 

B. /smail Hakkı ilk tedrisat işleri 
üzerinde de görüşmeler yaptı 

l 
Kühür bakanlığı ilk tedrisat umum :ör.em üzerinde tevakkuf edilmiı ve kur· 

müdürü B. !smail Hakkı, Eski~ehirdeki 1 sun -şefliğine ilk tedrisat müfettişlerinden 

• nüfuzedeceklerdir 

çavuş eğitmenler kursunu tefti' ettikten B. Ferit Oğuz atannuııtır. B. Ferit Oğuz 
1 sonra ıehtimize gelmiştir. Köy muallimi bu vazifeyi, müfettiflik vazifesine ilave 

' yetiftirmek üzere kültür bakanlığının bü- olarak yapacak ve her türlü çalıflllalar, 
yük bir hıı.ssaeiyetle üzerinde durduğu la alakadar olacaktır. 

Gönüllerdeki ka
dın saltanatı da iş· 

köy eğitmenleri i,i, Eski~ehirden sonra 
İz.mirde de yoluna girmiıtir. Köy eğit-

menleri kursu bu ayın üçüncü. pazartesi 

te o gün sönecek- : ~ günü açılııcaktlr. 
• f • : 1 Şehrimizde bulunan ilk tedrisat umum 

Kursa iotirolc edecek çavuşlar köy mu· 
allim mektebinde yerlcştirilmiılerdir. 

Muntlim kadrosu da tamamlanmııtır. lz
mirdc bir çok seçkin öğretmenler bu iıte 
vazife kabul etmiılerdir. Yetiştirilecek 

: ır • : müdürü B. fsmaiJ Hallı dün KızJçul-
• . -........................................ lud&ki köy muallim okwuna giderek oku-

köy clcmanlnn ayni zamanda teknik bil
gilerle de teçhiz edileceklerdir. 

ilk öğret.im genel direktörü B. lsmail 
Halckın dün Kültür direktörüyle de ille 

Tetefo11 Tchberlode Bn. Keziban Ya-

1 

lu gezmit. talim heyetiyle temas etmiş 
kın'ın nwnaruını bwduhan sonra ken- sebeplerin mahsulii olmuştur. ve le.ursun mesaisi hakkında alikadarla-
11.ileriyle konuşmak müfkül olmadı. T e- Erkek, icadın ruhunu anlar mt, soru- n tenvir etmiftir. Türk ltöyünün ihtiyacı tedrisata ait işler üzerinde konupnuttur. 
Jefona çakan laz ~unun. incecik ıe• yoraunuz) En ktSa bir cevap vermiş ol-

1 
olan bilgili köy öğretmenlerini yeti~tirc- Kendi i bugün Ankaraya müteveccihen 

-ly1e cAnne> diye baylmmaınm mütea- mak için kat'i bir (Hayı~!) diyeceğim.: cek olan bu l:ursa bal:anhğın verdiği ~ehr;imizden aynlacal:ltr. 

W~~d~h~~~~bn~~~ A~~ak~.a~~dm~~~r~~mdi~ ---~-----------~----------------
Bn. Kesciban, mabadımı öğrenince bir Yirmi sene ayni evin içinde yapyan ka-' Ko·· mu·· r 

noktaya İpret etti: dtnla erkek araınndaki münasehetlerin Romadaki 
- Fakat, dedi. Vereceğim cevaba gerginliği bu neticeyi önümüze l:oyuyor. 

1;ücenenler bıdaıunu mı. hele erkelcler- Sahsan AÖyle düıünüyorum: Erkek, 
den birçoktan. .wtehire mÜ•teİt otan ce- kadın nıbunu anııyorum zanneder. onun T optacılarda 230 Gül müsabakasına 
vabandan alınmazlar mı) rr.üphenüyetlerine nüfuz ettiğini farze- b . kı·ıo kömür vardır . . k J &; 

- Ne zaran otur, dedim. 811 bir an- der. Hakiknue anlaşılan şey, kadmın · tn ıştıra eaeCe5a.Z 
~- Herkes dü,tindüğü eıbi konuşa- nıhu değil, belki de arz.ulan ve temnyül-1 Belediye lzmirde muhtc.lif toptancı- 938 ylh ikinci teşrin ayında Romada 
wtlr. Hem bciyleal daha dürüat ve sa· feridir. ı ıar elinde 230 bin kilo kömür mevcut gül variyetelerini yetiştirenleri t~vik 
~i olur. Dünya kurulahdanberi hi.çbir erkek, 

1 
olduğunu tesbit etmişUr. Perakendeci- maksadiyle bir müsabaka açılacağı Zl-

Genç kadın. bu bqlıuıgu:t nıüteakip kedım anladığını, onun engin Tuhundnlti ler elindeki kömürler bu yekunun ha- raat vekaletinden vilayete bildirilmlşür. 
tdelonda f(;yle ltonuttuc kapri.sl~ri ~eyd~na çık:ar~~ğını idd~a ct-ı rlcindedir ve satışı yapılmaktadır. Bun- Vekalet, Türkiyedeki gül meraklılariyle 

c- Şu muhalck•k ld. ge(dt aile ha- mcmıştir. Filhakika, erkcgın anladıgı tp- I dan başka dün Karalaş iskelesine elli çiçek ticareti yapanların bu müsabaka
J"ab. gerek cemiyetin aile bajlarlyle ala• raflar olmuştur. Fakat. bunlan sırf ez- bin kilo kömür getirilerek satışa çıkı- ya girmelerini Uıvsiye etmektedir. 

kua olmıyan ıeıbcst dostlak münaaebet· ye.t olsun diye. ya. anla~~tktan gel- il rılmıştır. Bu kömürler altı kuruştan sa- Gülcülük memleketimizde ve bazı 
Ierinde bG~lc bir değifllle vardır. Er- ınış: yahut ta mkar etmıştır. tılmış, bir kısmı da Knrşıyakada oyni vilayetlerde bir hayli ilerlemiştir. Dün-
kclc, evlendigi kadmı pazardan Atın alı- itiraf edilmelidir ki, kadın muammalık fi lt l d'l . ti' O 'd yada mevcut 1200 cins gülden en iyi · · .. 

1 
ın en sa ışa arze ı mış r. rman ı a-

nan ta)' gİbt arzu cylcdigi ,ckilde kul- tnrafını çok işlemek suretiyle hzanmıştır. . . d . cinsler memleketimizde zaman zaman 

J __ .ı b•-- 1 _ 'L •-- bul . L s· . . . . resmce müsa ere edılen ve tutarı on 1 aıma ur:;Y o ara&. IUl etmıyor arbK;, :ze onun ıçın, gerı devırlerden kofup bulunarak çoğaltılmış ve gül merakı 
~e le.adın, evi içinde bir halaydt olmağı gelen bir misal de verebilirim: tskoçya bin kilo olan kömürler;n de bugünlerde halkımızı sarmıştır. ElU b~ senedenbe-
~iddetle reddediyor. kraliçesi Mary.. 1 ~cuz {iatlc halka satılacağı öğrenilmiş- ri lsl.anbul, lzmir, Adana ve Diyarbakır- j 

Bu bir değişmedir ve yeni ailenin te- Bu taçlı hükümdar ~öyle söylüyordu: I hr. . . .. . da bir çok Qmatör gül merakhlan, eni 
hıelin1 tetlcil ediyor. Bir gün gelecek., erkekler büyük: kadın Bclcdıyenın komtir S<ltın alarak beş müşkül renklerde ve cinslerde güller 

on - u teb 't ,_ - w. b .. ·ı L •• r d '-1 d G l kuruşa halka perakende o1arak kendi yeti<:füdiklcri için, bu cazip mUsabakaya nun m s t erıu:gı ucun aı c na- muammasına nu uz e cceıı;; er ir. ö- . . '""' 
yatı içinde inu bayrağını. belki de ken- nüllerdeki kadın saltanntt işte 0 gün sö- vasıtalarıyle sathracağı hakkmdaka ha- memleketimiz glilcUleriain de iştirakleri! 
'dl anuaiyle çekmiştir. Düne kadar utı- neceklir. ı berin doğru olmadığı. dün belediyeden şayanı temenni görülmektedir. 1 
rap çeken icadının ıstuabı buı:ün başka ANKETÇt aldığıımz. mnHlınatlan öğrenilmiştir. Fil- Daha geçen sene Diyarbakmfa bir gül J 

1 
hakika belediye bazı satıcılara, halkın müsabakası yapılmıştı. Romnda yapıla- 1 

Kücük , 
O!">/,ZJ'.777'*...ezr'I 1 Haberler ~PO)li _ kfü.nür ihtiyacını vaktinde ~emin cttık- cak msabakaya girme şarlln" Ziraatı t:::..::: = ~ :;ş;:;, _ 

1 
len takdirde yardım vaadinde bulun- müdiirlüğüne gelmiştir. j 

1
,,, b muştur. Belediyenin kömür s1lacağı I! * İki gUn içinde, yerlere tükürenler- Tepecikte Y nvnı sokağında Hüseyin h kk d k" ı b · b d kl' K d 

d lll 
1 ll ın a 1 ıa enn, u yar ım şe- ın- aynar ·su a 

en e iki ~c:iden birer lira para cezı:ısı oğlu Musıafanın evine sire~ Durmu$ oğ- d 1 l 1 1 h . edil' j i"" , en ga a o ması a mın ır. 

alınmıştır. lu Mustafa bir çift kundura çalmı7 \'e v '- l k 
*Belediye daimi encümeni dün öğle-ı:yakalanmı~tır. J anQTQR Ô en ÇOCU 1 

den sonra reisin riyasetinde toplanarak § Şchiılerdeki mezarlıktan üç adet Lı• k ı Örnek köyüne bıığlı Bostanlı cadde-
muhtelif işleri görüşmüştilr. . bcyıız mermer t~, çaldıktan anlaşılan 1 maç a r 1 sinde 80 ııaytlı evde oturan bay fmtailin 

*Bu sene lzmir halkının hava kuru-ı 17.zet oğlu Kndri. Mehmet oğlu Siiley-
1 k Q~UI ar heş aylık bir erkek çocuğu, bundan bir 

ınuna yaptığı teberrüler geçen seneden man ve arabacı Nihat yakalanmlŞlardır. ı Ve ':!:' hafta evvel l:azacn kııynar çay ıemnve-
'clcha mllsaitUr. Sadakal fitir de geçen § N:ıma7.gahta Türk p:ızannd:ı amele I 0 .. ı_ 'd 1 k tinin dökülmesiyle yanmış ve iki gün ev-. un aı:şam partt e top anan mmta ·a 
seneki yekönun üzerindedir. Ecir, Hasan ihsanın evine girerek taar- h t' . .. .. d ._ vcl ölmü~tü. 

1 flpor eye ı pazar gunu yap acaıı;; nıaç- ı * Cümhuriyet milddeiuınumisi bay ruz ve hı.tkarctte bulunduğundan ynka- 1 h l I . . . . . Çocuğun Labaıu, 7:abıtnya ve hük:ümet 
'As . I 1 ıarın a cem erını tayın etmıştır. Alsan- l l I w h ._ w ım Tuncay bu sabahl:! trenle Anka- anmışllr. k D • , 'o :tor u~una auer vermeden oglunu 

h k d § Z b Ç ki d 1 
.
1
.h ca - emırspor maçım B. Mustafa (Oç - .. b · .. l · 1 

raya arc et e ecekUr. _a ıtnc:ı ora· {apı a yapı an sı a , w 1 r.ommu~ ve u vazıyet cup \eyı ce p el-* İz.mir mmtaknsı futbol hakemlerin- araıJlınnasında nmele Tııhirle Nuri oğlu ok), Yamanlar - Doganspor mnçını B. 1 ıiği i~in küçük çocuk dün mezardan çı
'den ve tanınmış sporcularımızdan bay Mehmet. Mehmet oğlu izzet, Nazif oğ-: Hasan (Alsancak) • Üçok • Ateş maçı· kanlmı~tır. Doktorca otopsi yapıldıktan 
~et öz Girgin Trakya mU!et.tişliğin- lu Hasanın Üzerlerinde birer L~çak bulu- nı B. Esat (Yamanlar) idare edecektir. 

1 ı:onra defnine ruhsat verilecektir. 

'de bir vazifeye tayin edilmiştir. Orada narnk nlınmı;ıtır. 1 Cuın giinü saat 15 de KültLirpnrkta 1 
Gpor işleriyle alnkndar olacaktır. § Bueaya bağh Uzundere köyünden ki tur yolunda 4 ve 2 kilometrelik iki ' ' ) ( • •1 . 

Hnsan oğlu llasnnla lmtail oğlu Alinin 1 kır ko~usu tertip edilmi;ıtir. Koşular an- 11 lllŞI psyango hı eb 
evlerinde bulunmadı1dan ureda giren trenör B. Ratkanın nezareti altında ya- I,, -BAŞT ARAFI B1RJNCl SAHlFEDE-- I 
bir hn·•ız bazı Cf)'alar çalarak kaçm~hr. 1 

pdacak ve ko~u hakemliğini B. Sait ve 
1 

, .. l"k b'l . . · d.. k : c..ur u ·ten ı et ıltenınış un a şam ge-

l 
. k J / • dı aranıyor. 1 Rusim yapacaktır. ı .. 1 L t•'- d 1 ~'' dilm' . f 

Zmır U Üp erın en 
1 tın ere11. a aı.::a ananı. te.ıım e ıştır. 1 

§ Annutluda l:unir caddesinde B. lb- --<>-- 1 B lb · d 9100 . . . 

1 

u sene yı aşı pıynngoaun an 

Fenerli Namık 

bı.rı·ne mı· gı·recek.' rahımın evınde çıkan yangında kut ol- R p k" • ··- . d" k . E b- "k 'k w agıp s · ıŞJye ıuaouye UfCCe tır. n uyu ı -

F~e futbolcularından Namık madıgı, l:aza netice.i çdttıiı anlqdm11tır. ' • ramiye 500.000 liradır. 400.000 
§Menemenin Çavuf köyünden Musta- 200 000 150 000 'k' k' · d ·· L'' 

va.tlfesin!n nakli dolayısiyle Fenerden r wl K . .. . . ve ı ı ışıye e yuz ın 1 
il og u emal Durmuı. Pıyan sokmeklı: Oteıı· müstecı·,,· bı·n lira ikramiye dü,eccktir. 70.000. 60.000 

lslüa etmiştir. meşgul bulunan Şerif oğlu l-liiseyini çapıt . l 
Namık lzmir kulüplerinden birine ıile başından yaralamq ve yakalanmıı· l lirayı ödedi 50.000, 30.000, 20.000 ve 15.000 lırıı- ı 

intisap edecektir. J ._ ı lıll ikramiyeler de birer kifiye iaabet ede-
... r. ------------------------------1 Dün fU mdttubu aldık: 1 c.cktir. Bundan bqk.a IO adet 10.000 Seydiköyde Kızılay töreni i Ragıppafa otelinde katip Mehmede l iralık. 20 adet 5000 liral.le, 60 adetl 

r. ıı; ıgım para an ın ıraaını emntyetı 

1 
bl n ı.1 v d b" 

1
. • . 2000 liralık, 100 adet 1000 liralık, 400 

• 1
•
1
·,.1·mal tt'"'' d -Lk bk" , tıdet SOO liralık, 6000 adet te 5 liraltkı 

SeydilıöyÜnde Ksztlaym 60 ncı yddö~;imü halkın bu ~efkat m~escmize 
le..,. l.ifdıpn gösteren bir törenle katlnr.mı~t?r. Resmdniz bu törenden bir gö

lll liıltir. 

.. ı c ıgın en Ql~ e;ınece ma um 

1 O 
!ikramiye vardır. Yani 2,715,000 lira 

o mu~tur. tel sahibi Bani Yasakçı oteli- 9100 ı.:· ·arasında tak· _..ıa '- • 
• f .. ·ı · L - '-'- 1 1 1 lft am cu eceııotu. nın §ere ve ınu~erı erıne ~ıı;İy e ayık 

.,. .. • Y ılbatı piyangoıu 9 3 7 yJmm sonuncu 
oldugunu gostermıı ve parayı bana tu- . l · 20 d ' 
nün etmiş olduğunun muhter:mı gazete-1 ge"Cesme rast ıyan cuma gece.a saat e i 

(~tanbulda çcl:ilecel: ve radyo ile neıre·ı 
nizle ilanım rica ederim. dilecektir. · 

SALtH · ÇERÇl~U Şehrimizde Lirçok ilk okullarda sımf-
. Yeni futr - Ragıppa~ otelinin 'mÜs- lc..r araamda şirketler kurulmut ve ortak 

tcciri Bay Baarinin bu suretle gösterdii(İ baetler aluuıuıtır. Yukan mahallattA bir 
düriiatiük ve ha&aa.aiyet ıayam takdirdir. çok l:admlar da birleşerek ortak bilet al

f ... r:AiiŞŞ8A'ii:481···E . . 
:: lf Bc:nlıası karşıs•nda : 
E mu~t-rr~ı ıı~l·u a 
: Efl. IH HEPERDE : . . . . 
~ SAT L R ~ . . 

, E TEF. 2s~c : . . .................................. "'~,~ 

mışlıudır. Müesseselerdeki memurlar da 
ayni ,ckilde hareket etıniJerdir. 

Dünden itibaren kazalarda bilet kal
madığı için lzınirden iııtenmiş; fakat bu 
müraca:ıtlere cevap verilememiftir. 
H~r sene izmir şehrinin piyango bileti 

:ıtışları artmaktadu. Bu tcneki satıpar 
~50,000 liraya baliğ olm~ur iti bu ye
:.\m 5'eçen aeneyi 2eçmistir. 

Oda 
• 

lntihabatına hazırlık 
Ticaret odası Meclisi intihabatına pek 

yakında başlanacaktır. Bu husustaki 
hazırlıldar tamamlıınmak üzeredir. İz

mir ticaret odası intihabatına iştirak et
mek üzere, odalar nir.amnamesinin otuz 
ikinci maddesi mucibince lktısat veka
letince seçilmesi icap eden yirmi mün
tehibin seçilmeleri yapılarak vilayete 
bildirilmiştir. 

VekiUetçc seçilen ikinci müntehipler 
şunlardır : 

Merkez bankası, İş bankası; Esnaf ve 
Ahali bankası Izmir şubeleri, Liman 
müdürlüğil, üzlim kurumu, Sümerbank, 
yerli mallar şirketi, Balcı oğlu Hakkı, 

Burnavah Ahmet, Alaiycli Halim, Şerif 
zade Salahetlin, Kdzım Taner, Leblebi
ci Reşat. Akosman ude Mehmet, Tire
li lsmnil Hakkı, Midillili Abdullah ömer, 
Eczacı Ferit, Cevahirci Şükril ve derici 
Mehmet Ruşen. 
Diğer ikinci seçiciler anlaşıldıktan 

sonra meclis azalan seçimi yapılacaktır. 

Satılan tütünler 
Ege mıntakaanda bu sene ıatdan tü

tünler 31 milyon ltiloya yaklatmıthr. 

Alakadar bir daireden aldıiumz mahi· 
mata göre müatahailin elindo sekiz mil
yon kilo tütün kalmı~hr. 

----0-

y angın başlangıcı 
Evvelk.l gece sut yirmi bir sulannda 

Çorakkapıda Tekke sokağında iki sayı.
il, kibrit satıcısı ama Osznanın evinde 
mangaldan sıçnyan kıvılcımla yaguı 

çtlunış, yatağı ve yorganı tutuştuktan 
sonra södürülmüştür. 

Her yeniliği 
kolaylıkla kabul eder 

--0-
-- BAŞT ARAFI BtRtNCI SAHtFEDE -

edeceğiz : Köylünün kooperatif ter• 
biyesi hazırlanmamı§ olması yüzün· 
den kooperatifçilikten beklediğimiz 
istifadeleri elde edemedik. Bundan 
sonra olsun, yapılan hazırlıklarda 
yarını düşünerek bu terbiyeyi ver· 
meğe çalışmalıyız. Köy öğretmeni, 
köyü ziyaret eden münevver Na-
hiye müdürleri, Kaymakamlar bu 
mevzu etrafında irşat vazifelerin( 
yapmahdırlar. lrptlar sadece güzel 
nutuklardan ibaret kalmamalı, vazl
y _::~ri en müsait köylerde çeşitli ör· 
nek kooperatifler yaratılarak dava· 
nın her cePhesi aydınlablmalıdır. Ta 
ki hakikati görerek inanmağa ftht-
mİ§ olan köylü kandıncı örneklerden 
şaşmnz kanaatler edinsin ..• Koop& 
ratifi kendisi arasın... Hayatta te· 
sanüd mefkuresinden daha büyÜlc' 
bir muvaffakıyet unsuru olmadıği
nı anlasın ... 

ŞEVKET BiLGiN 

l
r'ZT.TA'Lr,n,J 

Halkevi köşesi 

1 - Evimizde daktilo. nakq n ~ 
lrunlan açılmıtbr. isteklilerin ikinci U. 
nunda başlıyacak. olan hu kunlara tim• 
diden kaydolunmalan. 

2 - 29/f 2/937 Çarp.mba gÜnü eTİ• 
mi.z sosyal yardım ve halk dersltanelet{ 
komitelerinin toplantut 'l'ardır. 

TAYYARE SiNEMASINDA 
BUGÜN SAAT 12,40 DAN iTIBAREN 

DONYANIN EN BOYOK FiLMi 

~' 
I•~ 

AYRICA RENKLi MIKt VE JURNAL 
Bagiinlrii seanalar 12.40 - 3.15 - 5.50 - 8.25 de .. 
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Amerika 
Hariciye nazırı 

Türk borcu tahvilleri 
--0-

Çindeki imtiyazların-
dan hic birini terket-• 

14,5 liradan 18,5 liraya 
miyeceğini söylüyor 
Vaşington, 28 (A.A) - Hariciye na

zırı Hull Panay hadisesi dolayısiylc 

Amerikanın Jııponyndan istiycc~i taz
minat mikdarının henüz tcsbit edilme
miş olduğunu söylemiş ve Amerikanın 
Çindcki hukuk ve imtiyaılarından hiç 
birini terkeylemiycct'ğini ehemmiyetle 

kaydetmiştir. 

Hükümet bir 
tahvilleri 

kanunla Türk borcu tahvillerinin_ Ergani 
ile değiştirilmesine karar verdi 

latanbul. 28 (Hususi) - Evvelki gün HUkUmet bir kanunla Tiirk borcu Ankara, 28 (Telefonla) - Hükümet 
Kamutaya yeni bir kanun layihası ver
miştir. 8 ımıddesi olan bu kanun layi
hasına göre hükümc:l eski dahili istik
raz tahvillerıni Ergani tahvilleri ile de
ğişt.irmeğo l-..orar vcr:rt>\tedir. Yeni tah
viller 938 ikraıniyeJi tahviller adını ala
caktır. 

Lodra, 28 (A.A) - Röyter ajansının 
Singapurdan aldığı bir habere göre Ma
foccadaki demir madenlerini işlemekte 
olan Japon müesseselerinde çalışan 700 
Çinli amele bundan sonra Japonlara 
ruz.met etmiyeceklerini SÖ;\- li~ erek işle

rini bırakmışlar.dır. 

14.!0 lira olan TUrk borcu tahvilleri dUn tahvillerini Ergani tMvilleri ile değiş
l>oruda 15 liradan açıldı. Ve birdenbi- tlrmcğe knrar vermiştir. Bu cihet dün 

borsa komiserliği tara{ınpan acentala
l'e yUkselınejc b~ladı. Tahviller akşa- ra bildirilmiş, bunun üı.erinc tahviller 

nıa doğru 18.80 liraya kadar yükselmiş borsada yükselmeğe bnşlaınışur. 
ve bu fiatte kapanmıitır. Bu lt.ni ve. Tahvillerin daha da yükseleceği tah-

ehemmiyetli yilkselifin sebebi 1udur : min ediliyor. 

Tenkitler çok şiddetlidir Arap 
Ülkel~ri nde olup 

bitenler B. Naşit "Server Bedi Türk etimolo
jisinin büsbütün -cahilidir,, diyor 

Beyrut - Sanndan gelen bir zallan 
ıılınan malumata göre>, Yemenli aşair 
T'eis1erinclen mürekkep bir heyet, Ye
men tahtını Emir Seyfilislama teklif et
nl<'k iiıere Sanııya hnreket etmişlerdir. B. Vedit Özgören ise: 

avukatından başka 
"Sadri Maksudinin bir sokak 

birşey olmadığını söylüyor 
Hali h:nırdn Yemen lmamı Yahya 

;ıl<'yhindc hir ihtilftf ,·ukuu muhakkak 
z.annolunuyor. 

Ankara, 28 (A.A) - Türkiye Büyük 
Millet Meclliindc mlliakeresi geçmiş 

olan •Deniıbank> ııözU hakkında Ulus 
putesi muharrirlerinden Kütahya me
busu Na~lt Uluğ ile Ajans muharrirle
rinden birinin vaki mülakatında sayın 

mebusun bize s8y1edlkleri kısa bir izahı 
da pro{est>r Tankutun nutkundan son· 
ra vermeği münasip görUyoruz : 

Sunl - Bugün okuduğumuz Cümhu
:riyet gazetesinde Server Bedi imr.n1ı ya· 
tı :Uzerinde noktııi nar.arınız nedir ? 

Bu y&7.ıda bir resim vardır. Deniz 
bankası yaınının on Uç harfinden evvel 
yukarıdan inen bir ba'ltn ve bunun şid
detle darbe ve keskinliğinin fışkıran 

alimetlerl. Server Bedi Denizbankın 

yanlı~Iıjını ve <Denir.bankası> denil
mek lUzumunu lleri ıilren hukuk pro
fuörll Sadri Maksudiye 1eyit için bir 
takım misaller geUrly.or. Ezcümle di-
1or 1d: 

lı.mir Belediyesi yerine Jzmir beledi
ye diyebllir miyiz ? 
&yın mebu umuz Naşit Uluğun bize 

'\'erditi kısa cevap ~udur : 

- Hayır .. l:z.mir belediyesi yerine lz
lnir belıdiye demeyiz. Ve şimdiye kadar 
Türkler bize böyle bir terkibi isim kul· 
!andıklarım dair misal vermiş değiller
Ö.lr. lunlr belediye.si, İstanbul belediye
at, Ankara belediyesi ve her şehrin be
lediye~ıl vardır. Bunun manası çok açık-

tır. lzmldn belde i~lerl ile uğraşan mil
•Mtıesi. Bunun Denibank unvanını ta· 
fıyacak bir müessese ile hiç bir ilrn1 mü
nasebeti olmadığı meydandadır. 
Yalnız ben de sizden ,şunu sormak is

terim : 
- Denizbank ifadesinin yanlı~lığını 

yanlış olarak ileri silren ve Türk dili 
ile ne ilmt ve ne de •Bilhassa fonetik> 
alAkası olmadığı kendini tanıyanlar ve 
dünyalarca malum bulunan bay Sadri 
Maksudiyi teyit etmek için getirdiği mi
aaller arasında niçin Server Bedi deni
len zat: 

•Maltepe> •Be§iktn.ş» «Ayvan..c;arap 
Gibi terkipleri hatırlıyamamıştır? 
Bu noktada durmak her Türkün hak

lu ve va:ıüesidir. Bu Server Bedi deni
, len zat ya çok fıllmdir. Bu takdirde b~ 

ıılm işaret ettiğim iki wmden mürekkep 
unvanları da dikkat nazarına alarak ilim 
~olundan izahta bulunacaktı, ve yahut 
Türk dili Etimolojisinde cahildir. Söze 
luırışmıyacaktı. 

VEDlT öZGöREN1N CEVABI 

Kiltnhya mebusu Vedit Özgöru in 

~,,_~-.;·~~ t 

Biz.zat lmaın Yahya-, kendini pek emin 
vaziyette görmiyor. Hatta lmamın şahsi 
servetini h:u-lcc göndrrdıği söyleniyor. 

lMAMIN DlKTATÖRLüCü' 

Yemenin ı:n kU\·vetli nşair reisleri 
J İmam Yahy, nın diktatörlüğüne isyan 
ctmcğe haı.ırl. 11maktadır. Geçen hafta 

f 
Sanada yapılan bir içtima esnasında iki 

1 kişi katledilmiştir. Fakat bu haberleri 
1 neşrin müsaade olunmadığı söyleni

)Ot:. 

BACDATTA 1TALYAN CASUSLAR 

Mecliste müzakere ve rnünaka~ası ge-1 
çen •Denizbank> hakkındaki noktai na
%arını öğrenmek için kendi.siyle konuş
tuk. Bir kaç dil konuşan bu :sayın me
busumuz bize verdiği cevapta evvela 
büyük bir hayret izhar etti. Dedi ki : 

SOKAK AVUKATI 

Artık cesaretle daha ileri gidebilirim. 
Sadri Maksudi bir hukuk profesörü mil
dür? Henüz bunun üzerinde kuvvetli 
ve müeyyit vesika görmedim. Ancak et
rafa yayılmış kendi ifadelerine göre 
Sadri Mak.sudi Rus çarlığında tahsilini 
ikmal elmiş ve orada bir nevi bir nebze 
sokak avukatlığı da yapm1~, kendilerin
den menkul olmak üzere Pariste Sorbon 

BağcTad - 1tal.rn Jıcsabınıı casusluk 
eden dört ~·erli, polis farafından yaka-
1.'.tnmıştır. 

UYDURMA HABER 

• # • _J.f; 

Bcyrut - Mekkede akdolun1cak bir 
lsHim kongresine Tlirkiyenin iştirak 

edeceği hakkınan Beyrut gazetelerinde 
inti'.':ar eden malômat nsıl \'C co:astan 
arldir. SADRt MAKSUDlYl TECHtL 

Ben de bııy Sadri Maksudiyi hakika
ten bir şeyler bilir 1.annederdim. Hal
buki Dcnizbank söı.üne itiraz eden be
yana tından anladım ki bu ı.at hiç birşey 

bilmiyormuş. Bir defa Tiirk dilinin ta
mamen cahili olduğuna dair ha~ıl olan 
kanaatimi açıkça söylemeliyim. Halbu

ki Sadri Maksudinin dil hakkında yazıl
mı~ ''e mukaddimesinde Atatürk imza
siyle methüsena edilmi~ kitabını oku
duğum zaman hakikııten bu zatın dil 
ile alakası olduğunu sanmıştım. Meclis
te işittiklerim bu ~anımı ne yazık ki til
ketti, sıfır yaptı. 

SADRl MAKSUD! TARtHÇt 
DEClLDlR 

Ben Sadri Mak.c;udinin meşhur tarih 
profesörü olduğunu da işitmiştim. Bu 

kamil bir takım Tiirk lehçelerinin birin· 
<le konuşmak itiyadını kaybedememi~tir 

üniversitesinde kürsü sahibi imiş. Ne 1 Ialbuki Türk dilinin derin ve geni~ ha
kürüsüs? Türk dili kürüsUs? Hukuk :ı-inı-ııi karşı~ında bir de mütekamil leh· 
kürüsüs? Bunu heniiz tahkike \'akit bu- çe vardır. O itiraf olunmalıdır ki ancak 

lamadım. Ancak Paris Sorbon üniversi- I dnima Türküm ve_. Türk.iyeliyim di!'e ~a
tesinde Sadri Mak.-ıudiye hukuk kür~ü- ~"yanlarda bu Turklerın meıkezı yuk.
sil \'ermezler. Tiirk dili kürsüsü mii ? sek devler kurumu olan lstanbulda ve 
O da şüpheli.. lstanbullu denilen Türle lehçesini konu-

Eğer böyle bir hata vaki olmuşsa ne I ~an Türkler tarafından yaratılmı~tır. Me
yazık !ci garp alemi 1 ürk dilini Sadri 

1
sela Aksaray lstanbulda bir mahalledir. 

Maksudi ağzından işitmiş oldu. B. Sadri Fakat Aksaray orada bir mahalle olma· 
Maksudiyi bu cesaretinden dolayı tebrik dan evvel Anacloluda bir yer idi. Ve öz 

etmemek mümkün değildir. Bir taraf tan Türkler .kendi adlarına bir mahalle kur· 
Bay Sadri Maksudiyi hata içinde, gaflet mu,lardı. Şimdi Osmanlı gramerine gÖ· 

re Alc:ıaray heya:ı; su ay mıdır? diyece
ğiz. Burada Akııuay 91fat mıdır? Yok
ıa aka denilen Türklerin earaylar kur-

içinde yüzen bir adam olarak görmemek 
mümkün deiildir. Diğer taraftan (Ben 
şimdi hatırıma geleni ıöyliyeyim.) B. 
Sadri Maksudi derslerine devam etme· mu~ olan Atatürklerin bir mahallesi mi· 

dir? Bunu h.:nüz ben tetkik etmedim. son münnscbetle onun tetkikini merak den evvel sen Türkçeyi öğrensen ve onun 
1 T k t: k Faknt B~iktaş İşte bu tetkike lüzum gös-eltim. Tam kanaatle anladım ki bu ı.at uiz ağzını tatsan ür ·çe ırnnuşma tan 

- 1 lermiyen bir unvandır. Beşik gibi bir ta, asHi tarihçi değildir. Tarihi bir papağa- İçtinap edersin. Eğer ııene erdenberi se-
- mı ac11ba? Beıiğin t:ışı mı? Y oba he~er 

nın söylediklerinden ileri geçmemiş bir ni Türkiye Türkleri. Türk gençliği sak.at 
taşıyan yer mi~ Bunun için bunlar Ü:ı;e-

zavallı imiş. Türkçenle verdiğin dersleri dinliyorsa bu 
k d b 1 f ah rinde hiç hir .kat'i hükümle konu~mak 

Biz bu hakikati ne t.•aı.ık ki mekteple- en in için ir tü il ııı sus ve Türklil-
J cesaretini gösteremiyorum. 

r:imizde okutulmakta bulunan tarih ki- ğün taşkın nczalı:etinin yüksek eseri te-
Yalnız kendimde ilmi bir cesaret var· 

Uıplanna nasılsa karışmış olan ve anla
şılmazlığı yüzUnden kimin tarafından 

geldiği tahkik edilmek lüzumuna kani 
olduğum cümlelerden ~iktıyet eden ta
lebelerden hocalardan işittim. Evet bu 
manasız :ıöı.ler ve hikayelerde Sadri 
Maksudinin cahilane mahsulleri eserle
ri olduğuna kanaat getirdim. 

lakki etmelisin. Yoksa sen Türk.iyede 
dır ki müsaadenizle bunu söyliyeyim: Türkçe konuşmağa, Türkçe ders verme· 

v .. Ren Türk (Bir kelime okunamadı) de-
ae cesaret edememek mevkıınde bir .1 b" k b'I • ·r"· k v 

8 
.. 

• . . . rıı en ır d ı enın ur c;ocuguyum. u· 
adamsın. Fakat beı,erıyeıte ıenın &ıhı .. k } A .. '- " . . d 

. • • • . . • . JU ıarpta tat11r ... ıın maıyetın e as-
cehlını bılmıyen, kcııdmı alım :'!anan ga- k j''-l T" ı.· 

1 
..... 

1 
.. k . . v 

f'll d v·ıd· er ı-. e ur .. ıyc ve ur-. u ıc;ın ugraş-
ı er az. egı ır. O d d ı· 

tını. n an sonra ır ki ürklüğün bü-
yük huleılerinin meclubu olarak Türk-Dll..AÇARIN BEY ANA TI 

Popolo D'Italia'nın bir makalesi 

Denizbank terkibi hakkında mülakat- çe üzerindeki merakımı ve etüdlerimi 
forma de\'anı eden muharrimize Türk Avrupada ikmal ettim. Bulgar üniversi
dili tetldk cemiyeti üyelerinden ve Dil lesinde Türkçe profesörlü~ü yaptım. 
tarih coğrafya fakültesi döçentlcrinden Bugün Türk dil kurumu üyesi ve ayni 
B. Dilaçar §U beyanatta bulunmu~tur. zamanda Ankara tarih dil coirafya fa-

Roma. 28 (A.A) - Popolo D"ltalia Mussolininin kaleminden çıktıiı zan· - Denizbank ifadeıi tertemiz Türk- kültesi doçenti bulunmakla bahtiyanm. 
nedilen bir makalede demokratik denilen milletlerin hakimi)•etini mevzuu ç~ mürekkep bir unvandır. Bunun yanlıt !ıte bu sıfatla ve ilmi cesaretime ıüve· 
bahsederek böyle bir hfakimiyetin hakikatte mevcut olmadıiını yazmaktadır. olduğunu bilhassa Türküm diyen ve Türk r.crek Bay S11dri Maksudiyi ıuale çek· 

Bu makale Amerikan mebusu Ludlovun Amerikan parlamentosuna yaptığı dili He az çok alakası bulunan muhterem mek vazifem olduğunu bütün Türk mil
bir teklif ten mülhem olmaktadır. Amerikan mebusu anayaaada tadilat yapı• kabul ettiğimiz bir zatın aizından iıit- ]etine c Tiirk münevverlerine beyan ey
Jarak harp ilan etmek ıalihiyetinin parlamentodan alınmaıını ve böyle bir memeli idik. Fakat B. Sadri Maksudiyi !erim. 
kararın plebisit yoliyle ·verilmeıini istcmiıtir. Amerikan matbuatının ayıp ve mazur &Örmeyi yüksek Türlc:iye Türklü- Bi:.t; buıcüne hdar '13. Sadri Maksudi 
tehlikeli diye tavsif ettiği bu teklifin mahiyetini anlamak hiç te aüç değildir. ğünden rica ederim. Çünkü B. S.dri arkada~mı:.ı:a hiç te tetkike lüzum gö
Belki Ludlov haklıdır. Fakat hiç affedilmez bir hata yapıyor ki o da dcmok· Mak~udi &crçi bir Türktür. Fakat Türk rülmiyen bir nıütahassıs olmak sanısı ile 
r~ıiyi ciddi telakki etmesidir. Bir millet ya hakimdir. Ya dciildir. Eğer ha.- dilini Türk muhitinde öirenmcmiıtir. kcndiıini hürmete şayan görüyorduk .• 
kim değilse ancak ve ancak ba,k.alarmın elinde bir alet olabilir. Ludlovun Kendisi çarlık zamanında Ruı mektep· Fakat Türlc:i)·c cümhuriydi hükümetinin 
teklifi de gösterir ki demokrasi pren".sipleri hayatın ancak tabii tartları içinde !erinden mezun olduğunu ifade eder. ıüpht>ır:.ı: en mütahassııı dilcilerimize da
tatbik olunabilir. Fakat fevkalade ahvalde bu prensiplerin tatbikine imHn Şüph~iz Rwyada Türk dili Rusça ile nııtılıı:.tan sonra ortaya l::oyduğu Deniz
) oktur. Bu makale Güstave Lebonun d emokrasinin en iyi tarifi hakkında yap- az çok karı~arak orijinalitcaini kaybet-, bank ıö.ı:üne itirazını o kadar ~ayri ilmi 
ınış olduiu ımkdc gelen ,u cevabı halırlatarak bitmektedir: nıi~tir. Veyahut çok yerlerde Türk lthçe ,.~cahilane ııördük ld artık 

0 
::ı.atın Türle 

Demokrasi ö> le bir ıiyul ıiıtemdir ki onda araııra millete alkim olduiu • !erinin tekamül ettirilme.ine bu muhit ilim ailesi içinde hir yeri olduiunu ka-1 

artık milıait olmadıimdan ıayri mütc· hul edememekte mu.urum. I 

SA A 3. 

Kara denizde Fırtına 
Tekrar başladı. 

hatt1 da 
İzmir - lstanbul 

bozuldu 
lstanbul, 26 (Hususi) - Y aradı:nizdc fırtına tcknır başladı. Lımandan 

kıılkan vapurlar boğazdan dışdTı çıkamadılar. Büyiikdere koyunda on vapur. 
fırtınanın dinmesini beklemektec!ir. Fırtınadan bozulan lzmir - 1stanbul tele· 
fon hattının da tamirine çıı.lı~ılmaktadır. 

Süleymaniyede mimar 
sitesi kuruluyor 

İshmbul. 26 (Hususi) - Vabf!vr umum müdürlüğii lsıanbulcla bir Mimar 
Snan ııitcsi vücuda getirmeğe kanu vermi§tir. Sinan site i Süleymaniyede ku
rulacaktır. Bu iıe sarfcdilmek üzere vnkıflıır umum müdürlüğü 938 bütçesine 
200 bin lira verilmesi muhtemeldir. Bu makımtla ha§\'ekalette bir komisyon 
eeçilmi~tir. Yakında faaliyek geçeccktiı. 

Otobüs tahkikatı devam ediyor 
lstanbul, 28 ( Huııuısi) - O;nbü!I rnt:.fdesi ~ahkikatınn memur müfetti~ler 

,•iliyette çalı~malarına devam ediyorlar. Şimdiye kadar 4 1 otobüs sahibi din· 
lenmi~tir. Bunlar tekrar dinlenec~klcrdir. 

lstanbul. 28 (Hususi) - Otobü~ mesclcısinden dol yı miiddeiumumilik tn
rafındhn Tan ıa.ıete~i ba~muh:ıırriri B. Ahmet Emin Yalman aleyhine açılan 
davaya bugün 16 da başlandı. Faknt Tan gzelesinin neşri) at müdürü mah
kemeye gelmediğinden dava ikinci kanunun dördıine bırakıldı. 

B. Cemil Mardanı 
Bütün siyasi ve muhalefet gazete

lerinin kapatılacağını teyit etti 
Beyrut. 26 (A.A) - Suriye dahiiiye nazırı mebusnn meclisinde y.ıptığı 

hcynnnlta bundan bir miıddet evvel dağa kaldırılan ı.e geçenlerde tekrar 
bulunan Ce:ı:ire valisi meselesini mevzuu bnhsederr.k mesullerinin şiddetle 
tecziye cdilcc:e~ini bildirmi§tİr. 

Suriye hükümeti bu kaçırılma h:uJiscsinin sebepleri hakkında henüz hi-t 
bir tebliğde bulunmamı§tır. Yalnız bn~veJcil Cemil Mardanı hükümetin milli 
blok hariç olmak üzere bütün siyasi partilerin ,.e muhalefet gazetelerinin ka
patılacağını teyit eylemiştir. 

Denizlide alaylara sancak verildi 
Denizli, 26 (A.A) - Dün tayyare alanında alaylara sancak verme töreni 

ordu müfettişi Orgeneral lzzeddin Çalı .. ların huı.uriyle ''e parlak bir surette 
yııpılmııtır. Havanın lcarlı ve ıoiuk olmasına rağmen halk ve mekteplilerden 
kalablık bir ııeyirci merasimde hazır bulunmu lnr ve hatipler heyecanlı ısöy
levler verıni~lerdir. 

Yeni Romen başvekili 
Pr. Yorga mı olacak 

Bükre§, 28 (ö.R) - Kral B. Yorgayı kabul etmiştir. Profe1ör Yorga ha
rici siyasette Hitlerin prensiplerine yc\kın pren iplere taraftardır. Dehşetli Ya
hudi aleyhtarıdır. llctidar mev!:iine ~·lirse mt!diain !eıhi \'e :yeniden intiha
bat yapılması lazımgelccek ve bu da çok yakında olmıyacaktır. 

ispanyada Fransız komünist rrıeb
usu Matry şerefine büyük 

bir tezahür tertip edildi 
Madrid, 28 (AA) - Madrid müdıafaa komitesi Madrid müdafaasının fC· 

rcfine olarak 1 Kanunusanide halka adam başına 100 gramdan bedava şeker 
dağıtacaktır. 

Madrid. 28 (A.A) - Ecnebi kıt"alan cümhuriyetçi ispanyada yaban
cılar ordusunu teşkil eden Fransız komüni~t m~busu Marty şerefine büyüle te-

zahürat tertip etmiştir. General Oardc:nal gerek mebusun gerek büyük Fran· 
sız milletinin yardım ve faaliyetinden dolayı ciimhuriyetçi ispanyanın min
nettarlığını beyan ctıni~tir. 

Marty cevabında cümhuriyetçi ispanyaya olan muhabbetinin mütemadiyen 
tutan ve lspanyol milleti ordusunun zaferine teşriki mesaide bulunan Fran
aız milletinin aclamlarını getirdiğini beyan etmiştir. 

,1-----------------------------~ 
Yılbaşı gecesi 

---'-------';;;;_-~ 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhtetem balosu 

Bu balo için A vrupadan bilhaua getirtilen 

Revü heyeti 
Ve Şehir a-a:zinoıu artist kndrosunun herkesçe beğenilen nu

maraları ... 
Danı, Kotiyen, eğlence, nef""· İzmirde h iç görülm~mİ• dekor 

ve sürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın 
.•••......••.••...•••...........•.....••.............. ••.........•• 

Yalnız bu geceye mahıuı otomobiller Kültür-
park içine girecekler ve gazino önüne kadar ge· 
leceklerdir. 

Saat on ikiden sonra otobüsler dahi temin 
cdilmittir • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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iz mirin Delikanlıları .. 

Bir çok. şe irlerimiz · 
kıskandır3cak derecede 

Ve saçlarına kar 
barJarda nasıl 

düşmüş gençler 
eğleniyorlar? .. 

"F~"b;ik~·işç·iı~·;i·~ 
---·---

Ayda altı lira ile 
öğle akşam yemek
lerini ve kahvaltı
larını yiyorlar, ka
löriferli; duşlu, 

: konforlu odalarda 
yatıyorlar . Tay .. 
yare fabrikasında 
da amele ye bedava 
öğle yemeği veri
yorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kayseri 25 (Hususi) - Kayseri

ye bugün artık bir sanayi şehri dene
bilir. Tayyare ve bez fabrikalarının 
burada kuruluşu ve işlcmeğe öiişla
ması yalnız işçilik hayatı üzerinde 
değil, şehrin umranı ve inkişafı ba-

Kayserinin ll" 
kınımdan öa çok 'faydalı olmuştur. 
Her geçen gün yeni bir bayındırlık 
hamlesine doğru ehe~miyetli adım-
ların atılmasına şahit olmaktayız.Bu 
arada üzerinde dikkat ve iftiharla 
durulacak mühim bir nokta da Kay-

seride başlıyan yeni sosyal hayat fa
aliyetidir. 

Daha bir kaç yıl evveli Kayseri 
insan üzerinde kasvet verici bir mu-

birer salondurlar. Evleri esasen fab
rika içinde olan işçiler ve fabrika 
idarecileri yemeklerini hu kantinler
den çok ucuza temin ediyorlar. 

Tayyare fabrikasının işçileri, öğle 
yemeklerini fabrikada ve bedava ye
mektedirler. Sümer B:ınkın kombi
nasında da bine yakın pansiyonlu 
amele vardır. Bu amele kalori, kuv-

• 1 

\ . 

veti yüksek öğle ve akşam yemekle- Vali B. A. Bayman 
ri ile kuvvetli bir kahvaltı için ayda tün çalışma sahasında verimli reh
ancak altı lira vermektedirler. Bun- betlik göstermektedir. Sık sık veri
dan başka amele pansiyon evleri, len konferanslarln, muhtelif şubeler
~vrupa sanayi şehi~lerindeki eşle- 1 de verilen derslerin gördüğü alaka 
rınden farksızdır. lşçıler burada ka- Halkevinin feyizli çalışmalarının ne 
dm ve erkek ayrı kısımlarda sıcak ve 1 kadar yerinde olduğunu ispat eyle
soğuk duşları, muntazam karyolala- mstir. 
rile kaloriferli odalarda yaşıyorlar. -Kay8eri yakında iki büyük ve gü-

Fabrikalann aile kantinlerinde zel binaya kavusacaktır. Bu binalar
haftanın mukannen gecelerinde top- dan biri, belediyenin yirmi bin lira 
lantılar yapılır. lşçi ve idareci bura- sarfı ile Jale bahçesinde yaptıracağı 
da aileleri ile birlik~e oyunlar tertip Şehir gazinosu, diğeri de yeni Halk
etmek ve eğlenmek suretiyle güzel evi bnasıdır. Şehir gazinosunun plan 
vakıt geçirmektedirler. ve keşifleri hazırlanmıştır. inşasına 

Kayscride içtimai hayata Halkevi- ilkbaharda başlanacaktır.Halkevi bi
le ordu evinin haftada birer gece nasına gelince, evvelce hu bina için 
yaptığı danslı çay toplantılarını da lstanbulda güzel sanatlar akademisi

ne bir ;plfm yapt~rılJiıiştı. Ancak bu 
planın keşfi ik.i yüz bin lirayı tut
muş°tur. ·su kadar büyük bir pa~anın 
tedariki şimdilik mümkün görüleme
diğinden yeni Halkevi binası~ın Er
zincan Halkevi binasının.bir örn~i 
olması karar1aytırı1dı. Ancak binanın 
konferans ve toplantı salonu daha 
büyük olacak ve bin kişi alabilecek
tir. Yeni binanın keşfi yüz bin lira-
dır. , 

1 
l3u iki binanın da inşası bittikten 

sonra Kayseridc hayat daha ziyade 
canlancaktır. · 

Kayserinin bir de Sineması vardır. 
Dört yüz kişi alan bu şinerna' iç_i ve 

dı~ı modcr~ Rir şekilde tamir ~ör
mektedir. Burada programı haftada 
iki defa d~ğişen sesli filmler ~Üst'eri
liyor. Ka.yscrideki hayat c:n\ılı'ği bu
raya tiyatro . gruplarını da çekmeğe 

hit tesiri yapardı. Burada sosyaJ ha- t 

yat kımıldanışına bile rastlanmazdı. 
Bugün ise Kayseri birçok yurt kö§e
lerini kıskandıracak düzgün bir iç-
timai hayat merkezi olmuştur. Kay
serinin az zamanda eriştiği bu maz-

hariyetin sırrı da yine durmadan işli- Kayseri ~ehir sineması 

saçan fabrıkalardır. ğım anlamış olursunuz. gelerek beş on temsil verdi. Yakında 
yen, rnuhi~ine refah ve yurda serveti ilave ederseniz burada hayat canlılı- başladı. Geçenlerde Halkevi öpereti 

Sümer. Bankın bez .fabr~kası tay- Her tar~fta olduğu gibi Kayseri?.e Münir Nureddin ve arkadaşlarının 
yare fabrıkasının kantınlerı modern de Halkevı halka hemen hemen bu- gelmeleri bekleniyor . 

....... Bir g~cede ...... j 
450 lira veren ho
vardalara hala rast 
gelinmesine hayret 
etmeyiniz. Acık-, 
gözler böylelerine 
ne ad takarlarsa 
taksınlar böyle · 
toylar ekseriyaya .. 
şını başını almış 
olanlar arasından 
çıkıyor ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vakit gece yarısına yaklaşıyor. Izmir 

palas, Ankara palas gibi belli başlı sn
lonlatla meyhanelerden kurtulanlar baş
larını sokacak birer köşe aramakla meş
guller. Gece yarısından sonra eğlenile
cek yer olmadığından şikayet edenlerin 
kullandıkları mestane cümleleri dinle
mek bile epeyce meraklı bir şey oluyor. 

Mevki, kordonun biricik barının önü. 
Kapıdan başlarını uzatanlar, kendilerini 
çekecek bır meşgale arıyorlar. Pencere
nin kapalı 'Camına dokunan hir çüt du
dak. içerideki artiste sesleniyor : 

- Ah ipcril gazı, yine yakıyorsun <>r
tahğı .. 

Benci-', 1.lann i~inden ziyade dışarısı 
kıymetli .. Öyle hikayeler, fıkralar anla
tıyorlar ki dinlemesi ömür oluyor. Işte 
dinlediklerimden biri ... 

- Hani, geçenlerde hava taarruzla
rına kar~ı ışıklan lT' .. skeleme tecrübesi 
yapıldığı bir g~cede idi, işin farkında 

olmıyan, zil zurna bir delikanlı kordon
da, barın önünden, hem de yol ortasın
dan gcÇeiken bir zabıta memuru seslen
miş ~ 

- Ner~yc gidiyorsun ? 
- Evime .. 
- Hava tehlikesine kar~ı tecrübe yıı-

pılıyo.r., Çahuk şu ba.ra gir. 
Sarho~ delikanlı dayannmadan cevap 

vermiş : 
- Aman bayım nasıl olur. Asıl ze

birli gazlar orada .. Biz böylesine razi-
yi7.. 

BARDA 

yo~yu çalacaksuıız. Sonra rakımı ıs

marlarım, bol mu, şampanya mı, orası
nı düşünilrlim. 

Delikanlıyı me§gul eden bar kızı, göz
lerini süzerek konuşuyor : 

- Yapma canım., ne olu~un, bir şa
rap kadar da )latırım. yok mu ? 

- Evvela dansedelim, eğer ısmarla
mazsaın, kanım şarap gibi aksın. 

BiR SAHNE 

Kapıda saçlarına kır düşmüş bir zat 
görünüyor. O kadar dalgın ki, koluna 
giren artistin kim olduğunu bir türlU 
hatırlıyamıyor : 

- Allah, Allah, diyor. Seni tanıyaca
ğun amma nereden .. Galiba Istanbulda 
tanışmış olacağız. 

Artist kız dilini çıkararak gülüyor : 
- Bravo, bildin işte... Ayol, geçen 

akşam burada tanışmadık mıydı? Hani 
bana Bol ısmarlamıştın ? 

- Ben mi? 
- Hopp=ıla, sen ısmarlamadın nu? 
- Vallahi de, billahi d~ bu bara ilk 

defa geliyorum. 
SIZDIRILACAK ADAM 

Kafası epeyce yükseklerde dolasan 
meşhur bir müdavim bu gece dalgın 
ve müteessirdir. Artistlerin iltifatlarına 
kulak bile asmıyor. Evvela kendisi için 
rakı sipariş etti. Sonra işi şaraba çevir
di. Bu bereketli müşteriyi gözliyen ar
tistler k~disiyle danselmek için Iırsat 

Renkli ışıklar jçerisinde yanan barın I k?l.lıyorlar. Ni~y~t içlerinden biri k~n
büyük salonu artistlerle kur yapan de- disıne yaklaşabıldı. Ve aralarında şoy
likanlılarla dolu .. Kapıdan her yeni gi- le bir görüşme geçti : 
ren evvela aşağı salona uğruyor. Bir - Geçmi§ olsun bayım ... 
müddet kaldıktan sonra yukarıda ken- - Teşekkür ederim bayan. 
disine bir ~renilik arıyor. - Bu akşam birine hiddetlenmiş oln-

Burası, saat bire doğru bir eğlence caksınız. 
yerinden ziyade, ana baba gününü ha- - Hayır ... 
lırlatıyor. Ağlıyan mı ararsınız yalva- - Hayır demeyin, muhakkak. Eğer 
ran mı? Hepsi de burada to 1~nmıc ... bizim arkadaşlardan birine kızmışsanız 

P " k ·· .. ı kr Kimi, falan artiste ısmıırladığı şarabın ço uzu ece ım. 
ağırlığınca dans edemediğinden milte- Müşterinin memnun olduğu, garsonu 
essir, kimisi garsonun aradığı paradan gözleriyle aramasından belli oluyor : 

şikayetçi. .. Bir b~kası avaz avaz bağı- - Bayana bir şarap. 
· - A ... Kullanmam. 

rıyor : 
- Kafese girmeğe hiç te niyetim 

yok .. Evvclu cMnma Yo Kere Uno Nov-

- Başka bir şey emrediniz, rica ede
rlın. 

- Başım ağrıyor, vallahi, içemem. 
•&M *ab?W? lbi'M?::wpj!.»eJi&.i&i!>.J?m'"".o"' .... ,.,v, /"/2'/'/"/"/'T/.E/Z~.YZ/f'/f/T,/7"-".l">.lf~~ZhrL/.7.2f}Q9,f%1.2'.il?V'~..>ZZ2Ji;:hrf.Di1tz)!~ 
BIR :MA.NI: H . . BIR TüRKü: 

Ben sizi yabancı telakki etmiyorum ki. 
Benim param, sizin paranız, hepsi bir. 

- Işte bu olmadı. Mutlaka bir şeY, 
içeceksiniz. Bahçelerde Bal kabak e r g u n Hava bulanık, y5.r seni seçemiyorum 

Elinde altın tabak GönUl düştü. ah ne çare, geçemiyorum 
Şu beni sevmez iken Yar elinden bir badecik içemiyoru 

.'fBIZPT7.7..n::AJ0.~7~7A>H>wxrAOWW ~.lliıılY-~~ El~ ·· 1.. t ül ifl 1 Aldığı mataha bak · ö goz um op z · i üm ne odu sana 
Ne oldu ise bana oldu, ne oldu sana 

- Neden ısrar ediyorsunuz, garsonu 
kazandırmağa sebt>p ne ? 

manzarası 

- Fakat bu bana hlıkarettir. 
- Ne haddimiz efendim. 
- Şu halde bir şeyler iç .• Garson, b• 

yana bir şampanya. 
- Emredersiniz bayım. 
Garsonun içl dışına sığmıyor, adeti 

zıplıyarak patrona kO§Uyor .• Barda şıtın
panya açılıyor. 

Iş .şampanya bahsine dökUlUnClı 

me§hur ve meçhul müşteriye acıyıınW' 
mı, kızanlar mı ararsınız. Her masadall 
bir ses yükseliyor : 

- Miras yedi. 
- < ...... > zengini. 
- Piyango talilisi. 
- Budala-
- saf adam. 
Saatler geçiyor, biralar, şaraplaJl 

şampanya şişeleri tok sesler çıkararak 
açılıyor ve boşanıyor. Içkl kullanrnndY 
ğını söyliyen artist kız şimdi hol, şaıtı" 
panya, şarap vesaire içiyor. Kdnunu~ 
ni ayına girerken yaz meyvalan ~il~ 
yı süsliyor. 

PROZIT 

Gc.ns nrtistlerln 'göğüslerinden , ne§' 
toplıyan kar saçlı genç adam, dans ~ 
nasında masaya yaklaşıyor, kadehtıı! 
eline alıyor. Ve havaya kaldırıyor ; 

- Prozit.. 1 • 

Prozlt, iyi, gi.lzel amma, başk.alarınııa 
ellerinde kadeh yok .. Garsonlar yi/f.' 
müşterinin etrafını sarıyorlar. Betal 
saçlı genç adam bağırıyor : 

- işitmediniz mi be .. Her kese, :ı.sta" 
diğini getiriniz. Rakı, şarap, viski, ıı• 
isterlerse .. 

Eller kadehlere kav~unca, bu defi 
sesler bütün ağızlara hAkim oluyor : 

- Prozitttt ... 
Artık bar barlıktan çıkarak, ttdcta bit 

kişinin masrafiyle dönen bir salon hali'" 
ni aLnıştır. Meşhur müşterinin şcrell0' 
kadeh kaldıranlar, mey sunanlar rıef' 
içinde dolaşıp duruyorlar. ArtistleriJI 
b .. b' H k .,_mı• 
mı ır paraya... er ·es onun y~ 

gülmek, daha doğrusu güldürmek ıçtıl 
kurulu bir makina haline ge~c;tir. 
Meşhur adam, ulu orta hikayeler at'" 

latmağa başlayınca, işinin bittiği anlllf1
• 

lıyor ve garson puslasını uzatıyor. 
Yüzlükler ve ellilikler ortaya çık~>'~~ 

Masrafın kaça kadar yükseldiği ı>e
değil amma, tahminler 400 - 450 Ura ,..,.. 
sın dadır. 

Izmirde delikanlılar, işte böyle eğle" 
niyor ve eğlendiriyorlar. 

__ -~N BILG~;;;? 

Elektrik 
MEVLAN'A'.ôAN BiR P,i\RÇA. 

<Sevgilin), sana yakın olmanıp sebebi 

hep muhabbettir. Ayağll}ı nereye basar

san biz oranın zeminiyiz.. Aşk: mezhebin

de reva .~mdır kı alemi seninle gördü-

Atladım bahçeden geçtim, ~r bula
ınaôım 

Yandı canım liarart!tten kar bula
madım 

Cenevreye 
' 

Verdiğimiz nota Ve tramvay 
-B~ŞTARAFI BtRtNCl SAHtFEDE- -BAŞTARAFI BıntNCt SAHtnJPg..--' 

ıı.·· •. h 1~ 1 
5Umuz a ae eni görmiyeJim? -> 

FRANSA· TAHTINA VARiS PRENS 
VE SON HADISEL1':R 

Fransa tahtına varislik iddia eden 

prens Napolyon prens Mür~ya bir mek

tup göndermiştir. Prens Napolyon mek
tubunda diyor ki: 

«Kukulet~liler, Albay Larok, ve Faris 

kontu hadiselerinden benim istifade ede

ceğimi zannedenler çoktur. Ben size, be

nim bu fikiı-de olmadığımı açıkça söyli

yebilirim. Ben efkfın umum.iyeyi parti

lere ayıran hadiselere iştirak etmek iste

mem. 

tlc.i NaPolyonun bir tek :fikri vardır. 

Vallahi billahi ıen kur yaptığım ilk modelimıin .• 
Tabii.. Benden evvelki modellerin hep ineklerdi. 

Bütün bir Fransa. Bunun içindir ki bü
tün Fransa onlara büyük bir iüınatla 
sarılmıştır. Be~im de bundan başka bir 
gayem, başka bir usulüm yok .. > 

BtR ATA SöZO 

Hm gelir göz karanr 
mn gider, yÜz k.aranr 

Kendime milnasip, sadık yar bula 
madım 

Ela közlüm.' ..... . 
i . \ 

Ay mı do~nılL' gün mU doğınu~, Alem 
ruşan 

Beo·bugün yiirim gördüm ıiklım peri-, 
1 

Iki kaşın arasında bir elif nll8n 
ElA götlüm ... ~. 
BiR ATA SöZü: 
Kadın var sözden anlar 
Kadın var gözden anlar 

BIR BILMECE: 

Elle beni, belle beni 
Iskelede bekle benl 
Al koynuna sakla beni 
Şeker ile besle beni 
{Cevabı yarın) 

Paz.ar eünkü bilmecemiz: (N.ikih) 

şan 

ANADOLU AJANSININ NOTU: zanda bulunulmuş, henüz cevabı alıP~ 
öğrenildiğine söre Türkiye hükümeti 

Hataya gönderilen ce~iyeti akvam ko· 

misyonununun ihzar ettiği intihap pro· 
gramında cemiyeti akvamın 29 Mayıs 
1937 tarihinde ki muhrrerata ve bilhas-

sa "ksperler komisyonunun reddetmiı ol
duğu esasları tek~ar programına koymak 
suretiyle eksper k'omisyonu kararına da 

mam~ır. 

Bugünkü vasıtalariyle şirket, ızıııl' 
şehrinin tenviralının tehlikede bulu::: 
ğunn, bir arıza vukuunda şehrin ıcıı Jlt 

lıkta kalacağına kanidir. Bu itibarl• el' 
ki bir an önce bu tesisatı ikmal ell11 
tek.lif etmiştir. 

TRAMVAY MESELESI 
., ' 

muhalif h~üml~r ol,duf.ınu açık delilleri- ail&ı';i 
le isbat etmek suretiyle cemiyeti aham Şirket, daha evvelce de kaydc #' 
k~nseyi nezdinde programını ve onun gibi şehirde yeni tramvay hatları ~ <it' 
tatbikini prot~to etmiı ve bu hususta ne razi olmuştur. Bu hususta Nafıscılil• 
sarih ihtirazi kayıtlar dermeyan eylemiıı- kaletinin vereceği karara intizar el>" 
tir. mektedir. Belediyenin satın alnıa te~ıı· 

Bunun Üzerine meselenin konseyin ı 7 hüsü hakkında henüz Belçikadak.İ \1 

kanunusani 1938 içtimaındaki ruzname· mi merkezden cevap alınamaını.Ştır· ..... 
. 1 d "" .. .., • • ••••••·· ııne a ın ıgını ogrenmı~tir. Bu meyandA • .............. ....................... te• 

le • • ' b · ·h 1 l ·h p reg J onsey reısmın u mtı ap reg amanı pro- e göre mahül bulunan bu intı B (io . ..,,,, 
jeıini asil tasvip ve tasdik etmemiı ol- manının tatbikine ba~lanılabilrrıest 
dufu da aynca haber a!ınmııtır. Bu ha- olamaz. 



SAYFA :S 
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, i"";~;·;~; .. ;;;;~·~~ .. ·11 PiÇ KURUSU • Kasap Vaydmanın Kurbanları kimlerdir? 
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Onları nasıl öldürdü? 83- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V asil .• Müjde.. Karın benden 1?ebe .. 
lmparator Üçüncii Mişel.. Resmen Vasilin karısı olan 

metresinin kulağına fısı)dadığı bu haberi teşrifat 
nazırına müjdelerken adeta seviniyordu 

Vasil arbk Bizansa dönüyordu. Karın benden gebe .. Yakında doğu- O alqam sarayın mcıhur cünbüı 
imparator dönüyor demiyoruz. racak .. Onu müjdeliyor.. sofrasının kurulduğunu söylemeğe 

Çünkü Bizansa bu dönüt Vasil için Ahlikın en iğrenç bataklığı İçinde hacet '"1>k .. içkinin tam uygun za-
imparatordan daha mühimdi ve ser· de olaa bu sözler insanı çileden çı- me.nında T eoaya Vasile eğildi : 
seri piç kurusu artık bu tarihten iti- kartacak kadar ağırdı. - Seninle görü,ecek, acele gö-
baren mühim roller oynamağa baş- Vaail de az kalam İsyan edecekti. rüıecek çok §eyler var. dedi. Fakat 
lıyacakb. Fakat gözleri Teosyanın gözleri ile bu ak§am olmaz •• Bak, Teklaıun göz-

Ordunun yoluna devam etmesi karıılqh. leri nasıl atqli bir ihtira.ala sana di-
kararlaştı. Bu bakıtlarda «yüze yüze kuyru- ldli. Seni bu akf&lll ondan ayırmak 

Maamafih üçüncü Mifel, birçok ğuna kadar geldik.. Biraz; daha aa- d~ğru değil.. Ancak yıırm erkenden 
ihaanlar, rütbeler ve vaadlarla elde bara diyen bir mana vardı. od L A da da senin 

üh. b' k .. ku • de D'"' tar ft . t kız ama ge • ''1.ll zaman ~i m •· mı il' a1 erı neti ıger a an unp31"8. orun karın · t t 

Polis memuru Leobrun kendisine se
lam verdiği ve Alman veya Amerikan 
olduğunu eyice bilmedili birisinin kar
şılamaya geldiğini söyledifini hatırlı-

yor. 
Bu yeni cinayetin tahkikatma Sen v J 

havalisl komscrleı-inin en muktedirle-
rinden Primbom memur ediliyor. 
Koınser derhal faaliyete geçiyor ve 

az bir müddet zarfında pek mühim bir 
netice elde ediyor. 

KOMSER PRIMBORNUN 
TAHKIKATl 

Priınborn emliilc acentesi zavallı Le
obr'un katibi madam Vogleizenin malu
matına müracaat ediyor. Madam: 

- Ben o gün izinliydim. Kiracıyı gör· 
medim. Fakat ertesi sabah Mösyö Leobr 
bana şu sözleri söyledi: cEyi bir İ§ yapa
bileceğimi zannediyorum. Tanıdığım a
dam değil. Fakat karlını bıraktı. :. işle 

o kart ta budur .. B• • · ord kan:le · T-'-la d V ·ı· bo reımen o an ımpara orun me -beraberinde ızanaa getirıy u. şı aCK a aaı an ynuna sa- • tkar' d -•~•-h 
im zd lmı k h f .f b. l rell E maya a araaıra fWIAA Diyor ve komsere bir kart uzatıyor. Ne olur ne o a ı. n f ve ç~ a ı ı.r aes e: ... 

Herteyi hesaplamak lizundı. _ Ben de demiıti. Ben de ge- davran .. Bundan sonra yapacagımız cArtur Şot, Park cmperiyaL Cad. No 
Bizansa dönüt çOlc parlak oldu. beyim... .. İ§te o bizim için en büyük ilet ola- 6 Niu * Ah .. Vaıil bu nnda üçüncü Mite-, caktır. Şot.. Nis .. Komser kartı parmakları· 
Her boyaya giren,, her telden ça- (in suratına bağırmağı: ~asil, Teosy~nm ~ u sözler:ın"ek! nınıarasında çeviriyor, yavaşça : Şot diye 

lan Bizans halkı imparatora karşı - Ha,metmeap, hemşireniz de derm mana ve ınce, kurnaz ııyasetı mırıldanıyor. Ve düşünüyor. Bu kart 
-Teoıyanın aldığı tedbirler ıayesinde gebe .. O da benden gebe •• Sülalenize o anda anlayamadı. Yalnız kız karele- her halde katilin kendi kartı değil. Ka~il
imparatoru büyük bir törenle l::artı- bir piç •• Bir serseri Ermeni kam kat- tine itimadı vardı: B~a ondan lcr hüviyetlerini ispat edecek böyle şey-

.., d · • · • • L--lca b' bqka herkeaten tiıs>he edıyordu ler bırakmazlar. Iş, ne yapıp yapıp hu laddar. tıgun an ve 11zın pıçınıze ~ ar • k h b' . b 
1 

k 
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Buna mukabil vaziyeti henüz piçle mukabele ettiğimden dolayı Söylediklerini fazla derinlettirme- arhn sa i ını uma ta. 
DTIUIM""f Olan Bardu taraftarları çok memnunum. den tatbika, hatti 0 alqamdm tatbi- Tahkikat başlıyor. Nis zabıtası, Şotun riyordu. Fromerin kayboluşu ile Leob-
İlllpantol' ye Vuil aleyhinde bir nü- Demeği ne kadar istiyordu. Fakat l:a karar verirken sabah erkend~ bir tüccar mümessili olduğunu haber ve- run katli arasında her hal~e bir mllna-
mayİf icruma bllattılar. ıustu. imparatorun sözlerine aynı Te~syayı gidip gönneğe de niyet e- riyor. Istrazburg santralına bir telefon: sebet olacaktı. Bulunan kartın aynı onda 

Birkaç kiti saraya giden im.para- alayh ve sureta memnun bir tebes- diyordu. - Allo!. Şehrinizde Artur Şot adlı da vardı. Sonra tarihler de birbirini tu-
tor ye Vuilin kafilesine kartı töyle IÜm ile mukabele etti. -BITMEDI- birisi varmış. Hemen bulunuz. Versay tuyordu. 
bajırm8k ldiatahhimda bUlundu: zabıtası kendisiyle konuşmak istiyor. Bu tuihler polis komserinin beynin· 

- Hani Sent Mari Kiliseıinde 900 000 F 1 Şol bulunuyor. Derhal trene atlıyor. de dönüyordu. 28 Ikinciteşrin, Sen Kh1 
ettiğiniz yemin?. Mifel •• Amcanın ' r anga ma Parise geliyor. Az zaman sonra Versay cinayetinin keşfi .. 22 tkinciteşrin, Fro-
kaıuna girmekle hanedanının kuyu- sorgu hakiminin karşt5tnda . . merin kayboluşu .. Bir tesadüf mü aca-

ıunu kendi elinle kazmlf oldun •• Al- olan bı•r meza-;:-~ - Son zamanlarda kart verdiğiniz a- ba? .. 
lahın laneti üzerine olıun.. _a damlarm isimlerini söyler misiniı:? Fakat, Fromer ne olnm§lu?. Nereye 

Fakat bu sözler, Sinbatyosun vak- Şol, ticaretle, komisyonculukla meşgul gilnıişli? Polis, kaybolanları bulmak için 
tinde yetİferek müdahaleıi ile çabuk olanların 1ı'una, buna birçok kart verdik- .birçok vasıtalara müracaat ediyordu: 
kesildi. Fransanın (Kan) ~ehrinde (Kurriva-[ ölen kadınuı cesedi hiç bozulmamış- lerini, bunları tayin etmenin giiç oldu- - Allo! Pansiyonlar servisi mi? Al-

Onlari üçüncü Mifele duyurma- zel) yolunun nihayclinde, kimsenin na- tı. Çehresi taravetini muhafaza ediyor- ğunu söyliyor. man mültecisi Friç Fromere ait bir fişi-
dılu. s.dece v .. a duymuttu. Bu zaraı dikkatini çekmiyen bir köşk bu- du. Derin bir uykuya dalmış bir kadın Hakim ve komser ısrar ediyorlar: ni7. var mı? Nerede oturuyor?, Biliyor 
sözlerde Bizamta kendisine Urfl iç- Iunuyor. t hissi veriyordu. Biran bu kadının canlı - Gayret ediniz, şöyle bir düşünU· musunuz? 
ten içe kaynayan bir kin, bir dütman- Halbuki hu köşkün pek garip bir hi- defnolunması ihtimali zehnimdcn geçli. nüz, belki birkaçı hatırınıza gelir. Bir Cevap menfi: ... 
lık sezmİftİ. kayesi vardır. On beş sene kadar evvel Baron hümıelle eğildi. Gelirken hah- iki isim olsun söylemez misiniz?.. .-; Alto! ... Hapishaneler müdüriyeU 

Fabt artık korlmuyordu. zengin bir ecnebi, Baron cDö T ...... de- çeden kopardığı üç güzel knran{ili lalı- Mösyö Şot dii§üniil•or, zabıtaya yar- mı · .... 
Artık önünde istediği, dilediği gi- niz kenarında güzel bir köşk satın aldı: din üz.erine koydu. Sonra başka bir düğ- dam etmek istediği halinden anlaşılıyor- Aym menfi cevap. Hastanelerde de 

b• k -L·ı-..::.: b' --L --·•-· k k ı du. Bir, iki, üç, beş isim veriyor. Bu ara· aynı cevap .. Fromer isimli birini tanı-
1 at oıturauı~· ı.r n.na ~f- Heperida öş li .. meye bastı. Uhid çıktığı gibi sessizce 

da Pariste Sen Sebastiyen caddesinde, yan yok. 
tı. Burada pek ~ :!vdiği karısı ile, bera- ı indi, kayboldu. 56 numaralı ideal otelinde oturan yeğeni - Allo ... Ecnebiler servisi mi?. 

Meraaim alayİ saraya giderken, ber üç dürt yıl çok talil bır hayat ge- lr.ı d '-

- Fromeri tanıyor musunuz? Nerede 
oturuyor biliyor musunuz? Kendiai ne
rede? Son defa ne zaman gördilnU.d. 

Hügo Veber Fransızcayı serbest ko
nuşamıyor, fakat meramını güzelce an
latabiliyordu. Fromerin kendi yepnl 
olduğunu , kendisinin de merak ettiltiril 
söyliyordu. 

- Her Pazartesi günü yemeğini bu
rada yemek adetiydi. Geçım Pazartesi 
gelmedi. Otur fuğu otele gittim. Kayb
olduğwıu haber verdiler. Bir poll.c; mil· 
f etUşine söyledim. Aradılar, hen Uz blt 
neUce çıkmadı. 

- Bulwımasını kolaylaştıracak bllfka 
bir malumat veremez misiniz? Pariste 
kiınlerle düşüp kalkıyor, kimlerle gör(l.. 
şüyordu?. Bunlar arasında füphe ettill« 
niz bir kimse yok muydu? Eyi bir dU« 
şunünüz .... 

- Evet.. evet hatırıma geldi. Yeğe~ 
bir gün Pariste bir vatandaşına tesadüf 
<ıltiğini ve kendisini evvelce Soerbrelde 
Jıapisteyken tanıdığını söyledi. Yeğenim 
Hitler politikasına. muhalif fikirler be-. 
lediği için bir müddet hapis yatml§tı. 
Pariste gördüğU adamı o sırada tanım.,. 
ta. Bunun Sen Kh1 civarında ormana ya• 
kın bir yerde oturduiunu, isminin Ka· 
rer oldu~unu da ilAve etmişti . 

Yeğenimin bu sözleri beni endifeyt 
düşürmlijtü. Bahsettiği adamı az ye çok 
tanıyordum. Bir zamanlar, Frankfuıi 

halkını heyecana dilfUmıilftU. Tehlikeli 
bir serseriydi. Yetenime bu adamla te
mas etmeme.sini, kendisini gidip gönne
mesini tavsiye etUm. Bana aöz vereli. Fa. 
kat sözünü tutmadı. O adamla düşUp 
kalkıyordu. Eğer başına bir fellkel gel
diyse mutlaka ondan gelmiştir. 

Koınser Prinbomu bir diljilnce alın.,. 
tı. Fikrinden bin tilrHl §eyler geçiıiyol"
du. Eyi bir ~ üzerinde mi yUrliyorduT 
Fromerin bqına hakikaten bir feWcef 

gelmiş miydi? Karer cidden tehlikeli bir 
adam mıydı? .Dikkat nazarını çeken nolt• 
talardan biri de şu idi:cSen Kld civana
da ormana yakın bir yerde oturdulu-.» 
Lö Blona, ense.ine aıkilaa. bir kuquDla 
öldilrUlen bu zavallı delikaallıya alt oto
mobilin kapısında bulunaa çınar pprU.. 
lan otomobilin bir ormandan aeçtilDI 
deUUet etmiyor muydu! Sonra ~ 
acentesi Leobr da onun gibi, ense.lhıe 
yediği bir kurşunla ölmemi§ miydi?. 

L--- - - .... • d Türbenin ve 11. 1 in uir resmini almak Friç Fromeri söyliyor : Burada bir parantez açmak 19.zım. Bir 
saray ._.,ısanın efıgm e saray mu- çirdi. d . f k B h t d 'B hUkUm remi 
hafız kuvvetleri tarafından •--ılan- G . b" . d k ··tu·· 0 . 1. i.:>te iın a at aron : - Arzusu üzerine birkaç kart verdi- yabancı bu btiroya müracaat ederek ika- e var mıy ı. una ve )"Ol'o 

Bu iki katil hldisesinde bir mUaue-

...... , üni.ın ınn e arıst o u. erın nr IJ d d' 01 Ka { l f t 1 k d . d ğ du Yalnı"' bı'r lln evvel Ka-ri bu'--'-d . .. .. .. - '!ayır, e ı . ınaz. ram o ogra ğiıni eyice ıatır ıyorum. met tez eresi iste i mı, otur u u, otu- · .. tt .... ~ 
ı. yeı.s ve kedere du§m Baron, hukumete l ld kla h" h 1 d H t v 1 k b 1 k k istiyordu 

B ku ti • L--- d Ba d-·- . j a ırma n ıç oş anmaz ı. a ırast- Diyor. Komscr Prombor kendi kendi- racagı yeri söy eme , geçine i ece a- · 
u vve enn ucatın a, r -ın, müracaat etti. Kansını köşkün bahçesı· Her halde muammanın anahtarına Ka-

maktul Ba,vekilin oğlu, babasının .. k . . .. d 11 I na riayeten hu arzunuzu yerine getire- ne : dar parası olduğunu ispat etmek ve ta-
ne goınınc açın musaa c acı. . M . .. . d l ., . Ilk 1 F d nıdıklarmdan polisce hüviyetleri mahim reria elinde bulacağmı Uınit ediyordu. intikamını almağa azmetmif bir ta- .. .. . . _,, 8 .11 • d b. ınıyeceğiın . nzur görürsuni.ız cği mı. - Beş isım var. evvc romer en 

kib öluyu tahmt etlırw. 1 ur an ırj b l al B k 1 k k' iki kefil göstermek mecburiyetindedir. Primborn tahkikat.mm neticesini po-vlrda ve gözlerini " üçüncü Mite- lahde koydurudu. Akdeni 7.c karşı şaha- Israr etmedim, kendisinden miLc:ıaade aş ıy un. a a ım, ne çı aca . 
le, kih Vasile dilanif duruyordu. d k j aldım . Ayrılırken son bir sual olarak bu Diye söyleniyor. Doğru ideal oteline Bunu yapmayanların Fransada ikamet- lis amiri Sikot ile sorgu hlkiıni Beriye 

1 V ·ı bulu ne bir türb yaptır 1• Köş Ü gezen ve gidiyor, otel sahibi 22 IkineiLcşrindcn· !erine müsaade olunmaı;. anlattı. Tahkikatına istediği şekilde de-
mparator ve ası onwı n- Iahdı gören bir Fransız gazetecisi intiba- türbenin kaça mal o_lduğunu sordum. d ~ · · l" vamı içın' lam bir "•llhiyet ven"ldi. 

Cl119u •--fa go"z L!L atmadan .1.-;:. B b d beri kiracısını görme iginı söy ıyor. Fromere ait fış" in üezerinde cHugo Ve- -
- uua uue uvs- larını şöyle anlatıyor: aron şu ceva ı ver ı : 

ruca harem da·ar .. ·me· g-til- D k b" f k _ Otel"'. 1937 sen"'sı" Bı"n"ncı'kanun ber, 58 mükerrer, Klic.i soka"'ı yazılı• Kareri bulmak lhımgeliyordu. Fakat. 
- ~ ..... cBin müşküliı.llu Barondan bir rande- - 0 uz yüz ın rnn ··• '"" ... .,... 

15 nasıl bulunacaktı? Elde malUınat .sade 
Burada onlan Tekla, Etkarina ve 1 B b k 1. k 1 k ~..;ıav.~•&tıli~mt~ ayında geldi. O vakittenberi bana haber idi. 

T ··1e _::_ı_ L-- lad lar vu a dam. eni üyü nr neıa et e ar- d d k ld ğ ·· .ı'- Kli~i sokag~ ana giden polisler Hugo Ve- şuydu: Sen KlQda, ormana yakın bir eosya gu r ~~ ~t• ı . 1 d M h • yani vermeden ışarı a a ı ını gonnewıu. -;-
Reamen Vasilin kansı olan Etka- §ı a 1 ve: ll asıp ara ara Ya gitıne.ı.den evvel bizzat söyler, yahut beri bulamadılar. cAdresini bırakmadan köşk ... • 

rina ifıla imparatorun kucağına atd- - Pc~a!U: dedi .. ın 1.daınkı arzu ediyor- Tecrübeli ve muktedir iyi ta bir kart postalla bildirirdi. Bir hafta- çakıp gitti• cevabını aldılar. Bereket ver- Sen Kluda, Ontl&na yakın birçok kijşk-
dı. Kollanna allfkın bir i§ve ile üçün- sun~, gıdelıın . ~orel~ın.. . . referanıh bir muhasip ıaat- dan ziyade oluyor kendisini görmedim, sin, bu yer değiştiriş, mahalle komserli- ler vardı. Karer bunlann hangisinde o-
cü Mitclin boynuna doladı ve ilki Tilrhe hahçenın mhayetındedır. Ba- le veya temelli olarak it ara- çama~ırları, elbiseleri, çantaları, odasın- ğince malumdu. Yeni adresi biliniyordu. turuyordu?. 
müjdeyi kulağına fıııldadı... ron, cebnidcn çıkardığı biı;."lnahtarla ka- maktadır. ihtiyacı olanlarm da, nasıl bıraktı ise öyle duruyor. Veron sokağı, numara 18.. Bunu öğrenebilmek için iki çare var-

Oçüncü Mifel, kulağına fıaıldanan P1Y1 açtı, içeriye girdik. Bir asansörün fzmir posta kutusu 407 E. D. - Na.c;ıl bir delikanh bu? Komser Primborn hemen bu yeni ad- dı: Emlak acenteleri, garajlar .. 
bu müjdenin tesiri ile bütün üzüntü- karştsındayız. - Terbiyeli, sakin bir delikanlı. Her rcse koştu. Hügo Veber de bir Alman Acenteler .. ÇUnkil buralarda kirala-

adresine yazı ile müracaat- ı lerini unutarak teırifat nazırına ba- iki düğme var. Baron düğmelerden bi- ı halde fenalık yapabilecek bir adam de- mültecisi idi. KUçük bir otelde mobilyalı nan köşkler umumiyetle bunlar tarafın-
ı k b leri rica olunur. b t b iarda : rine pannağını bastı, az sonra par a ir ğil. Bil~m. benim kanaatim öy e... ir oda tutuyordu. Polis memuru kendisi dan kiraya verilirdi. 

- Vuil ... Va.sil .. Gözün aydın .. l&hid yukarı çıktı . • 1 ~~ - 3 2344 1 Mesele gittikçe meraklı bir safhaya gi- ni görUnce sordu: -Bl'l'MEDI-

~ W LJLS&L_.CS 111, Bat,;aı bir haftadanberi-Yoktus:evar .;.?--- - - Ben ele Öyleyim.. Ben ele seni Jak, ebne,..inia W1A karti .w;. 

P • ı· K d 1 Anneıi de o gün Evyanda bir abba-ı - Var.. çok sevdim. 'dikleri muhabbeti IÖriiJ'onBD ela arls 1 a in ba yemeğe davetliydi. Luigi birdenbire durgunlafllllf, - O halde benden niçin Alda- lmlranıyorwn. Lileye silmek-. O.... 
Evde yalnız kalan Luigi öğleden' cevaplan keaik kesik vemıeie batla- Jorıun. Seni böJle iiwa bir can 11-

1 
da yeni uke+ılrrla çeLpmk, oku-

sonra arkadqı Jak Kuaberin ziya- t mqb. Gözleri gölün üzerinde, uzak- kınbaı mıd•? mü: iatiyorum. Hat.ald meldel.ı 
# retine pek sevindi. ı lara doiru dalmqh. - Kifki can aakmbaa olu.. ıönclermiJorlar. 8'nda ..._ Lir 

Jale Kaaaber, Pariıli zengin bir Halinde belli olur bir hüzün var- - Şu Wde Wr ._.. .. nr.. münıllbi ~. Çok eyi ..... Fa-
fabrikatörün oilu idi. Mevlİmİ ee- clı. - Evet •• Hem ele Miyük hir ke- bt sanki onun yuifesi bana belEP-

Arbdati merakla sordu: benziyor. çinaek üzere Montröye gelmitler ve Sanki söylenen sözleri duymıJ'OI' der.. tik ediyor p,i celiJ'or. 
- Tuhaf olan nedir? iki genç, muhitlerini satan güzel burada lüb bir otelde bir daire tut- gibiydi.. - Niçin? - ü ... Luici. •• 
- Bu tıöl .• Daha dün bir bam tabiat manmralan hakkında böylece nwtlardı. Jak: Luigi bir mGdclet ce.ap veu n..- _ Benimle 0 laıd.r- u alibd.r 

elma gibi cıömlöktib bugün ise bir ve daha uzun zaman konuıtular. Jak ve Luigi, iki.ide lıviçre dai- - Huta miaın Lui,i .. diJe IOI"• Uter PJi mBteredclit bldt. Soma: -olan ebneyniaa Leni neden ....ı.. i• bahar. 1e111a.11 gibi mumayi.Renk Bu iki gençten biri romanımız.da lannda ıpor yapan bir izci kulübü- du. - Ben, dedi. Çok, çok becl.h- he ıönclermiJorlar? 
d~eii ne kadar da çok leYİ- mühim rol alıyor. Onu karilerimize nün azua idiler. Dai sporlarım be- Luisi dalgİnL;andan kendini zora- bm.. _ Bun .. içila iizüw .. S..W 
yoc. tamtmak zamant geldi. nıber yaptddan için ualannda pek ki kmtararak Jalmt yüzine baktı. - Sen mi.. Aw Japtm ha.. meldep o ...... llunti çekileaık Wr 

- EYet .. Leman gölü bir bdm Luigi. Kont ve Kontea Zerçiano- phak bir samimiyet teeuüs etmifti. - Huta nuam di,.e sormllfbmı. Bunda nlaabn mllremmel.. Nefis ys mi? 
kadar kaprislidir. nun oğlu idi. '(e Montröde. Leman iki gün eonra, İ7.cİ takunuun kap- - Ben mi?. Hayır.. bir yer •• Gibel IMDZWL. EbeYe,.nin _ Hiç clejİlle bir huebt .--. 

Hakikaten öyle •• Bazaa da kız- gölü üzerindeki bu muhteşem villa- tanı olan bir Franaazla ve diğer arb- - O halde neyin nr? ile. Bir canld.k YMdır. Yeni ............ 
dağı, kuruduiu oluyor mu 1 da onların kendi malt idi. dqlan ile birlikte birkaç gün kalmak - Hiç bir feylln ,.ok.. Luiai ~ mahzun bir taYSla Wunun. Bunda plm.LLtee pdt-

- Olur .. O kadar ki .. Büyük de- Kont Zerçiano zengin ve asil bir mere bir dai lwapana ÇlkacakWch.. - Saklama benden .• Seni böyle, eğdi.. , yorum. Na.adsa bana isci lndillUne 
nizler gibi COfU'·· Tqar. Dalmaçya ailesine mensuptu. Birçok Bunu timdiden dütünenık sevini- bu halde ilr defa görüyorum. Za- - Ebeveynim ise.. OnLırin yü- ,.azalmama miiall.cle ettiler ele orMa 

- Böyle ıakin halini görenler sene evvel f ransız tabiiyetine gir- yorlardı. man zaman dalayor .. Birfey düfiini- zünü pek u gariiJ'Ol'UID. Onlarla senin gibi eyi Wr ubdat ......... 
onun coıup tapcağına hiç wnmaz- mişti. Yabancı bir kız olan Heva Jak sordu: yor gibi oluyor, kendinden geçİJCll'- hemen hemen hiç beraber çdmuyo- HalJulü ben ebeveynimi çok left-
lar .. Luigi .• Bu sizin Leman gölü ne- Darnhaym ile evlenmiftİ. Çok me- - Gideceğimiz yer güzel mi? ıun •• Yoksa canını ben mi ıdoyo- rum. Beni daima evde müreLbim rim. Onlar benim kendilerine p... 
Ye benziyor biliyor muıun? ıut yaşıyorlardı. Villalarında davetli- - Çok güzel. rum. ile yalnız b.nlaJorlar. Beni azarla- terdiiim muhahlwin farlanda bile 

- Çok seyahat etmediğim ve ler eksik olmazdı. Zengin oldukları - Tun gölü Cenevre gölünden - Sen mi? Eğer böyle birtcY ol- mayorlar bile .. Sanki benimle hiç ali- değiller. Ben Fransmm. Daha Fnn-
çok.!.e~ g~m_ıediğim için neye ben- için istedikleri gibi yafıyorla~ı. daha mı büyük? sa açakça söylemekten çekinmem. lan yok. S&J'I bilmiyorum. Hele Parili hiç ,ar.. 
zedıgını bılmıyorum. Sık 11k seyahat ederlerdi 8azan - O batf<a .. Bu bafka,. - Ben de öyle zannederim. Va- - Mübaliğa ediyorsun Luigi.. medim. Sinemada güzel vatammm 
~ O hald hen sana neye benze- Kont yalnız çakar, bazan Kontea bir - Daha mı genİf? kıi tanıp.h turada üç hafta oldu. Fa- Sana güzel hediyeler veriyorlar. güzel köfelerini gördükçe içim gidi-

diğini söyliyt-yim Bu göl Pariste kaç gün için Parite gider, etlerine - Hayır ama batka bir güzelliği kat sanki uzun senelerclenberi birbi- - Evet .. Fakat beni kuc•klamı- ym. Babam da Fransız olmaktan bü-
Lüksenburg veyo T uilerie sarayınin dostlarına misafir olurdu. var.. rimizi tamm11 gibi sevdik. SeTİftik. ymlar .. Öpmiyorlar. ÖpeeJer bile zo-J,... bir ..,.. duyar. Hele Kont un-
havuzlarmın daha büvük bir sekline Lui2i bugün evde yalnwL. Orada da undallar, ıemiler Bana ayle ııeliyor. Sana bilmem.. raki. Sadece dudaldannm uamclen. -BiTMEDi-

Naldedea: A. öZV AMAN 
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BÜYÜK VE TARiHl MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın korsanlar 
- 21 Yzzan : N. E R D A L 

Kamutayda bir münakaşa 
iktisat vekili Denizbank adı müna- ·ı 

sebetile uzun beyanatta bulundu' ı 
---,~------------....;. •• 

aşkın kucağına Olümün koynundan 
KIVRAK BlR IF ADE -BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE-

Arkadaşiar, 
Geçen cuma günü Denizbank kanun Hayır arkadaşlar, Stimerbank, Eti-

layihasının müzakeresi başlangıcında bank gibi Denizbank terkibinde de gra
söz a!an Sadri Maksudi arkadaşımız ka- mer bakımından hiç bir kaidesizlik yok
nunun ve müessesenin unvanını teşkil tur. Bu terkipler kıvrak bir ifade kabi
eden Denizbank terkibine ilişti. Bu ter-1 liyetinin ve güzel bir dil elastikiyetinin 
kibin Türk gramer kaidelerine uymı- mahsultidür. Tezimiz bilirsiniz ki bir 
yan bir garibe olduğunu söyledi. Bun- dilde gramer kaidelerini cansız ve tat-

Morrison, Raekamın yüzüne acı laranı sana göstereyim. j nın zamanı geldiğini gördü. Morri- dan sonra Sümerbank terkibini yakalı- sız birer kalıp olmaktan kurtararak on· 
acı bakh. Ve onu elinden tutarak kamara- sona : yarak ayni mantık ve mülahaza ile onu ]ara fikrin türlü türlü ihtiyaçlariyle his-

Morison kendini kaybetti. Biaz evvel ellerinden tuttuğu 
genç kızın bu sefer açık kolları arasına atıldı 

- Evet .• Dedi, hir kaç aaat ton- ama götürdü. 1 - Oğlum .• Dedi. Sana timdi ge- da çürüklüğe çıkarmağa uğraştı. Niha· sin çeşit çeşit ihtizazlariyle mütenasip 
ra Len yok olacağım. Mari Rid ve Ann Bonney yine mide kim.enin bilmediği bir sırrı yet bir takrir vererek Denizbank yeri- bir seyyaliyet veren en kuvvetli amil 

- Neden ? \bat baıa vermİ§ler, Raekamın geti- söyliyeceğim. Kulağını iyi aç.. Be- ne Deniz bankası denilmesini teklif etti. şive tekamtilüdür. Bu tekamtilün seyri-
- Ayı Kafa Herbil ile çarpıtaca- receği haberi bekliyorlardı. nim yanımda dııran .. Benim kama- O gün bütçe encümenine havale bu- ni takip etmiyen bir gramer hayatın 

ğımı size aöylemediler mi ? Tabii ikisi de Morriaonun kendi- ramda yatıp kalkan bu genci görü- yurduğunuz bu takrir şimdi bir karar icaplarına cevap vermiyen kaskatı bir 
- Söylediler.. ıini öldürmeğe karar verdiğinden bi- yor musun? O.. Benim metresim- ile yüksek huzurunuza gelmiş bulunu- çerçi ve mahiyetini geçemez. Nasıl ki bu 
- Benim Ayı Kafa ile hoy ölçü- haberdiler. dir. yor. Sadri Maksudi arkadaş= göre tekamüle ktiçük yaştan beri alışık olmı-

tenıi:receğimi bilmiyor muıunuz ? Raekam onunla beraber kamara- Morrisonun gözleri fal tatı gihi Türk dilinde hiç bir vakit Sümer bank, yan bir kulak ta ondaki incelikleri müm-
- Biliyorum. ya girince Mari Ridin yanakları kı- açıldı. Denizbank gibi terkipler "lamazmış.. ktin değil sezemez. 
- Şu halde benim için ölüm mu- zardı. Raekam devam etti. F.ğer Sümer san'at manasına geliyorsa TERK1BIN GRAMER BAKIMlN-

bclcler. Size her Jeyİ açık aöyliyece- Batını önüne eğdi. _ Evet •• Metreaimdir. O gi>rün- o vakit bu bankaya san'at bankası de- DAN TAHLiL! 
iim artık.. Ben ölümden korkmıyo- B k b kal li .. 1.. de hl" dugu"" - ·· gibi bir erkek deg-il.. BD'" ka- meli imiş. Denizbank tarzında bir ter-

F-'· -L-· .__ "ifin pal u .a p ve o um n, te ı-rumaltın.d ... at o ..... ~ktı ne~. kü" ası kedn yılmaz genç kadının kalbinde dındır. Bunu timdiye kadar tayfa- kip Türk dilinde kat'iyyen yer bula- Sadri Maksudi arkadaşımız Stimer-
a can Terme en ur yorum. hakikaten bu delikanlı a k 

1 
!ardan .• Korsanlardan .. Her keaten mazmış. Eğer buna cevaz verilecekse o bank, Denizbank terkiplerini kaidesiz-

Ben
• b··-- _ı_ 'örd""- ·• ·· be y ar§ zap- · leci" S dah f 1 ha l takd"rd 1 b nk t ba k M k Jikle itham ederken davasını ispat ede-ı unıua g ugunuz zaman n tedilmez dizgİ.'l vurulmaz bir qk gız ım. ana a az a yrete ı e ş a asına ş n • er ez 

dedijim gihi dümeni tamir etmiyor- yer bum'.ıu,tu. dütürecek bir ,ey aöyliyece- bankasına Merkezbank demek !Azım ge- cek bir gramer kaidesi göstermedi. Çün-
dum .. Kendimi denize atmağa ha- R k M • ğim. Seni Ayı Kafanın elinden kur- lirmiş. HUliisa Sümerbank, Merkezbank kü gösteremedi. Çünkü öyle bir gramer 

la d N 1 
'-- ··ı k d ae am orrıaona : ıab· ı · h" b" kit k "d ı k "d · kt B"l'ki b ·b· k" 1 zır nıyor um. uı oaaa o ece e- l . k Ded" I taran ve Herbilin canını cehenneme ır erı ıç ır va gramer aı e e- aı esı yo u. ı " s u gı ı ter ıp ere 

iil miyim? - ıte ıenı urtaran.. ı.. fte gönderen bu delikanlı yok mu.. O rine uymıyan garibelerdenmiş. cevaz, kıymet ve yer veren bir kaide 

Ha iki aaat evvel, ha iki aaat ton- hayabnı horçlu olduğun kabadayı.. da bir kadındır.. GRAMERLE Uc'.:RAŞMAMIŞ vardır. 
ra.. ETVel ölürsem rahat ve korku- Morriaon hayret içinde Mari Ri- _ Kadın mı •• Herbili öldüren bir Türkçede Uç şekil terkibi izafi bulun-
am ölürüm.. Size yalvanyonım.. de bakıyordu. O mu Herbili öldür- kad h Kanunları doğru, temiz ve düzgün bir duğunu bilirsiniz. Birinci şekil terkibi 
Beni bırakın .• Kendimi denize ata-1 miiftü?.. mlna.. bak Türkçe ile tedvin edegelen bu meclisin izafilerde hem muza! hem muzafünileyh 

U dı 
- anmazaan .. yun .. Kimıe yok.. Kimae görmez.. tan .. R k r . • . b" h k . I yüksek kürsüsünden bu derece cessurl izafet alameti alırlar. Bu terkibi izafi 

Sizden bqka kimae bilmez .. Bana Kendinden, gençliğinden utan- a~d: tının anı dır are eedlıy e ve kati bir dil davası ileri sürebilmek şekillerinin rn basilidir. Milletin haki-

bü_::ı.. b • 'likt b 1 d ve mu a eye mey an verm en . . . k l. b. . . ı· c·· h . . f il . 1. - ,.~ ir ıyı e u unacaksınız.. ı. u • R"d" ak d G 1 ıçın ınsanın uvvet ı ır gramercı ve I mıye ı, um urıyetin az eti, mec ııin 
K t M . . il . ld mart ı ın y asını aıyır ı. enç ib . . l b" dil . 1 .. . h""k"" . {f k Kamaramda bir mektup yazıp bı- O§ u, arının e erme san ı. 1 lg ··-·· l . M • tisa'1y e tanınml§ ır cı oması şart- 1 ruznamesı, u umetın muva a ıyeti 
M 

. . . d 1 1 azın o un gogus erı orrısonun t B" h k k •li . 1 k ib 1 k" l . d ld • .b. ki . k l raktım. Onu da her hangi hir liman- arı, alet ıçın e yanan avuç an kı la t ır. ır u u a mı o ara tısasına I er ıp erın e o ugu gı ı; 1 ncı şe i 

d d
.•• • l · ık fllf n nazar rma çarp 1" h.. t t "ğl · S d · M k d" k d t k"b" · fil d · f al' · l dan poata ile anneme yollarsanız bir arasın a ıev ıgı gencın e lerıni 5 - O b f dak' lığ . urme e tı mız a n a su ı ar a a- tr ı ı ıza er e ıza et ametı yanız 

t 
- u e ar ı senın ıçın Tü" k D·ı· .. 1 k • 1 fi l" K k 

ölünün ton arzusunu yenn' e getır" _ ı. 
1 

ç·· kü" • • S • şımın r ı ı gramerı ı e pe ugraş-I muza n sonuna ge ır. anun uvveti • yap ı. un aenı sevıyor .. enm .. ,,. 
1 

m:.. olursunuz. Raekamın kalın &esi yıne yüksel- ' - · ""k" f t kı mamış olduğunu geçen günkü ifadele- Tiirk bayrağı, zeka eseri, şive düşkün-
.., ona vereceıım mu a a onun 11f - . . . ... .. • . 
Bu .azler kartıamda Raekam dı. • idd ti kabel d" h rınde çok ıyı anladım. lugu terkiplerınde olduğu gibi; Uçüncti 

avurtlarını 
1
:.ire .:•İre hol bir kah- - Bu it öyle kuru bir teşekkürle na aynı ' .e de. mu e 

11
' an - BAŞKA BtR lHTISASA BAYRAK şekil terkibi izafilerde ne muzaf ne de ..,.. ~-. l . yor musun ıım ı. .. . • kaha attı. o maz •. Dedı. H d" bak I K d" . .. AÇIŞ.. muzafııleyh ızafet alameti almazlar. Da-

- Demek kendini denize ata- b..,t:'it:rİ~d:!~~f:ın:::en kalı~ b" M';;rri~o~ ~l~~sızebi;:~~~~:ı~ Türk dili şivesiyle alakasına gelince I ~~~::;n~:l~;;:ğ~:~:.a~~~~~=:rba~~~ 
_ calaınEvet .. Ve §&Yet aiz gelmemİ§ zım.. R~d~ ebvve f e kerınlle san ıgı ldan bu da söz götümıiyecek kadar mahdut- Etibank, Denizbank bu Uçtincü şekle 

ı.. dm 
_ı_,_,,_ ı ın u &e er o an arasına alı ı. t B 1 b" k l"kk" k · lm t k"b" ·--"' d d" 

o y ız JU ua.ı<i..ada çoktan bo- _ Söyleyin .• Ne İsterseniz yapa- öl.. d ku im kın ku ur. un arı ır usur te a ı etme gore yapı ış er ı ı ız.a.wer en ır. 
ğulmutlum bile.. yım?.. ğına u;;;;:iiftü':11 Uf, "§ ca- ruç bir zaman hatırımdan geçmez. Fa- Bunlar gramer sahifelerinde kaideleşme-

hayalinde yaşıyan gramere uymamız ]a, .. 
zım gelseydi : 

Ayvansarayı, Kumkapısı, Topkapı

sı, ?\.:Ialtepesi, Çankayası dememiz icap 
ederdi. 

Ayvansarayda bir hadise deriz. Ay .... 
vansarayında bir hadise demeyiz. Kum4 

kapıdan tren kalktı deriz. Kumkapısın
dan demeyiz. Duatepede zafer töreni 
yaptık deriz. Duatepesinde demeyiz. 
Türk ordusu düşman savletini Çanakka
lede kırdı deriz. Çanakkalesinde deme· 
yiz. Gözümüz ve gön1ümüz Çankayada .. 
dır deriz. Çankayasındadır demeyiz. 

DlLIMlZ !YI lŞLENMIŞTIR 

Evet Sadri Maksudi arkadaşımızın de
diği gibi Türkçe iyi işlenmiş bir dildir. 
Fakat çok ştikilr ki kendisinin grame
rine ve zevkine göre değil. Büsbüttin 
başka zevklere göre ve gayet mahir el· 
ler tarafından işlenmiştir. Yoksa Hki 
bir tabirle hatırası da bir dile bağlı ka· 
lır, giderdik. 

DICER BANKALARA GELlNCE 

lşbankası, Merkez bankası, Ziraat 
bankası terkiplerine gelince bunların da 
böyle olmaları ve kalmaları gramer 
icabıdır. Çiinkü bu Uç kıymetli ve mil· 
li müessesemizin kanuru unvanları Tür .. · 
kiye İş bankası, Cümhuriyet Merke:ı: 

bankası, Türkiye Ziraat bankasıdır. 

Böyle olmasaydı onlara lşbank, Merkez 
bank, Tarımbank adları verilebilir ve 
pek güzel olurdu. Kaide ve şivenin ya
nıbaşında bir de umumi ahenge uymak 
]Uzumu vardır. Yüksek heyetinizce ma
lı'.imdur ki iktısadi, ticari, mali firma
lara konulan adlar kısa, muciz, telaffuzu 
kolay terkiplerden vücuda getirilir. Her 
millet bu hususla kendi dilinin kabiliyef 
ve el&stikiyetinden azami istifade eder. 
Görülüyor ki Sümerbank ve Etibank 
Denizbank terkibi de kaideye muvafık, 
şiveye uygun iktısadi ve mali bir firm,... 
nın unvanında bulunması lazım gelen 
btittin vasıfları haizdir. 
Yapılan şey doğrudur. Kabultinti ytik· 

sek heyetinizden rica ederim. 
BiR CEVAP DAHA 

- Şu halde Ayı Kafayı çok aevi- Korsan reiıi nihayet i~i anlatma-, _ BiTMEDi _ kat arkadaşımızı keendi ihtısası saha· ı den evvel dilde mtieyyideleşmiş birer 
yorsun .. Onun peıi ııra gitmek isti- sınclan ayrılıp başka bir ihtısasa karşı dil kıvraklığıdır. Türk zekasının, Ttirk 
yonun.. 1 R b b bayrak açmış vaziyette görecek olursam zarafet ve hassasiyetinin birer muvaffa- Maraş mebu'u Hasan Reşit Tankut 

-=Ne demek istediğinizi anlama-! oma oya u r anı bu;;e:~,;:~d~~ı::ms::~ başlarken ken- ::~~!:ki~~er:e~:P~~i~ ::ın~~ilv~:. ta~:~~:·:~~~~=~;~,tuk: 
dım. Ayı Kafanın delik deıik ölüıü- disinin gramercilik yolunda bir davası lığı ile bir yer ve cevaz vemıiştir. Türk- Mesai arkadaşım İsmail Müştak Ma• 

k k balıkl ve şive bahsında bir iddiası olmadığını çede bunlar o kadar çoktur ki eğer Sad- yakon söyliyeceklerimin birinci kısmı• 
nü Ö~ an çoktan parçala- -BAŞTARAFl BIRINCl SAHiFEDE- • . . . . . • ileri sürerek emsaline kıyasen buna da · M k di k d nı söylemi• bulundu. Böyle olmakla be· mqtır bıle.. .. • .. .. .. .. I yenı ıntıhabatı hazırlamak ıçın )uzum rı a !U ar a aşımız geçen cuma • 

Morrison kulaklarına İnanmıyor- mu~ ve ogleden •onra dorduncu mustah- , görülecek müddet zarfında it başında Merkez bankası unvanını vermek hatı- günti bu ktirstiye çıkmadan evvel bu raber mevzu iştigal saham içinde ol• 
du. lız kolordusu kumandanı general Jan kalabilecektir. Kralın harici siyasete ken- rımdan geçiyor, deseydi ihtısasa hürmet tcrkiplerden beş on tanesi üzerinde bir duğu için söze karışmaktan kendimi ala-

R

- _
1

____ Antone•koyu kabul etmiştir. di istedi~i istikameti vereceg" i ve bu isu·. eden bir tevazu eseri göstemıiş olurdu. teemmül vakfesi geçirseydi yahut dilci madım. Bay Sadri M~ksudi Denizbanlıi 
11C1U11D doğru mu aöy liyordu 1 • kib 

H 1

_,

1

__ Roma, 28 ( ö.R) - Bükreşten ge· kametin de eski hariciye nazın B. Tı"· Halbuki hukukçu arkadaşımız böyle ve gramerci bir arkado.iyle ilç be• da- ter · ine gramere uymıyor diye itlra~ 
a ...... ten Herbil ölmiif müydü? ..., • _Bu .. Nuıl. Nuıl oltır? len haberler •on intihabatta hiç bir par· tulesko tarafından takip edilmit olan yo- yapmadı. kika is~are etseydi Tiirk gramerini in- etmekle kanunun giinlerce gecikmesino 

Diye kekeledi. tinin ek•eriyet kazanamamış olması do- la zıt olacağı iddia edilmektedir. Fakat llk cümlede Ttirk gramerinin malum kir etmek ve şivesini baltalamak gibi sebep oldu. EvvelA bundan dolayı tees-
Jayısiyle tİyasi vaziyetin biraz karşık ol- bütün bunları bazı mahfillerin faraziye- ve müdevven kaidelerinden birini ikin- bir hataya düşmezdi. sürümü beyana ve sonra da muhtasat 

- Olacağı molacağı bu İ§te .• Dün duğunu gÖ•termektedir. Umumiyetle tah-
8

; olarak kabul etmek gerektir. ci cümlede Türk şivesinin güzel bir ifa- YOZLERCE MlSAL bir izahatta bulunmama müsaadenizi di• 
ıece heDü~f11hir düelloda tepelendi. . min edildiğine göre kral milli Hıristiyan Rumen •İyasi buhıamnın nasıl halle- de tarzını baltaladı. Bununla kalmadı. lerim. Muhtasar diyorum. Çtinkti geniş 

- e o mu yapb 1 · · · · · d d k b. ·ıı· Etib k kib b" dil ti k · b d 

Se 
• • . • par tısı re ısını av et e ece ır mı ı te· dileceği bu ak§am belli olacaktır. yeni an ter inin Sümerbank ve De- Tanınmış dilci ve gramercilerimize ır m na aşasının yerı urası e• 

- nı aeven tayfalardan bırı k.. k b" · k"I · · · k b" . · b k t ki ı rı ı · iled h g' ildir •··-ha mecb 1 ·· herifi bah kad beki • mn . uz a ıne., teı ı etmesmı ,.teye- a menm yarından <" ·el teşkil edilmit nız an er p e y e aynı a en ve gitmeğe ne • acet? Bana bile sor:ıalardı · .u.a ur o uyorum; çun-
. ~ a ar etmedı. Se- cektır. Şu takdirde yeni başvekil meclis- olmaaı muhtemeldir. ayni mahiyette kelime unsurlarından kendilerine : kü bay Sadri Maksudinin itirazı yerin< 

nın yenne onunla .. ,.rnı•tı t k" ·11· k .. 1.. · · · • h R kt ğ ı k Etib nk kib" · d di k de olmad ı-., glb" ilmt d d '"ldir V bı( • r-r • • e ı mı ı oyu partısınm sag cena un· oma, 28 (ö.R) _ Rumen aiyasl çı ı mı unu ara a ter ıru Azizim er ·m, Ttir çede kulağa çok ıh ı e egı . e 
kim-;- Benı ~-rtaran bu kabadyı •urlarına da dayanmak isteyecektir. Eğer buhranının alacağı netice hakkında Pa- ötekilerdeil ayrı tutmak gibi bir tarza hoş gelen böyle yüzlerce terkip vardır. itiraz beklenilmiyen bir Şl!kilde ve bek• 
dis dır.ı2"u gorme~, bayat~ ken- bu teoebbüs muvaffakıyetle neticelenir- risten son bir haber gelmiştir. Bu haberi da düştü . MeselS Galatasaray, Ayvansaray, Balı- lenilmiyen bir profesörden geldi.° 
. ı~e rçlu oldugwnu toylemek sc ilk defa olarak Romanyada sağ ce· veren cEkselsior> gazetesinin Bükreş ASIL GARABET çekapı, Kumkapı, Topkapı, Duatepe, B. Sadri Maksudi Denizbank sözünün 
ıııt~·: naha mensup bir mim kabine kurulmuf muhabiridir. Buna göre kral merkeziyet- Maltepe, Tınaztepe, Hisartepe, Kadife- çok işlenmiş Tiirkçemizin gramerine gö• 
t ~::~un ~bt"lanndb' a, • hay~- olacaktır. çi bir i, kabinesi teşkil ederek bunun aİ· Müsaadeleriyle söyliyeyim ki, ortada kale, Çanakkale, Rumkale, Bakırköy,! re yanlı§ olduğunu, Stimerbank isminin 
ı:.t~ı.ogmUJ gı ı ır aevınç fU- Fakat Jiğer bazı rivayetlere göre kral y~setini bizzat tedvir -~d~ekti~. Şu tak- bir garabet varsa bu garabet Denizbank Erenköy, Kadıköy, Malı köy, Sincanköy 1 de ayni surette yanll§lığıru zikretti. Bir 

K lann . • başında profesör Yorga bulunmak üze- dırde ana yuamn degıftırılecegi ve hal- terkibinde değil Türk gramerinin yap- ve nihayet en btiytiğtimüzün makarri defa btiytik tee'5üfle ve cesaretle arzet• 
or~h reıaı • • rr generallerden mürekkep bir kabine yada olduğu gibi bir korporatif devlet raklarını karıştırmadan bu davaya ka- fazilet ve asaleti olan Çankaya.. meliyim ki biz Türkçemizi layik olduğu 

~~ıi-İIİlaİİllİdİıeii_İııgİİelİliİ.İİDedİİİi~ı,İİİİaeİİnİİİİı İİkurİİİİİ-İİİİt<~tİİkİiilİİinİİi~dİİeiiiiidİİü;işiı~·n~m~ek~t~e~d~iri.;iBiu~k;a~b~in;e~r;;;eiiim;;;i~k~u;ru;;la:c~a~ğ~ı ~·~ö~y~le~n~m'.!:e~k~t;e:!d!!i';.· """_7r~ı~şa~n~a~r3k~a~da2ş~ı~m;ı~zı~n~m~an~t~ığ~ın~d~ad~ır~. ":~=E:ğ~e~r;::Sa;.dr:i~M~aks;::u~di~· ,:a;rk;a;d;a~ş~ım~ız~ın~ veçhile hali işlemiş bulunmıyoruz. Ak-11!:7Z7 si olarak Ttirkçemizin sonsuz zenginlik• 
Peri padişahının kızı: - , -YukarıÇıkarlar. Otur-;;rıar-:- Og"lan sa- cacık.kamasını çıkarır-, sap-ta-rafından ı · 

HALK 
enni tanımak hususunda da geri vazi• 

MASALLAR/ - Sen, der. Bu odadan dışan çıkmı- raydaki değişikliği, her tarafın mateme mezara sokar. Ucu havada kalır. Mak- yelle kalını§ bulunuyoruz. Şunu da ili· 

••••••••••••••••••••ııııiı~· yacaksın .. Meydanda hiç görünmiyecek- i garkolduğunu görür. Yüreğine bir acı sadı kamanın üz.erine atılmak, sevgilisi- ve etmeliyim ki bay Sadri Maksudinin 

E 1 Z 
sin. Ben kardeşimi biraz daha üzdtik- saplanır. Uztinttisünden sebebini sormaz, nin mezarının fisttide ölmektir. hepimiz gibi bellediği ve şimdi dayan· 

Vve aman 
~:::;:.onu buraya, senin yanına ge- :a:~~:::~~e:.e duramıyarak yine bir Onu gözden kaçırmıyan kız kardeşi dığı Osmanlı grameri Türk dili grameri 

tam atılacağı sırada kolundan yakalar. olmak kıymetinden o kadar uzak oldu-
Peri padişahınm kızı bundan scnra Kız: N k d · d ğu tebeyyün etmiştir ki. Evet bu kitabııı 

emreder: - Haleyıklar, kardeşime su getirin. - e yapıyorsun ar eşım, er. 

1 d 
Delikanlı da: bellenmesine devam etmek Cümhuriyet 

• - Bahçenin bir köşesine mezara ben- Diye seslenince bu sefer suyu ba•ka l"ğ" · "ğfal k la 

Ç 
·ı n e , · b. k · • Ben b kı ld . genç ı ıru ı etme o cağı kanaatiY· 

zıyen ır topra tiımseği yapınız. cariye getirir. Delikanlı suyu içtikten ve - u zı çı ırasıya sevıyor- le bu kitap bugün mekteplerden atıl· 
D Dedi'" ·b· 1 · k dum. Şimdiye kadar söylemeğe utandınl. er. gı gı ı yapar ar. 1 cariye gıtti ten sonra kız kardeşine so- mıştır. Bugiin Tiirk dilini yeniden de-

'[.C.;!LU////,,u;J 

8 
B ·b· · ·· d k 1 O öldükten sonra bana hayat haramdır. - u mezar gı ı yerm ustünü e çiçe - rar: rin ve geniş servetine kavuşturmak için 

G 
•• b K 1 ı l~~le .. örl~rler. Gören buraya yeni bir ölti ! - Hani senin her vakıt bana su gcti- Deyince kız kardeşi de: yeniden kamustinü, gramerini vücuda 

O eg~ ı• Ja ı•t }• gomülmuş zanneder. ıren bir halayıkın vardı. Ne oldu? - Madam ki 0 kadar seviyordun, ne getirmek mecburiyetiyle karşı karşıya 
Nihayet Perl padişahının oğlu çıkage- Kız kardeşi de derin derin içini çeke- diye bunca zamandır ona eziyet ettin. bulunmakta olduğumuzu ve Türk dili· 

B.Jıçede yine güller a•tı. Yine bu··ıb·u·ı- b k b" l ed d lir... ırck: Bu şanına yakl§ır mı senin .. Hem de nin ihyasına ait mukaddes vazifemizi 
, aş a ırşey ge m iğin en her söyle- · ler ötmcğe başladı. Peri padişahının kızı nen söze peki demekle idi. Halinden çok heyecanlı olduğu anla- - Ah, sorma kardeşim, der. Deli do- nur topu gibi bir de evladın olduktan halii başaramamakta bulunduğuınuzıı 

bunu görünce kardc~inin gelmek u··zere p d şıhr. Kız kardeşinin sarayına gı'rdig"i za-' lu, sakar makar bir Jozdı ama onu ben sonra.. itiraf etmeH\.·im. Bu mukaddes vazift'"' 
• eri pa işahının kızı alelacele emre- 1 , olduğunu anlar. der. Sarayın hor tarafını siyaha boya- man gözleri ile. boyuna etrafına bakınır. pek çok sevmiştim. Ne olduğunu bilmem Deyince oğlan şaşırır. Kız da her eyi nin ifasında isabetli başarı eski Osınarı· 

Bu sefer artık son oyunu oynamağa yın ... der. · Gönlüne giren kızı arar.Fakat göremez.! geçen gün hastalandı ve birdenbire ölti anlatır ve: lı gramerine baş vurmakla değil yerıi 
karar verir. Kardeşinin kızı sevdiği aşi- Halayıklar paçaları sıvarlar. Bir gün Hemşiresi onu her vakıtki gibi yine mer- verdi. Görmiyor musun. Saray matem - Haydi gel.. Der. Karın da çocuğun Türk gramerini yine Türkün ağzındall 
kar olduğu için onu biraz tizmek isler. içinde koca saray bir matemhane halini divenden karşılar. içinde. öleli daha pek az oldu. Sarayın da seni bekliyorlar. Bu sana bir ders ol- dinliyerek ona hürmek ederek ve orı· 
Kıza der ki: alır. - Ah kardeşim .. Ne eyi ettin de gel-, bahçesine gömdtirdtim. Her gün gidi- sun. Karının kıymetini bil, güzel ve bah- dan işittiklerimize kıymet vererek yal'"" 

- Artık i~ı bana bırak. Yavukluna Duvarlar siyah, kapılar siyah, perde- din, der. Seni hiç tiroit etmiyordum. Ev- 1 yor, mazarın başucunda ağlıyorum. tiyar olarak yaşayın. maktır. Hep beraber Ttirkiyenin şark kavuşacag" ın ı l ğ k l · ah H ı 1 hududundan garp hududuna kadar fik· 
• mesu o aca ın zaman ya - er sıy .. a ayıkların üzerlerine gey- velleri yılda bir gelirdin.. Geçenlerde Bu baber oğlanı vurulmuşa döndürür. Delikanlı sevinçten çıldıracak gibi o-laşıyor. Vakıa çok çektin, çok üzüldün .. dikleri elbiseler siyah .. Hatta peri padi- altı ayda bir geldin. Şimdi de Uç aya in- - Aman kardeşim, ben de gideyim, lur. Koşarak yukarı, kızın odasına çı· rl bir seyahat yapmamızı ve Türk rııil-Sabrın sonu selamettir. insanlar sıkıntı sahının kızı bile siyahlar gey;n'-. dı"rdin. Ne kadar eyı·.. . d k l Sa Jetinin kendi köylerine verdiği bazı rnU· ~ .........._. mezarını zıyaret e eyim.. ar ar. rmaş dolaş olurlar. 

çekmeyince elde ettikleri nimetin kıy- Yalnız yavuklu kızın odası yeşile bo- Delikanlı, cevap olsun diye: Der. Beraber kalkarlar bahçeye ın· er- rekkep ;,imleri kendi ağzından işitrn<' 
ti 

. b"I z1 Yeniden düğün yaparlar. Oğlan karı- mizi ric::. ederı·m. 
me nı ı me er. yanır. Kıza yeşil ipek elbiseler geydirir. E t k rd · d H · - ve , a eşım, er. em senı _öz- ler. üzeri giillerle örtülmüş taze mezar sını ve çocuğunu alıp kendi sarayına Kars vesair bazı vila~etlerde DağkÔY 

KJz zaten herşeyi peri padişahının kı- Çocuğun altın beşiğinin üzerine yeşil !edim, hem de vadettiğim annemizin ha- f ba•ında og'lan kendini tutamaz ag'lar. · ' 1< zına bıraktığı için ve esasen elinden de örlii örtülür. f • göttirür. Leylek lala da pek sevinir. Erzurum vilayetinde Aşkale, Edebil . tırası bardağı getirdim. Yürel!i cayır cayır yanar. Belinden usul- öltinceye kadar mesut yaşarlar. Cobandere. Muşla. Arı>aeav. Bilecik v~ 

... -.,,··-~ 



Aldatılmış kocalar 
• 

Evli bir kadını kaçırdı! 
karısından intikam aldı 1 

Cezası '' 25,, frank olduktan sonra 
isterlerse peşın verirız, diyor 

Son günlerde Fransa
da Roje Hübcrt adın
da birinin karısı on üç 
yaşındaki oğlunu koca
sına tcrkedip yükte ha
fif bahada ağır eşya ve 
parasını alarak dostuna 
ık.açmıştı. 

Roje Hubert mahk~ 
meye ba~ vurm~, yuva
sını mildafaa için gru:e
tecllere beyanatta bu
lnumuş, karısını kaçı-

. rana şiddetle hücum et-. 
mişti. Nihayet neticede 

· tnahk'eme kadın ile 
dostwıu yirmi beşer 

frank para oeusına mah 
kclm. etmi§t.l. 
. Fransız gazetelerinin . . , .. , , 

,, cAldntılmış kocalarkr.a- ı~ J•·,Hiibcr~;.avµkatma ka~an kansı ifin d7rt,yan~yor 
Jı>- adını ıverdikleri bu adam kar.ısından - Ne de çabuk koku aldınız, Demiş
ılntikam almak için onun tuttuğu yol- tir. Ne yaparsın .. Madam bu iŞin ce-

. dan yilrUıneAI tercih e!miş ve .iki çq- remesi . yirmi beş frankmıŞ .. Bu cezayı 
cuk anası 26 yaşında evli ve güzel . bir göze aldı mı .. ME'sele kalmaz. ' · 
kadını kandırmı~ .. lkl .çocuğu ve. para,.sı Gazeteciler soruyorlar : 
ile kaçırmıştır. . - Şu halde siz ahlak nazariyelerinizi 

Zavallı aldanan koca, kendisini nlda- değiştirdiniz ? 
tan karısı halclonda zabıtaya baş vur- - Asla .. Bc.>n yine ym·a sadakatinin 

en hararetli tarnftar ve nıüdaliiyiını Bu 
, mU§, diğer taraftan Roje Hııbert te ka- kadıncağızla burada sadece bir arkadaş 
ömın kendi yanında bulunduğunu ko

gibi yaşıyoruz. Burada gördüğüniiz bir 
mlsel'.lfğ'e bildirmiştir. . aile hayatıdır. Tatlı bir aile hayatı. Fa-

Meseleyi duyan gateteciler evvela kal ~;alancı bir aile .. ÇünkU bu kadınca
'ln.anmak istememişlerdir. Öyleya ... Bir ğız ne benim karımdır. Ve ne de ben 
müddet gazete sütunlarındaki uzun be- onun kocasıyım. Her h:ılde iyi bir yılb:ı-

: yanatı ile ahlflk nocalığı eden, aldanan şı geces1 geçirece~iz. 
. kocalara acıyan, aldatan lcadınlara, ayar- Kadın da şunları söy1emiştir : 
tan aşıltlara yaylım ateşi açan bu adam, - Kocam beni dövüyor. Tahkir 
bqından geçen vak'anm daha sıcağı so- ediyordu. Seni besliycmt'm diyordu. Ni
ğumadan evli bir kadını ayartıp kaçli"- hayet kovdu. Defol git dedi. Bay Rojc 
ması inanılacak gibi degil.. olmasaydı halim ne olacaktı. Allal) on-

Roje Hilbert~ evine giden gazetecll~r aan razi olsun. Çok k~bar l;ıir adam: Hem 
onu aldatarak kaçırdığı kocalı kadınla kanunları pek iyi biliyor. :Komiserliğe 
beraber ve sof~ başında b1ulmu'llardır. 'haber verdik. Ce1.ası mada~ ki yirmi 

Rojc HObert gazetecileri görünce bes frankmış .. İsterlerse peşin veririz. 

SUÇLU SUÇSUZ HERKESiN 
PARMAK IZI·AUINACAK .1 

. DÜKLE DÜŞES ~E ALEMDE 

iNCiR 
!>2 Ş. Riza ha. 
44 Alyoti bira. 
9 lVI. j. Taranlo 

145 Yekun 
121307 
121452 
28/12/937 ç 1

.1. ~ :. :.: lı 

No. 7 
No. R 
No. H 
No. 
No 
No. 

lJ 
n 

\. 12 

ZAffiRE · 
4200'çuval buğday 

50 çu\•a1 arpa 
233 çuvıd Baltla · · 

2ll6 çuval Nohut ' 
G295 kilo T.'B. lçi 
1800 kilo ~ivit maz~. ~ . 
' 616 kı1o Beyaz. maiı 

G. 

. 5.5J 

13.00 
13.'15 
l&.~5 

H.75 
22.75 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyolann evsaf 

t ve kudretinae · 
Laks eösterisli . 

bir radyo 

SPARfON 
S8 MODELi 

SA TJŞ Y.ERİ: 

·SAHİBİNİN SESİ- İZMİR 

'Devlet Demir yollarından: 
Alaancak ve Basmahane ambarlarında dökülerek toplama ıu· 

retiyle teraküm eden 120 ton muhtelif cins hububat ve bir ton ka· 
dar da incir 10/1/938 tarihinde ıaat 9 dan itibaren Alsancak am· 
b'arlarında 8 inci ltletme Komisyonu tarafından açık arthrma 
usuliyle ve pefİn bedelle aatdacftktır. 
· Etyanın cinı ve kıymeti hakkında malumat almak 

rin Alaancak ambar tefliğine müracaatleri. 
28-29 , 4550 (2347) 

Bilecik ve Manisada Arpadere, Manisa
da Yardere, Bilecikte Eceköy, Diyar
bakırda Arpa tepe, Çanakkalede bir · de
fa Jcendisl Çanakkale sonra Babaaere, 
Babakale, Çınarköy, Kastamoı}ide Baş
dere, l{ırklarelinde .Cevizköy, Tokatta 
Çayköy, Sivasta Çopansaray, Kastamo
nide Elmayaka, Urfada Güneşviran, An-

lerine, Ceviz köyü, Ece köyü demedik- ' 
Ieri gibi Keçiörenc Kcçiörenl dememiş
lerdir. 

1 LAN 

karada Keçiören, Konya ve Yanda Ada
bağ, Gircsunda Adabük, Eskişe~irde 
Adahi5ar, Beyazitte ve Tokatta Adakent, 
Ankara ve Afyonda Anayurt, Ambar
dere gibi adlar taşıyan yüzlerce ve yüz:
lerce Türk köyleri vardır. 

• PGTLAŞMIŞ TERKtPLER YERtNE 

Bay 'Sadri Mnksudi dikkat buyurmu§
larsa bu mürekkep isimlerin klffesi ay
rı :ayrı isim ol:ın iki kelimenin birleşme
sinden kurulmu.~ ve bu birleşme de faz-

la bir ek almaksızın olmuştur. Bunu 
kuran Türklerin Türk dilini ve Türk 
zevkini kendisinin de itiraf edeceği gi-
bi Türkçeyi Osmanlı gramerinin put-
laşmış terkipleri içinde tetkik edenler-
den daha çok iyi bildiklerine ve tattık-
larına şüphe yoktur. 

B. Sadri Maksudi de pek açık gör
müşlerdir ki Türk ağZJnın tatlı ve veciz 
duygusuna hakkiyle sahip olanlar yine 
ve yalnız bu kıymet ve şekilde terkip

ler yaratan bura Türkleridir. Çünkü 
onlar tarih sürümilnce hiç bir tesire 
tabi olmadan kendi benliklerine sahip 
olarak yaşamışlardır. Onlar Arpatepe 
k6yUne Arpatepesi, Cevizköy, Ece köy-

Bu faahattan sonra çok ümit ederim 
ki ~ay Sadri Maksudi D~nizbank yerine 
Denizbankası demekle ısrar buyurma-

sınlar. Çünkü Denizbank her hangi bir 
denizin bankası veya . deniz suyı.°ından 
yapılmış bir banka değildir. Denizbank 

tilrlü nakliye vasıtaları, limanlar, tersa
neler, tahlisiye ve fenerler gibi denizle
rimiz.le al!kalı işlerin: idaresi için ku
rulmuş bir devlet müessesesidir. 

Bay Sadri Maksudinin merak etmesi 
ihtimalini d~ünerek şunu da ilih:e ede
yim ki DerÜzbank mürekkep advıı teş

kil eden sözlerden Deniz kelimesi ka· 
dar bank kelimesi de Türkçedir. Arzu 

buyururlarsa bunun izahını Türk dil 
kurumundan ve Türk dil fakültesi pro

6 

HAVA 

~... . 

ı : Vekaletname 
2 : Beyanname 

izmir Sicili Ticaret Memur
luğu resmi mührü ve F • 
T enik imzası . 
NORDŞTERN 

Umumi Sigorta Anonim Şirketi 
BERLIN 

Telgraf: Nordsternaee. lıtanbul 
IST ANBUL. ... ..... , .. 1937 

almak olmalıdır • 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, b~f nezlesine 
ve diğer nezlelere, grıpe, kırgınlı• 
ğa, ÜfÜtmekten mütevellid bütün 

ıshraplara karşı bilhassa 
müea&irdir. 

GRIPIN 
En tiddetli bat ve di, ağrılarım 

derhal dindirir. 

GRIPIN 

Galata, Nordftem Han •• 
VEK.ALETNAME 

B. T efrİn 193'1 
Özü: 

BEYANNAME 

4 --- • 



· SAYt"A: 8 ....--
lzmir Esnaf ve Ahali Bankasından: 

isimleriyle hisse senetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarımız hisseden mütevellit 
borç bakiyelerini ödemekten imtinn ettiklerinden ellerindeki hisseler esas mukavelenamemizin on 
sekizinci maddesi hükmüne göre lstanbul Kambiyo Borsasında saltırılmıf ve İptal olunmuttur. Sa
tın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 
Sıra Müessis Hisse HiJSe 

Nu. Adet Adet Nu. ismi ve adresi 

- -
620 1 50 

10 10 
15 10 
27 10 

60 10 
140 15 
151 10 
160 10 
182 ıo 

209 6 

219 10 
228 20 
250 20 
261 5 
279 10 
505 5 
513 10 

535 10 
532 20 

552 10 
578 10 

600 6 

612,613,614 27 
616,618 
836 10 

1138 10 

1199 10 
1260 20 

1290 15 

1291 20 
1224 10 

1236 20 
1346 10 
1572 10 
2599 10 
2928 10 
2944 10 
3000 10 
3011 10 

213 16 

3018 10 
3020 10 
2433 10 

3441 10 
3444 12 

3454 10 
J45S 10 

3493 10 
3494 10 
4224 10 

4331 10 
4346 10 
4464 10 
4489 10 
4544 16 

5463 10 
5471 10 

5500 10 

5504 10 

5505 10 

5535 10 
5557 10 
5674 10 
6183 10 
6184 10. 
5644 10 
6185 10 
6186 20 
6187 6 
6710 20 
6724 14 
6735 12 

6745 20 
6748 20 
6759 13 

6771 10 
6883 12 

6989 lQ 
7052 20 

7163 40 
7303 20 
8241 25 
8262 50 
8637 26 

737 
12 
13 
17 

20 
31ve 492-496 
34 
40 
42 
655-660 

65 
70 
85,86 
750-754 
94 
ı 176-1180 
107 

110 
117,118 

1355-1359 
133 

1394-1399 

137, 1406 
1416 
256 

1822,1823 
3094-3101 
171 
264,265 

4463-4467 
ve 1366 
320-321 
6-10 Ye 

31-35 
236,237 
1048 
950-954 
1226-1230 
201 
204 
212 
215 

216 ve 2232-
2235ve1818 
218 
219 
5206-5208 

ve 8573-8576 
5224,5228 
1888,7852, 
7853 
5259,5263 
5264-5266 

ve 8577-8570 
3615-3619 
3620-3624 
2343-2382, 
2393,2419, 
2482 
272 
273 
278 
281 
922 ve 
5709-5714 
348 
904-971,4401 
1305-1306 
4400 
4438-4441, 
1315 
4442-4444, 
4459-1313 
2504,929, 
1318 ve 
1319,4245, 
4246 
4668-4672 
1379-1383 
7770-7779 
27/255575 
33/22550 
4448-4452 
66/255579 

139/255647 
25/255543 
451,452 
481 ve 1008 
881 )) 5584, 

5585 
726,732 
788-789 
937,5758, 
5759 
962 
478,4813, 
4814 

803,804 

487-890 

Kemalpafa 
İzmir 

» 
)) 

» 
» 
» 
}) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 
)) 

» 

» 
» 

)) 

)) 

Menemen 
Çefme 
Kınık 

)) 

)) 

)) 

» 

Tüccar bay Tahir 
Ozüm borsasında Avram Eskinazi 
Ozüm borsasında Ağa oğlu bay Riza 

$ekercilerde No. 500 tekerci hafız Ahmet ve teriki 
Mehmed Bedri 
Osmaniye cad. No. 71 Eti yen korusi '\ · ' t 

Hva Y af e mahdumları 
Türk pazarı sokağında Nesim Politi ve Uya Elimati 
Kestetli cad. Kunduracı, bay Mehmed tevfik 
Eler mağazası sahibi M. Konfor 
Osmaniye cad. No. 54 Yazmacı Mürekkepci zade 
bay Halil 
Kantarcılarda No. 15 Manifaturacı Nesim Şaol 
Arastada No.233 bav Arif Eyyüp 
Suluhan civarında No. 23 Kazmirci Rebi Viççon 
tnkılap sokağında No. 24 Hayim Ezara 
Balcılarda camcı Yuda Alkolombire mahdumları 
Kemerallında No. 26 Sarac Mehmet Şerif 
Mrrabıt çar.ısında No. 80 Mehmet Nusret mahdum
ları Etem ve Feyzi 
Cal<aloğlu hanında tüccar bay Abidin zade Suphi 
Türk pazarı No. 11 Susam yağ helva fabrikası sahibi 
bay Ziya Ahmet 
Keçecilerde No. l 22 Terzi Ahmet Zeki 
Hlimağa çarşısında No. 22 çuvalcı Elyezer Hayim 
ve fÜrekası • 

Ticaret ve lisan mektebi müstademininden bayan 
Emine 
Ahenk gazetesi ser mürettibi Mehmet Sabri 

Erkel; lisesi sekizinci sınıf talebesinden No. 272 hay 
Selim 
Y olbedestenindc Marputcu bay Ihsan 

Ce:ıme kazası muhtelit mekteo muallimi bayan tkbal 
Kestane pazarında No. 50 Halil ağa zade Divrikli 
bay Hüseyin 
Türk nazarı Ali bey hancısı evli zade Menemenli 
hny Mehmet Emin 
Kömürcü oğlu Hüseyin Hüsnii ve Salih Zeki 
Ser itçiler de tuhafiyeci Selanikli bay Osman Zühtü 

Mahrukat tüccarı Hasan Suphi ve Esat Kazım 
Girit ham arkasınd~ matbaacı bay korsini biraderler 
Kaklıç karvesinden Yamanlarlı bay Hüseyin 
Prançova Senice cıwuş oğlu Hasan 
Aşaib mahallede Karabey Hüseyin 
Türk cedit mllhallesinde tüccar adalı hafız Mehmet 
Aşağı mahallede tiiccar bay Yusuf 
Poyracık karyes·nden manifaturacı bay Mchreet 
Fahrettin 
Ro'yraoık karyesinden Musa Kahya 

» Yuka-rı mahallede hacı Yusuf 
» Poyracık karyesinden hacı budak zade bay İsmail 

Eergama Aksekili Ahmet ef. zade hafız Hayrettin 

» Manifaturacı Semsettin 
» Keresteci zad~ Kenan ve Galip 

» Kozaklı Ali ağa 
» Bakkal Reşadiyeli Salih 

» Fabrikacı Kerim çavuş 
» Beyşehirli bav Riza Yeter 

Tire Bahariye mahalles\nde silahçı bay Hüseyin 

Balçova Kahveci Durmuş oğlu Mustafa 
» Girit mübadillerinden Mavanlakı oğlu Ahmet 
» Tirazh köyünden Halil Jbrahim oğlu Selim 
» Tirazlı köyünden Ferhat oğlu Hüseyin 

lzmir Büyük Laz hancısı Bekir çele!Ji zade bay Ahmet 

Seydiköy Yeşil mahallede köprülülü Hüseyin oglu Hamza 
» Atıf bey mahallesinden hacı Haıan oğlu Salih 

» Gölcük karyesinden Osman Şükrü 

» Gölcük karyesinden Muhtar Hasan 

» Atıf hey mahalleainden Ağa oğlu Hüseyin 

» Keler karyesinden Kamber Hasan oğlu Hüseyin 
» Bulgurcadan Hasan Oğ. Nuri 
» Akça köyden Halil oğlu Mehmet 

Kemalpaşa Çambel karyesinden Hacı Yusuf 
» Çambel karyesinden Ali oğlu Hüseyin 

Seydiköy Gölcükte Molla oğlu Ahmet 
Kemalpafa Çambel karyesinden hacı Ömer oğlu Ali 

» Çambel karyesinden muallim Hüseyin Avni 
» Çamhel karyesinden ince Yuauf oğlu Hasan 

ödemit İstiklal bakkaliyesi bay Mehmet Niyazi 
» Adagidede Bilgili pasa oğlu Tevfik 
» Manifaturacı küçük Mehmet 

» Kireçci Abdullah 
» Çaymakçı karyesinden Gömlekçi Molla Hüseyin 
» İstiklal bakkaliyesi sahihi M. Niyazi 

» Cümhuriyet mahallesinden Mehmet Ali pafa 
» Beydağından ölü Yahya ef. varisleri hayan Cemile 

ve Ayte ve Bay Hüsnü 
» Adagideden eczacı lrf an 
» Hacı Kadir ağa hanından Aksekili maniraturacı 

Niyazi 
> Tirede Ali pafa 

Alatehir Hakkı ef. zade Ömer Faruk 
Salihli Tuhafiyeci Tayyip 

» Poyraz karyesinden Halil oilu berber Hüseyin 
Kcmalpaf& Gerdeme karyeıi muhtarı bay Halil 
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OKSORENLERE VE 
GöliOS NEZLELERtNE KAT·RAN HAKKI EKREM 

IZMiR SIClLl TiCARET ME, 
MURLUGUNDAN: 

izmirde Kazımpaşa bulvarında 
25 numarada ithalat ve ihracat ve 
komisyon işleriyle uğratan Aliotti 
biraderler eshamlı komandit fİr
L:eti tarafından Şarl Paji ile Ser
vet Rıza Seven' e verilen temıil ve
kaletnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2132 numa
rasına kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

Çiftlik, Süthane ve bü. 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M ı 
Krema makinalan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de ıütçlilük aleminde büyük töh· 

1 : Vekaletname ret kazanmıo ve en verimli makit 
İzmir Sicili Ticaret Memur- ne olarak tamnmıftır. 
luğu reımi mührü ve F • Son sistem yeni modellerimi• 
Tenik imzası. gelmittir. 

Bin dokuz yüz otuz yedi yılı hi- J\YNI FABRIKANI · · k. · · d" · N: iz.mir umum ıatış deposu: 
nncı a~u~. a.~ının yırmı ye ıncı MIELE BiSiKLETLERi M. D. TJMUR ve A. K.AUKI 
paz~rtesı gunu . saat on buç.ukta MIELE Hafif MOTOSiKLETLE· (Gazi Bulvarı Nu. 17 T elıraf \ 
lzmırde Bahc;elıler hanındakı da- Ri... KAUKI • lZMlR) 
iresinde vazife gören aşağıda im· MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 
za ve mührü bulunan lzmir lkinci LERI... · 
Noteri Mehmet Emin Erenere ni
yabeten ve vukubulan talep ve dil-.. 
vet üzerine ben afağıda imzası bu
lunan daire başkatibi Raif Giray 
İzmirde Kizımpaşa bulvarında 

25 numarada kain ALtOTTI Bi
RADERLER ESHAMLI KO
MANDiT ŞiRKETl binasına gel
diğimde orada hazır bulduğum 
zat ve hüviyetleri, lzmirde Ata
türk caddesinde 294 numarada 
oturan Aliksanyan lşsezen ve iz. 
mirde F evzipaşa bulvannda Kaba 
aoğan sokağında 6 numaralı evde 
oturan M. Ayhan namlı fahitlerin 
tarif ve tahadetleriyle taayyün 
eden ve ehliyeti kanuniye ve ni
zamiyeyi haiz bulunan lzmirde 
Kzımpaşa bulvarında 25 numara
h binada icrayı ticaret eden ALl
OTTi BiRADERLER ESHAMLI 
KOMANDiT ŞIRKETt'ne izafe
ten dairemizde tasdik edilmiş 
olan sirkülere müsteniden müşte
reken imzaya izinli şirket müdür
leri NiKOLA MANUSSO VE RE
MO AUOTTttden neye çağırıl
dığımı sorduğumda anlatacalda
rı gibi vekaleti mutazammm bir 

Daimon . 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli "!"C 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahl\ıku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki hauay"ı kama,tırır, tavsiye ederiz. 

beyanname tanzimini talep etme
lerine binaen yukarıda isim ve ad
r~lui yazılı t~itl~in yanında ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arzuları soruldukta her ikisi müt
tefikan söze başlıyarak: 
Müştereken temsile salahiyet

tar bulunduğumuz ALtOTTl Bl
RADERLER ESHAMLI KO
MANDiT ŞtRKETt'ne müteallik 
her nevi umur ve muamelatıt ev
rak, vesaik ve senedata esasen 4ir
keti mü,terek imzalariyle temsile 
olbaptaki sicil kaydı ve vesaik 
mucibince salahiyettar bulunan 
•İrket müdürlerinden REMO ALt
OTTi ve GUIDO ALtOTTt veya 
NIKOLA MANUSSOtdan her 
hangi birisiyle müttereken imza 
koymak ve bu suretle tirketi tem
sil etmek hususunda lzmirde mu
kim SARL PAJI ile SERVET RI
ZA SEVEN'i vekil nasp ve tayin 
eylediğimizi ve mumaileyhima 
SARL PAJlve SERVET RIZA 
SEVEN'in her biri tirket firması 
altında ve bu beyanname daire
sinde firket müdürleri REMO 
ALIOTTl veya GUtDO ALIOTTt 
veya NIKOLA MANUSSA'dan 
her hangi birisiyle müttereken 
bilvekale koyacakları imzanın her 
türlü muamelatta ALtOTTi Bi
RADERLER ESHAMLI KO-

Her -işte kullanılan · 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins 'kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

1 LAN 
Türk Tütün Limited şirketinden: 

Şirketimizin Bergama, Ayvalık, Altınova, Menement Akhisar, 
Manisa, Turgutlu, ödemif~ Tir~, Adagide, Baymdır, Urla, Ala· 
çatı ve Çe,mede mübayaa ettiği yaprak tütünlerin -yoldaki ha
sar ve zarar nakile ait olmak üzere· mahallindeki depolardan alı· 
nıp, lzmirdeki depolarımıza teslimi tartiyle ve kamyonla nakli 
matlup olduğundan, yukarıdaki mahallerin birinden, bir kaçın· 
dan veya hepsinden nakliyatı yapmağa talip olanların 5/1/938 
tarihine kadar kat'i ve tahriri tekliflerini Gazi Bulvarında 36 
numar1t:daki merkezimize göndermeleri ilin olunur. 

2S-29-30 4547 (2348) 

MANDiT ŞiRKETt'ni temsil ve il- imza ettik ve mühürledik. dokuz yüz otuz yedi yılı kanunu· 
zam edeceğini beyan ederiz. De- Genel sayı: l 4932 vel ayının yirmi yedinci pazarte· 
meleri üzerine bu vekaleti muta· Özel sayı: 13/14 si günü. 
zammın beyanname resen tan- hbu beyanname suretinin dai- T.C. İzmir ikinci Noteri M. 
zim ve hazır olanlar yanında açık- rede saklı 27 /12/937 tarihli ve Emin Erener resmi mührü ve 
ca okunarak tefhim kabul ve ik- 14932 umumi numaralı aslına uy- E. Erener imzası. 
rar ettikten sonra altını hepimiz gun olduğu tasdik kılındı. Bin 4563 (2354) 

8639 12 8358-8363 » Gerdeme karyesinden bay hafız Kadir 
9064 5 5988-5992 Torbalı Tahir ağa zade hay Cafer Tayyar 
9288 10 1402-1406 Ku,adaaı Belevi karyesinden bay Molla Hüseyin 
9459 5 8934,8935, » Şirinceden Hasan oğlu Ahmet 

9480 10 
9481 10 
9619 10 

5824 
8969-8973 
8974-8978 
3344 

» 
» 

Burna va 

Şirinceden Mustafa bey oğlu Ahmet 
Serinceden Çatal Mehmet çavut 
Bakkal Çelebi oğlu Süleyman 

9625 20 » Kunduracı ve tuhafiyeci Mehmet ef. zade Abdürrah· 
man RüftÜ 

9626 10 
9627 5 
9771 5 
6809 10 
9831 10 
10136 40 
10150 10 
10184 20 
10212 40 
10226 20 
10409 20 
10570 5 
10626 5 
10628 24 

10909 fi 

1088-1092 
6235-6239 

528-531 
95 
140 
2079-2083 
555-556 
193 
8328-8332 

619-620, 
5240,5243 
717/5007 

» 
» 
> 

Eakifoça 
» 

Turıutlu 
J> 

» 
lt 

» 
> 

Urla 
» 
» 

Tenekeci Bohor oğlu Salamon 
Marangoz Giritli Mehmet oğlu Mustafa 
Tüccardan Kavalar zade Şemsettin 
Bakkal Cemil 
Limnili bakkal Mahmut 
Cumalı bakkal Ali Osman 
iğneci zade bay Mustafa 
Dedenin Mehmet Ali 
Müteveffa tüccar Mehmet Ali ef. ojlu lbrahim 
istasyon ıite memuru Hüseyin ef. oğlu Mehmet 
Tenekeci Kasım usta 
Selanik mübadillerinden yemifçİ Halil 
Kav alalı Mustafa oilu Hafız Mehmet 
Babaki Mustafa ef. zade Ali ve Mehmet 

-
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Fratelli Sperco ' 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru limanımızda 

olup Rotterdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük almaktadır. 

HERCULES vapuru 5/1/ 938 de bek
lenmekte olup yükünü tahliyeden son
ra Burgas - Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

4564 (2357) 

............................... il 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartısında 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 

-

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan g(i. 

nef, tüpheıiz, inci ditlerdir. ı..a. 
kin o ditlere can veren de, tiiP
heıiz « R A D Y O L 1 N ıt dir. 

Siz Cle ayni güzelliği elde etlebi
lirsiniz. Fakat bunun için fQTl 

günde' iiç defa 

RADYOLİN 

ile aabah, öğle ve aktam lier 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız. 

. a -'.. ~ ...... ;. .: . ·... . . .... . . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dilr. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütGn Er 
alkına kendisini aevdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki raliati bu 

lmlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

• lstanbulda biitün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. '1t 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüt 

aaheser bir terbettir. 

Eczacı Kemal Aktq bu yajı b atka hiçbir 
vermlyecektir. 

Noneçyanm halis Morina balıkyaiıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
ea,Ulı Salepçioilu Ham bq.mcla 11atc1..ar • bmir 

···································································"'.! 

\. 

~-··· c 

-- "PERLODENT ... ~f macununu 
\erclh edecekalntı. 

~trı-aDııtn bllcOmte-ttliid ilhhtyeıtnl 
halı olan bU macun dltlert çOrO.mekten 
'korur. dlf etletlnf kuvwetlendtrll", nefesi 
taertnr.u~ n lnnnın gOrOnOt 'ıteılnl 
art1r1t. 

..ıt( 

TURAN rabrikalan mamallbdır. AJDl zamanda Taraa 
tuvalet aabunlarını, traı tabunu Ye kremi lle gtbellik krem .. 
lerini kullanımı. Her yerde ublmaktadır. Y alnıı toptan 1&• 

hılar için lımlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acın· 
telik Nef'i Akyaııh Ye j. C. Hemıiye mOracaat edinlı. 

Posta Kut. ••• Telefon 34811 

MEYVA TUZU 

En boı meyYa huadur. lalubuı def eder. Mide, hataraak, 
~ lıarıcigerden mO.tevellit rahat.ıılıldarı 6nler. Haımı kolaylaıbn' 

Yılbaşı 

lopu Kanıok ecıanelİ Beyoılu • lıtanbal 

Jçbı alacaiını& en güzel ve en 
makbule geçecek Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarıtlır 
Din1anin en büyük Ye en muhtetem vapuru olan NORMANDI 

aalonlannı da GAROD radyolan tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
YERLERi 

Mimar Kemaleddin caddesi Nu. 

35 NiHAT KAA 

fnönil caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de gelmittir. 

1. 10 (2303) 



SAYt·A : 10 
~-

29 J~Nl.I~ ÇA1':;>A.t~li:"?- :ı::"'- ı 
~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~___.!!:A • 

Cankayşekin mukavemet kara 
Moskovadai1 200 ciskeri •• • 

muşa vır Hankeuya gelmiştir ... 

o uvvetler 0 Si • 
ıyan Te uelde • 

1 muharebeler 
• g ga o •• e e ev 

Çingtao tehli eye ·· şt ·· r. a n-ı u a vemette israr eden is ilerin 
kurtulma Üm ··tleri kalmamıştir ya lngiliz notasına da _cev_,,,_a __ v_ermiştirl artı 

Asi filo bir Fransız vapurunu tevkif etmek istedi Uzak Şarktaki lngiliz filosu amiralı değişti 

Japonya kabinesi bir' toplantı esnasında: Başvekil Kon01Jc. 'llazırlardan Hajimc 
Sugiyame, Vis Amiral Mit.nıbosa Yonai, Vis Amiral Şimacla ve di{jC"T generaller 

Roma, 28 (Ö.R) - Şnnghaydan Toltyo geçmekte iken köprüden içine bomb.,lar 
vasıtasiyle bildirildiğine göre Mareşal atılan japon nskeri nakliye vapuru ha
Çang - Kay - Şek Japon kuvvetlerinin disesi etrafmda yapılan tahkikat neticc
ileri hareketine en son şiddetle mukn- sinde bombaların üç Çinli tarafından 
vemete her zamandan ziyade karar ver- atıldığı sabit olmuştur. Bunlnr kolları 
miş vaziyettedir. Hatta :mareşal komü- altındaki küçük el çantalarına bir mik
nist dostlanndan gittikçe daha müessir dar bomba yerleştirmişlerdi. Mütecaviz
bir yardım Umidiyle her giln daha zi- lerden iki i knçmağa muvafrak olmu~
yade sola temayill göstermektedir. lardır. Biri ~i beynelmilel imtiyazlı mın-

c Yomurb Japon gazetesinin istihba- taka b('lediye zabıtası tarafınd:ın yaka
rma göre Çin hllkilmetinin askeri ko- lanmıştır. 

mitesi de gittikçe daha ziyade sola te- Y ANG - ÇEDE 
mnyül göstermekte ve hatta içine bazı 
komünist unsurlan bile kabul eyle
mektedir. Ayni gazetenin verdiği bir 
haberde yakında Moskovadan iki yüz 
esken müşavir Han - Kcuya gelecek
tir. 

JAPONLAR TAZY1K ED1L1YORMUŞ 

Roma, 28 (Ö.R) - Tokyodan bildi
riliyor : Guetcler Çin arazisinde J a
ponlara karşı tazyik hareketlerinin bir
birini takip ettiğini hususi tabılarla bil-

diriyorlar. Japon sermayedarlarına ait 
bir takım pamuk dokuma fabrikalan 
daha yakılmış ve ktll yığını haline so
kulmuştur. 

Japon gazeteleri bu hadiseler karşısın
da Japonyanın Çindeki seferine daha 
büyük bir şiddetle devam edeceğini ve 
bu tecavüz mesullerinin 15.yik oldukJarı 
gibi cezalandırılmasından evvel silahı 

elden bırakmıyncağını kaydediyorlar. 

KöPROLERE HOCUM 

Roma, 28 (Ö.R) - Bir Jngiliz vapu-
runun bir İngiliz topçekerinin himayesi 
altında Yang - Çc n t'hrinde Japon tay
yareleri tarafından batırılan cPanay~ 

Amerik ::aı to?Çekerini yüzdürmeğe ça
lıştığı Tokyodan bildirilmektedir. 

ÇtNG - TAO TEHLlKEDE Mt? 

Londrn, 28 (Ö.R) .- Sin - Kiangtan 
Röy.ter ajansına bildiriliyor : Sin - Ki
angın Japonlnr tarafından işgali Çing -
Teoyu tehlikeye düşürmektedir. Bu li
mandaki Amerikan tebaaları cSakre
mento> kruvazörüne binerek şehri tah
liye etmişlerdir. cSuffolk> İngiliz kru
vazörü ise hala limanda bulunmaktadır. 
Japonlar sür'atle Sin - Kiangtan Çing
Tao üzerine ilerlemektedirler. Çinliler 
iki şehir ar.asında miihim bir şimendifer 
istasyonunda bir müd::ıfaa hattı kurmuş
lardır. ME'rkezi hükümct tarafından 
gönderilen bir ordunun daha esaslı bir 
şekilde müdnfaaya müdahalesi beklen
mektedir. 
İNGlLTEREYE CEVAP VERDlLER 

Hirota İngiliz sefirini knbul ederek cLa
dy Birthb vapurunun bombardı:nan 

• edilmesi hakkında J apon hükümetinin 
cevabını vermiştir. Cevabın mahiyeti 
h:ıkkında henüz hi'.; bir tebliğ yapılma
mıştır. 

Londra, 28 (Ö.R) - .c:Lady Birth> İn
giliz topçekerine J apon tayyareleri ta
rafından yapılan toarruz dolayısiylc ln
giltercnin gönderdiği pro~esto not~sına 

Ja:ponyanm verdiği cevap bu sabah sa
at 3.40 ta Tokyo ln3iliz sefirine verilmiş 
olup Londraya gönderilmiştir. Forayno
fis servisleri ~imdi bu J apon cevabını 
tetkik etmektedirler. Cevabın İngiliz 

talepler ini ne d er eceye kadar tatmin 
etliği hakkında henüz bir haber veril· 

memiştix. 1 
1NG1LlZ AM1RALI DEC1Ş1YOR 

Londr.:ı , 23 (ö.R) -- R 0 smcn Qildirıl
d l'iinc gör ' V is Amir n.1 S ir P ercy Sir 
Charles Llttlc yerinn Cin d~nizindcki 

lngiliz filosu kumandanlığına t:ıyin edil
m " •" r . Sir Chnı1es Little'ın sıhhi vazi-

Uzak Şark sularında Japon filosu ba§ 
Aırıiralı ile lngiliz Tlzak ~ark filosu 

bo.ş Amiralı Yo.rnell 

yeti sebebiyle Çin denizi filosu kuman
danlığı muvakkaten 21 ilkkanundan be-

_,,) . 

Pnriıı, 2.8 ( Ö.~) - l ln~~s ~ja.n~ının ı g.ürültüsi'.. halin.de ~atl~m~kta~ır. Asile~ ı panyol snhili nçıklarında iki naııyonalisl 
T erueldekı hususı muhabın bildınyo~. 1 un ve cum~~nyetçıler.ın .ı~gnlı altındakı kruvazörü. t~rafından tevkif edildi. Bu 
1 c:uelde. m~ka~ emele ~c;vnm ede~ ası- j soknkl~ ket ı ol~rn~ bırbırınden ayrılmış harp gemılen Fransız ırapurunn Mayork 
ı~nn 'azıyctı gunden gune daha zıyade j olmadıgından nsılerın yollarını şa§ırarak ııdnsında Palmnyn gitmesini emrettiler. 
gü.çle~mektcdir. Ci.imhuriye~ kuvvetleri ı cümhuriyetçile1İn eline clüıtülderi olu- Vapur tel izle imclııt Uıteyincc nasyona• 
ı:sılerın muk:ıvemet merkezı olan papas yor. Dün cümhuriyetçi devriyelerden bi- list kruvazörleri tarafından telsiz direği• 
merkezine doğru ilerlemeğe devam et- ri bir zabiti tevkif etmiştir. Kim olduğu ni tahrip etmesi emredildi. Fakat imdat 
mekte olup dinamitçi kolları da evden lfOrulunca zabit asilerin karşısında oldu- işaretini almış olan bir Fransız destroyeri 
eve ilerlemektedirler. Dün akşam cüm- ğunu :zannederek tabii bir şekilde Falanj hadise mnhalline gelerek nasyonalist 
lıuriyetçiler asilerin İ_şguli altında bulunan 1 i'<\hitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. krnvazörlerle temas etmiştir. Bunlar 
hı:ızı binalnra yangın gülleleri atmışlar- Paris, 28 (ö.R) - Fransız cYolan- Fransız vapurunda cümhuriyetçiler ic;in 
dır. Çiknn yangınlar tahdit edilmiştir. de> ırapuru Port-Vendre' n bir Fransız harp malzemesi olduğundan şüphelen• 
Ş:ddetli bir yaylım ateşi l\çılmıştır. lnkı- torpidosunun neı.arcti ııltında gelmiştir. diklerini bildirdiklerinden destroyer ku
tasız devam eden nıitralyöz yağmuru al- Vapurun hamulesi teftiş edilecektir. mandana vapuru, hnmuJesi tetkik ediJ .. 
tında mücadele devam etmektedir. Ha- Yolande vapuru Marsilyadan Barselo- mek üzere muhafazası ahında bir f ran~ 
vnn toplarının gülleleri daimi bir gök na gidiyordu. Sabah ~at 8 e doğru ls- ııa limnnınıı aevkedeceğini bildirmiştir. 

B. Delbosun seyahatı 
Ancak bir müddet geçtikten sonra 
mı neticeler vermeğc başlıyacak? 

ri .vis. A.mir:l Skr:b tar~ından der~htc 1 Londra, 28 (ö.R) - cNev Stats· 
cdilmıştı. Vıs Amıral Sır Percy Lıttle 

1 

man> gazete!:i Fransa hariciye nazın B. 
gelecek nisanda Çin denizi Ingiliz filosu Delbosun şarki ve merkezi Avrupa se

kumnndanlığına geçecekti. Bu tayin ynhntinden bahsederek ancnk bir müd

şimdi tacil edilmiştir. Vis Amiral sekiz 'ı d~t sonra. bu ~:Y ~hat neticelerinin taay
son kanunda Marsilyadan Hong _ Kon- yun edebılccegını yazmaktadır. Bunun-

ga hareket edecek ve şubattan itibaren la beraber Fransa hariciye nazın Alman
Roma, 28 (ö.R)- Şanghaydan gelen 

haberlere göre beynelmilel imtiyailı 
mıntakada Onan köprüsünün altından 

İngiliz Çin denizi filosunun kumandan

Tokyo, 28 (ö.R) - Hariciye nazırı B. lığını üzerine alacaktır. 

ya ve İtalyanın Avrupnnın bu kısmındaki 

taarruz harekelerinden endişede olan 
dört müttefik devlet hükümetleriyle mü-

ansada da ıi i va~iyet 1 
tekabil mün~scbetleri hakkında görüş
mek imkanını bulmuştur. Şimdiden bu 

temaslardan beliren bazı neticeler var
dır: 

1 G 
Bn§ta furası anlaşılmıştır ki Avrupanın 

mecıl.sı .. ne hu·· cu·· m ar o uyor er- niııbeten zayıf memleketleri müşterek 

g 
y n 
li 

• . • • • • ı ~:ğ~!y~u~r::;~~~:;. ~~::~tl~:~:a ~j!~: 
B. Dclbos Çekoslovak ba§vekil ve hariciye nazıriylc bir arada 

şıddetını mu af aza etmektedırı~i.ir b~. e.~e:~.ek:~:ri·v·~·d·t::~~;1:~:1.:e: .. ~:~ ne yine demokrasi esaslarına bağlı ol- le karşıla tırılmalıdır. Bu nokta lngihc· 
_ makin beraber realist bir siyaset ikame rede henüz iyi anlaşılmamış olduğunda~ 

P. ri1, 28 (ö.R) - Fransada dahili haline girmeğe çalışmaktadır. hn nğır olan harici siyaset zaruretleri- dıyetını tehlıkeye duşurmege asla mute- edilmelidir. Frnnsa merkezi Avrupanın ihtiyaçlarını 
vaziyet gercinliğini muhafaza etmekte- cOrdre> gazetesi ise bilakis sosyalist- nin yüküne cesaretle tahammül etmek' mayii değillerdir. Bu seyahatten çıkan Nihayet merkezi Avrupa memleket- ve bu sahadaki imkunlan ona gösterme• 
dir. cPopuluire> sosynliııt gazetesi ayan leri makul hareket etmeğe ve Belçika meselesi vardır.> 1 üçüncü ders te şudur: B. Barthou tara- )erinin Fransa ve lngiltere ile ticaretle- 1: ve merkezi Avrupanın kuvvetli ve 
nıccli ine kar~ı hücumlarına devam edi- cosyalistlerinden örnek nlmağa davet cOeuvre» gazetesinde B. Henri Clerc 1 fından tatbik edilmiş olan zaferli harici rinin kendi lehlerinde bıraktığı fark, Al- müreffeh olmasının gerek bu kısımda, 
yor. Bu gazeteye göre 1936 intihabatın- ı•diyor. Ancak bu suretle sosyalistler el· Pari!I mebusu A. l1eynaud tarafından or-; siyaset devresi çoktan beri kapanmıııtır. manya ve ltalyn ile ticaret müvazenele- gerek bütün Avrupada sulhu kuvvetlen· 
da kazanıl.:ın zaferden doğan siyasi te- de edilen ıslahatı idame edebilirler. Eğer taya atılan milli İttifak fikri Üzerinde du- Kupkuru demokratik münakaşalar yeri- rinin bilakis kendi aleyhlerinde olmasiy- direcek bir umil olduğunu anlatmalıdır. 
ııekküle l.ar ı ityun meclisinin husumeti,buna razı olmnzlars::ı bir irtİcllıl sebep ı-arak bütün partilerin ancak Fransaya l _____ ._. _____________ ,... _________ _,,_=------=-----------
çoğalmıştır. Ayd.n meclisi Blum kabine- 'ı olacaklardır ki bunun da birinci kurbanı drha fazla refah temini noktası üzerinde 
ı.in: d ü ürerek halk cephesi hükümetinin yine kendileri olncnkbrdır. ittifak edebileceklerini kaydediyor. Ba- 1 1 r a o riyasetine rud ıl:nlleri geçirdikten sonra 1 cBclçikayn baksınlar. Ornda maliye 7ıları B. Reynaud"nin teklifini patronların 1 
milli iradeye l.nrşı gelebileceğini tahay- nazırı De Man bir sosyalist olduğu hal· imtiyazlarını korumak için bir man!!vra · 
yül etmektedir. Sosyalist gazetesine gö- de bütçeye yeni masraflar sokulmasını sayıyorlar. Bu doğru olmasa gerektir.! Kahire, 28 (ö.R) - Bugün başvc- kümlerinin hükümctçe nasıl tefsir edil
re ilyilnın arzusu halk cephesini bu su- 1-nbul etmiyeceğini ve bir santim yeni Kıısd menfaatlerini hakiki menfaatleri- kil Nahas paşa ile saray nazırı Ali Mahir diğini bildirecektir. Bu nokta halledil
retle parçalayarak bir zamanki siyaııi ter-ı ınnsrafı kabul etmektense İstifayı tercih niıı üstünde tutan bazı sanayi ve finans pa~ arasında yapılacak mülakat başvc- dikten sonrn şimdiki buhranın dnyandı
tipleri yeniden iş başına geçirmektir. Fa- edeceğini bildirmektedir. Bu suretlcdir ileri gelenlerinden başka Bütün Fransız kile kabinenin noktai nazarını saray mü· ğı hususi noktaların kolayca halli 'mÜm
kat, diyor, umumi efkar bunn tahammül iki istikbali koruyabileceği kanaatindedir. milleti kredi işlerinin ve istihsal ve tevziin messilinc bildirmek imknnını verecektir. kün olacaktır. 
etmiyccektir. Ayan meclisi mebusand:ı cVe Belçikanın mali vaziyeti de ha- teşkilata bağlıınması hususunda mutabık Başvekil bu fırsattan İstifade ederek kn- Bahis mevzuu olan meselenin husu'i 
luıbul edilen bütçeyi muhtelif şekillerde 

1 
ıici k. ygılardnn üznde d<"ğildir. Fransa- düşebilir.Kuvvetli, serbest ve mesut bir bine ile kral arasındaki münasebetlerin ehemmiyeti lıasebiyle kabine anayasanın 
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az e 
hakkında hukuki bir notn neşredecek vt. 
bunun metnini saraya bildirecektir. Sa
rcıyla kabine arasında on günden beri 
devam eden münasebet inkıtaının eebeP 
olduğu buhran meselenin hallini pek ko
laylnştırmamaktadır. Her iki taraf takın
dıkları va2iyet üzerinde gittikçe artan bit 


