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Kam uta ya mühim kanunlar verildi 
Başvekil seyahatten avdet edince 

Hükümetin programına dahil bütün işler sırasile 
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Kazalara karşı 
tatbikat sahasına geçirilecektir ..• 

-B--u-.-.-,-u-.-.-n--l-u-.-.-k-- ı··········y~kdl~ti~;d~·········'J 

Savaşı f Şimdi;; .. k~d~·; .. ;ıii;e ya-
Türk mille~evvel refah3 . ~ kın projenin hazır/anma

kavuşturmak maksadile yapılan kaı-/ı: sına baslanmıstır. Kamu-
kınma savaşında, güzel yurdumuzun : ı , , 

bütünlüğü daima göz önünde tu- • taydan ı'lk çıkacak olan 
tulmuş, uzaklığı alakasızlığa vesile 

Yapan köhnemiş bir zihniyete ölüm k [ l 
darbesi indirilmi~tir. .. anun ar ma i kanunlar-

Yakın zamanlara kadar, Anadolu
lıun $ark ve Garp kısımları, bir- dır. 
birinden ayrı kalmış iki alem manza-
t . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ası veriyordu. Garptan Şark'1 gi-

flcnler içlerinde bir gurbet sızısı 
~uymaktan kendilerini alamazlardı. 
c.laziz ve Diyarbakır gibi nisbeten 
daha yakın olan şehirlerimize git
lllck bile Amerikaya seyahat kadar 
'ı;1zun bir yolculuğu icap ettiriyordu. 

Ankara, 17 (Huıusi muhabirimizden) - Bape
kil Bay Celiıl Bayann Şark tetkik seyahatinden avde
tinde hükümetin programına dahil bulunan bütün İf
ler ıırasiyle tatbik sahasına geçirilecek ve hızlı bir 
faıı.liyet ba§lıyacaktır. 

Vekaletler, hükümetiiı programında kendilerini ali.
kadar eden i§ler üzerinde tetkiklerine girifmi, bulunu
yorlar. İcap eden projeler ıali.hiyettar heyetler tara
fından hazırlanmaktadır. 

Şimdiye kadar hazırlanmasına ba§lanmıt elliye ya
kın proje vardır. 

Kamutaydan ilk çıkacak olan kanunlar arasında 
vergi kanunlariyle Denizbank tetkiline, latanbulda 
yeni bir teraane infa.sına ait kanun li.yihalan vardır. 

,düşünülen· tedbir! . . . : 

Piyadelerin 
Tretuvar dışında 
yürümeleri men mi 
edilecektir? 
Fuar komitesi, dün saat on yedide 

reis doktor Behçet Uzun başkanlığında 
bu yılın ille toplantısını yapmlŞtır. Reis, 
Avrupada yedi fuar ve sergide tespit 
ettiği notlar hakkında komlte Azalarına 
izahat vermiş ve bu sene yapılacak iş
lerin heyeti umumlyesl üzerinde karar
lar alınIJllŞlır. 

938 Izmir enternasyonal fuarı, geçen 
sene olduğu gibi 20 ağustos tarihinde 
açılacak ve bir ay devam edecektir. Bu 
sene fuarın daha güzel ve daha eğlen-

- SONU BEŞINCt SAHiFEDE - Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
-

TEPECiK CiNAYETi 

Hüseynin katili 12 
seneye mahkum oldu 

albuki şimdi devlet demiryolları
tıın konforlu vesaitile Elaziz de 
Diyarbakır da yakın şehirler haline 
geldiler. Türkiye Hava postalarının 
hazırlıklarını ikmal edeceği gün Di
Yarbakıra yolculuğun Alasehire 
Yolculuktan farkı kalmıyacaktı~. Biz 
bu yakınlıkta, hakiki manasiyle va
tanın bütünlüğünü bulmaktayız. 

Memleketi ziraat böl;;elerine ayırmak suretiyle bü- Tepecikle pyenlrci Hilseylnl bıçalcla altı yUz lira ağır para ceza"llı ödiyecek· 
tün ziraat iflerini programl8§tınnak için Ziraat veki.- B. Celal Bayar öldürmekten suçlu Bürhanettinle, Bür- ür. 

lk' I D · !etinde mütahaaaıslardan mürekkep komisyonlar nelerde tetkiklerde bulunmuttur. hanettlnin yakın tanıdıklarından bayan Diğer suçlu Nazifenin katili teşvik 
1 gün evve iyarbakırdan Irak faaliyetlerini arttırtnı§lardır. ALMAN HEYET! DöNDO Nazifenln sltırce:ı.ada devam etmekte etüği sabit olamadığından beraetine 

dire !~an hudutlarına uzatılacak olan MAREŞALiN TETKiKLERi olan muhakemeleri neücelenmi~ ve ka- hükmedilmiştir. 
cınıryollarımızın temel atma töreni 

~apıldı. Bu yeni hat, Saadabad pak- ----------- latanbul 17 (Huıuıi muhabirimizden ) - Anka- rar te.fhlm edilmiştir. Her iki suçlu hakkındaki hükmün 
t l k lstanbul, 17 (Hususi muhabirimizden ) - Genel ra ve Eaki:,.birde tetkiklerini bitiren Alınan askeri he- Biirhanettinin Hüseyin! i!ldürdtiğü teflıimini mlileakip, mahkeme heyetinin 
.k1 ~ endilerine bağlı bulunduğumuz r b l d k' h ı k kurmay b8§kanı marctal Fevzi Çakmak, yanında de- yeti latanbula dörunüttür. lstanbuldaki müeaaeselerde aa it o duğun an on se ız sene ağır dahil bulunduğu salonda garip bir A· 

lı ardeş memleket sınırlarına bizi . k" ıh .. 1 b" l'kt K d k' t ve kı•lalarda tetkikler yapınag~a L--lam,.br. hapsine hilkmedi~, ancak maktulün dise olmnotur. Belki de yakın tanıdığı 
~ aştıracaktır. En verimli ve en sağ- nız er an arp reısıy e u 1 e aaımpqa 8 1 

eraa· ~ ""9 .,, lllUmUnden önce kaUle dirlıem atmak Nazifenin-. beraeünden sevindiği için 

~:~n~;:~~=!~1c;:;~;ıı~~n :~:::t~ Beledı·yenı·n son teşebbu·· su·· .:: .. ğ .. : .. tıd .. yan .. le .... :u .. eza .. çl .. ~-ı~ .. :ı .... ~_ ... e .. n .. e .. ~ ... ~ .. nğ .. ·'. .. ıli_;ıı..,le .. ~ .. : .. ~ .... :_e~-·~-·hd_:_n .. ~ .. ~ ... ·zif_·_= .. = .. · .. en .. bo_~_:_r~_a_._de-~ .. · .. ~ .. ~ .. e~ .... b .. v'rt .. e ab 0 duğuna göre müttefiklerimizle iki seneye lndir!lmişür. Suçlu ayrıca öpmüştür. 
~ ıtalarımızın yakınlaşması Saada-

~~t::::nb:~;;d~~i~:c!~';!;a~~;!i~:~ AlaA kadar şı·rketlerle satın alma ı·şı· A-yd-ın-demiryo-lla-rında 
dır. Sulhun ve medeniyetin bütün 

::~'.::::··~~:~,:.'.::.':' üzerinde temas yapılmamıştır Bütün yenilikler 1939 
Ilı~~ Ye~le_r hal.kı, medeniye~ ve r~f~~ . lzmir be~ediy:"inin, !"bir itlerini ken- ....................................... Kordon ve Basmahane • Kemer bıun• Temmuzuna kadar ik-
•. ~ıdesını getıren lokomotıf dudu- dı vasıtalarıyle lfletınege matuf olan le- B l d • vay hattının Y•Pılmuını İltem.İ§Iİ. O za. 

RUnde sosyal ve ekonomik inklşafla- 't•bbüsü, alakadar resmi makamlarca ya- e e ıye man ortada Baamalıane bıunvayı için ba· A·ı del e b 1 kt 
'1~a hız verecek olan kuvveti bula-'kınen takip edilmektedir. Bu teıebbü· zı zorluklar varc!L Şirket, otobüı reka- ma e ı mış u unaca ır 
~a lardır. Büyük Şef yeni hattın 1 

•Ün kuvveden fiile çıkabilmeai için, be- betinin önüne geçilmeıi prtiyle Buma-
•ıne] atma töreneinde bizzat bulun- llediyenin atacağı adımın her ıeyden ön- Hükümefin hane hatbrun yaptınlmasına muvafakat 
~j~la bu medeniyet yolunun fev-: ce mali bazt zorluklar yaratacağı muhak- ediyordu. 

l'rıi ~de .chem_mi;>'eti~i tebarüz ettir- kak1'.'.°. ·-· . • mali kefaleti Yine alakadarların bildirdiklerine gö-
atı~ erdı~. Hukiımetın şarktaki icra-! Dun te~s ettıgımız alak.adar. ~·~at, re elektrik ve tramvay ıirketiyle yapdan 
lJ dernıryollara münhasır değildir. gerek elektrik ve bıunvay ftrketint ıda- [ b • mukavelede in§aaı mecburi olan hatlara 
, lllran sahasında büyük eserler ya- 're edenlerin ve gerek Halkapınar ıu ıir- 0 UT Sa U ışı benli% el ıürülmecliği gibi bu hatların ik-
atılrn t · ' k · · 'd d nJ • k" -~'u · · mal' d lla ış ır. lktısadi kalkınma için etını ı are e e enn ar ebneuuuerını b b '/ ıne yanaı mamaktadtr. 

a '~edilen gayretler umumi hayat iddia ettiklerini ve zorluklarla karıdaı- aşara ı ece- Belediyeyi harekete getiren Uıillerin 
~~ı~esi Üzerinde tesirlerini göster- tıklanndan ıikayette bulunduklarını ı~· ., • k 'd , baımda, tramvay ve elektrik ıirketinin 

ıştır A . ı · · B ı d' hr' ı k rik gıne anı ı•" b bar k ısizl'ği .. ·ı _._ b" · ynı çalı~malara daha geniş em1Jlır. e e ıye ıe ın ıu, e e t ve • u e • ı gosten met1!edir. 
ş1rf Programla devam olunacaktır .. tramvay ihtiyacını ıimdikinden daha "" ELEKTRiK -TRAMVAY ŞiRKETi 
de tetkik seyahatinde hayat stan- 'müsait fllrtlarla ve daha modem vesait- Şirketlerin mali 
6'1 nı "'- 1 b'I -· '---'d' Sal"h' 1 1 YU><seltebilecek olan işlere bil- e yapa ı ecegıne """' tr. [ a ıyettar ann verdikleri maliımata 

ı:~~·k·~ti~a ~österilmesini emretmiş-! MECBURi HATLAR Vaziyet eri Üzerİn· göre, 926 mukavelesiyle yaptırılan e!ek-

&ahill ul.turel islere gelince Van gölü 1 • .. • de yapılan tahmin- trik ve tramvay hatlannın İnfllatı 928 
ku erınde bir $.Irk üniversitesinin 1 Bundan hır buçuk sene once lzmır ilk teşrininde bitnıİftİr. Tramvay hattı, 
<ehruJrnası gecikmiyecektir.Asırlarca belediyeai, elektrik ve tramvay ıirkcti /er elektrik fabrikası, bütün tesisat ve büro 

alet k" • 1 ·· dd' 1 ak SONU Dö l~rde ~e taassubun barındığı yer- er anıy e mutea ıt tema! ar yapar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - RDONCO SAHIFEDE-

~::~~~~übi;~~~=tt:,e ~:~~n;;e~i -Romanyada sı· yası"' buh 
::~~c~~t~~ ys:~ı~:e ha:;:~:!~~:~ 1 ., r an 
hcak: e sarkı arasında fark kalmı-

~;~~~~\ıfı:::~~.~~~n~~~~~:e~~: i Bay T ataresko şimdi yalnız liberal 
k~~i ink ~.brle çarpacaktır. işte şark-

b~~~~~u ·,:~k~~te~;!:ı~~~~:k~:k, partisinden bir kabine kuracaktır 
kır iş aahi~g~aşıyor. Bir memurun, __ ,... ____ ,..._,...,...,...,...,...,...,... ___ _ 

lık gitıneaint1atdaşın garptan ~r-, Bclgrad, 1 7 (Hu•uai) - Bükreıten bir ıebebi de radikal fırka reisinin ah- gün tekrar kral tarafından kabul edilmiı-
ı •ayd eragat ve fedakar- b'ld' ·ı· 1 d' "'' d ıtınıyacak 1 .. 1 m ıyor: rar fırkaaı ile teıriki mesaiyi kabul et- er ır. 
tı tı ır. Düny 

0 
an funler ya-j Yeni kabinenin teıkilini üzerine alan memeıi olmUflur. Abrar lırkasmdan ay- Ayan ve mebusan meclisleri patrilı:ha· 

~tftattıdaki amnın fen .ubz:ı ~ok.t~la- ıabık baıvekil Jorj Tataresko, bütün ça- d l al' t b l d h'' ne<le yapılan lyinden aonra toplanmıı 
.._ ~- esa eyı ır gun ıçıne k b T m1ş o an naıyon ıs me us ar a u~ "'VN\j IK lıımalarına rağmen yeni a inenin teı- ve toplantılarını bu ayın yirmi ikisine luı-

Betonarme b ir tünel 

sım kısım tahallüle başlamıştır. 

Kemerlerinin hiç bir noktasında mil· 
tecanis bir kargir kalınlığına tesadlif 

edilmemiştir. inşaatla kullanılan tuğla

lar da ayni dayanıklıkla olanlardan se-

Cümhuriyet Nafıasının umran pren
sipleri satın alınan hatlar üzerinde işli

yen, modası tipi, tarihe karışmış mu
harrik ve müteharrik edevat yerine, 
devlet tipi, lokomotif ve vagonların iş

letilmesini Amirdir. Satın alınan demir
yollarından (lzmir • Aydın) hattının çilmem~ olduğundan bazı yerlerde bu 
tlinel çapları, gabrileri, devlet tipi l<>- tuğlaların toprak haline geldiği ve bazı 
komotif ve vagonlarına uymadığından yerlerinde de tuğlaların arkasına rasge
devlet demiryolları lokomotifleri bu len yerlerde kArgir inşaattan eser bu

ttinellerden geç.,medller. (71) sene ön- lunmadığı göri.ilmliştlir. Binaenaleyh, 
ce ve harçlar!yle ~at malzemesine devlet tipi edevatı muharrike ve mUte
dikkat ve ltina edilmlyerek yapılmış harrikenin bu tünellerden geçirilebil· 
olan bu Az.iziye tünellerinin ~atı, •u mesi için bu tünellerin normal gabariyı 
ldreciyle ve bir çolı. yerlerinde tuğla göre genişletilmesi ve çlirlik olan yerleINCI SAHiFEDE - ı kili için yaptığı teıebbüaler menfi _neti· kümele ittiraki kabul etmemiflerdir. dar tatil etmiıtir. 
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EDEBI FIKRA: 
•••••••••••••••••••••••• 

ve Romanu. 
Meozaunu ekıeriya hayattan alan romanların, hayat üzerin. 

aeki müabet llC menfi tesirleri, edebi kültürün teşekkülüne yar• 
'dımları malumdur. Ben bu yazımda bu teıir ile huıuıiyetleri bir 
yana bırakarak konumuzla ilgili bir derdden lıonufacağun. 
Şana önce.den teeuürle söylemeliyim ki, gençlerimizin çoğu, 

okudukları romanları gelifİ güzel seçmekte; bazan lıitabm cazip 
iulına ve bazan da mrılıarririn ıöhretine kapılarak isabetıiz inti
haplar yapmaktalar, bu isabetsiz intihapların doğurduğu netice 
ıudıa: Aldıği romanı okuyup bitiren genç, bu romanı okrmuulan 
ö11ceki gence benzemiyor, kendi.sini ruhan değipnif, muhitine 
karıı bedbin ve sinirli görüyorsunuz. Çok zaman bu gibi genç· 
terin «Kefki ba romanı okumaıaydun!» diye nedamet getirdik
leri ve günahsız; kitapçıya ku:dıkları görülmüştür. 

Halbuki bu İfte, ne değifen gencin, ne de kuk yılda bir kitap 
satan kitapçının hiçbir kabahati yoktur. 

Bence; telkin ve terbiye yolu olan romanların, bu iıten anlar 
heyetler eliyle ayıklanması, tıunil edilmeai lazımdır. Ba tasnii, 
gençlerimize çekinmeden uzatabileceğimiz. eserlerin liatesini ve
recektir. Liıtede yazılı romanları okuyan gen,ler, eminim ki mu
hitlerine daha candan bağlanacak ve kendilerinde yeni yeni 
enerjiler balacaklardrr. 

Gelecek yazanda, okudaklarün i~inde en ~ok beğendiğim ve 
gençlerimizin okumaaını arzu ettiğim romanlarm adlaTını yaza· 
cağım ... 

FUAT EDiP 

• e ır, 
•• azandı •• unu •• o z 

..... 

ŞEHiR'._ ~BABERLERi' . 
I' KÖŞEMDEN 
Herkese göre ramazan 

- Birader akşama öyle birvcY canun 
istiyor ki, şöyle boğazımın bütün pasını. 
on bir aydanberi biriken kursağunın tor• 
tusunu silip süpürsün.. U 

B. Hilmi Omay Zar makaradan davacı 
-0--

Çay zlraatanın inkişafı 
için tedbir alacak Bir yaralanma hadisesi

nin muhakemesi ${Örüldü 

- Sana bir ala mqe aopasıı çebnc 
ki bir dalıa böyle ıey dütünmcyesin .• 

- Ne dedim yahu( 
- Ağzımın suyu deryayı tuUU··• Jçl 

bademli, kaymakla kadayıf aklıma gel· 

di .. 

Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 
bir yaralama h~d.i$csinin duruşması sı
rasmda, hazır bulunan taraflardan müş
teki Sabite hakim sordu : 

- Soyadın ? 
- Zarcı .. 
- Sen kumarbaz mı.sın ? 

- Hayır .. 
Hakim, bu defa da suçlu Bedriye 
du: 

- Senin soyndın 
- Makara!. 

sor-

- Tamam, şimdi bir i6'Tle ltızım .. Onu 
da başkası almış olacak.. Nedir bu isim

B. Hilmi Omay 
1ktısat ve Ziraat vekaletleri son ny- ler .. Böyle soyadları olur mu? ilelebet 

yaşıyacak ve ahf addan ahfada kalacak 
lar içinde, memlekette çay ziraatının 
ilerlemesi ve memleketin sarfetmekte olan soyadları böyle mi olur? 

olduğu çayın kendi vasıtalarımızla ye- - Ne ynpnlım, bulduğumuzu aldık. 
tişmesi için bazı tedbirler almıştır. Ri- Hakim müştekiye so:-du : 
zedeki çay .fidanlığı tevsi edilmiştir. - Davanı nnlnt bakalım '! 

- Ne güzel bildin ya •• Davacı desem 
tcmizleneceğimdcn korkuyorum. iyisi 
mi ne Şamın şekeri, ne Arabın yüzü ... 
Bu iş bir defa oldu .. ikincisinden allah 
saklasın! .• 

Hnkim müştekiye davasını anlatma
sını tekrar ihtar etli. 

- Bu adam benim kafama yetmiş beş 
santim uzunluğunda bir bıçakla vur
du. Yaraladı. 

- Ben de onu murad etmiştim )'21• •• 

* - iftarda ne var~ 
- Bulgur çorbasiyle, kuru f aıulye.._ 
- Bizde yal naz kuru fasulye .•• Oruo 

tutuyorum ama midemi bir türlü tutaını• 
yorum. 

- Ben ne oruç tutuyorum, ne de ıni· 
demi ..• 

Fakat kesemin İpini tutamıyorum .• 

* 75 santim bu.··. Bir metrden az eksik. I - Bir zamanın hocalan iftan bir g~· 
Bunn bıçklan zıyade yatagan demek zelin sevgisi ile açmak sevap diye viil 
daha muvafık olur. ederlerdi. Ben oruç tutarsam akşam if· 

Suçlu içeriye alındı ve soruldu : tannı buna göre yapanın. 
- Bu ada~ı yaralıyon benim amma - Desen af Bahribaba parkında s:t• 

sebebi var. at ondıın sonrıı beliren çakalların çok• 
- Ne sebebi ? lıırı da senin akideni güdere!; (Sahur• 
- Bunun Gülizar adında bir ııkraba- luk) yapanlardır galiba ..• 

sı v<ırdı. Güya bu kadım ben ayartmış, 
başka bir eve yollamışım diye, b~ kişi 
birden üzerime hücum ettiler. Ben de 

* - Orucun ııartları var mıdır} 
- Vardır! Kaç diye sorma! BirincisİI Bu mühim mcvzuun başarılması için, - Ben bu davadan vaz geçtim. 

memleketimizin tanının!§ ziraatçıların- :r.Iu.şteki bu sözü gayet kesik ve miip- kendimi müdafaa elmeğe mecbur kal-
dan İzmir ziraat okulu direktörü Bay hem bir tarzda söyledi. Halinde, tav- dun. 
Hilmi Omay Rizcdeki çay ve Narinciye rında bir başkalık hissedildi. Bıçakla - Yine araya bir kadın parmağı mı 
fidanlığı mlidürlüğüne tayin edilmiş- kafa 'ası patlıynn bu adam, acaba ne di- girdi ? 

,' Balıkesir l S (Hususi) - · lzmirdeki 
~rCJ ekıôimizle temsili müsabaka yap· 
mak ve bu vesile ile gilrqçilerimizin gör
lgülerinl e.rbrmı§ olmak gaycsile ilk ola
'tak komşu Balıkesir bölgesile samimi bir 
spor teması yapbk. Balıkesirli sporcu ar
l·adaşlar ba§ında çok kıymetli llbayı ve 
Lölge başkanı bizi çok candan bir alô.ka 
ile karşıladılar. ve doğruca kafilemize ha
~ırlnnmış olan Balıkesir palasa yerleştik. 
BugünkU gazetelerde okuduğum Balıke
fıirin galebesinin neden husule geldiğini 
anlatmayı faydalı bulduiumdan aşağıda 
izah ediyorum. 

na bıraktık. 61 kiloda Balıkesirden Ah- tir. ye davasından vaz geçiyordu. - Amma benim im kadınla alnkam 
met Cöker lz.mirden Osmana üç dakika- B. Hilmi, yeni \•aillesi başına gitme- Hakim bunu anlamakta zorluk çek· yok .. 

a)n hindi dolması, baharlısı sünnettiroı 
ikincisi ; dört parmak kalınlığında pe)'' 
nirli su böreği, üçüncüsü: salatası ya• 
nında patlıcan kıstırması, dördüncüııÜI 
hoııafsız. gitmez, cıvır cıvır yailı pirinO 
pilavı, beşincisi; komposto, sahurun• 
kaymalclı gülluç yahut baklava, olınıı.t• 

sn ekmek kadayıfı... Altıncısı: Okkıılİ 
birkaç fincan kahve, bir iki tel sigara.·· 

da galip. 66 da iz.mirden Enver Balıke- den evvel Ankaraya giderek ziraat ve- mcdi. Ve suçluyu muvakkaten korido- - Var mı, yok mu, sonra anlıyacağız. 
kfilctinden yeni vazifesi hakkında tali- ra çıkartb. Şahitlerin celplerine, sabıkasının so-

sirden Ahmet Aydoğana 2 dakika ı 3 sa- t 1 kt Ç · t il 1 ı ma a acıı ır. ay :uraa ının er emes - Sen bu suçludan korkundan mı rulmasına karar verilerek muhakeme 
niyede tuşla galip. 72 kllodn iz.mirden · 1 · · · 1 t db" ı J 

1 
ve gcnış cmcsı ıçın esas ı e ır e n ı- davadan vaı: geçiyorsun ? başka bir güne talik edileli. 

Mi~·~~~H~~~~d~~~an~~~B.~~~~~~~~=~~~~~~~~======~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tuşla galip. 72kiloda Bahkesirden Ahmet sinde de başarılar dilcri7_ 

f ıte herkese göre ramazan t 
TOKDIL 

Amatör serbest ve grakoromem güreş
lerde en mühim olan lıı kilo meselesidir. 
Beynelmilel spor tctkilatı g(lr~ idareci
leri bu gür~ sporunu yedi eiklet sınıfı 

olarak, 56 - 61 - 66 - 72. 79 - 87 ağıra 
byınnıııtır. Bu kilolardan fazla olanlar nI-

mname mucibince güreşi kaybederler. 
'-z.mir gÜreşçilerinin kilosu bu kilolara ta· 
)namen uygun olduğu halde Balıkesir gü
teşçilerinin yetmiı iki kiloya kadar olan· 
lan fU ukamlan göstermektedir. ( 56 
kilo 60 500) 61 kilo 71 ,250) (66 kilo 
,11. 750) ( 72 kilo 74, 750). 

Pek uşikar görülen bu "kilo fazlalığı 
Jtarşwnda üç aikleti puvan hesabile kay
betmiş ve ikisini kazanmış ve ikisini ele 
Juşla kaybetmiştir. 

Alp lzmirden Bekire 4 dakikada tuşla 

galip. 8 7 kiloda fzmirden MU88. Balıke
sirden Mustafayn puvan hesnbile galip. 
Ağır siklette Balıkesirden Sındırgılı Şerif 
lzınirden Mchmede tuşla galip, 

Bu güreşi müteakip lzmirin elli altı 

kilosunun müsabakası yapılması lazım· 
geldiği halde ve hasmının hasta olduğu 
dolayısiyle çıkmıyncağı ııöylendi. Pek ta
biidir ki bu sikletin galip ilan edilmesi 

lazımdı. Bunun iliın edilmesine taraftar 
olunmadı. Nizamname mucibince bu ki· 
loyu lzmir güreşçileri kazanmıştır. Ve bu 

suretle 4 sikleti Balıkesir ve 4 sikleti de 
lzmir güreşçileri k zanmıştır. Şu halde 
bu müsabakalar berabere bitmiştir. 

Dün sabah lunir güreş ekibi kendile
rine çok rninnettıır kaldığımız Balıkesir 
llbnyı ve ikinci başkanı güreş ajanı ve 
sporcular tarafından çok snmimi bir şe• 
kilde uğurlanmışlardır. 

Çocuk bakımı kursu 
İzmir Halkevi, cidden takdire şayan 

bir şekilde bütün cemiyet mcvzulariyle 

--=--
D"n gece 

Hafif bir zelzele oldu 
Dün gece saat dokuzu kırk iki daki

ka geçe vehrimizde hafif bir zelzele kay-

dedilmiştir. Zelzele iki saniye, hafif sar
sıntılarla geçmiştir. 

-=--
Asansör ocak kon

gresi toplanıyor 
Asansör parti ocağının senelik kon· 

gresi 2 O ikinci teşrin cumartesi nkşnmı 

saat 2 1 de ocak binasında toplanacak
tır. Asamıör oellğına mensup olan yurd-

dıı.şlarla bu ocağa iltihak eden eski Ka
rataş ocağı mensuplara da kongrede ha
zır bulunmalıdırlar. 

-=--
n.SelametArpağ 

Tahsilini ikmal ede
rek Berlinden geldi 

Köy gelirleri 
artırılacak 

İzmir viliiycti bölgelerindeki zeytinci 
kaza ve nahiyelcrle bunlara bağlı kliy

Ierdc müstakbel köy gelirlerini arttır

mak için faydalı bir t~ebbüse girişil

miştir. Her köye yüzer delice zeytin aşı
lanacak ve hasılaUarı köy ihtiyaçlıınna 

hasredilcccktir. Bazı köylerde tecrübe 

edilen bu usulden iyi neticeler alınmış
tır. 

--=--
Ulusal 

Ekonomi haf tasına 
hazırlık yapılıyor 

12 ilkkanunda başlıyacak olan ulusal 

ekonomi ve arttırma haftası hazırlıkla
rına başlanmıştır. Hafta içinde bazı yer-

.. 
Uç memur Avrupaya 

gör:zderilecek 
Belediye kordon otobüslerinin maki

na llrızalarını kontrol edecek memurlar 
yetiştirilmesi için, bu otobüsleri. satan 
Almonyndaki Büsing atelyelerine Uç 
memur gönderecektir. San'at mektebi 
mezunlarından ayrılacak bu ilç me
mur orada yetiştirilecektir. 

-0---

Çalınan iskan 
bonoları 

tskfın dairesindeki kasadan evvelce 
çalman yirmi dokuz bin liralık bono 
hakkında uzun zamandan beri sorgu 
hakimliğinde devam etmekte olan tah
kikat neticelenmiştir. tkl günden beri 
iddianamenin suçlulara tebliğine baş

lanmıştır. Eğer itiraz edilmezse karan 
verilecek ve bu iş mahkemeye intikal 
edecektir. 

-=--

Bütünlük 
Savaşı 

--O---

- -BAŞTARAFI BUUNCI SAHiFED&-
sığdırmağa çalışan bir devirde, Tür 
kiye şehirleri arasında günlerce yol·· 
culuğu icap ettirecek uzaklıklar kal' 
mıyacak, Şark Garpla kucaklaşa· 
caktır. Bilhassa ekonomik kalkınma 
savaşına zaferle neticelenmesi bakı• 
mından iç pazarı birbirine yaklaştı• 
ran ve kaynaştıran bu harekette bii· 
t~n ümitlerimizi toplanmış bulabili• 
rız. . 

SEVKET BtLCIN · ... --=--
B. Refet 

Şehrimiz Ziraat mildilrlilğüne wyı.a 

edilen bay Refet Dikmen şehrimize ge
lerek vazifesine başlaın~tır. 

········································: .. ikinci günü yapılacak olan serbest gii

l'eş müsabnkalan için yetmiş iki kilodan 
iki güreşçi olmak üzere sekiz müsabık 
üzerine gürq ajanıyle anlaşma yapıldı .. 
We tarblarında nisbcten anormal olması 
Üa kararlaştınldı. Musabakalann netice
leri: 56 kilodaki Balıkesir güreşçisi zama-
111nda bulunamadığı İçin bu sikleti e.n so-

ala.kadar olmaktadır. lzmirin tanınmış bir ailesinin çok zeki 

lerde konieraııslar verilecek ve İstan
bul - Ankara rııdyoları müşterek neşri

yat yopncaklır. lktısat vekili bay Şakir 
Kcsehirin hafta içind~ radyoda bir kon

ferans vermeleri muhlemeldır. 

.. r7..zT.d7ZZ-LZ7.Z:ıo;y.z:zzzz7,,zz.z7JJ~ 

Gümrük 
Resmini ödemeden Petrol 

çı armışlar 
Elhaınra 

Sinemasında 

.. .. .. .. .. 
~ .. .. .. öğrendiğimize göre bir çocuk bakım bir kızı olan bııyan Seltımet Arpağ Ber

·ursu açılması için te;ebbüse girişilmiıı· !inde Lebte Vcrein kadınlık sanatları 1 

tir. Muvaffak olunmasını temenni ede- okulund moda ve tezyinat, resim, ku
Halkevi köşesi 

UJ.7.Z7.T'~./.7Z7Z77J.Z'L777,/7.;~ZZZ.J 
Riyaziye Kurau c:çıhh 

Bir petrol şirketinin, gümrük resmini 
ödemeden bir mikdar petrolü evvelce hn 
zırlanan varillere doldurduğu hakkın

daki 'iddia ilzcrine uzun zamandan beri 
tetkikat yapılmakta idi. Bize verilen 

ınalômala göre bu işle bir memurun 
ihmali görülmüştür . 

BU AKŞAM 
.. .. .. .. .. .. 

ve : riz. 

BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parayı veren düdiiğü çalar 
«Parayı veren düdüğü çalaD, «İfC bqlıyan sonunu bulun cPeıin veren 

kaybetmen derler. Çok doğnıdur. Hele bunlardan peşinen İ§ gönnek bir 
çok sebeplerle müreccahbr. Mesela: Dün kahvelerden birinde otunıyordwn. 
Y ıınımdaki masada da tek bir kiJi olumtUf kahvesini içiyordu. Bir müddet 
sonra birdenbire dzıa.nya çaktı ve kayboldu. • 

Gıınon yanıma gelerek bayın kahve parasını siz mi verecclainiz diye sot· 

du ! Ne münasebet, ben sana bu adama kahve getir dedim mi? Onu tanımam .. 
bile cevabmı verince, pnon herifin arkesından liüfürü bastL Benim gÜDdeli-
ğim ne ki: Parayı vcnneden gidiyor diye söylendi!.. Garson belki haklı idi! 
Belki birçok defa zannettiği gibi alçaklığa maruz kalmıştı! Belki de miif teri 
hakkında acele bir büküm vermekte kabahat iıliyordu! Fakat tam yanmıdan 
ayrılırken o adam açeri girip masıwna oturmasın '011? Garsonla cöz göze cel
dik. Ben giildüm, o utandı ve nedıınıetini belli etti. Utannuyanlan da vardır 
ha! .• fıte bu gibi zarilardan, küfürlerden kurtulmak iç.in parayı peşin vermeli· 
dir. 

Ben kendi hea&buna kahve gelince hemen parayı vermeği itiyat edenler· 
denim. Bunlar cfu:cl hareketler ve misallerdir. Bu münasebetle size bir de ıipa· 
rİf hikayesi anlatayun: 

Vaktiyle eski F oçada bulunduğum sırada ıtlaym imamı veyahut müftüsü 

\ 
olan gayet hoıgiı, oldukça da vukuflu bay Fehmi ismindeki alay hocnsı her 
lzmire gelİ§İnde: Arkadaitara hitaben: 

- tzmire aidiyonnn bir ıiparif~ iatediğiniz var mı arkadqlar diye şo-
rar ve bana da cülerek yan gö:le bakardı l 

Herkesı 

- Hocam ben tunu isterim, bana filan teri getir diye ıiparif ederlerdi. 
Hoca da: 
- Pek iyi, pek ati, olur. Diyerek kapıdan çıkarken tekrar sorardı: 
- Bu aöylcdiğİniz teYlcri sahih olarak istiyor musunuz 1 
Herkes le cıEveb cenbmı Yerince, o çıkar giderdi. Avdetle boca birfey 

getinnez. Sorulwıca da: 
- Siz sahih olarak istemediniz! Çünkü parayı vermediniz! Amsr!:e İf be

nim adetim değildir. Derdi ve hepimiz de cülerdik. 
Fehmi hocanın bu hareketi çoğumuzu pqi.-. p:ını ile i~ yıı.pmnğa nlıştırrIU}· 

h •• öldü ise rahmet olıun .. Sağ ise kulağı çmlasm ! 
:ı. OK. 

"'".,._ --.. 

ma~ bilgisi derslerinde tahsilini muvaf-

fokıyetle ikmal ederek fehrinıize dön· 
müştür. 

Türk kızının muvaff akıyeti mektebin 

bütün talim heyetinin takdirlerini kaz.an
mıştır. Bayan Selamet şimdilik Karşıya· 

kada Sclimiye sokağında 18 numarada
ki evinde yalnız son modıı şapkalar üze• 
rine çalışmağa başlamıştır. 

T cbrik eder tahsil hayatındaki muvaf
fakıyeti erbest çalışma hayatında da el· 
de etmesini temenni ederiz. 

1 - Halk dershaneleri ve kurslar ko

mitesi lise tahsillerini bitirmek istiyen 

vatandaşlar için riynzi~·e kursu bugün
den itibaren Dumlupınar okulunda ders-

lerine haşlıyacaklardır. Du kurs öğ
retmenliğine de Kız lisesi riyaziye mu

alİimi bay Cevdet Bilsay atanmıştır. 
2 - Bugün saat on yedide Halkevi 

Kitapsaray ve yayın komitesinin hafta
lık toplantısı vardır. 

Keyfiyet alıikadar makama· bildiri!-

mişlir. Tahkikat evrakı adliyeye 
lcceklir. 

-0--

veri-

Sokak numaraları 
Şehir sokaklarına evvelce tespit edi

len numaralar yakında talik edilecektir. 
Lavhalıırı hnzırlanmıştır. 

23 salı günü akşamı; 
Saat 21 de zengin E 

bir programla ~ 

Münir Nureddin~ . .. 
konseri i .. .. 

Fahire Refik, kemani Si· : 
di ve tanburi Refik iştirakiy· : 
le iki büyük konser. : 

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

BUGONKO 
MATiNALARDAN JTiBAREN TAYYARE SiNEMASINDA 

MARINELLI FiLMILE GOZEL SESiNi CiHANA y Ay AN 

T İ N O ,R O S S İ 'nin · 
ı.HlKEM. !IEL BiR SUREITE TEMSiL EITICI MUHTEŞEM BiR FtUM 

ç EN 
AŞK ... ŞUR ... MUSiKi ... VE GOZELLIK MEŞHERi 

.~~ORSIKA ADASININ FOSUNK.AR SAHiLLERlNDEN BAŞLAYIP, MARSILYA VE pARIS· 
'E NiHA YET BULAN VE BU ŞEHiRLERiN TABU DEKORLAR( iÇiNDE TEMSiL EDiLEN 

MUAZZAM VE MUHTEŞEM BiR ESERi SANAT 
A&8eee•a•ee•a11&el•1•eaa1ees1a•••aaaaaaaeaaa1aaal&a8aaaaaa•a a11eaa1a••aaaaaaaa1aaaeaaaaaa1a1•aaaaaaa•aaaaaaaaa11aaa•a111a1aaaaa1a•aaeaaaaaea111a•1aaa11aaaaa11aıaa1allll•·· 

PROGRAMA iLAVETEN 1500 METRE VE 6 KISIM OLARAK ÇEKiLEN 

VE At t .. k ON VE VEKiLLER HEYETiNiN E M 1 a ur K?~~t"!~~~Nı 2e anevra arı 
DJKKA T: SöZLO OLARAK Y APJLAN BU FiLiM iLE GEÇEN HAFTA GÖSTERiLEN MANEVRA 

FiLMiNiN ALAKASI YOKTUR 
AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: Her gün KITARALAR 2 - 4.10. 6.45. 9.20 de, MANEVRA 3.20. 5.55. 8.3U i:a 
CUMARTESi PAZAR 12.45 de MANEVRALAR FiLMiYLE BAŞLAR 

', ı.- .... . . . .... - . 
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Atatürk Eliziz 
Hozat deresi k8P';üsü'nüili;deıasını 

kesek işlemeğe açtı 
_an 

Büyük 
Millet ı11eclisind.e 
Ankara, 17 (A.A) - B. M, Mcclisi

nm bugün Fikret Silaym başkanlığında 
yaptığı toplantıda siyasi müsü•şarlıkla
ra tayin edilen zevat ile Kocaeli saylavı 
Nedim Bozatkının öleli.iğli hakkındaki 

ba.~vckalet tezkeresi ve telgrafı okunmuş 
ve bay Nedim Bozatkının hatırasına 

hi.irmetcn bir dakikat süküt edilmiştir. 

Meclis cuma günü saat on beşte 1op

l:mac~itır. 

flolanda başı:ekilinin 
sözleri Elaziz H alkevinde A tatürk şeref ine mü·samere verildi 

k · ·l · Amsterdam 17 (ö.R) - Mebusan 
E.laziz. 17 (A.A) - · Reisicümhur 

Atatürk bugün uat 1 3 de Elaziz şehri
ni tereflcndirdiler. istasyonda vilayet ve 
~eiediye erkanı, C. H. P. heyetleriyle 
dördüncü umumi müfettişlik, kolordu er
lc&nı 'Ve bölge valilerinin tazimlerini ka-

·d·ı · T·· k k •V· • ük k b·r bunlarla ayn ayı-ı onuşnıuş ve ış erın· • 
gı ı mış ve ur te nıgmın Y se 1 ı . . . meclisinde ekonomik vaziyetten bahse-
eseri 0 ]an bu köprünün kordelası bizzat den bazılarının sıvrı sınek ısı:rmasından d b kil B K 1. H ll d . ' d k en aşve . o m o an anın şım-
Atatürk tarafından kesilmek suretiyle hasıl olan çıban hakkında kaza 0 torun- dil'k .. .. k . l k . l' . ı gumru - manıa arını açma nıye-

küşat resmi icra edilmiştir. 1 dan izahat alarak bunu~ sebebı ve te-1 tinde olmadığını bildirmiştir. Bu müna-

h\l] h A .. k lA • • •f uyuran tatür ııe am resmmı ı a 

eden askeri kıt' ayı tefti~ ettikten ııonra 
~·tagyon bulvarını iki yakayı dolduran 

Bu köprü~ün eski adı So~un~eç ve davisi üzerinde esa:lı. te~kıkat yapılmasını 

1 

scbetlc Düçe tarafından on sene evv.el 
Sungeç oldugu hakkında kendılerıne va- emir buyurnhı~;!a:-aır söylenen bir sözü hatırlatarak başvekil 
ki olan maruzat üzerine Atatürk, dilimi- Atatürk Pertek HaJkevini .ve Salgunu demistir ki : Faşizm ımcak paı-lamenta
ze telaffuz itibariyle en kolay şekli .olan gezmişlerdir. Pertekten coşkun uğ.~rlama: rizmlıı kötü bir şekilde işlediği mem
Singeç ad1 verilmesini tensip etmıııler- tezahürleri arasmda ayrılan Ata.turk ~a- leketlerde başlar.> 
d.ir. at 1 7 de Elazize avdet buyurmu~lnrdır. ~---ınlerce halkın coşkun tezahürleri ve ya

Buradan avdette Muratsuyu üzerinde 
ta "Vatol sesleri arasında dördüncü umu-
m~ kurulmakta olan ve yüz metre tulünde 
, tniif ettişlik karargahını teşrif huyur-

E.laziz, 17 (AA) - Elazize ayak 
basmalan top atılmak suretiyle selamla-

duia . tek bir kemer üstüne istinat ettirilmek 
r. suretile yüksek bir kıymeti haiz. bulunan nan Atatürk istasyondan itibaren uzun 

llrn • "' · K 1 Abd l . .. .. .. .. . . . bir mesafeyi yürümüşler ve halkın ve 
I um1 mwetb§ orgenera u - yenı Pertek koprusunun başına gıdılmış- k l'l . . h'" l · "ltif ti 
h~ Alpdoğan müfettl§liğin mesaiııiyle ·. me tep ı erın sevgı teza ur enne 1 a a 

undan sonraki çahşrna planlan hakkm- ur Atatürk köprünün ienni mali ve 1 mukabele etmişlerdir. . 

da Atatürke 1--hat arzetmi" ve yeni in- ik d" b k 1 d kı 
1 

h · Umurni müfettişlik binasını teşriflerin-"""' -s tısa ı a ım ar an yrnet ve c emmı- ~ . . 
.._tın Proı'e, p]an• ve resimlerini göster- · h kk d .. h 1 f d- de riyaseti cümhur bayragı keşıde edıl-

yetı a ·ın a mute assıs ar tara ın an .. .. .. 

De La Rok davası 

Tardiyonun 
ifadesi gülüşme
leri mucip oldu 

tniılerdir. .1 1• d' l d'k p miş ve bu esnada halk buyuk te7ahurat-
verı en ma umalı ın e ı ten sonra er- I p "s ı 7 (Hususi) _ Geçen sene hü-

B d k d l ta bulunmuştur. aı 1 
• 

h tın an sonra Atatür maiyetlerin e tek kaza merke~ini teşrif buyurmuş ar- R • h • b' l n•ag·azalar kümetçe dağıtılmış olan Ateş haçlılar 
6rYekil C ]"1 B el hT d esmı ve ususı ına ar, .~ 

Eı • e a ayar ve a ı ıye ve ?a- ır. b kl 1 .. 1 . kl kur im . 'Faşist teşkilatının ve şimdiki Fransız 
a Vekılle~ı· Orgeneral K~-ım Orbay K b edhaJın" den halk v·ne kadar ayra ara sus enmış, ta ar u uş4 I . . · · 

• • az ' asa a m e 1 Ş h" . . . d k yor sosyal partısın:n reısı albay De Larokun 
\lnı.uıni müfettiş Alpdoğan ve diğer ze- giden yol üzerind~ Atatürkün kudumu- tur. e ır sevmç ıçın e aynaşı · 1 . 
\ıat 

1 
. d . 1 .. geçen sene ba~ı gazete er aleyhıne açtı-

0 duğu halde Tunçeline gitmişlerdir. na intizar eden büyük bir kalabalık Yü- Diyarbakır - Irak • ıran emıryo u to- v h l d d" .. .. .. y . . . 4 • ' gı a rnret avasına un on uçuncu cc-
.. olda Muratsuyu üzerindeki eski köp- ce önderi candan gelen tezahürlerle al- renine Çetinkayanın davethlennı hamı] ahk . d d l · 

t d 

1 

za m· emesın e eva:n o unmustur. 
l u en geçilerek. eski Pertek kalesinin bu- kışlamışlardır. Kasaba medhalinderı. iti- tren de Elazize gelmiştir. .. k f" Bu meraklı davayı dinlemek 'üzere 
~nduğu saha önünden Hozat deresi üze- haren yürüyerek gelen Atatürk mini mi- Bu gece Halkevinde Atalur · sere ıne k l tl l 
tı d · gelenler mah eme sa onunu o durmuş-
~-==::::::~e~--c!!'!in!!!!ş~a~e~d~il~m=iş~o~la~n~b~e""'t--.o~n..,..k~ö .. p~r~ü-y--.e=nı~· ,.m-ek_t~e~p~ç!""o-cu'!!k!!l!!a!!r!!ın!!ı!!n!!!"o!"!· nünde durarak müsamere verilmektedir. tu. Çünkü bu celsede s.ı ')ık başvckiUer-

Şark Islihat Programı 
Güleman krom madeninde inşa edilen 
havai hattın açılma töreni . yapıldı 

••••••••• 

Ergani bakır izabehanesinin de 
Kız Enstitüsü faaliyete 

terrıeli 
geçti 

atıldı 

den Tardieıı \'e bazı gazeteciler dinle-
necek, mÜ\'aC '1..,ler yapılacaktı. 

Mahkeme, bu işe ait iki davanın ele 
alınmasına karar vererek, isticvaplara 
başiadı. E\'vela Albay D~ Larokun giz
li tahsisattan para aldığını yazan Aksi
yon Fransez gazetesin:n s~h:hi d:nl•.r.
di. 

Aksiyon Franscz gazetesi sahibi, ga

zetesinde çıkan ve albay De Larokun 
gizli tahsisal1an para aldığını bildiren 
yazıların salahiyettar ve itimada şayan 

bir ağız.dan işitilmiş olduğunu söyliye
rek şu ifadede bulunmuştur : 

'l' tl~z, 17 (Hı.ıs~ muhabirimiz.den ~ 
e1g:w) - HUkUınetimizin Şark vila

l'etle:ri için hazırladığı Islahat progra

~ın. tatbikine baş döndürücü bir fa
YeUe devam ediliyor. Buradaki kız 

'1ıstitllsü akşam okUlunun açılına tö
l'eıf 

- Bir gün eski başvekil bay Tardieu
nun makamına gitmiştim.. B. Tardieu-

lere başlanmıştır. Şarkın ışıklı kızları atma merasimi yapılmıştır. Bu hastane· d b 
1
. . . . .

1 1 nun yanın a me usan mec ısı ı·eısı ı e 
burada yeni bir çalışma hayatına ka- ·en kısa bir zamanda ikmal edilecektir. t d ~ b k b" t d B 

l ı anıma ıgım aş a ır za var ı. ay 
vuşmuşlardır. Yüzlerce genç kız ak- Güleman krom madeninde yapılan Tardı"eu D La kt w •• 1 1 b 1 1 e ro an agır soz er e a ı-
şam okuluna devam etmektedir. Okulun havai hattın açılma merasimi güzide bir tt· Ro,! k' b k.ill d B se ı. ıı:un es ı aşve er en ay 
direktörü, muallimlerin muvaffak ol- davetli kitlesi kuzurunda yapılmıştır.. ! La aldan · 1. t h · lt Jd w . . . .. . . . . v gız ı a s:~:: an para a ıgını 
malan ıçın ıcap eden tertibatı almıştır. Bugun Erganı bakır ızabehanesının de .söyledi. 

ı Parlak merasimle yapılmış ve ders
~ 

Seksen yataklı hastanenin de temel temel atma merasimi yapıldı. 1 y·ıne bir g" b. 1 , tad k un ır o...-an a yeme ye-

Ademi müdahale işleri 
. yordum. B. L:n·ali gördüm, kendisine 
B. Tardieu'nun De Larok hakkında 
söylediği sözleri anlattım. Ve De Laro
kun hakikaten gizli tahsisattan para alıp 

Dün Londrada 
- almadığın • ~ordum. 

uzlaşma ya doğrti m:.IF~ld~ğ,udu,. Fakat kimseye aç-

ehemmiyetli bir adım daha atılmış ~1!::!aı;'.~:ku'!·:~~~:~:: ;:~ ::.~ 
ın~lldra, 17 (ö.R) - Londra ademi ı cekleri cevap henüz alınmadığından hal-

1 

gel açılmış olmaktadır. desinin zapta geçirilmesini istemiş ve B. 

l:tl üdaJıaıe tali komitesinin dünkü içti- !edilecek daha bir çok meseleler var- Tali komitcs tetkikine havale edilmiş Lavalin şahit olarak mahkemeye geti-
aında S t d ı ı · d I . . . . · • rilınesini ''e dinlenmesi · · t · ·t' . dan .. .. ovye e ege erı e, spanya- dır. Bunların başında, muharıplık hak- olan mesClclerın ıkmali işine devam cde- ı ks" F nı ıs emış u · 

lll~onüllülerin esasalı mikyasta geri !arının verilmesine şart olan cesaslı nük- cektir. Hafta sonuna kadar ispanyada- A ıyon ransez sahibi tekrar . söz 

h . aları halinde, iki tarafa bazı mu- . . . . ı alarak bay Lavalla bay Tardieu'nun 
al'ih}'k yasta gönüllü geri alınması tabirinin ri- ki ıki tarafın cevaplarının gelınıs ola- k d" · ı kl . . 

~ "" ı haklarının bahşı hususundaki • .. . . . . . . ' ı ·en ısıne an attı arı gızlı tahsisat işinin 
atar .1 . yazi bir düstur halinde tavzihi vardır. cagı uınıt edılmektedır. Şu takdırde ge- b tl h k'k w 

~a ~ ı tihak ettiğinden kat'i anlaşma- , , . . ı u sure c a 1 at oldugunu anladıktan 
?tı dogru ehemmiyetli bir adım daha atıl- Her şeye rağmen muhariplik hakların- Iecek hafta başlarında talı komıte yenı sonra gazetesint' yazdığını söylemiş ve 

le ış huiunınaktadır. Ancak Sovyet de- dan bazılarının tevcihine Rus hüküme- bir içtima yaparak Ispanyadaki iki hü-
1 demiştir ki : 

~ gQ5Y0nunun kabulüne rağmen Ispan- ti tarafından şimdiye kadar yapılan mu- kümetten alım.mık cevapların tetkikine · - De L 3 rok gizli tahsisattan para al-
<lda i'-· kl h" · t' · k · · 

' "'1 tarafın yapılan tekliflere vere- halef etin zail olmasiyle büyük bir en: girişebilecektiı'. ı~a a. şa s:_y e 1~~ . aybetmıştır .. .- Bunu 

Dokuzlar konferansı 
Japonyaya zecri tedbirlerin tatbik i 

müsbet bir netice verebilir mi? 
N 

lera:\'york, l 7 (AA) - Brüksel kon4 ı zartesi günü başlıyacak olan konferan- I tedbirler tatbik edildiği takdirde Ameri-
lerde 

8

~111 ilk neticeleri hakkında tefsir- sın ikinci devresi için de nikbin olmağa kanın büyük bir rol oynayacağı ınuhak-
IÖy], u.lunan Nevyork Times gazeteai imkan yoktur. kaktır. 

Ya:ı:rn k ilk a tadır: Journal Of Commerce beynelmilel Nevyork 1 7 (AA) - Dokuz devlet 
t L neticel h . . k <tıç. tn h" er e emmıyelsız ve acına- leşriki mesai ile sulhun urtarılması için 
t .. a 'Yett d' tıQl\ak e ır. l 5 gün devam eden aşağıdaki ihtimali derpiş eylemektedir: 
it.· aşalard 1 ~ilh' k an sonra Japonyayı Çindc- 1 - Japonyaya karşı iktısadi sahada 
lttt e.ı 1 

anuni hareketinden dolayı ten- zecri tedbirler alınması, 
<:ıen b· 

\>e bu k ır karar sureti kabul edilmiş 2 - Çine yardım edilmesi, 
hıiıtir ararda ittifak bile temin edileme- Bu gazete Amerika Japonyaya en çok 

. l\o~f iplik ihraç eden devle~ ve Japonya da 
itil• erilns b'" .. k 
I af hasıl 

1 
uyu devletler arasında Amerikadan çok miktarda pamuk alan 

61\l:ıçta 0 tnarnası yüzünden daha baş- bir memleket olması dolayısiyle zecri 
l'ııiit 2:a.yıfla Ccavi nıı~tır. Verilen kararda tedbirlerden en çok Amerikanın muta-
~İikJ ze man • b" etiltrı. . evı ır mahkumiyet bile zarrır olacağını kaydetmektedir. Çine 
"''i · emı§tir B ·ık . c:ı tnah. • u ı netıce cesaret yapılacak maddi bir yardım ihtilafın bü-

ıyctte deg"ı'ld'ır. Cel•eek pa- ·· · b 1 b'l" J • ~· yumeıııne se ep o a ı ır. aponyaya zeen 

konferansında imzası bulunmıyan dev
letlerin Brüksel konferansına iştirakleri
ni tenkit eden Nevyork Heraltl Tribüne 

gazetesi Brüksel konferansının Japonya 
aleyhinde müphem bir ithamda bulun
duğu ve bu ithamın bu baptaki salahi
yeti son derece şüpheli olan bir otori
teden sadır olduğunu yazmaktadır. Bu 
gazete ilave ediyor: 

Bu saçma vaziyette mutadırnız veçhi
le rey vermekten istinkaf etmi§ olan üç 
Jskandinav milletini tekrim e tmemiz icap 
eder. 

soyledım, yıne soylıyoruın. 1 
Bundan sonra dinlenen şahit Albay l 

Jiyom mahl,eme reismin suallerine hiç 
bir şey bilmediğini söylemiştir. 

Bilahara bay Tardieu'nun Aksiyon 
Fransez sahibi ile mü\·acchesi yapılmış
tır. Bay Tardieu : 

- B. De Larokun gizli tahsisattan iki 
yi.iz elli bin frank alc1ığını söyledim. 

Demiştir. 

Mahkeme reisinin gizli tahsisat hak
kındaki sualine bay Tardieu : 

- Gizli tahsisat nazırın şahsına ait
tir. Cevabını vermiştir. 

Bay Tardieu ifadesine devam ederek 
şunları söylem.iştir : 

- B. Laval.in de gizli tahsisattan De 
Laroka para verdiğini söyledim. Fakat 
gazeteci bunu yazmakla hata etmiştir .. 
B. De Larok gizli tahsisattan para aldığı 
zaman evvela banknotları cebine yerleş
tirirı esas vaziyeti alır ve : 

- Emirlerinize amadeyim! 
Der, çıkar. Giderdi. (Bu sırada din

leyiciler arasında gülüşmeler oldu.) De 
Laroka evvela itimadım vardı. Sonrala
rı bu itimadım zail olmuştur. 

Mahkeme daha bazı şahitlerin dinlen
mesi için talik o1unmusur. 

SAYFA 

ski BaşVe 
B. T ataresko nihayet 

yeni kabineyi kurmaya 
muvaı·ı ak oldu 

Paris, 1 7 ( ö.R) - Bükreşten bildirildiğine göre B. Tataresko yeni ka· 
binesini teşkil etmiştir. Bu kabinede endüstri ve ticaret nazırından maadası 
eski unsurlardır. B. Manolesko devlet nazın olmuştur. Eski kabinenin ziraat 
nazın münakalat nezaretine geçmiş ve münakalat nazın da evvelce B. Ta
taresko tarafından idare edilen iç bakanlığını üzerine almı1tır. B. Yorganın 

riyaset ettiği nasyonal-demokrat partişinin genel sekreteri Dr. Sofa mesai ne· 
zareti müsteşarı olmu§tur. Evvelce endüstri nazın olan B. Pop devlet nazır· 
lığma geçmiştir. Yeni nazırlar bu akşam kralın huzurunda yemin veriuişlerdir. 

B. Tataresko B. Yorganın riyaseti altındaki nasyonal demokrat partisiyle 
anlaştığını ve kendi liberal partisinin cRomanya cephesi> adlı te,-,ekkülle bir 
intihap anlaşması yaptığını teyit etmiştir. Bu sonuncu anlaşma sırf intihabatta 
müşterek hareket içindir. Bunun haricinde iki parti vaziyetlerini ve ayn ayn 
programlannı muhafaza etmektedirler. 

Lord Halifaks 
"Hususi mahiyette yap .. 
tığı Berlin z iyaretinde 
Alman devlet reisiyle 

de görüşecek 
Berlin, 1 7 ( ö.R) - Lord 1 -lalifaksın Berline yaptığı ~hususi> mahiyeltı 

seyahat etrafında büyük bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. İn~iliz sefaret· 

hanesi memurları bu hususta ' sorulan suallere cevap \•ermekten kaçınmıslar· 

dır. 

Lord Halifah öğleyin sefirle birlikte sefaret konağından ayrılarak saa~ 

4.40 da avdet etmiştir. Hariciye nazırı von Neuralh nezdinde yemek yedik 
leri zannediliyor. Saat 1 S te sefü ve Lord Halifaks tekrar otomobille çıkmı'? 
]ar ve galiba av sergisi sarayına gitmişlerdir. Fakat sefaret konağı haricincl• 
beklemekte olan birçok gazeteciler için kendilerini takip etmek imkanı ola 

mamıştır . 
Berlin, 1 7 (Hususi) - Lord Halifak11 cuına günü B. l litlerle ~ÖTÜi}ecektir 

Ramazandan sonra 
Filistinli Arabın 800,000 

ayaklanacağı bildiriliyor 
Paris, 1 7 ( ö.R) - c]oumab gazetesinin Beyrut muhabiri larafmdan bil· 

dirildiğine göre Filistinde 40 gündenberi dahili harp devam etmektedir. B•.ı 
Fransız gazetesinin bildirdiğine bakılırsa İngilterenin takip ettiği siyaset va• 
:ziyeti daha vahim bir şek1e sokmuş n 800.000 Arap ıimdi 800.000 asi ol· 
muştur. Ayni gazete bütün Arap memlrketlerinin İngiliz tedip tedbirleri se
bebiyle heyecan halinde oldui?unu ' ' e Ramazan sonunda umumi bir ayaklan
madan korkulduğunu iddia etmektedir. 

Bilbaodaki Amerikan konsolosu . 
nun gizli vazilesi yokmuş 

Vaşington, 17 (ö.R) - Hariciye nezareti Bilbao Amerika konsolosunuıı 
general F ranko hükümeti nezdinde genel ajan tayin edildiği haberini tekzip 
etmektedir. Konsolos B. Cnattonun diplomatik hiçbir vazifesi olmadığı ye 
Bilbaodaki konsolosluk vazifesine avdetinin general Franko hükümetini taadik 
mahiyetinde olmadığı bildirilmektedir. 

Zecri tedbirler tatbikinin yıldönü 
münde Mussolini nutuk söyliyecek 

Roma, 1 7 { ö.R) - italyaya karşı zecri tedbirlerin tatbikinin ikinci ) ıldö· 
nümü münasebetiyle Duçe bir dokuma endüstri sergi~ini açacak ve burad.ı 
İtalyanın kendine yeterlik sahasındaki tetkikleri görülecektir. Iki sene evvel 
Cenevrede verilen kararla ILalyamn ekonomik yıkımına ve !>İya~eten tecridi· 
ne çalışıldığı halde bugün ekonomik bakımdan İtalyanın daha müreffeh ol· 
duğu ve siyasi bakımdan kudretli dostluklar bulduğu kaydedilmektedir. . 
Londrada hayat bahalı 

lığı yüzde elli arttı 
Londra, 1 7 (Hususi) - Londrada hayat pahalılığı hakkında telkıkler ya· 

pan heyet rapoTunu hazırlayarak alakadar dairesine vermi11tir. Yapılan tel· 
kiklere göre, 934 yılından sonra bütün dünyada hayat, ı:;ayanı hayret dere· 
cede pahalılaşmaktadır. 9 36 senesine na:laran 9 3 7 dt• 1 ondrad" pahalılık 
nisbeti yüzde elli nisbetinde artmıştır. 

Majorkada l talvan işgalinin 
kurulduğu haberi yalanlandı 

Roma, 17 (ö.R) - 4'.Giomale d'ltalİ<\l} gazetesi «Times» in Majorka mu
habiri tarafından gönderilen ve bu adada İtalyan İşgalinin kurulmu~ olduğu· 

nu tekzip eden telgrafı tefsir ederek Havas ajansı muhabirinin t eb.ibindeıı 

birkaç gün sonra gelen bu yeni tekzibin Majorka adasını İtalyan İşgali altın

da Jngiliz ve Fransız münakalatı için hir tehlike haline gelmis ~ibi r,östereu 
bazı İngiliz ·ve Fransız gazetelerinin ne~riyatını nıahvetti~ini \"e bazı mahfil
lerin kötii niyetlerine yeni bir delil olduğunu yazıyor. 



SAYFA ı 4 TENtASIR 
·~ 

Yuvadan ... ' 
içtimai 

RÖPORTAJ 

AğırcezaYi:. 
///A//L///.. 

Röportajı yapan 
Luc Valti 

Düpre -mahkum olmasına rağmen 
kendine atfedilen cinayeti işlememişti 
O evladını kurtarmak mahkumiyete katlanmıştı • • 

ıçın 
Bayan Düprenin mabkUıniyeti beni 

hayrette bırakmıştı. O kadar çok heye
canla takip ettiğim bu davada gizli ka
lan bir çok noktalar hissediyor, bun
ların tamik edilmemiş olma•ına hayret 
ediyordum. 

Bilhassa bayan Düpre nezdinde ça
lı.şan hizmetçi kadınla, Jakı uzu zaman 
tedavi eden dokl<>r niçin dinlenmemişti? 

llk olarak, bir çok doktorların ölüme 
mabldlm saydıkları genci tedavi eden 
doktor Armandı buldum. Ziyaretimin 
aebebini izah eltim. 

BiR MUHABERE REKORU 

Amerika rei&icümhunı B. Ruzveh en 

;ok mektup alan zattır. l ler gün ken<li~İ· 

ne 6500 mektup gelir. B. Ruzveltin. im~ 

zalı ve adresli mektuplara cevap vermek I' 
9.deti olduğuna göre muhabere işinin ne 1 

kadar çok oldu~nu tahmin güç değildir. 

Geçenlerde radyo ile söylecJiği nutuktan 

ıonra tam 70 bin mektup almı$t'.~r. 

BiR MOZE 

Nevyor1c.ta yeni bir ml:zc açılmı~tır. 

Bu müzede dünyı..nın n: hur ,.e büyük 

adamlarının küçüklük, çocukluk ve genç~ 

lık hayatlarına aıt h"'tıraldn t~~hir edile

cektir. 

BiR AYRU.JK 

- Ni,anlındaıı ayııJn, 

dum, sahi mi? 

Evet ... 

- Neden? 

- Annem ona genç yaşta iken tıplı 
bana bt"nrrdiğini ı.öyledi de ondan ... 

i . .. 
., "' • 

flergün bir karikatür 

., 

Az:zim sizi tecrübt.mle <>ö\'IUyorum: Kadınlar 
ıstır?ba erkeklerdeP çok dayanırlar. 
Siz dol tor muı;urıuz? 
H"'"''" kunduracıyım •• 

BiR MANi 

f:'incan fincan içinde 

Fincan zarfırı içlnde 
)' arimi iller almıı 

Ben lcaldun zind•n içinde 

BiR OLMUŞ ŞEY 

fı..1oakovada bir hava bayf~mında bir 

caz orkestrası •anatlc<lrları havadan pa· 
raıtitle atlamışlar ve hep beraber güzel 
bir caz havaıı çala çala inmitler. 

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

~ Güzel san' atlar ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karşı yakada 
Muzik severlerin 

ikinci kursu 
. Karşıyaka Müzik Severler sosyetesi pa

zartesi günü akşamı kulüp salonunda 

ikinci konserini verdi. Nedense bu kon
ser diğer konserlere nisheten daha za
yıftı. Fakat bu büyük bir kusur sayılmı
yabilir. l\1utlaka her konserin dolgun ve 
ağdalı olma!lı şart değildir. Ne de ol .. 
~ verilen her konser zayıf bile olsa bir 

harekettir, bir varlıktır. 

Bay Fikri Çiçekoğlunun kemanından 
Mozartın Alalaide konsertosunu dinle .. 

dik. Şunu hemen kaydedeyim ki Fikrinin 
sırf bir keman resitali vermek İçin öde
mi~ten Iımire gelişi. müziğe karşı olan 

sevgisini, bağlılığını bu yükıek hareke .. 
tiyle isbat etmi~tir. Şayanı tebriktir .. 

Zayıf bir tuttiden sonra Fikri ilk 11\Il· 

da çok heyecanh idi. Kendisini çok. sı

kıyor bir türlü açılamıyordu. Bu hal böy
le devam edeceği hissini verirken birinci 

muvmandaki ağır kadanstan sonra vazi

yet değişti. Ufak bit dinlenmeden sonra 

Ada!'{İO· kr.ımına girişi Fikriyi bu müşkül 
vaziyetten kurtardı. Yaya hakimiyeti te-

Hacerin •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• , 

........ ııııı1ııı ..... mır ...... 

•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
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Hoggar dağının üstünde 
Yanyana kazılmış iki mezar vardı. Bunların 

biri Elsa Vings'in, diğeri de mühendis 
Jorj Langle'nin mezarı idi 

Uzaktan 
yordu. 

hali mitralyöz sesleri geli· ı metre kadar yaklaşınca durdular. ı;ı .. 
dinamıti ve kav kutuıunu aldı. Kuman' 

Askerlerin bir kısmı firarilerin 
düşmüştü. Kabileyi son ferdine 

imha etmek istiyorlardı. 

PC§İne · dan: 
. ., D. aor• kadar - Tabancamı vereyım mır ıye 

Sevgilisinin ölüsü üzerine kapanmış 

olan E.lsa, etrafında olan bitenlerden ha· 
beniz ... büyük elemi, büyük ıztırabı i1e 

haşhaşa kalmıştı. 

Ancak geç vakit Dantröy ve bir F ran· 

du. 
Genç kadın: 
- Lüzumu yok ... Dedi. AJ!ahaısınat• 

ladık ... 
Karanhkta yavaı yavaı yüriimeğe bar 

!adı.. 

Kumandan •aatine haktı . 
Dördü on geçiyordu. 
Saba.hın ilk ışıkları ufukta be]irınei• 

başlamışb. _ . ok 
Beyaz kumlar üzerinde Eleanın "'" 

gölgesi gittikçe hedefe doğru yaklaflı'0« 
du .. 

* 

Belediyenin 

- Evet .. Ve muvaffak. olacağıma da 
eminim .. 

Son teşebbüsa 
-BAŞT ARAF! BtRtNCt SAHıFEPV-: 
da dahil olduğu halde iki mily~~ ıa-:_. 
mal olmuttur. On senelik amortası bil •. 

tan d .. ül' d··-·· takdird <-tbn "' ıap Uf ugu e na • 
1
_. 

Bir rliyle gül ıeçer 

Ayda hir ıelim verirdi 

Onu da vermez Rcçer 

* Yar safa.da ben cefada 
f lo~undu yar ho,undu 

Ko bir zaman böyle gitsin 
Yine gönlüm ho,undu. 

BlR AT ASöZO 

öktizU 's~r öldürür 

Yiğiti ar Oldüri.ir. 

BiR BiLMECE 

' 

- Fakat muvaffak olmak demek öl
mek demektir. Nlza.mnamemiz bir kadı· 
nın hayatını tehlikeye koymağa müsait 

değil. .. 
- Bu vazifeyi bana siz vermiyorsu· 

nuz. Ben kendi arzumla istiyorum. icap 
ederse bu hususta bili.hare B. Dantröy 
şahadette de bulunur. 

- Rica ederim iyi düşününüz .. 
- Çok. iyi düşündüm ve kararımı ver-

dim. 
- Bana le.Afi miktarda dinamit veri~ 

niz. Derhal yola çıkacağım. Haydutla
rın barındıkları yeri gösteriniz. Ost ta

rafına kan,mayınız. 

- Sabahı beklesen ..• 
- Hayır... Muvaffak olmak için 

kaybedecek vaktimiz yok ... Derhal tı:it· 

meliyiz. 
- Pek ala ..• 
Dantröy: 

kü kıymeti t.600.000 liradır. Bitt•"'ba• 
sisatın eskimesi ve hatta arabalarıP .,,.ri
eskimeğe yüz tutması, bu hesabın 
cinde kalır. ,pr 

Şirket, illı: zamanlarda Güzelyalı tt ••· 
!it• .... vay hattından senevi 900.000 Jıell 

ıılat temin ediyordu. Otolliil relıa oO" 
üzerine hasılat tutarı bir aralık 500· .... 

.k. ···liraya kadar dütmÜJ fakat son 1 1 _.., 
• . d iil<,.,ıp~ 
ıçm e bu yekUn biraz daha Y • çil'' 
tir. Elektrik haıJah da son iki seııe 1 

de yüluelmeye yüz tutmUJ!Ur· ,,ı 
Belediyenin elektrik ıirketiPe •• ,,.,. 

tirketine ırönderdiği mektuplardan 
1 ıır· 

h .. h. b. - 1•• 1.rn"""' ra, enuz ıç ır temas v ... ı o .Jef' 
Belediye bu iti, fU veya bu tirke:ı. .ı.
hine diifünülmiif bir hareket olar b"' 
ğil, ancak umumi ıehir vuıtal•~"':::ıaeıı 
lediyelere ıreçmesi hususunda h".' ~~· 
zaruretin bir neticesi olarak ınütal,.. 

- Ben de sizinle geleyim mi? meai L:anaatindedir. ,. o'-' 
Diye sordu. Aalöhdar firketlerin bu tqebbİİl~dit• 

Dallıdır. budaklıdır 
Ostün'da bir Arap atlıdır 
Düşerin1 diye korkar 
Düştüğü yer kanlıdır 

- Geliniz. Fakat iıin tehlikeli oldu- •J kartdayacakları henüz ~e~li d:ı.-d.,-
ğunu peşinen ıöyliyeyim. Bu tetebbiisün tahakkuku ıçın al a"". 

- Zarar yok... mileNeıelenn muvafakatleri f8<1~~ 
* ba.lı.ibten bu tirketler zarar e ~~ 

. Birkaç dakika ıonra kumandan, beş diifüniir ve bu İfİ devretmİY0 ..:.,... jlı• 
uker, Dantröy ve Eloa yola çıktılar. ıröıterirlene müzakerelere b"'la 

(Cevabı: Yarın) 

Dün'kü bilm:cem.:.in halli: (Göz) 

Haydutların barındıldan lı.ayaJ.ia elli tinal dal.ilme cireo'· 



___ .... 
• • 

ıs SON TEŞ.RtN PERŞEMBE 937 YENi ASIR SAYFA :!i 

Aydın demiryollarında Komünist aleyhtarları 
Bütün yenilikler 1939 
Temmuzuna kadar ik
mal edilmiş bulunacaktır 

Açıkgöz dolandırıcı B • • • • 
Şehrımrz zabıtası, diın garıp hır şe-' erlınde f aalıyete gececek komıtenın 

::·;::i~~;~:::::;:;:E;;!şef liğine V. Ribbentr~pu getiriyorlar 
tır. 

~AŞTARAF1 BIRtNCI SAHiFEDE- miş bir yıl evvel su kireci ve kısmen Bayan ülfet kocası Kadirle birlikte Yorkşı'r Dost'un makalesı' a/..eıka ••yandırdı 
rinln de tamir ve ıslılhı zaruri oldu. Ll- tuğla üe yapılnuş olan bu tünellerin ödemişe gitmek üzere Kemer istasyo- r' U -.& 

kin : noksan irtifaını tamamlamak için ke-1 nunda tren beklerken hiç tanımadıkları Londra, 17 (ö.R) - Roma paktını nasebet olan cYorkshire Post.> Alman- Kamph kllabıru ele alarak diyor ki : 1 

A) Aziziye büyük tünelinin zemini mer kısımları yerlerinde bırakılacak 1 Kör Enverle karşılaşmışlardır. Kör En- imza eden devletler, komünizmle seri yanın merkezi Avrupada elleri serbest cB. Hitler burada harpten evvel Af. 
tahmin hılılfına akıcı idı. Kirgir iksa yalnız pltlorm üe kaim ayaklar bafre-I ver merhamete muhtaç bir tavır takı- mücadele tedbirleri almak için bir da- bırakılmak şartiyle mUsteınleke taleple- manyanın Ingıliz müzaberetini elde et. 
ve inşa malzemesi de cins, şekil ve eb'at dılecekti. Tünellerin iç maktalarının, narak. bunlara nereye gideceklerini imi komitenin Berlinde faaliyete geç- rinl on sene için uyutınağa ratl olacağı mek için ne yapmış olsaydı fazla bir,,.. 
bakımından mütecanis görülmedi. Bu bugünkü tünel tıpleriınize uymaması 1 sormuş, ödemişe gideceklerı cevabını mek üzere olduğunu bir kararname ile hakkında cEvening Standard• tarafın- dak.\rlık olmıyacağını bildirmekte ve 
sebeplerle tünellerin tamirinde müli.- ve bunların bazı yerlerinin tamamen da- I alınca : 1 bildirmişlerdir. Romadan büdirüdiğine dan verilmiş olan haberi teyit ediyor.. Drag nach Osten siyasetinde serbest 
haza edilemiyen hallerin zuhuru muh- irevi, bazı yerlerinin katı nakıs ve ba-1 - Bendeniz de Ödemişe gideceğim, göre, komünist aleyhtarı tedbirleri mil- Bu haber Almanyada umuml protes- kalmak için müstemlekelerinin, füosu
temeldi. Bu haller de tamir, tevsi mas- zı kısımlarının da boru şeklinde oluşları kain pederim memleket hastanesinde 

1 
zakere için kurulacak m~terek Alman- tolarla karşılanmıştır. cYorkshlre Post> nun ve ticari rekabetinin terkme hile 

rafını çoğaltacak elemanlardandı. da tünelleri tevsi, tamir ve i,;!Ahı icap 1 sizlere ömür vefat etti. Bir mıkdar eş- 1 
Italyan - Japon komitesinin başına şef bu haberin Alman siyasetinin esas pren- katlanması icap etiğini hatırlatmakta 

Bunlardan başka, bugün için sağlam 
gibi görünen rnıntakaların üeride yeni
lenmelerinin zaruri olacağı da ihtimal 
dahilinde idi. Çünkü tünellerin içinde
ki tağyir şekiller, bu ihtimalin husulü
nü mümkün kılan sebeplerdendir. 

B) Bu tünellerin tevsiatı sırasında 

vükuu melhuz her hangi bir kaza ve 
llrızadan tren münakalatı durabilir ve 
mıntakanın iktısadi hareketleri de sar
sılarak işletme varidatını azaltabılirili. 

Ve bahusus her hangi bir (tamir) hiç 
bir zaman bir (yeni) mükemmoliyet ve 
metanetini gösteremiyeceğinden, Azizi
y~ tünelleri de niliayet hazır haliyle ta
mir ve tevsi edilmiş bulunacaktı. 

C) Aziziye tüneller!, Aydın demiryo
lunun münakallltının kesafet merkezi, 
mıntakasına tesadüf etmesine rağmen 

en sert meyüU bir gilzergıı.h üzerinde bu
lunmaktadır. Tünellerin tevsii sırasında 
münakal!tın selimeti namına alınacak 
tedbirler, tren haınulelerinln de azaltıl
masını ve sonra bu azaltılan hamulele
rin tekrar taşınmasını icap ettirecekti.. 
Bu icaplar da marşandiz nakliyatı mas
rafını (yüzde yirmi) derecesinde çoğalt
m"i olacak ve bu suretle işletme vari
datı indirilmiş bulunacaktı. 

D) Nihayet gene Aziziye tünellerinin 
tamir, tevsi ve ıslahlarına harcanacak 
para ile mütenasip tam metaneti ve mu .. 
kaveıneti hıliz bir geçit elde edilmiş bu
lunacaktı. 

Binaenaleyh (taırur) yerine (yenl) yl 
koymanın daha klrlı olacağı neticesine 
varılmış ve yalnız işbu (yenl tünel in
şa ve ikmal olununcaya kadar mevcut 
tüne!l; bir kazaya meydan bırakmadan 
dayanabilmesi için çok uzun yıllardan 

ettiren mühim amillerdendır. 1 yas'ı_.: epeyce p~rası hastanede kaldı. 11 olarak von Ribbentrop getirilecektlr. siplerine muvafık olduğunu ve bu pren- idi. cEvening Standarıb gazetesi BaJ 
E) Münakalatın kesıf bulunduğu bu Bunları almak lazım. Trene uzun za- Bu paktın üçüncü akidi, mukaveleyi sibe göre merkezl Avrupada lngillz Hitlere ayni fikri atfetmiş ve eski filclr-

mıntakada güzergahın yüzde otuzu bu- 1 man var .. Beraber gidelim şu para ve; imza etmeden evvel, diğer ikisi ınües- mUzaheretine nail olmak için Al !erinde ısrar ettiğini yazmış olmuı 
lan meylının asgari dereceye indirilme-~ eşyaları alalım, birlikte yolculuk yapa- sir şekilde tatbiki yoluna geçmemişler- manyanın müstemlekeler hakkındaki ta- umumi protestolara sebep olmuştur.• 
si meselesı de şüphesız hamule randma- 1 hın' Demiştir. . .. . 1 di. Ita~y~ da bir an evvel harekete ge- leplerini ve Iııgütere ile bahri ve ticari cYorkshire Post> gazetesinin B. Eden
nını azaltan sebeplerin ıleride bulunan-! Kadır. sal bır adamdır. Kor Enverın çilmesıru arzu etmektedır. rekabeti terketmesinin kendi menfaati le milnasebeti sebebiyle bu makale ma• 
!arından biridır. 1 halıne acımış, birlikte KAzımpaşa oku-1 Londra, 1'7 (ö.R) - B. Edenle mU- olduğunu yazıyor ve Hitlerin c Meın nidar telakki edilmektedır. 

Aralarında dokuz kıl1>metre mesafe !unun yanına geldikleri zaman Enver . . _ 

bulunan (19 metre) rakımlı (Selçuk) ' şu sözleri söyl•miştir. Belçika kralı şerefinej s • ı • 
istasyonuyıc (234 metre> rakımlı (A.zi-I - Şimdi bıraz para sarfetmek ı.ızım. urıye mese esı 
ziye) ista.;yonu arasında (262 metre nı- Bende bütün blr ellilik var. Bozdurmak J •) •, k 1 
sıl kuturlu münhanıleriyle beraber) 1 mili;kül.. Sen ver de, sonra hesaplaşırız. 0 gı 1 Z fa ( Ve 
yüzde o.tuzu bu.lunan ışbu sert meyli de : Kadir üzerinde iki lirası olduğunu, Londra be}edı"ye- F s d 
devlet 1>jletmesınde kabul edilen aza- zevcesinde fazla para bulunduğundan ransanın urı·ye e . 
ml haddın yukarc;ında tutmamak ge- 1 gıdip almasını teldıi etmiştir. Kadir, • • f d n 
rekti. .. , .. , j mektebin önünde beklemekte olsun..... Si Zl ya et ver İ k•ı • • • 

Işte bu mulilhaza ve mutalaalarla ze- Enver, Kemere gelıyor. Bayan ülfetten -.o- çe ı mesı ıste yor 
min üzerinde yapılan ar'."flırmalar, pliln- para istiyorsa da vermiyor. Kocasından Londra, 17 (Hususi) - Belçika kralı n 1 
ları üzerıode yapılan ıncelemeler so- bir emanet getirdığı takdirde mevcut Bukinghamda şerefine verilen ziyafet es-
nunda, (26.00) metre uzunluğund.a bir yirmi yedi lirayı vereceğini söylıyor. ı na>ında söylediği nutukta bilhassa ,u Pario, 1 7 (M.H) - ela Republique• ,tAhrik ediyor. 
varyant guzergô.hı tesbit edilmiş.tir. Ve 1 I.şte 

0 
zaman Enver tekrar Kadırin 1 noktalan tebarüz ettirmiştir: !gazeteoi cPierre Dominique> in Fransız BiR HARP OLABILIRDt 

bu varyant güz_ergfilı'."m meylı, (300 . yanına gelerek vaziyeti anlatıyor, bu i clnsanlığın aaadetioi temin edecek '5:'1'.iye muahedesi. hakkı.nda bir m~~ale· ----------
nısıf kuturlu munhanüerıy. le beraber) 1 d 

1 
.k .. birden ülfetin yan l k b 1 rın mill·y t .. k 1 d l ımı netretmektedır. Pıerre Domınıque Me>eleyi izam ettiğim oöylenm .. iı. 

(
b . d 

23 
... · 

1 

e a L ıst ına ge ere aşa ı c ve rcJım avga arın an ... . .. d b , .~ . . 
ın e ) ten .fazla ,d•g.ıldır~ paraları alıyorlar. j uzak kalacakları pek tabiidir. Belçika.! mezkur muahedeye karşı ılk ı:"n eo en !urkiyerun teşkil ettiği miaal ııözilmiizilıı. 
Bu varyant guzergahı uzerınde (1020) Ü . • . milll müdafaasında Ingüterenin daima. jcephe almıı ve bu muahedenın Franta- onündedir ve bu misal gayet a··'-tır hat-

! 
. . .. Envere ver en para yırmı dokuz lira- · d kın ""'" ' metre uzun ugunda bır (yenı tunel) var- b 

1 1 
ı .. ah . , . .•. 

1 
nın menfaatlerıne ne ka ar ay oldu- ti.. bir aralık Suriye hududunda oeferber-

dır ı dır. Enver u para arı a dıktan sonra, muz eretıru temın ettıgınden meauttur. • .. dd"t d f 1 • b 1 t • l • .. d . , ,._, . . . . . . gunu mutea ı e o. ar 19 a e mege ça- ık hareketleri başlamııtı. Türkler b "raz 
B tla b b d .. d . .. kaşla goz arasın a sır olmuştur . ı Mıllı h ....... mıyetımızı lngılterenın yardı- . 1 1 ı u varyan era er, or uncu sı- 1 . h k ., . . ' ışmıştır. daha aıırı hareket etmiş olaalardı. F ran .. 

nıf bir ıs· tasyon bı·nası, bı' r umumi !1e)• Nöbetçi sulh ceza mahkemesine geti- mıyle. da a _uvvetle. koruyacab-u:. Hıçbır BAŞLICA MESUL " k 1 1 1 sanın hiçbir zaman arzu etmediği. bir har· 
ve Aydın ıs' tasyonunda beton arme hır" rilen Enver, hazır'ıktaki ifadesinin taz- Belçı a ı nı:ı terenın yardımını unut-. ba, fikri sorulmadan, ve Franaaz mebg.. 
geçldin inşast düşünülmüş ve ,rnukavc- yika nıüstcnit old unu söylemiş, ınah- maz.> . Muharrir, bu yuıa1nda, muahedenin aan meclisini.n tasdikine iktiran etmeden 
leleri bunlara göre yapılmıştır. 1 keme suçlunun tevkifine karar vermiş- 1 Londra. 1. 7 

(ö.R) - Belçıka kralı akdinde başlıca mesul olarak Blum ka- ve aırf bu muahedenin müdafaası içia 
Sözü geçen varyant güzergahı ile tü- tır. Leopold Cuıld-HaU da Londrada Lord 1 binesinin hariciye müsteşarı M. Vlenot- girmiı olacak ve Fransrz askerlerinin ı.., 
1' . I b. Mayoru tarafından kabul edilmi1tir. .. .. V b , ne ının ve yo cu ınası ile umumi helıl L d M k l L yu goruyor. c u mumaileyhi mcclısle runı akıtmak lazım~elecekti.> 

"d· 1 af h or ayor ra a ondra halkının Bel- . . . o 
ve geçı ın - te gr attı.nın tesis bede- Bir kızın idJı'ası ik .11 . h kk d k" . . ııstıpre etmeden bu muahedeyı hazıda- KATLiAM IODIALARI 
U poz ameliyatı üc t · h , . la ak U ı ç a mı etı a ın a ı derın dostluk h.io- 1 ki . h d" • re t arıJ o r _ mıı o ma a ıt a.m e ıyor. 

müteahhidine mUnak•o• tenzı' la'tı harı"ç . .. . .. 1 ıini temin etmi1tir. Kral buna mukabele MISIRDA OLDUaU GIBt M h . b d - E lk K ki dınd d t 1 u arrır un an oonra Şamldar111 
olarak (500.061) !ıraya 'Lale ed·ı . t" vve ı gun ırya çe a a on or ederek cLondra aiteainin ve bütün va-

. uı · 1 ınış ır. ya.şlannda bulunan bir Rum kızı iddia abd 1 fah h . flmdiden birçok hlldiseler çıkardıldarıni 
Bu ışler - poza geçit verilmesi şart iv- ,__ _ .. t d k k d. inin t aş annın re " akkında temennı- Muharrir. F ransanın Suriyedeki men· ve bir Hıristiyan katliamına ba··'adılda-

l ~ 1 ma ..... uına muracaa e ere en ıs 1 •• bild" . 1 a· ı k .• .. e - geçon ağusto•tan itibaren 700 gün- T vfk Ş d M B n 
0 

erını ırmıı ve ng ızce 0 ara ooy-ıfaatlerine işaret ettikten ıonra bu men· nm yazıyor ve diyor ki: 
de tamamianmLŞ olacaktır. ı e L ' a a~, uammer, a a ve .er lenen bu ıözler harat'etlo alkışlanmııhr. 'faatlerin korunabilmeai. için Fransanın cBunların, biz daha Suriyede llten TU~ 

Bu da cümhuriyet nalıamızın halkın ınan adındakı ~ençle~ tar~ından ığfal 1 Bunda~ ~onra kral Leopold Cuild -!Suriye üzerinde. lngilterenin Mısırda le- kubulmakta olduğunu dütünelim ve aya-
~uz_ur ve refahına memleketin iktısadt 1 edılerek klrl_et.ıldığını. iddia _etml§tir. 1 Hallun. ~uyuk. aalonun~a ~r~fine _veril~n. ıis etmiı olduğu haklara mii}abih baldar ~mızı çektikten ıonra vaziyetin ne f8-

ınkışafına matuf yiikseke eserlerinden Bay Alyotının nezdınde hızmetçı bu- 600 kışilik zıyafete gıtmıştır. Zıyafetın 1 muhafaza etmek zaruretinde olduğunu kil alaca~nı bir tasavvur edelim. fr&nM 
yet- bir yenlsidır. ı hınan Kıryakıçe, daha evvel bunlardan , •onuna doğru Lord-Mayor ıöz alarak de- beyan ediyor. ananavi rolünü terkettikten sonra (ki bu 

Baha ile tanışmış ve hıldise günü vali- miştir ki: cAsırlardanberi milletlerimiz SURiYE PETROLl..ARI rol müslümanlık dostluğu ile telif edil· 

. heri ciddi ve esaslı bir tamir görmemiş, 
pek ziyade bozulmuş olan kısımlarının 
tahkimi ile iktifa olunmuştur. 

Filhakika; Ingilizler tarafından 

Romanyada 
Siyasi buhran 

• BAŞT ARAF! BIRtNCI SAHiFEDE 
MUHALiFLERiN PROTESTOSU 

Muhalif mebualar. meclisin bu içtima
ln.a İ$tirak etmemişler ve be,inci denei. 
lçtimaiyeyi kanunu esasiyeye muhalif bu
larak proteatoda bulunmuşlardır. 

iNTiHABA T VAZiYETi 

Ş h • . [ ' desınin evine giderken Salhane tram· ı' ar. asınd.ak:i münasebetler sıkı ve samimi- k b 1 e ır ış erı meai a i olmıyan birşey değildir) Hı-
vay cadde~inde Baba ile karşılaşmıştır. :•r. iki memleket arasındaki ticaretin Muharrir cBiz kendi kendimizi kov- ristiyanlar başka bir himaye arayacaklu-

~AŞTARAfl BiRiNCi SAHiFEDE- Baha bir taksi tutarak Kıryakiçe ile elçika. ve. lngiltere için en büyük bir. duk> dedikten ve bugÜn Fransanın Su- dır. Bu takdirde Italyanın namzetllğlnl 
celı olabılmesı için her türlü fedakarlık birlıkte giderlerken, bu yolculuga Tev-1 e.he~.ıyetı vardır. Beynelmilel ticarc-

1 
riye hükümetinin arzusuna t.lbi olduğu- ortaya koyaca;?ını anlamak için kıihin 

yapılacaktır. l !ık Şad M O da .. ı tın ınkışafına mani olan gÜmrük m:.ni· nu ve fakat bu hülı:ümetin hüsnü niye 1 S . • an. uammer ve sınan ı~- ala k ld ıl , - o mıya IÜzum yoktur. Bu ise. F raruıı: • 
~rgı sara.yı inşasına vaktinde başla-, tırak etmiştir. Kemerde Hılal fabrikası bil rının a ır ~a~ hakkı~daki mü.teka-1 tinden emin olmadığını beyandan eon- Suriye muahedesinin bilmecburiye ec-

nabılmesı ıçın yakınıLı keşfi yapılacak- arka.sınd Balı lıkl da b ~ ' . arzuları da ikı mılletı daha zıyade ra şu misalleri vermektedir: nebilerin müdahalesini intaç etti!:; ma• 
tır Reis, k d Ank d •. a çe er arasın u ş bırleştirmekted . 1 •· . ın ya m a araya gi ecegı genç tarafından kirletildiğini ıddıa eden Kr ır.• . . cŞam hiikümeti Suriye petrollarına nuını ifade eder. Velhasıl Türlı:ler San· 
ve alakadar vek.illetlerle belediye ve fu- Kıryak· . nl k bas d "ki al Leopold fu cevabı vermıştırı müteallik müzakerata girişmekten içti· cağa ve ltalyanlar da memleketı"n we-' 

· 1 . h kk ıçenın meı e et Lı.nesın e ı «L d . . k b . .• . . . .. .. . . . • " ar ış erı a ıoda temaslarda buluna- d k . on ra aıteaıne a ul edıldıgımden nap etmıştır. Şam hukumetı bır Surıye kala k '"d h ı 
O to t af d d ı n ısmına mu a a e edeceklerdir.• 

c ğ "'ğ ·ı . . r ar ın an yapılan ınuayenesın- o ayı m d s· . d"' h . ' a t o renı ınıştu·. . . .. j . eau um. ıtenız tgcr er ııte· bankaıı kurulmaıı projesini reddctmi"tir. 
KORDON OTOBüSLERI de ıddıanın dogru olmadığma daır ra- den zıyade dünyanın endişelerine ma- 1 Şam hükumeti alevileri chtenildig'. "i-

por ·1m. . k l k ı • ı • 
.~erı . ıştır. .es 0 ma tadır. lngiherenjn dünya işle-· 1 bi yontulmaeı mümkün olan mükellefler· 

Hava kahramanları 
Bükreı, 1 7 (A.A) - Kabine teşkili 

hmuaunda imkansızlık içinde kalan B. Beledıye reisi, belediyenin işlettiği 
T k kordon otobüslerinden korna ve kla'ksi-

Nobetçı sufü ceza mahkemesine tev- ~ınde ve bilhassa ekonomik mahiyetteki den• gayri bir tekilde telakki etmekten 
dı edılen sutluların sorguları yapılınış- ıılerde hususi bir mesuliyeti vardır. Bu 1 istinkaf ediyor ve Dü ıı · d b ı 
tır k ile 1 rz erı e, un ar 

Kaptovn, 17 ( ö.R) - Tayyareci Scol 
üe mlss Beatty'yi kabul için muazzam 
bir halk yığını tayyare meydanı etrafı
nı kaplamıştı. Bu seyahatte Londra
Kap rekorundan başka Londra - Kahi
re hava seyahatinde de yeni bir rekor 
tesis edilmiş ve seyahat müddeti on blr 
saat beş dakıkaya indirilmiştir. Londra 
Johanesburg hava seyahatlnln müddeU 
ise 52 saat 56 dakikadan kırk saat U 
dakikaya indirilmiş bulunmaktadır. 

atares o önümüzdeki umumi intihabat 
için B. Va.ide Voivode"un partisinin ve yon gibı gürültü çıkaran aletleri kal
lorga b d f dırmıştLr. Ayni usul son zamanlarda gru unun yar tmını temine muva • 
fak olmuştur. Bu suretle yeni grubun Roma ve Berlinde de tatbik edümiş ve 
reylerin yüzde kırkını idare eden parti- kazaların yüzde altmış nisbetinde eksü-

.. d 5 O dıği görülmuş" tür. ye yuz e prim vadeden intihabat ka-
nununun bu priminden istifade etmek Yapılan tetkiklere göre Klaksiyon ve 
için lazım olan rey adedini elde etmesi kornaların kalkması alakadar otobüs 
hemen hemen muhakkaktır. şoförlerini daha dıkkatlı hareket etme-

SON HAL ÇARESi ğe sevkettiği gibi halkı da dikkat ve ba
------- sirete sevketınektedir. 

Bükreş, 17 (ö.R) _ B. Tataresko Yakında halkın treluvarlar haricinde 
kralı ziyaret ederek kabinesinin daha ge- yürümesi menedilecektir. 

niı bir eaaa üzerinde teşkili teıebbüsünün BIR YENILIK 
diğer partilerin müzaherette buJunma
malan yüzünden alı:im kaldığını bildir
miş:tir. Bununla beraber B. Tatareılco 

Rumen cephesi nasyonall3t teş.ellt.i.lü ile 
ve B. Yorga partisiyle intihabatta müş
terek liste teıkili için anlaşmııtır. Kral 
B_. Tatare.lc.oya liberal partisine menaup 
bır kabine te~kili. vazifesini. vermiştir. 
Dahili d.. · · .. . ye, en ustrı ve zıra..at nazırlart de· 
Vt~ektir. D ,,, __ _ 

eve eti satıyorlarmış 

Belediye ıki günden beri cidden isa
betlı bir kararla yenilik diyebıleceğııniz 
bır usul ıttıhaz etmiştır. Şimdıye kadar 
belediye elektrik şebekesinin harekele 
getirilmesi ve söndilrülmesi memurlar 
<ielaletiyle yapılıyordu. Iki günden beri 
bu iş belediyeye 15000 liraya mal olan 
otomatik saatlerle yapılınaktadır. 

Şehir tenviratınt yapan elektrikler 
ııecenin saat bir buçuğuna kadar yan
makla ve o saatte kendiliğinden ııön
mektedır. Sabahları amelenin işe gitme 
saati olan saat beşte tekrar yanarak al
tıya kadar faaliyet göstermektedir. 

Bll suretle cereyanı kesen ve ver en 
memurların uykuda kalması, geç kal
ması gibı usulsüzlüklere yer verılmiye

• .• • . ~Ü onom · meoeleler ise beynelmilel bü- I başlannt kaldırmış olmlllaydılar, ayni 
Muştekının kuvvetli iddiasına karşı 1 n. meselelerın menşeldlr.Siyasl mesele- gözle görmekte tereddüt etmiyecekti. 

suçlular hlldiseyi inkar etm"ışlerdir. er ınsanlığın bazı kısımlarını alilkadr et- Muha · k 1 · d d" ,_. . . rrır ma a eıın e ıyor 1a: 
Hakım suçluların serbest bırakılma- j ~e bıle. ekonomik hayatın tanzimi bütün SANCAK ışı 

!arına, evrakın iddia makamına tevdii- ınsaolıgı alakadar eden ve i1te halli me-
ne karar vermiştir. · l ••leoiyle karıılaıbğımız dava bu ekono- c .•• Fakat, daha fenası var. -M. Vie-

Henüz on altı ve on sekiz yaşlarında :~ d;va_dır. ~unu halletmelı: için ekono-1 not" nun dahil bulunduğu hükümetin pro-
bulunan bu delikanlılar serbest bırakıl- 1. ealitelerı laylk veçhlle hissetmek ieoi aancak meselesi dolayuiyle, Türlı:iye 

ı ıcap eder 1 T · 1 • · 1 ·ı d dıklarından memnun olarak mahkeme · ngı ız ımparator ugu ınsan ır-ı ı e aramız a bir ihtilafa sebebiyet verdi. 
korıdorunda birbirlerinin boyunlarına 1 kının ° kadar mühim bir kısmıdır ki in- Türklerin Şamlılo.rın eline teslim edildi
sarılmışlar hat•• ' 1 • d ö ! sanlık mukadderatının kendi mukadde- ğini gören Türkiye. açıktan açığa ite mü-

' "' sevmç erın en g zya.şı ratına b "! ld • --L • k · 1 dah dökm~lerdir. 1 a., ' o ugunu ....._ ıy! ta dır . ale etti. Fakat alevilerin, Dürzilerin 
eder.• 1 b"lh H · · 1 bal" ve ı usa ırıatıyan arın ı ne ola.-

Tunu sta karışıklıklar ca~ünkü muahede bizim askeri, bahri 

Fransız mümessili 

mail ve iktıaadi mcnfaadcri.mizi ihmal 
etmekle kalmayıp ekalliyetler hakkında 
az ve Hıristiyanlar hakkında hiçbir te
minat vazetrnernekle daha fenaıını ya· 
pıyor. yani ecnebilerin müdahaleaini 

Gödence cinayeti 
Urlanın Gödence köyünde ortağı bu

lunan Bn. Meleği öldürmekten spçl u 
ve mevkuf ayni köyden Emine hakkın
da nalcıs üzerine yapılmakta olan du
ruşma neticele~tir. Evvelce on bet 
sen ağır hapse mabkfun edilen bayuı 
Eminenin cezasını azaltıcı aebepler na
zarı dikkate alınarak cezası on seneye 
indirilmiştir. 

çalışan 
halkı teskine 

bir nutuk söyledi 
~unus,. 17 (Ö.R) - ı;'r~nsrz umwnl I hi~de umumi bir çalkanma hareketine 

mumessılı bay Guıl.lon aşagıdaki beya-

1 
ıştırak arzularını göstermiş oluyorlar .• 

natta bulu~muştur : Umumi menfaat namına halkın vaziyeti 
Azılı katil 

c - Parısten henüz dönın~ken Tu-, leemmlil edeceğini ümit ederim. Kısır 
nus kan.unu ~s'.'"'i partisinın işçileri 20 bir çalkantıdan çıkacak tehlikelere işa
son teşrın tarihınde umwnt greve davet ret eylerim. Makul d~ünen ahalinin 
ettiğini öğreniyorum. Bu parti böylece aklı selimine itimat ederim. Ve sük.lnet 
şimdiki vaziyelte bilhassa tehlıkeli bir içinde meşru emellerinin tahakkukuna 
kaynaşma mesuliyetini üzerine almq çalışan ahali üe kendüerine geniş bir 
oluyor. Tunwıta bu mahlyett.e bir hare- el uzatmamıza ve hareketlerinin netl-

. 

Kararı tefhim eden ha-
kimi tabancayla vurdu 

Son günlerde beledıye doktorlarının 
Yaptıkları tetkiklere göre cihazı hazmi
ye hastalığının artt•,iı görülmüştür. Bu
na sebep, belediye hududuna cıvar olan 
:Yerlerde deve ve hastalıklı hayvan kes
ınek suretiyle bunların şehir halkına 
sarfedilmesidır. 

Beled. ıye, şehir halkına hastalıklı hay
van l 

cektir. --= - - keti muhik gösterecek hiç bir ıey yolc- eesi hakkında ihtarda .bulunmamrza Nevyorlı:. 17 ( Radyo) - Bugün !tlkim Manfield, eorarengi>: bir c4n117cte 
kurban ııiden Bn.Hellida haklı:ındalı:i lı:ararın tefhimini mütea.lı:ip .,.ç111 Routta 
tarafından mahkeme oalonunda tabanca kurtunuyle öldüriilmüttür. Mat.ı .. 

olduğu üzere Hellidanın ölümüyle ıuçlu olan Rozetta bu cinayetle alakada< 
olmadığını iddia ediyordu. Nereden tedarik etı.iiii aolaııdamıyan tabancaaını 

çıkararak. karann tefhimini müteakip üç defa atet etmit ve hi.kiın Manfieldl 
öldürmüıtür. 

c •yle deve etı yedırilmemesini te-
n" Q için bu sabada bazt tedbirler almış 
~~ bütün 1>-'~ dıye zabıta teşkilatını bu 
ış "- mllcadeleye ıııemur etmıştır. Ka
çı,lı; etle!' derhal muayene edıleeelı:tir. 

N İyazi hk • [Jı tur ve bunu her hangi bir şekilde izah rağmen çalkantıda israr edenler ara-
. ~Q Um O . U e~mek milmkUn değüdir. Şu halde gre- sında bir fark gözeteceğim. Hük!imetin 

. Devletin şa!Wyetı manevıyesıru tah-
1 
vı tahrik edenlerin siyasi ınahiyette bir bir itaatsızlılc işareti olarak tel!lı:ki et

kirden suçlu Nıyazı '.. ağırcezada hır se, , harekete giriştiklerini itiraf etmeleri tiği bu mahiyette bir harekete filen ve
ne. yedı ay ve on gun hapse mahkllın icap eder. Bunlar Fu ve Cezayir hi- ya pasif bir şekilde ış· tirak edecek lan-
edılmı.;tıt 1 dis ı · · il . , k 

0 
· · e erını ves e eııere Fr~nsı aley- !ara brıı bütün cezalar mubddel'Cllr.• 
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Parasız evlilere müjde! .. Buğday ·piyasası sağlamdır - Pamuk 
piyasasında hiç bir değişiklik yoktur 
Zeytinyağı piyasasında istikrar vardır. incir fi~tlerinde 

küçük bir tenezzül kaydedilmiştir. Uzüm 

Geçirjlen kara günler müstakbel yuva 
saadetinin en emim garantisidirler 

piyasasında salah kaydedilmektedir Hayatla müşterek mücadele ayrılmamak üzere birleş-
son ekonomi haftamızı teşkil eden da ati için iyi u:i·t~::·~slenmesine sa- ğun 46-52 arasında fiatlerle satıldığı an- medir. Karısını nıes' ut etmek için insan güçlükleri yener 

10 • 16/11/937 tarihleri içinde şehrimiz ik olmakta bulunnmştur. laşılmıştır. • Bir delikanlı, sevdiği kızla evlenebil-ı lur. Hayatımda en iyi günlerim, evimize ı ber mücadele .. Ayrılmamak üzere birleş.. 
ticaret ve zahire borsası tarafından neş- Bugün için piyasa sağlam ve alıcılar Geçen senenin bu haftasında akala bi- mek için ne kadar para yedirmelidir? gelecek misafir dostlarımızı ağırlamak medir. 
redilm'" olan gündelik borsa muameltı- da mUbayna knbiliueti müsahede edil- rinci nevi pamuklar 52, yerli birinciler B ·· ı b" 1 k" b" k ı 1 · • _, k 1 1 C k • v l J 

~ J , ~ l u oy e ır sua ı ırço genç er ev- ıçın az paramız.ıa çarşıya çı ıp ne er a a- e ı nogan ev en ,· 
tını m:ı .. 'ir bUltenlere !!Öre borsada mu- mektedir. 46-47 ve yerli birinciler vadeli olarak ı d ·· k d" k dil - ~ h 1 dııt.ımız günlerdir 

""" ~ 1 k e.rune en once .onu en ı en erıne cagımızı esap a o , · LOS ANJELOS 14 (ö.R) _ Ceki Ko-
amele görmüş olan ticaret eşyasının cin- BAKLA: 46,25-47 kuruş arasında satı ma ta idi. ve yüz.lerce defa sonuuşlardır. Fakat Si- EDDt KANTON UN F!KRl 

ı p k · n hafta içinde de ğan'ın adı hiç şüphesiz henüz. hantırlar· al, mikdarı ve hafta içindeki asgari ve amu pıyasası so . nemanın bugün çok meşhur ve zengin - Karımı kaynanamdan istemeğe git-
lzamı fiatleri ~öyle 'hüllis'a' olunabilir : Borsa neşriyatından icma\en hafta sa-1 geçen haftaki vazlyetl~ı aynen.~uhafaza yıldızları Ceyms Kanyey, Eddi Kanter, tiğim zaman b~ param yoktu. Bir lokan- dadır. Şarl Şaplenin keşfettiği bu kUçük 

Hafta satışları : 1ışı olarak yukarıya kaydettiğimiz 8665' etmiş fiatlerde yeni _hır tenez.ıul vakJ ol- Joe Brovn, Varner Bokster evlenirler- tada garsondum. Arasıra da burada şar- ve, Kid filminin bu unutulmaz kahra· 
Cinsi mikdarı Az Çok çuval baklanın 1646 çuvalının hazır , ve: mamıştır. Ancak pıy,a.sanın. karar_s~Iı~h 

1 
ken hiç ~ böy1c düşünmemişler, böyle kı söyliyordum. Kaynanama kendimi şık manı şimdi 22 yaşındadır. Seneler ne ka· 

Çuval . . j 7019 çuvalının da vadeli olarak satıldığı ~lerin inkişafına mfinı te§kıl etmiştir. bir ,suali kendilerine sormamışlardır.On- bir lokantanın sahibi diye tanıttım. Ev- dar da çabuk geçiyor ... (Ceki) üç sene 
M. Bug~day 394.7 5.1875 6 875 Borsa ncsrlyalının tetkikinde~ anlaşıl-ı 1hracatçılar mübayaa hususunda '.kuv- 1 t ı.t l'k . b' h ld 1 dik unl k süren nişanlılık hayatından sonra .sev-. · l l ar amaınen m~ e ı sız ır a e ve se- en · ten sonra kar a üç sene te bir 

1 
nih 

M. Arpa 6793 3.875 4 ?5 mıc;tır vetli bir iştiha göstermemekte o up her :f 1 t • . d 'k I . 1 d' d d d k lki d ğu ld diği Betti i e · ayet evlenmiştir. Betti, ,- ,. · k a e ıçın e ı en ev enmış er ır. o a a yaşa ı . · e çocu muz o u. 
M. Bakl:ı .S665 4.0625 4.25 .Hazır mallar 4,125-4 vadeliler •isc 4,25-ı ihtimal Karşısında ihtiyatlı hare el el- VARNER BOKSTER DlYOR Kt Onlan beslemek için çok uğraştım. Çok beyaz perdenin çok iyi tanıdığı sevimli 
Mısır darı 90 4 25 4 ?5 4,0625 kuru" arasında muamele. görmüş- m·ış olmak için piyasayı yakından ve _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sanatk!r France.! Deon'dan başkası de--. .... " sıkıntı çektim. Karımın bana karşı aşkı 
Fasulya 28 8.00 8,00 tür. . ' alaka ile takip :ederek dizi ~iktar İ§ yap - Karı ile koca arasındaki bağlılığı benim onu mesut etmek hakkındaki ar- ğildlr. Ancak Ceki Koğan evlenirken ka• 
Nohut 101 5,25 5.75 Bundan bir hafla evvel borsada kilosu 1 maktadırlar. P-iyasanın halı hazır vazi- an k mü t rek bir tehlike veya müşte- zum ve nihayet üzerimde olan büyük rısına bir tek şart koşmuştur. O da sine-
Susam 76 16.50 16,75 4,25-4 kuruştan 673 çuval S\ra malı ve 1 yetinden aliikadarlann islidlal ey~~di~i l re~abir dü~:ana karşı mücadele kuvvet- mesuliyet nihayet bize bugünkü refahlı ma hayatından vazgeçmek .. 
Muh pamuk (B) 1320 34.25 42.00 . 4,75 kunı§tan 4 çuval tohu,ınluk bakla ı m~a fi~tlerin bu.ndan .fazla tenezzul et- lendirir Sefaletten büyük düşman olur vaziyetimizi temin ettL Müthiş bir yangın 
M. Palamut (ken. 1241 G50.00 ~10. 1 ki ceman 713 çuval bakla alınıp satılmış-. mıyeceğı merkezınd~;r. rau? Sefaletle mücadele için kan koca JOE BROVN'UN SöZLERt SAN FRANSlSKO 13 (R.S) _ Dlin 
K T. Badem (ki 13018 13,75 16.00 tır. · PAMUK ÇEKIRDE ;ne kadar miittehit hareket ederlerse ara- - Ben evlendiğim zaman adeta bir alqam Çinliler mahallesi olan Friks ma· 
Iç tatlı badem 3099 81.00 82.00 1936 senesi lkinciteşrininin bµ haftası _ Ianndaki bağ da o nisbelte kuvvetlenir. kapitalist idim. DUşilniln bir kerre. Sev- hallesi müthiş bir yangın felaketi geçir... 
lç acı badem 2147 52.00 52.00 içinde ise borsada 24 çuval baklanın 4,75 Hafta satışı olarak yuka:ıda v~~relle- Mazide çekmiş oldukları acılar, geçirmiş diğirn kızı yanıma getirmek için gönder- miştir. Yangın bir kereste deposundan 
Razakı üzUm 150 26,00 27,00 kuruş fiatle satıldığı anlaş~~mşlı:· . diğiıniz 9~4 ton ~amuk çek~:ldegı~~ 824 l oldukJarı kara glinler bir yuvanın müs- .diğim yol parasından sonra cebimde on çıkmıştır. Evvela yanındaki evlere, son-
Siyah Uzüm 8 12.50 12.50 Bakla ihracatçılarının mustehlik ~ıya-1 tonu alelade nevıden ~lup 1 osu '.0 - takbel saadetinin en emin garantisidir. dolarım kalm~tı. Bu para düğün masrafı ra bütün sokağa ve nihayet tekmil ına-
Sıra :ı:eytinyalı 70000 29.00 35.001 salar fiat kabiliyetine göre teklif ettıl.de- ı 2,85 ve 100 tonu enğın mal olup kılosu 'B karımla evlendiğiın zaman iki gün- ve bal ayı için kafi değildi. Kan koca ha- halleye sirayet etmiştir. BilyUk bir kor· 
Yekdn 3947 ! ri fiatın daha fazla ilerlemesi imkansız- l 1,75 kuruştan satılmıştır. 

1 
~ a~:·açbm. tici gündür ağzıma bir lokma yatta parasız kaldılar mı her ikisi de baş kuya dil§en halk panik halinde kaçıştık .. 

Muh. incir 3427 3.50 13.00 t lığı tamamiyle anlaşılmış olduğunda.n Geçen hafta 1276lton ::.m~~.;:~uk ekmek girmeın~crti. başa verip para bulmak hususunda çok ları için yeti§en itfaiyenin serbestçe ha-
M. çekirdek. Uı.üm 6035 8.00 18,751 işler son hafta içinde hayli kuvvetlenm~ çekirdeği ayni bu hafta ı gı ı., - CEYMS KANYEY NE DtYOR? mükemmel planlar hazırlıyabilir. Bana reketine mAni olmuşlardır. Itfaiye yan· 

Haftalık borsa muamelelerini borsa 1 ve muhtelif mahallerden yüklenme şartı 2,85 kuruş araııında fiatlarla satılmış ve - - - - - - - - - - inanınız... Bir erkek, sıkıntı zamanların- gını söndürmek için bUtün gece uğraş· 
neşriyatı üzerinden bu . suretle topla- ile alivre ve ~ususi şartlı ~ua":elel~r ~.e .geçen s~ncnin bu haftasında 2•90:-2~~ _ Genç evlilerin paraya değil, cesa- da karısından gördüğü candan müzahe- mıitır. Felaketin önü ancak sabahleyin 
dıktan sonra meıkUr tıcaret eşyasının ı olmuştur. Pıyasada tereffu alametı g~ kuru~ fıatla 693 ton pamuk çekırdegı ı-ete ve cürete ihtiyaçları vardır. İnsan, reti ve teselliyi aslA unutamaz. Aşk ve alınmıştır. Facianın acıklı blançosu şu· 
nevi ü:ı:erlnden haftalık sat1Ş mikdarla- rülınekle beraber bugünkü fialerle mu- muamelesi olmuştur. . J karısını ve aşıkını mesut etm"ek emeli ile saadet bir kulübede, lilks bir otel odasın- dur : Yirmi kişi diri diri yanmış ve yüz 
riyl~ fiatlerlnl geçen hafta ve geçen se-

1 
tebaki b~kla ~tokl~r~nın Um'.l~n el~en .. Pamuk çekirdeği üzer~e son hafta bütUn gUçlUkleri yener. Ve muvaffak o-, dan daha çok kuvvetle beslenir. Bera- otuz ev kUl olmuştur. 

nenın bu hafta.tı muameleleriyle muka- 1 çıkarılabıleceğı Umıdı kuvvetlıdır .• P!ya- ıçınde de oldukça kuvvet ı nıuameleler 1 ............ ••• •••••••••o••••••••H••••••••·•• ................................................................................... .. 
Ye.seli olarak ~ağıya dercediyor ve heı: Isa sağlam, alıcılar iştihalıdır. olm\lŞ ve fiatlerde geçen haftaki vaziyet tahhdır. Elleme maUar 6.00 10.50 son haftanın en son günlerine ait olan 
nıaddenin haftalık piyasa vaziyeti hak-1 KUMDARI: bu hafta da aynen devam etmiştir. Pi- ZEYTINY ACI Paçal mallar 5.50 6.875 ilzUm fiatlerini rakkamfa aşağıda ifade 
kında allk.adarlan nezdinde icra etti- yasa sağlam ve oldukça kuvvetli alıcı-ı Hurda mallar 3.50 4.50 ediyoruz : 
ğimit :tahkikat neticesi elde ettiğimiz l Hafta içinde az iş olmuş ise ~e fiatler tar da mevcuttur. Son hafta satışı yukarıda arzolundu- Bundan bir hafta evvel borsada sa- 9/11/937 
nıalumalt da ayrıca kayıt ve işaret ey-. geçen haftaQınkinin aynıdır. Eyi mallar PALAl'vtUT J:.'11 fü:ere vadeli olmak üzere sıra mal- tılmı.ş olan 3793 çuval incirin nevi üze-I 7 12.00 12.50 
Iiyoruz. 1 fazla rağbet görmçkte ic:e de, piyasada lardan 29 .... 35 kuruş arasında fiatler ile ı:-lnden fiatleri ise sil:ı:me mallar 9 • 16, 18 12. 75 13,00 

BUODAY 1 mevcudu yoktur. Son halta içinde borsada satıldığı bor yetmiş bin kilodan ibarettir. Geçen haf- ellemeler 6 - 10,75, paçal mallar 6 - 8,5 9 13.25 13.75 14.00 14.50 
' 

15/11/1937 
12.50 13.00 
13.50 13.75 

MJSIRDARI: sa neşriyatında görülen palamutların ne• ta yine ayni suretle borsada 29·31,5 ku- ve hurda incirler ise dört kuruştu. 10 15.50 16.00 15.75 16,25 
Borsa ne4riyatının tetkiki neticesinde vi ve miktar ve fiatleri şöyledir. ıTUŞ arasında :fiatlerle doksan bin kilo Geçen senenin bu haftası ise süzme 11 17,00 18,50 17,25 18.75 

son 
1

hafta lçlnde borsada satıl~ olan Yerli ihtiyaçları karşılamak üzere mu.ı Nevi Mikdarı Az ~ok zeytinyağı ~atışı olmuş ve geçen sene- mallar 13 - 15, ellemeler 8 - J..2.5, paçal-112 19,00 20,00 19,25 20,25 
butdaylann nevl üzerinden ml1cdar' ve amele zahireci esnafa münhasır kalmak· Kental 1 nln bu haftası isinde borsada muamele lar 7 - 9, natureller 6,5 ve hurda incir- üzüm ihracatının 15/ 11/937 den ili· 
ftatlerlnin betveçhl lti şekilde olduğu! tadır. Fiatler müstakardır. Mal az.dır. Ttmak mallar 307 505 510 cı0lınamı§h· Zeytinyağı piyasası etrafın- lcr ise 4 S kuruştan ınuamele görmü~- haren kontrole tabi tutulmu,ş olması 
anlaşılmı.~tır. Fiat vaziyeti geçen haftakinin aynidiı-. Kaba mallar 867 385 420 da icra ettiğimiz tahkikat neticesinden, lerdi. hasebiyle borsaca tip slandard üzerin· 
~evi Mikdan Az çok FASULYE: Kaba engin mallar 67 350 350 ihracat için henüz kuvvetli işlere giri- Son hafta incir piyasasında geçen den tespit edilmiş olan 16/11/937 ta· 

Çuval Yekuu l24l '1 şilmcmekle beraber dahil için yapılan haftaya nisbetle fevkalAde bir hal gö- rlhli fiatler ise şunlardır : 
Yumuşak mallar 341 5.75 6.00 Ekser muameleler perakende olarak Geçen hafta ise borsada kentali 510, mübayaatm hazır olmasına rağmen bor- rülmemiş, yalnı7. fiatlerde kalitelerin Numara Orta fiat 
Sert .mallar 409 5.875 6.785 borsa haricinde cereyan etmekte oldu- kuruştan 197 kental tonak mal palan,ut · sada t:ereyan etmediği ve binaenaleyh icap ettirdiği küçük bir tenezzül hisse- 7 12.50 
karışık mallar 2816 5,625 6.0625 ğundan borsa kayıtlarına müsteniden pi- ve keza kentali 39~15 kuruş arasm- lbu 1hlısus etrafında borsa neşriyatından dilmiştir. Esasen incir işlerinin aşağı 8 13,25 
tngin mallar 291 5.1875 5.1875 ' yasa hakkında bir fikir yürütülememek- da fiatlerle 585 kental fina mal palamut' malômat edinilmesi imklnsızlığı anla- yukarı arkası alınmış gibi olduğundan 9 14 
Yeklln ~947 ı ıe beraber mevsim icabı fazlaca mal sa-ı ki ce~an 782 kental muhtelif palamut 1 şılıtiışt1r. . . fiatlerin bundan böyle istikrar göster- 10 15.50 

Bundan bir hafta evvel borsada yine , tıldığı ve eyi malların 11-12 kur\J.Şa ka- satıldıgı anlaşılnHştır. . 1 Beş asıllı sıra ·rnallarıru 16/11/1937 miyeceği tabil tellkkl edilmektedir. Pi- 11 18.50 
tnuhteliI nevilerden 5.407 çuval buğday dar mi.işleri bulduğu anlaşılmıştır. Piya- Geçen !enenin bu tarihlerindeki pa- ! deki fiati 31,5 kuruş olduğu öğrenilmiş- yasa durgunluğunu muhafaza eLmek- 12 23 .ismen 
5'~7~ ile · 6,9375 ku'ruş arasında fiatler 

1 
sa vaziyetinde geçen haftaya nisbetle te-1 lamut salışları o zamana ait borsa. neş· 4 

tir. tcdir. Şu vaziyete nazaran 12/11/937 tarl· 
Ue satılmış ~ geçen senenin bu sırala- t halii! yoktur. riyatından alınarak aynen aşağıya nak- ! Gerek hazır ve .gerek vadeli olarak ÇEKIRDEKSIZ ÜZÜM hinde teessüs eden piyasa 16/11/937 ak-
tuıda ·borsada 8967 çuval muhtelif buğ-ı NQHUT: }edilmiştir , , piyasada oldukça kuvvetli işler cereyan Borsa neşriyatı muhteviyatına göre şamına kadar ayni seviyeyi muhafaza 
dayın 4,5 - 6,75 kuruş arasında satıldı- . Nevi az çok etmekte olup 1iaUe.rde iştikra~ göriil- mevsim başından son tarihe kadar bor- etmiş ve geçen haftaya nisbetle de bir 
iı o zamana alt borsa bültenlerinin mü-

1 
Piyasa seyri tabiisinde cereyan ı;tınek- Kental mektedir. . sada 135807 çuval ve 197 torba muhte- misil fa:z:la muamele olmuştur. 

tallasmdan anlaşılmıştır. j te mübayaat yerli ihtiyaçlar için yapıl- Tırnak mallar 625 400 , 475 RAZAKI VE SIYAH lif çekirdeksiz fü:Um satılm~tır, 1936 'Ozüm piyasasında geçen haftaya na-
Buğday piyasası son hafta içinde bi- maktadır. Fiatler malın irilik ve pişkin- 1 Tırnak engin mallar 25 450 450 tl'ZOMLEij mahsulünün geçen senenin bu tarihine znran bu hafta meşhut olan salahın 

l'~ durgunlqır gibi olmuş ise de fiat- I liğine göre 5-7 kuruş arasında tehalüf Kaba mallar 615 260 385, .. kadar ki satış mikdarı ise 334425 çuval müstehlik piyasalarla olan ticari müna-
lerde geçen haftaya nazaran şayanı ka- 1 etmektedir. Bugün için en kuvvetli müş- Röföz mallaı· 149 250 270 , Heç i~i ;neve ait mu;Jmeleler dahil ,ve 1804 torba olarak he.sap edilmişti. sebatın gün geçtikçe kuvvetlenmesin· 
l'~t bir değişiklik olmamıştır. Piyaıo;ada: t~r1leri leblebiciler teşkil etm~ktedir. Yekun 1414 içindir. iş az, fiatler n~mlaldir. Son hafta içinde borsada 6035 çuval den ileri geldiği söylenmekte ve bundan 
g?riilen bu durgunlaşma keyfiyeti son' Fiatler geçen haftakinin aynidir. Mevsi'm ilerledikçe palaınut işleri de INCIR çekirdeksiz Uztim satılmıştır. Geçen sonra piyasada daha müsait vaziyetler 
&~nlerde fazla mal arzından ve un fabj SUSAM= · · tedricen fnzlalaşmağa başlamıştır. He-. haftaki satış yekiinu 3869 ve geçen se- Mdis olacağı ümit edilmektedir. 
l"ıkacıları elinde şimdilik kafi mikdarda 1 nüz ihracata kuvvetle başlanmamış ol- Borsa neşriyatına göre son hafta için- nenin bu 1,}aftasına ait satış mikdarı da Geçen senenin bu haf tasında borsaca 
;tok bulunmamasından ileri geldiği söy-' Piyasaya arzedilen malla kiiınilen masına r:ığmen bu seneki reko1tenin de borsada satılmış olan incirlerin gün- 7945 çuval olarak toplanmıştı. tespit edilrnlş olan üzUm fiatleri ise 'l 
~niyor. ruüşteri bulmaktadır. Susam işleri de azlığı karşısında alıcılar · ihtiyatli ha-' delik itibariyle mikdar ve fialleri şöy- Son hafta içinde borsada gündelik ve sekiz numaralarda bu sene lehine 

Bununla beraber piyasa sağlam \'e fi-
1 
dahile münhaı:ır kalmakta ·ve yağ islih- reket lüzumunu hisı1etmekte ôkiukların- ~ foô.ir · : ' · · itibariyle yapılm!§ olan çekirdeksiz 0.25 - 0,75 kuruş arasında bir tenez7.ül 

lltler İstikrar arzelmektedir. 1 sal için helvacılar tarafından mübayaa dan işlerin yakın 1.aınanlarda fökişaf 
1 
Tarih• • Mikdarı çuval Az çok üzüm satışlarının mikdar ve fiatleri ve diğer numaralarda 0.5 ile 2. 75 ku-

.ARPA 1 edilmektedir. Geçen hafla fiatleri bu edeceği anla ·ılıyor. Bugün için fiatler 10/11/ 937 35 5.75 6,00 aşağıda gösterilmektedir : ruş arasında bir tereffü arzetmektedir. 
1 haftakinin aynidir. Ancak geçen sene bu sağlamdır. · 1 ıı c < • 649 5.50 13,00 Tarihi Çuval az çok Netice itibariyle üzüm işleri son 

.Son hafta içinde borsada cereyan et- sıralarda susam fiatleri .15-13 kuru~ ara- KABUKLU VE lÇ TATLl 12 c c 49 9.00 10.50 10/11/937 20'l:l 10.00 17.50 hafta içinde geçen ve daha evvelki haf-
~~ olan arpa muamelelerinin aşağıda- 1 smda temevvüç etmekte idi. VE ACI BADEMLER : :13 < c 2521 ·i,00 15.50 11 c c 1006 10.50 1i.00 1 talara nisbetle daha iştahlı olarak ce-
~Şekilde olduğu borsa neşriyatının! PAMUK: 15 < c 35 6.00 6.00 12 c c 1260 8.00 17.00 reyan etmiş ve fiatlerde küçük ilerleme-
~ sn~inden anla~ılmıştır : 1 -- Yukarıda mi.ilalaa edilmiş olacağı 16 c c 138 3.50 8.00 13 c c 719 12.125 17.00 ler hasıl olmuştur. Şu sıralarda yılbaşı 
!! e\ri Mikdarı Az çok 1 Borsa neşriyatının tetkiki neticesin-' üz.ere hafta içinde bu mevad üzerine -ol- YekOn 3427 15 c < 372 11,75 18,75 yortuları münasebetiyle yeni ve kuv-
eyaı; nıallar hazır 1723 4.00 4,25 de son hafta içinde borsada satılan pa- dukça kuvvetli sayılactık işler olmuştur. Bu suretle mevsim başından işbu neş- 16 c c 605 11.00 18.50 vetli siparişler yapılması ihtimali kuv-

Ç « < Hususi 2010 4.00 4,00 
1 
muklarm nevi, miktar, satış şekli ve fiat- Ayni zamanda piyasaya arzedilen mal- riyatımız tarihine- kadar borsada satıl- Yekun 6035 vctli olduğundan fiatlerin ge1ecek haf-

\' lllor ınallar hazır 3060 3,875 4.00 
1 
}erinin herveçhi fıti şekilde bulunduğu lar da hemen müşteri bulmaktadır. Fi- ınış olan incir mikdarının 1H695 çuva- Çekirdeksiz üı.üm piyasasının son talar içinde biraz daha ilerlemesi ve da-

~un 6793 1 anlaşılmıştır: atlere şimdilik elverişli nazariyle ba- la baliğ olduğu borsa neşriyatında gö- haftaya ait vaziyeti hakkında edindiği- ha kuV\'etli işler olması ümitleri de var-
"'d Undan evvelki hafta içinde ise bor-' Nevi Mikdarı az çok kılmakta ise de stokların günden güne rülmektedir. miz malumatı aynen kaydediyoruz : dır. 
- ll k"J j fia 

1 
ı osu 4.2:5 - 4.125 kuruş arasında! bıılya aza.iması karşısında fiatlerin terakkiye Geçen hnfta borsada 3793 ve geçen 5 - 11 - 937 tarihinde teessüs edip bir Hültısa üzüm piyasası bu hafta iç·n-

ru t er]t' 115& çuval beyaz ve 3,3125 ku- : Akala birinci mal ha. 142 ı.40.00 42.00 meyil göstereceği tabii telakki edilmek- senenin bu haftasında ise 944 çuval hafta evvelki bu sahi!elerimiz.de işa- de normal \'atiyele yaklaşır gibi ol-
~u~tıın 150 çuval çakır k i cenıan 1308 l c < c vadeli 200 40,00 42,00 le ve bu münasebetle bir çok satıcılar 1 muhtelif incir muamelesi olmuştu. 1936 retlemiş olduğumuz fiatler 9 - 11 - 937 muştur denilebilir. 
~.,,.,, i ~rpa satışı yapılmış ve bir sene 

1 
Akala ikinci hazır 6 38,00 38.00 mallarını satışa nnetmemektedirler.· senesinde incir mnhsulilnün borsada sa- tarihine kadar devam etmiş ve 10/ 11/937 Jnhisar idaresi ve üzüm kurumu da 

trıal~ kı bu hafta içinde de muhtelif 

1 

Yerli birinci hazır 22 34,25 34,25 Geçen hafta badem üzerine ınuamc- tışına başlandığı tarihten 16 - 11 - 936 de 7, 8, 9 numaralarda 0.25 santımlik bu hafta piyasadan mal satın almışlar-
~lı ardan 4763 çuval arpa 2,625 ile 4 c c vadeli 875 34,50 35,75 le cereyan etmemişti. Geçen senenin 

1 
akşamına kadarki satış yekônu ise bir tereffü hasıl olmuştur. 11/ 11 1937 dır. 

b\U~~. arasında fiatlerle muamele gör- c < eski sa. 75 37,25 37.50 bu haftasında ise tatlı badem içleri 90- 17097 çuvala baliğ olduğu anlaşılmıstır. de ise 8 ve 9 numaralar 0.25 santimlik UMUMl PIYASA VAZiYETi 
.\r u. 1 Yekun 1320 91 acı badem içleri de 73 - 75 kuruş Son hafta içinde borsaca yapılmış bir tereffü hasıl olmuştur. 11/ 11 1937 Geçen haftaya nisbetle umumi vazı. 

~l'et~ların son haftaya ait piyasa va- Geçen hafta ise ayni nevilerden ve yi-
1 
arasında satıldığına göre fiatlerin bu olan incir sat!§lannın tasnifine göre İn· de bilumum numaralarda yeni ve 0.25 

1 
yette salAh asarı müşahede edilmiştir. 

~lf\.1 ~tış noktasından geçen haftadan ne ayni şekillerle 3796 balya pamuk ve sene geçen seneye nisbetle biraz aşağı cirlerln nevi üzerinden fiat vaziyetleri santimlik daha bir tereffü kaydedilmiş- ! Muamelat normal bir şekilde cereyan 
~fta etlı olmakla beraber !iatler bir 34-42 kuruş arasında muhtelif fiatlerle bir vaziyet arzeymekte olduğu mey- şöyledir : tir. Hafta sonuna kadar ayni seviyede I etmiştir. Her cıns eşya fiatlerinde istık-
'1ıe1ı elrVelki eviyesinde kalmış yalnız 1 satılmış ve bir sene evvelki bu hafta i- dandadır. Nevi Az çok kalm1Ştır. Haf talık fiat temewücatının I rar görUlmüştür. 

•rın gösterdi~i i üha fiat hususu~- çinde borsada 2058 balya muhtelif pamu- Şimdilik piyasa sağlam ve alıcılar if- Silı.me mallar 8.50 13.00 daha bariz anlaşılması icin geçen ve ABQl SOKULLU 



SAYFA: 8 

Yazın insan 
kolay ıkla 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

a 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmtuına · 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Deposu Suluha.n civ:ırı Nu. 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

Balıkyağıoın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin ba, '"lllahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa şimikman süziilmü!} 

saheser bir ~erbettir. 

Eczacı Kemal Aktaş bu yağı başka hiçbir yere vermemiştir ve 
vermiyecektir. 

0-=-----~tmr.;---~ ... s:asr.m:ı-=:•• 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

aglam Zaı·i 
VE C ZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W/R(t.IM SATIŞ YERLERi fr/J'/J'/M 
Birinci Kordonda 186 numarada 

• ŞARK HALI T. A. Ş 
• 

YENi AS!R -. 
IZMIR BtRINCt iCRA ME- 1 

MURLUCUNDAN : 
Bayan Cenapın Emlfık ve Eytam 

bankasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği 1z
mirdc Göztepe Dani bey sokağında 
15/17 numaralı tapu kaydına göre 
sağı Hatice ve İbrahim, solu ve ar-
kası müfrezünminh arsa, önü Da
nişbey yolu ile çevrili haneye kapı
dan girilince bir sofa üzerinde sağ-
da il.i solda bir oda, soldan bir mer
divenle yukarı çıkıldıkta bir se.ndık 

odası ve bunun altında bir mutbak 
ve sofadan arka tarafa çıkılır bir 
kapı, alt katta iki odası ve sokağa 
çıkılır yandan bir kapısı vardır. Ve 
önü demir parmaklıkla çcvrilnıit ve 
1500 lira kıymetinde o!an ·bu evin 
geçen sene yapılan gatı ı 2280 sa
yılı kanuna göre geri bırnkıldığı 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERtNE KATRAN HAKKI 

EVSIMLIK HAVADiS: 

' ' ' • • 

EKREM 

Önümüzde kış mevsimi var, düşüncemiz nedir? .• Yağmurdan ve güneften formasi bozulmaz ve 
rengi solmıyacak bir şapka almakdeğil mi? Evet.. 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 
meycana getirdiği, 

STETSON 
-GRAFT PENN 

KENSINGTON 
halde birinci sene taksit borcu mu- , 
ayyen vadesinde ödenmediğinden ı 
bu hüküm ortadan kalkarak evin 

1 

yeniden mülkiyeti açık arttırma su-1 
1 

VALRIDGE 

RITTEN HOUSE ·~ ....... 
retiyle ve 844 numaralı Emlik ve 
Eytam bankası kanunu mucibince: 
bir defaya mahsus olmak farliyle 
arttırması 20/12/937 pazartesi gü-
nü saat on dörtte icra dairemiz için
de yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 

Markalı şapkalar bunları temin eder . • 
sıze 

SATIŞ MAHALLERi : bafhca tuhafiye ma§azalarında arayınız ... 

cmı .. m:::IZlll'Sll ................................................. ... 

Bu arttırma neticesinde sabf be- ~KR:iur"!'hıkl!l't:l,.,..Bl;jiog;:ırwı:ıazıı:4,~B~ur~. unPEE!1141!11hll!llaıl!!:t•al~ık
deli her ne olursa olsun borcun 

ları mütehassısı Sıhhat ve güzellik ödenmesi ta&ihi 2280 numaralı ka-
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
aonrnya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak e:t çok a:-t
tıranın üzerine ihalc3i yanılacaktır .. 
Satı!} 844 numaralı Emlak ve Ey
tam bankruiı kanunu hü1,ümler!ne 
göre yap mca§'ından ikinci arttırma 

yoktur. Sab§ ~in para ile olun 
müı;teriden yt ınız yüzde iki buçuk 
delliiliye masrafı alınır. 

1 f p:>te!c sahibi nlac.aklılarla dit;.cr 
I alakada:-lann ve irtifak hal® 

Doktor Operatör 

ami u a~çı 
Mu:ıyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
sahit>lerinin ·gayri menkul üzerin.
deki haklarım husu&iY c faiz ''c ~~·~liE::El!5&1ai::3~m3!:riRICll'~ 
masrafa dair olan iddialarım işb;,ı O• H k'"' • 
ilen tarihinden itibaren yirmi gji\\ 1 ş e 1 mı 

i_çinde evraln müsbiteleriyle birJik- ~~ u 11 a ~ te memuriyetimize bildirmeleri İaq> 
eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince 

1 

acı 
güzel dişlerle 

güzel dişler de 

malum olmadıkça paylqmadan ha
riç kalırlar. 30.11.937 tarihin~en 
itibaren §8.rlname her kese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir ban-
ka itibar mektubu ve 37 /1199 dos
ya numaraaiyle İzmir birinci icra 
memurluiuna müracaatleri ilin 
olunur. 285 

(2056) 
21:7\Wttt*'tl 

tZMIR BELEDtYESINDEN : 
İtfaiye garajında bulunan hurda 

43 dı§ 46 iç otomobil lastiği ile 480 
adet bo§ benzin tenekesi 19/11/937 
cuma günü ıaat l&da pazarlık ıure
tiyle satılacağından taliplerin o gün 
ve saatte encümene gelmeleri. 

4046 (2059) 

tZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

lzmirde Kuru yemi§çilerde yirmi 
iki numarada aşçı Hasan Basrinin 
karısı 1hsan akıl hastalığına müpte
la olduğundan hacredilerek kocası 

Hasan Basrinin v~si tayin edildiği 
ilan olunur. 

4044 (2058) 

tZMtR BtRtNCt HUKUK DA
iRESiNDEN: 

Gümrük idaresi tarafından müd
deialeyhlerden Şinasi Remzi ve Şarl 
Balador şirketi aleyhlerine alacak 
davasının cereyan eden muhakeme-
sinde müddeialeyhlerden Remzi na
mına gönderilen davetiye varaka
sında ikametg&.hının beliniz kal
masından dolayı davacı vekilinin 
talebi ile Remzi hakkında ilanen 
tebligat icrasına karar verilmi§ olup 
bu baptaki muhakemesi de 13/12/ 
937 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat ona talik edildiği ve tebliğ 
olunacak evrakın bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine talik kılın
dığından yukarıda tayin edilen gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği 
takdirde gıyap kararı çıkarılacağı 

lüzumuna mütedair davetname teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiy~t Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 ·İnci mad-
deleri mucibince ilin olunur. 

4043 (2057) 

1-IORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

ıokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 -12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

tZMIR BtRlNCl tCRA ME
MURLU~UNDAN : 

Ahmet Çavuı ve Lütfiyenin Em
lal: ve Eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya ipo
tek eylediği lzmirde Tepecikte Li.
le sokağında 8,10 numaralı evin 
kapısından girilince dar ve uzun bir 
sofa üzerinde sağda üç oda, ıolda 
sokağa nazır bir oda badehu ikinci 
katın merdiven ve ittisalinde kömür
lük ile mutbak arasında merdivenle 
çıkıldıkta bir sandık odası, arkada 
bir mi!~dar avlu ve hela, merdiven
le üst kata çıkıldıkta bir sofa, sağ
da üç oda, solda caddeye nazır bir 
oda arkaya doğru gene bir oda ve 
bu odanın yanında taraçaya giden 
merdiven ve ikinci katta sokağa na
zrr bir balkonu olan 3500 lira kıy
metli bu evin geçen sene yapılan 
satışı 2280 sayılı kanuna göre geri 
bırakıldığı halde birinci sene taksit 
borcu ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak evin yeniden mül
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mah-
sus olmak ıartiyle arttırması 20/ 
12/937 pazartesi günü saat 14.30 
da İcra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Sağlam ve 
Sağlam ve 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Sazan en üatad doktorların bile ıebep menteini bula· 
madıkları bir haıtalığm, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıfhr. 
Günde üç dela diılerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di9lerinizi koruyabilininiz 

DAIMON 

No. 2262 TRiO No. 2262 
D A t M O N Bu fener yirminci asrin elektrik devrinin bir be.: 

rikasıdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayars~: 
altmıf metre gösterir ve geceleri bu fener le beş yüz metre da , 
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere. 
nin hariçten anla,ılmaması için ziyanın yalnız hedefe verilt12esı 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. .. 

UMUM DEPOLARI : bmirde Suluhan dv rı No. 28/9 tıu• 
nü Öz ödemİflİ .. latanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı· 

Bu arttırma neticesinde ıatıı be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması haıebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
branın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Sah§ 844 numaralı Emlik ve Ey- ki müıbiteleriyle birlikte memuriye
tam bankası kanunu hükümlerine timize bildirmeleri icap eder. Zayi . 

- ekteb1J1 göre yapılacağından ikinci arttırma Akai halde hakları tapu ıicilince 
yoktur. Satış pefin para ile olup malum olmadıkça paylaşmadan ha
mütteriden yalnız yüzde iki buçuk riç kalırlar. 30/11 /937 tarihinden 
dellaliye masrafı alınır. itibaren prtname her keae açıktır .. 

İpotek sahibi alacakblarla diğer Talip olanların yüzde yedi buçuk 
alikadarlarm ve irtifak hakki sahip- teminat akçesi veya milli bir banka 
lerinin gayri menkul üzerindeki hak- itibar mektubu ve 37/1083 dosya 
lannı huıuıiyle faiz ve murafa da- numaraaiyle birinci icra memurluğu
İr olan iddialarını iıbu ilin tarihin- na müracaatleri ilin olunur. 184. 
den itibaren yirmi rün lcinde ena- (2055) 

Karııyaka Ankara llk rn del" 
den 934 enesinde aldığım. ı_eh~ cfl" 
namemi kaybettim. Y enisını e. ;,jl' 
ğımdan eskisinin hükmü o1J11B-
nı ilan ederim. 

Kar§ıyaka Süleymaniye ~~ 
kak numara 29 Kazun oS 

NECMETftN ,.d\) 
4045 (2\P" 



la SON TEŞRiN PERŞEMBE 931 
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OEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b.H. 

HA.MBURG 
DEUTSCHE LEVANTE • LINIE 

HAMBURG, A. G. 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

HERCULF.S vapuru 13/11/937 de 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 

BREMEN hareket edecektir. 
ATHEN motöril 15 ikinci ~rinde STELLA vapuru 22/11/937 de bek-

beklenlyor. Rotterdam, Hamburg ve leniyor. Burgas, Varna ve Köstence 
Bremen için yük alacaktır. için yUk atacaktır. 

o c :o 

~---·-
.. - . ·. .· 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

,. 'iZ);+ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ml®S&j 1 
Y Al.OVA vapuru 22 lldocitep'inde VULCANUS vapuru 27/11/937 de 

bekleniyor. Bremen için yük alacakbr. Ro dam Amste d H b Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldıi BAY 
MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- tter • r am ve am urga ÖMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 

rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg hareket edecektir. halkına kendiıini ıevdinnittir. 
ve Bremcn için yük alacaktır. STELLA vapuru 11/12/ 937 de Rot- Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu-

MOREA vapuru bir birinci Ununda terdam, "A.msterdam ve Hamburga ha- lurlar. 
bekleniyor. Anvers ve Hamburg ll- reket edecektir. Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
rnanlarından yük çıkaracaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

AMERICAN EXPORT LINFS NORDLAND motörü 16/11/937 de . • , ____ a. _____________ , ____ _ 

The .Export Steamship .Corporatlon Gdynla. Dantziç, Stokholm, Isveç, Da-
EXTAVIA vapuru 12 ikinci teşrinde nimarka ve Baltık limanlarına hareket 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacak- edecektir. 
"ltr. ARAGON motörü 20/11/937 de Rot-

ExHIBITOR vapuru 18 lklnci teşrl.91-
d b kl i N k 

• . ilk 
1 

terdam ve Hamburga hareket edecek-e e en yor. evyor ıçm y a a-
taktır. tir. 

EXPRESS vapuru 29 ikinci teşrin- AASNE vapuru 2/12/937 de Roltcr
'cle bekleniyor. Nevyork için yük ala- dam, Hamburg, Gdinia, Dantzig, Da
caktır. nimarka, Isveç, Norveç ve Baltık li

OGONTZ vapuru 28 ikinci teşrinde manlarına hareket edecektir. 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUMAtN 

EXMOUTH vapuru 15 birinci k!l- ALBA JUL YA vapuru 1/12/937 de 
nunda bekleniyor. Nevyork için yUk Malla ve Marsilyaya hareket edecek-
alacaktır. tir. 

ARMEMENT H. SCULDT ZEGLUGA POLSKA S. A. 
HAMBURG LEW ANT motörü 11/11/937 de An- • 

ELISE molörU 15 ikinci teşrinde vers, Gdynia ve Dantzige hareket ede
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve cektlr. 
Bremen için yUk alncaktır. tlanlardaki hareket tarihleriyle nav-

SERVICE MARITIME ROUMAIN lunlardaki değişikliklerden nccnta me-
BUCARFSr suliyet kabul etmez. 

ARDEAL vapuru 26 ikincl teşrinde Daha fazla malömat için ikinci ko
l{csstence, Sulina, Galatz ve Galatz ak- donda FRATELLI SPERCO vapur acen
tnrnıası TUNA llman1arı içln yük ala- talığına müracaat edilmesi rica olu
caktır. 

bEN NORSKE MIDELHAVSLINJE 
OSLO 

BAALBEK motörll 12 ikinci teşrin
de bekleniyor. Beynıt, Hayfa, Dieppe 
Ve Norveç Umanları için yUk alacaktır. 

SAN JOSE motörU 6 birinci kAnun
aa bekleniyor. Dleppe, DUnlterk ve 
?-iorveç limanları için yUk nlacaktır. 

llAndııkl hareket tarihleriyle navlnn
lardnkl dcğişlkliklerdc:n acenta mcsuli
:Yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin
ci kordonda W. F. Henry Van Der Zee 
'& Co.n v. vapur acentalığına mUraca::ıt 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

--=sz aç s ±+•;ısı•• -

nur. 
Telefon : 4111/4142/4221/2663 

DOKTOR 
DAHlUYE MOTAHASSISI 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larım muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Olivi Ve Şiire. ----mıllml:l:WB B*HtF--IM-•4 

LıMITET 

Vapur acentası 
B[RJNCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'IT! 

Paris akültcsinden diplomalı 

. Diş tablplerl 
Memleket lıastanesl dış talnbl 

~I nzaf fer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
AlCERIAN vapuru 20 birinci tet· 

~lnd.e gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
"-<>ndra ve Hull için yük alacaktır. 
ile CtTY OF LANCASTER vapuru 1 S 
1 İnci teBrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~anda Londra ve Hull için yük ala
tıı.ktır. 

Hasta!armı her gün sabah 
saat dokuzdan başhyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

THE GENERAL STEAM Telefon : 3921 
@W.fi 'M39"'53R'I o 

.~ ....................................... n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikaıının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
lJMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirainiz 

ADRES: 

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

Sınger dikit makinalan kumpanya11 kartıainda 
-...:=:elefon: 2413 Poıta kutu&u : 234 IZMIR 

• 4 • - -· 

Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçİoğlu Hanı l:at}ısmda BaJdurak - limir 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her ~ns kömür perakende suretile rekabet kabul et
" mez fiatler rlnhilinde satılmaktadJr. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPİNYAN 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE aaatı alır, 

eırR Ev u E. 
saatı alan ne aldığını bıllr, 

çünkl eo senelik tecrübe gibi.bir 

garantiye mallktlr.7 

Modeller en son ve zarif şel<lldedlrJ 

,Satı• 41•PMu l BEANAAO A. ZAHAROF, izmlr, HUKOmet caddesi 30) -

Istanbul defterdarlığından: 
Galatada Gümrük kartııında rıhtım ve Kılıçali paf& ara&ında, 

her iki caddede yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı saha üze
l';ne inta edilmit olup evvelce tütün inhi&ar idaresince depo ola· 
rak kullanılan eski 3 yeni 187, 189, 191, Nu. h lclaliye lıanı na
roiylc anılan kirgir han ile altındaki 193, 195, 197 Nu. lı mağaza· 
lar paraaı pefİn ve ıırf nakit verilmek tartiyle altmıt bin lira mu
hammen bedel üzerinden kapalı zarf uıuliyle satılacaktır. latek
lilerin 4500 liralık muvakkat teminat akçesi makbuzlariyle tek
lifnamelerini 29-11-937 pazartesi günü aaat 14 de kadar Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon batkanhğma verme
leri ve aaat on bette de mektuplar açılırken komisyonda hazır 
bulunmaları. «M» «7631» 

14-18-22-26 (3988) 2030 

-:· ,: ..... ,..~ .. ........... ...~ .. ' . . . . :· ' .. 

Türkiy 
Kızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyuduy 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lımir ecnneıi TELEFON : 2067 

, ..... _ • 

TU.RIN 
TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, tra§ aabunu ve kremi ile gllıellik krom· 
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tııJar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemsiye mfiracaat edinlı. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34&5 

'\ ~· . 

~ · 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

61i1:&21i% 6 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

1 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - ıada temizliği - zarafet evıaf•nİ hep birden arz& 

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek ıonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımiz tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Omesra ticarethaneıi ittiıaUnde 



Sarı nehrin cenup sahilinde 
Çin ordusu dayanacak mı? 

..................................... Km .......... ... 

Çin seyyar kuvvetleri çete harbi 
yaparak Japonları şaşırtıyorlar 

En şiddetli muharebeler Nankine karşı yapılacak.. Çinin zayiatı 
seksen bini buldu. Hükümet merkezi Şansuya taşınacak 

Nankine karşı topların taarruz hareketleri .• 

Şanghay, 1 7 ( ö.R) Japonların 
Çinde giriştikleri hareketlerin başlangı· 
cındanberi yaptıkları taarruzların en tid
<lctlisini Nankine karşı yapacaklan anla
~ılmaktadır. Bunu karşılamak üzere Nan
kin şehrini himaye eden istihkamlar hattı 
takviye edilmektedir. Çinliler hükümet 
merkezlerini zaptetmek azminde olan Ja· 
ponların inatlı bir mukavemette bulun· 
mağa hazırlanıyorlar. 

Ecnebi eefarethaneler tebaalarının 

tahliyesi için tedbirler almaktadırlar. Fa· 
hat münakale vasıtalarının azlığı yüzün
'den bu tahliye işinde zorluklar ba§KÖs· 

termektedir. 

reti namına söz ııöyle.meğe salahiyettar 
bir zat Japonların Şanghaydaki beynel
milel imtiyazlı mıntakayı işgal etmek ta
savvurunda olmadıklarını beyan etmiş· 

tir. 
ÇiNiN ZA YIATI 

--------

fımade takviye kıtaatı tahşit etmişleıdiı. 

Japoh taarruzuna rağmen Çin kıtoı:ıtı 

Susskiangı daima ellerinde tutmaktadır-

lar. Çinlilerin Şansi bölgesinin şimalin· 
de ,.e doğu cenubunda arka arkaya '\'er· 

dikleri muharebeler Japonlnnn ileri ha
rekctll'.'ıini durdurmak hususunda çok 

Tokyo, 17 (ö.R) - Japon hariciye 
müessir olmuştur. 

nezaretinin salahiyettar mümessili Şang· ÇETE HARBi 
hay ecnebi imtiyazlı mıntakalarının i~· 

Çin kıtaatı çete harbı usulünü tatbik 
gal edileceği haberini tekzip etmiştir. 

Nankinin yakında Japonlar tarafından 
i~gali ihtimalinden bahseden diplomat sayesinde düşman kuvvetlerini imha et· 

Japonlaı. •y Şanghay mıntakasına mü
temadiyen yeni takviye kuvvetleri çıka
nyorlar. Bu cephedeki Japon ordusnun miştir. 

Nankin hükümetinin sukutu üzerine baş- mektedir. Bu kıtaatın Pekin • l langkov 

gösterebilecek karışıklıkların önünü nl- demiryolu üzerindeki düşman muvnsnla 
mnk ve yeni bir nizam kurmak Ü.zere I hatları~ı bozmak. i~in .:aptıklan §iddetli 
icap eden tcclbirlerin alınacağını söyle- lC§ebbusler son ıkı gun zarfında kanlı 

muharebelere müncer olmuştur. 

Çin seyyar kıtaatı dün sabah Tzosov 
Sunten şehirlerini ve Sangho demir)•olu 
köprüsünü geçerek <lü~mana mühim xa· 

mevcudu 250.000 tahmin edilmektedir. Japon diplomatı diğer taraftan Hindi 

yiat verdirrn~lerdir. 

Lord Halif aks Berlinde 
.. ........... ~IP!!~!lll .......... lillı:ııll .. l!ll!l .... llllSl:ıml~WWIBl~W&llliill .. liCl .... Bllllll~Wm•ır.m .. 1:1111111.1cg .. 

Göring tarafından karşılandı - Lord 
yarın Berlinden Münibe gidecektir 

Bugün Nöratla görüştü. Yarın Göring ve Mareşal Blombergle göriı• 
şecektir. Müstemlekeler meselesine temas edilmesi muhtemel .• 

Londra, 17 (ö.R) - Dün saat 14 te 
Londradan hnrekct eden Lord Halifaks 
bu sabah Bcrlıne varmıştır. Cuma gü
nü Be:rştcdgadende B. Hitlerlc yapa
cağı mUlfıkat esnasında aydınlatılabile-

cek meseleler hakkında önceden Bay 
Edenle görüşmüştü. Jngiliz meclis Lord 
reisi Be.rlinde general Göring tarn!ın-

dan karşılanmıştır. Alman hava nazırı 

lngiliz nazırımı hemen av S<'rgisini zi
yaret ettirmiştir. 

Berlinde bulunduğu müddet zarfında 
Lord Hcılifaks Alman harlciye naı.ırı B. 

Von Neurath ile hazırlayıcı görüşmeler
de bulunacak ve Fransa sefiri B. And
re François - Poncet'ye de lıir nezaket 
z.iyareti yapacaktır. 

Londra, 17 (ö.R) - cDaily Maib ga
zetesinin yazdığına göre Lord Halüak

sın Berlin ı;eyahati lngiliz hükümetinin 
eski Alman müstemlekelerinin iadesi 
hakkında Berlinle arlık müzakereye 

hazır olduğunu göstermektedir. Çünkü 
böyle olmadığı takdirde Lord Halifak· 
sın Berllnde ne iş görebileceği sorula
bilir. 

General Göring Leh diplomatı ile göriişıiyor 
Roma, 17 (Ö.R) - Berlinden bildiri- Ober - Salzbergde B. Hitlerle görüşecclc 

llyor : Lord Halifaksın Almanya ziya- ve yine Berline dönecektir. Bugün hıı• 
reli hakkında hazırlanmış resmi bir riciyc nazırı B. Ven Neurath ile nıti· 
program yoktur. Lordun Almanyada üç lakat etmiştir. Yarın general Göring ve 
gün kalacağı fahmin ediliyor. Lord Ha- mareşal Von Blomberg Jle de göriişe
lifnks yarın Berlinden Münibe giderek cektir. 

Fransız parlamentosunda 
1 

Hükümetten istizah takrirleri görü-
şülürken 18 mebus söz a~~caktır 

Paris, 17 (Ö.R) _ cOeuvre> gnzc- , -~. . . r:. , ~ şıl olacagı umıt edılme'ktedir. 
11 

tesinln bildirdiğine göre mebusan mec- · l '1 Sollar delegasyonu ordu, donanma.~· 
}isinde cuma günü başlıyacak olan hava kuvvetleri hakkında görüşm~ı.ıt· 
umumi filyasetc müteallik istizah tak- En nazik mesele mali vaziyete aitti~··: 
rirlerinin mUznkeresi esnasında muhte- Memurların vaziyetlerinin ıslahı ve ih 

lif partilerden on sekiz hatip söz ala
rak hükümetin vaziyet hakkında ne 
düşündüğünü istizah edeceklerdir. Bu 
hatipler Fransanın dahili ve harici em
niyetinden, sosyal kanunlardan ve fran
gın vaziyetinden bahsedeceklerdir. Baş
vekil bay Chautemps hlikümetin ken
disine verilmiş olan tam salahiyetleri 
nasıl kullandığını izah edecek ve mec
lisin itimadını yenilemesini istlyecektir. 
Eğer muhalif mebuslar sözü pek uuıt

m:Warsa bu neticenin cuma akşamı hfı- B. Şotan 

tiyar işçilere tekaüdiye bağlanması nıc-. : .. ı. 
selesi hakkında sosyalist ve koıniın.., 
lerin görüşleriyle hükümetin tasavvı.ıl" 
ları arasında oldukça farklar var~'i 
Muhtelif parlamenter müzakereler >Y 
netice verdiğinden bu hususta da bit 
anlaşmaya varılacağı ümit edilmelct~ 
dir. 

Yağmurlara rağmen Japon ordusunun Çini vasıtasiyle Fransanın Çine silah ve 
ileri hareketi yava~lamamı~tır. Suçeunun harp malzemesi vermesinin protesto edil
oarkında göller mıntakasında müthi~ bir diği habl'.'rini tekzip etmek istememi~tir. 
harp <levam etmektedir. Japon toplan Buna mukabil Tokyo Fransız mahfilleri 
Çang-F u mevkiini faııılaıHz dövmektedir- bu haberi tekzip etmekte ve Ton kin sa
l er. hilinin kar§ısındaki Haynan adasında 

Tokyo, 17 (ö.R) - Buraya gelen statükonun muhafazası için Japon hükü
haberlere göre bazı Çin mahfillerinde metinden F ransanın teminat almış bulun
hükümet merkezinin Nankindcn Şan-Su- duğunu bildirmektedir. 

General ·Franko diyor ki: 

cPopulaire> gazetesi de B. ChnuteJJll"' 
sın meclis tarafından verilen snlahb'ct• 
leri nasıl kullandığını izah etmesİJlil' 
normal olduğunu, bu suretle yarın lJılŞ' 
lıyacak geniş müzakerenin cuma SSI' 
bahı tekrar ele alınarak ancak coıll' 
akşamı neticeleneceğini yazmaktadır ... 
Ve gazete şunları ilave ediyor : 

B .. k 1 . . ··phell c u muna aşa arın netıcesı şı.ı 

ya nakli ihtimalinden ısrarla bahsedil- Hong-Kongtan Domei ajansına bildi
mektcdir. Esasen birçok nezaretlere ait rildiğine göre buraya sökük parçalar ha· 
daireler şimdiden bu şl'.'hre nakledilmi~ ]inde 50 tayyare gelmiş ve bir lngiliz 
bulunmaktadırlar. Mareşal Çang-Kay- nakliyat §irketinin vasıtalariylc Kantona 
Şckin askeri harekatın idaresine nefsini sevkedilmiştir. 

Nihai zaf eı·den sonra kuracağımız 
devlet hakiki demokrasi olacak (?) 

vakf etn'ick arzusiyle devlet reisliğini terk Beynelmilel kızıl haç teşkilatının tah
edeceği ve yerine kendisinin amca oğlu minlerine göre harbın başındanberi Çin· 
olan reis vekilinin geçecl'.'ği de söylen' liler 80.000 kurban '\"ermi~lerdir. 

Barselon, 17 (Ö.R) - Kortes mec
lisinin adi jçtima devresi açılmıştır. lç
titnada başv~kil bay Ncgrin ve dahiliye 
nazırı bay Zagoita hazır bulunmuşlar
dır. Başvekil bir nutuk söyliyerek ge
rek iç, gerekse dış bakımdan umumi 
vaziyeti jzah etmiştir. Bay Negrin as
keri vaziyetten de bahsetmiş ve umu
mi nizam ve asayiş hakkında izahat ver
miştir. 

mektedir. 

JAPONY ANIN HA ITI 
_HP,.REKETI 

Bcrlin, 17 (A.A) -Albay Takshi ga

ıetecılere beyanatta bulunarak Japonya· 
nın Çin - Japon ihtilafındaki hattı hare· 
ketini tasrih etmiştir. 

1 - Çinin bolşevizme karşı yapılan 
müdafoa hareketine iştiraki, 

2 - Çin ile Mançuko arasında mual. 

SEYYAR KUVVETLERiN 
AKINLARI 

Şanghay. 16 (A.A) - Çin kaynak-
!arından alınan malumata göre dün Ta· 
mingi booaltmış olan 29 uncu ordunun 
mukavemet merkezi şimdi Tsingfcng·
dir. 

Senlral Nevs ajansı Çin kıtaatının Sa
rı nehrin ~enup sahilini müdafaaya hazır
landıklarını bildirmektedir. 

lak bulunan meselelerin halli. 
3 J 1 Simangdan bildirildiğine göre bir Çin 

- aponya a eyhindeki hareketle-
taburu 15 - 16 gecesi Hopeideki Hau

rin kökünden sökülüp atılması, 

Muhtelif parlamento gruplarının mü
messilleri söz alarak bükümetc tam iş 
birlikleri hakkında jeminat vermişler
dir. Tehl"ke vaziyetine ait istisnai ted
birlerin devamına karar verilmiştir. 

Içtima neticesinde ncşredılen resmi 
notada başvekil bay N egrinin celsede 
hazır bulunduğu bilhassa kaydedilmek
tedir. Bu da hükümetin milli hakimi
yeti temsıl eden demokratik müessese
lere ne kadar saygı beslediğini göster
mektedir. Şimdiye kadar tehlike vazi

4 Ç. ·ı J tan Japon tnyyare meydanına hücum - ın 1 c aponyanın iktısadi sa-
hada ml'.'sai birliği yapmaları. t'derek altı tayyare, bin benzin fıçısı ve 

Bu noktalar sulh şartları değildir. Sulh 
§artları hakkında hali hazırda hiçbir ııey 
söylenl'.'mez. J aponyn bolşevizmle el ele 

yürüyen ve Japonya aleyhinde hissiyat 
besliyen bir Çin hükümeti ile anla§amaz. 
Üçüncü devletlerin Çan-Kay-Şek lehinde 
müdahalede bulunmaları mücadelenin 
uzayıp gitmesine sebebiyet verir. 
Japonya ecnebi devletlerin Çindeki me· 
nafiine riayet edecektir. Eğer Japonya 
Çini iktısaden istila edecek olursa bun
dan iki miJletin saadet ve refahından 
baoka bir netice hasıl olmaz. 

BiT ARAF MJNT AKALAR 

birçok bomba tahrip etmiştir. 

Çin seyyar kuvvetleri Pekin - Hankeu 
demiryolunun doğu tarafında büyük bir 

fnaliyet gösteriyorlar. Bu kuvvetler de- yetinin temdidi ilfın edilirken Kampa· 
miryoluna yalnız 15 kilometre mesafede nis hükümcti buna ne sebeple lüzum 

bulunan müteaddit mahalleri geri almı~- görüldüğünü izah etmezdi. Bu sebepler 
)ardır. aşikar olmakla beraber parlamentonun 

ÇINLILERIN MODAi:° AASI haklarına hürmet eden bay Negrin bun
ları izah etmek lüzumunu hissetmiştir. 

Nankin, 16 (A.A) - Çin ajansı bil- Beşvekilin ve dahiliye nazırının söyle-
diriyor: dikleri nutuklar çok dikkate değer kı· 
Şanghay - Hangsov demiryolu boyun- sımları ihtiva etmektedir. Bay Negrinin 

da iki mühim ıtrat~jik mevki olan Feng· nutkunda bilhassa nihat zafere itimadı
ain ile Kasanın istircladıodan sonra Çin nı bildiren fıkra ile mevcut vaziyetin 
lutaab ıiddetli bir müdafaa tqkil ve düı- lüzum gösterdiği §ckilde bir siyaset ta

T okyo, 17 .(A.A) - Hariciye neu- man lutaatına karıı mukabil taarruza ldbl a:unini ifade eden fıkra dlk'kat 

ını ve naStanane • wımızı ve ı;ıtoııuyvya uva• u a .......... ... 

GeneTal Franko cephede 1ıarekatı teftiş ediyor 

uyandırmıştır. Başvekil diğer taraftan, 1 muharebeye devam edeceğiz. Bundan 
asilerin memleketin meşru hükümetine sonra yeni kuracağımız devlet hakiki 
tam inkiyatları kaydını ihtiva etmiycn bir demokrasi olacaktır. Bütün vattııı-

hcr hangi tavassut tekliflerine hükümc- daşlar hUkümet.in idaresine iştir.ık cde
tin ka'i surette muhalefet edeceğini de ceklerdir. Sosyal bakımdan icap eden 
bildirmiştir. islahat yapılacaktır. Daha az zengin, fa-

Roma, 17 (Ö.R) - Salamankadan kat daha az fakir olacaktır. Nasyonalist 

bildiriliyor : Ecnebi matbuat mümessil- devlet kiliseyi himaye edecek ve zap

lerini kabul eden general Franko §U tedilmiş olan kilise emvalini iade edc-

beyanatta bulunmuştur : cektir. 
cNihat zaferi elde edinceye kadar Barselon, 17 (ö.R) - cKardion> In-

değildir. Halk cephesi ekseriyeti insicll' 
mını ve hükümet te bu ekseriyetle te' 

sanüdünü belirtmek üzere bir f ırS~~ 
beklemektedir.> Nihayet cEre Noı.ıvc 
le> gazetesi radikal • sosyalist başlı le;: 
binenin siyasetine müzaheret eden e 
seriyctin memlekette parlamento oloıı; 
ğundan daha bile kuvvetli o]duğı.ıfl 
kaydediyor. 

1 C)()" 
Faris, 17 (Ö.R) - Sollar de egn! ıİ' 

nu bugün toplanarak memurların vD 1 
yetlerinin Islahı hakkındaki taleple.~:. 
ve ihtiyar işçi)Pre bağlanacak teknllJi.İ' 
ye meselesini müzakere etmiştir. l Jl 

kümetin bu maksatla ve diğer tnJ11~!8jl1 
Faris beynelmilel sergisini temdit ıÇ ıı• 
parlame>ntodan ist.iycceği tahsisatıı 11

\. 

ha1iflerin şiddetle mukavemet edece 
leri tahmin olunuyor. 

-=---o- . 
111 • • 5el' ıYıacarıstanın sıyo .1 1>9>' 
Budapeşte, 17 (ö.R) - Başvcl<ı J{llıı• 

Daranyi ve hariciye nazırı bay pe lifi 
ya 22 sonteşrln cumartesi günii :ser • 

gidC'rek 26 da döneceklerdir. :Bı.ı sc)ııı' 
hat ıkı memleket arasında dostluğu~ ~ı· 

·cı ;> 

kişaf ına yarıyacaktır. Macar har; 11ıı· 
yas t n n Roma prolokoluna ve P,. ~ıJı' 
ya ile amimi dostluk esasına da1ıı 
ğı bildirilmektedir. ~ 

ıet 
tay1are gıliz vapuruna nasyonalist 

hUcum ettikleri bildiriliyor : , 
Londra, 17 (ö.R) - cKardion~ 1ı 

punına yapılnn tecavüz haberıP 1/IJ'ııt' 
suıtcfchhüm olduğu anlaşılıyor. ,_d 
kaptanı tecavüze uğramadığını, )J 

meçhul bir tayyare gördüği.inde~ıd;ıV 
ihimale karşı keyfiyeti telsizle bı 
iini h .. ber vermistir. 


