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SON 
AKIKA 

'' italvanın bu hareketi londrayı 

edecektir 
-

tedbirler almağa mecbur '' 
M0TTEFIKLERE YARDIM EDECEÖINI DAHA AÇIK SÖYLEDi 

SEYYAHLAR OTELLERE DEGiL1 llC""" .... ~~= 

kanları alkanlar içinde 
HA• 

PiSHANELERE GiDiYOR ••• 
IÖrmek istemiyenlerl 
t" Roma radyoıundan alınan bir haberde "mtlttefik

"fc ria Seliaije aıker çıkardıkları takdirde ltalyaaın 

BiR ALMAN. ASKERİ HEYETi ROMA YA HAREKET ETTi 

-~lıaıyaca;ı ve Balkanlarda daima bir sulh ve ıll· 
d 11llll eameıi için her fedakirlığı g6ze alacaiı bil

~r o! Balkaahların, Balkanları da alkanlara beyaya-
~rp faciaıının önüne geçmek için nasıl çalııbkları, 

•nlaıtıklan mal6m olduğuna göre, onların ra-
ıa .. _ tlokunulmadıkça Balkanlarda sulh ve sük4n hi~ 
· ~ boıulmıyacaktır. 

.__ ~· Romanın diplomat ve gazetecilerine batırlat
-.:rtz ki, eğer oalar samiai, ciddi ve hakiki surette ---·--~" ıalb ve auldin içinde yaıamasıaı iıtiyorlarıa, 
ilaaa l'I, llltfen, bir çok memleketlere haber vermeden, 

etmeden b.akın ve akın yapan kentli doıt ve 
ine yapmak zalıuaetini ihtiyar etıinler ..• 

SIRRI SANLI 

)az Frijidere, buza, van
töre lüzum kalmıyacak 

~-t •alludaa ziyade k:dini beğendirmeğe özenen 
d't~den bahsettirmek için kendini tepetaklak atlar· 
~ dea, kafa taııaıa belki muhteviyatile beraber, 

-ı.:-:~lla rıza ıöat:eren, tebdili cinıiyet etmeği de 
İ• ır pkacı arkadaıı•ız mutlaka bir ıazete çı· 
~karar vermiı olacak ki, mllıterileri11e beı kurut 
lal; Para verip bir gazete almaktan iıe iki ytiz lira 

~,._L'_•;dyo almalannı ve blltlln halterleri bu radyodan 
~t ~i tav.iye etmektedir. 

. "i •rderini, bu suretle korumak için bir tavsiyede 
J141,, ~•claa biz de okuyuculanmıza 200 lira verip bir 

lllaktansa, 011un ltereket versin "Kıaaca" olan 
~-.. tahai mmtUleri olabilirse okumalarıaı ve bu ıu· 
~ utucu, &ıiltiicB ve dondurucu pahalı aakiaayı 
l~'f. •azreçmelerini tavsiye edeceğiz. 

')•it 8 kraıarı okumağa sabar ve tahammül& olmıyan· 
~, •a1a:ı" ondaa bir iki cllmle işiterek yaz ortaıında 

ltör ihtiyacından da geri kalabilirler. 

illllljcleli [!] 
": cevabı intiıar etmeden okuyan bir arkadaıımız ..... ._ 

m-.: ...... -~ilteali, ıakıl ve Ak taı lara kendinin muhatap 
...._'it l~eze~ek arkadaı, onu kapalı ıurette olsun teıhir 
, '-ı"fc· •. •ıze ıtıcenmez mi? 
'ti U 1 bıze, ona iımi ile, cismi ile, adı ile saaı ile ve 

e 0 rtaya atmatlıjımız için kırıl•p kllaecektir. 
[!] 

4\tır 6aılı "Sabah Po•ta•r,.nrn po•talarrnr 
fafryac:alr aflr boılınolril oa•ıta•ı ..• 

"•ı....ı. Sabah Postası 
8 layfa olarak ve 90 para fiatla bir sabah 

tGat çılrac ... nı haber aldık. Bu razete ajır batlı· 
~ 2t •l'llaek l~n baıka gazetelerde çıkan halterleri 
l. 'l ._

1
•t aoara aeıretmeği prenıip ittihaz edecek· 

.._.. __ • •ıı ba11• alacak kariler de bu buu,ta •tar 
kimlere aablacıjı malim deiilclir. 1-S65 

"-"'il ..... ~~ ......................... . 

Kral ve Kraliçaları 
gangsterler çetesi 

kaltlırmaia memur Avrupa 

Din ilk defa kaçırılmak istenen Yugoılavya Ktıç&k kra
lı Piyerden aada Hollaadadaki Kraliçe Villıelmin ile Pren
ıeı ]oliyaaıa .ıe kaçırılmak iıteaUdiği Londracla11 bildiril· 
mektedir. lnfilizler bana Kral ve Kraliçeler kaldar•ağa 
me•ur Avrapa ganııterler çetesi demektedir. 

200, O Kişilik Yahudi Ordusu 
Loadra- Gazeteler bir Yahudi ordusu teıkili için mü· 

him bir pli n taazim edildiii•i yazıyorlar. 
Bu ordu mliıtakil bir surette Fransız ve lngiliz 

erdulan ile yan yana laarp edecektir. Londrada hesap edil· 
diğine göre bu yeni ordunun mevcudu iki yllz bin kiti ola
cakbr. Bu münaıebetle Avrupa ve Amerika Yahudileriaia 
IMı orduya dahil olmaları için allracaat ettikleri bildiriliyor • 

Bari Limanı 
Memnu Mıntıka ilin Edildi 

Roma - Son dakikada gelen bir habere 16re, ltalyanın 
Bari limanını memnu ve aıkeri mınbka illa edilmiftir. 

AMERiKA 
Japonyaya Meydan Okuyor 

Londra - B. Ruzvelt, Japonyaya hitaben ıanlan flyle· 
mittir: 

•Avrupa ve Hollandaya ae olursa olsaa Japoaya Fele· 
aeak Hindistaaını iıtiliya kalkıtırsa Amerikayı harp ballnde 
kartı11nda bulacaktır. 

~Makineye verilirken ı 
il••• - Roaanya Beaarab,a laaklaada 

doıtp glSrlt•elere baılamıfbr. 

Moakova ile 

Londra- Noneç ve Yu
ğosllvyadaki Alman ıeyyab
ları hadiseleri11den ders alan 
btitün Alman h&kümetleri, 
alelumum seyyahlar hakkın
da sıkı tedbirler almaia 
mocbur kal11111larchr. · Bazı 
yakın ıekirlerinde, 20 ıe
nedeuberi oraluda yerleımiı 
Almanları hudat harici et
meğe baılamıılardır. 

Berlin - Bir Alman aı

keri heyeti Romaya hare· 
ket etmiıtir. Bu haber lo
gıliz askeri mahfillerinde 
hayret uyandarmıttır 

Londra - Abloka Nazırı 
bay Gross dün akşam •Öy 
lediği çok mühim bır autu.
ta, ltalyanın takip eltıği ve 

edeceği ıiyasetiu aydıolan

maıını talep dmİftİr. 
Say Gro11 ezcümle ıöyJe 

demittir : 
Her ıeyi açık ıöyliyece · 

ğim. Bilyük Britanya ltalya· 
nın vaziyetinden daba açık 
bir ıurette haberdar edil
melidu. ltalya bitaraf mı? 
Bildirsin... Çllnkll yaptıiı 
ıeylerin ltir bitarafın yapa
cajı hareketlere biç te ya
kıımıyor. 

Hele Brenner millikatın
dan sonra, ltalyan razetele
rinin lngiltereye kartı aldık· 
lan vaziyet, bizi tedbir al
mağa sevkediyor. ltalyan 
gazetelerinİD yazıları lafil· 
tereye karıı bir .. kalem• 
ka(it hicu••n fibi tellkki 
etmekteyiz. Biz, daima her 
ıeyi açık a6yliyea bir mille
tiz. Karıımızdakilerin de Wy· 
le olmalannı dileriz. ltalya· 
ya ka111 hiçbir dlifmaabjı • 
mız yoktur. Hatti onunla iyi 
reçiamemizi isteriz. Fakat 
vaziyetini daha .. rih 
bir tekilde bildinia ki, biz 
de yapacaklanmm bilelim. 

itte ltalyaya •erecejlmiz 
naıihat: ltalya daima Wta· 
raf bir devlet sibi tellkki 
edilmeai11i iatene YDiyetial 
4ydıalaum. 

Londra - ltalay filoıaiıun 
maneYralan mllaaıebetiyle 
Araavudluja a6zde 35.000 
"ziraat iıçiıileri. yollamak· 
tadır. Londranın ıiyaıl ve 
ukert mahfilleri bu •aziye .. 

ti pık bsie•mem ~ktedir. 

Tiryeıtede pek bllyllk aıke
ri tedbirler ahnmaktadır. Bir 
tayyare filosunun da Flume
de tahdidinden bahsedilmek• 
tedir. Dijer taraftan Alman· 
yadan gelen buı haberlere 
pre Macaristan •• Y aso.
la• hududlan boyuada Al· 
manların mlllıim askeri tab· 
ıidatta bulundukları aalafıl· 
maktadır. Macarlar da ea• 
diıe içindedir. 

ltalyan filosunun manev· 
raları oa relince, Yugoslav 
mahfılterı pek o kadar "•• 
mimi bır doatlujun alemeti. 
diye ltalyan gemilerinia Yo 
gostav limanlarını ziyaretlere 
kallılm•sını temenni etmıyor· 
lar. 
Vaııgotoa - Amerika hal 

llınıu e ... ıer11i Skaaavya u 
kındı&udır. Hele Middic V cıl 
kumıudaıu bütlln Amerıka· 

ıııu ne a ~ıı bemea S&aadı
navyawan ıelıp orada yer
leımiflerdir. 

Buadaa dol•yı Alman1a
nıa Skaadinavya memleket
lerine kartı yapbiı hlcam 
Amerlkaaıa efkln umumiye· 
sinde pek feaa ıurette kar· 
ıılanmııbr. 

Daima pek ihti1atb d&na• 
aaa B. Ruzvelt dla akpm 
s6ylectiii bir natakta: 

..Salhaa kapııım apk bı
rakmak için dai•• barH 
hazır elmak llD•clır •• De-
miftir. 

Hariciye .uın ela: 
.. Hitler ıimdild laarbi ka

zanacak olarsa Amerika teli
likeye marm kalacakbr. J.m· 
ler Avrapacla kasara lll~
fak olarsa, cenubi '• orta 
,Amerika derbal tehliliell bir 
vasiyette balun•caltbr. 
..._ Oaa içiD A11ıedka .,.. 
m• mlttefiklerib tarafaıaa 
ıeçip onlann ıaferleriJ!ll ha
sırlam•i• baldDah. .kıniıti,. 

Şanlı 

- lki ılndeabe
ağında bulunmak· 

ta Y ••aı, HamidiJe, 
epe •e Zaferclea mi· 

kep filomuz baılba Baa
r1aaya aitmiftir. 
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.IFE 2 

• a... .. -ll Vekil ve Meb'us 
Tevkif Edildi 

Sırrı R ri'Bhiriiab~ı' .................. 
lstanbul - Zabıta, bir müddettenberi takip etmekte el· 

dui• mlhim bir teıebbiia hakkında deliller ele sreçirmiş, 
eski Vekillerden •e reçen Büyük Millet Meclisine müstakil 
eJarak Kocaelinden meb'us seçilmiş olan Sırrıyı nezaret al
tına almııtır. 

Bollan ada telaş ve 
metin beyannamesi ------- ...... ____ _ 

İsviçre hudu
dunda tahşidat 

Hidise hakkında Terilen tafsilata göre, bundan bir kaç 
ay e••el, yüksek makamlara ve hükumet ye hük6met er
kanına, hükumetin siyasetini buş, cahiline, manasız gibi 
kelime ve cftmlelerle gösteren yazıları muhteYİ, imzasız dak
tilo ile yazılmıı mektuplar gelmiştir. Bunlarda, meseli Dok
torluı, aYukatları Ye muhtelif vilayetler halkını temsil eder 

Zurih - İnıilterenin Hollandayı işral edeceğine da.ir çı
karıla11 yalan laaberleri lngiltere tarafı 1dan resmen tekzip 
olunması lzeri•e Hollanda hükumeti bir beyanname neş
retmittir. 

B• beyanna•etle ezcnmle: Halkın heyecanlı haberlere 
kapılmaması Ye Hollanda halkınıa, htıkfımetia Yatanı müda
faa için ber ted.hiri aldıiına emin olması taniyeıinde bu
lunmuştur. 

Paris - lsviçre hududla
rında 15 AJman fırkası tah
tid edilmiştir. lniçredeki 
yeni •nnıflar silah altına ça
ğırılmıştır. 

teklinde de cümleler kullanılmıştır. 
Mektuplar posta ile gönderildıği için bu noktadan da 

tahkikata başlanılmış, evvelki gün Sırrı, Beyoğln Postaha
nesinde suç üzerinde yakalanmıştır. Evinde icra edi.en ta
lıarriyat neticesinde, rönderilen mektupların müsveddeleri 
bulunmuştur. 

Milli menfeatlere aykırı hareketlerinden dolayı hakkında 
tahkikat icra edilmekte olan Sırrının askert bir maakeme
ye verilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Lahey hllk\\meti örfi idarenin daha bazı yerlere teşmil 
edildiğini orduya hazır olması emriain Yeriltliğini, mühen
dis ve müte1tassısların yerlerinde• kımıldamıyarak, lüzu-
munda şehir etrafındaki hendekler sularının akıtılması iti• 
aazır bulunmalarını da ilave etmiştir. 

==---~~ıııımmın---~ 

Stokholm - Sosyal De
mokraten gazetesinin ver
diği malumata göre Norveç
teki Alman ordusu 60 bin 
neferden fazla değildir. Bu 
ayın sonuna kadar müttefik
l~ria Noneçe 100 bin kişi
lik bir kuvvei seferiye çıkar· 
mış bulunacakları temin edil
mektedir. 

Sırrının son aylar içinde sık sık bir Avrupa memleketi
ae seyahat ettiği tesbit edilmiştir. 

. -- ····-·----
BUNDAN SONRA ALMAN

YA NE YAPACAK? 

Sovyet Rusya bitaraflık 
diasında berdevam 

id- ltalyanın~ldığı 
tedbirler 

Sofya-Berlinden: Buradaki kanaata göre Almanya İs
kandinavya tarafından kendini temin ettikten sonra lngil
terenin Tuna üzerindeki nüfuzunu kırmak çaresini araya· 
caktır. 

Moskova - İstefani - &ura siyasi mahfillerinde Rusya 
Hariciye komiseri Bay Molot8f ile Alman sefirinin yaptık
ları uzun mülakata büyük bir elaemmiyet veriliyor. Sefir 
Molotofa Sovyet Rusyanın faaliyete gelmesini teklif ettiğini 
ve fakat Molotofun Moskova hüliômetinin şimalde cereyan 
eden hadiselerle alakası olmadığını tekrar ederek bitaraf
lığını •uhafaza husu!lurıda ısrar etmiştir. 

~~~~~ ...... ~~~~~ ilk işi de lngiltere için, Romanyada ihracat iskelesi olan 
ve lngilterenin bir nevi nakliyat merkezi şeklini alan Jor
juveye dönmek olacaktır. Zira Almanyanm yegane iaşe 
yolu olan Tunaya hakim olmak çarelerine tevessül ede- Balkanlıl rın yeai konuşmaları 

lcektir. · 
~~~~ ...... ~~-

Danimar kada • •• 
yenı reıım 

Bükreş - Al•acyanın Tuna devletlerine karşı aldığı va
ziyeti konuş•ak ve nir karar iitihaı etmek üzere yakında 
Romanya, Yugoslavya ve Macaristan murahhasları toplana-
caklar ve ittihaz eyledikleri kararı Almanya notasına ce
Ya ben ltildireceklerini Romanya Başvekili söylemiştir. 

~-----~--.... ________ _ 
Kopenhag - Alman ajansı- lşgaldenberi ittihaz olunan 

tedbirler bakidir. Tedbirler şunlardan ibarettir: Akşamdan 
sonra ahalinin sokaklarda ve binalarda toplanmaları mem
nudur, 14 yaşından küçük çocpkJar beraberlerinde büyük 
biri olmadıkça sokakta gezemetler, binici olmamak yüzün
dea otobüs seferleri durmuştur, l'ece tramvay seferleri 
azaltılmıştır. 

Sovyet gazeteleri sükut ediyoı: 

ROMANY ADA FEVKALADE 
TEDBiRLER 

Roma - Stefani ajansı Bükreşten bildiriliyor : 
Romanya hükumeti, askeri mıntak~larda ve hudud yakın-

larında oturan yabancı veya Rumenlerin, on beş yaşına ka
dar o)anla~ dahil, derhal bususi kayıdlarını yaptırmalarını 
ve ikamet tezkeresi almalarını ilin etmiştir. 

lhtiy;.at 
Efradının staj mUddeti 

ihtiyat efradın staj müd
detinin dört ayı geçmemek 
üzere V ekiUer heyetince 
tayin olunması hakkındaki 
kanun layihası kabul edil
miştir. 

Muğlade 

Zelzele 
Muğla - Dün sabah saat 

birde şehrimizde oldukça 
şiddetli bir zelzele olmuş 

hasar yoktur. 
............................ . ....................... .. 
i Ellia•ra sineaasında i 
ı Bugün matinelerden itibaren iki b&yük flim 'birden ı 

i 1 -- MiKADO i 
ı ijiitüo renkli ve harikulade musiki ve muhteşem mizansen ı 

! 2 --- Şimal Oteli i 
: FRANSIZCA SÖZL : 
t Başrolde : A N N A B E L L A t 
ı Metro jurnalde: düuyamn en son harp halterleri. ı 
ı Seanslar : Ş. E>teli 1 - ~.31 - 8 de ı 
ı Mikado : 2,30 - ' - 9.31 ı 
ı Dikkat : cumartesi ve pazar 11 de ve hafta arasında her ı 
ı gük 1 de ı 
.......................... .. ........................ .. .................................. .................. .. 
i T-ayiare Sineması T e3~~;,0 i 
ı Aylardanberi sabırsızlıkla bekletliğiniz kıvrak, lalauti, hazin : 
ı sesiyle cliBleyicileriai mest ve tesllir eiea ı 

ı İiuu(j GOb ÜM'üo· ölmez bir :seri: 

i '!•~~VED > YanıkEsırei 
ı ( AT) TÜRKÇE SÖZLO ı 
ı Ayrıca ·EKLR j\JRNAC No. AKAPÇA ŞARKILI ı 
ı 9 son dı..ııya hldisatı. Oyun saatları :2·4-,,30-9,15de ı 
........................ aıııııı ......................... ... 

Sofya - Moskovadan bildiriliyor: Bütiin dünya gazete
leri Danimarka ve ~orveç hadiselerini tefsir ettiği halde 
Sovyet gazeteleri hiç bir tefsirde b•lunmıyer, . onlar yalnız 
radyo haberlerinin hülasalarile iktifa ederek sütunla~ını 
Sovyet Rosyanın dahili işlerile ve bir mayıs bayramı hazır
lığı ile dolduruyorlar. 

lngilterede 
-oo-

KADINLAK ERKEKLEIUN 
iŞLERiNi GÖRÜYOftLAR 

--'JI-

Mecburi askeri hizmetin 
iladasından senra lngilterede 
şimdiye kadar erkekler tara
fından yapıl111akta olan bir 
kçoişler bugün katlı•lar tara· 
fından ifa edilmektedir. 

Ege ·itapevi 
Pek çok senelerdenberi Hisar 

camii karşısında kitapçılık ve 
kırtasiyecilik aleminde büyük 
bir inkılap yaparak müşterile
rini her zaman memnun ve 
müatefid etmeğe muvaffak olan 
(EGE KİT APEVİ) nin bu defa 
muamelatını bir kat daha geniş
leterek Kemeraltında karakol 
karşısıda (78) numaralı mağa
zaya nanklettiğini memnuniyetle 
haber aldık. Sonsız muvaffakı -
yetler dileriz. D: 1-15 

Dr. Fahri -şık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelekttik ıedaoi• 

yapılır ıkinci Seyıer So 
No. 29 TELEFON 2542 

RAKET 
Marka lastik ayakkapları 

hem sağlam, hem garanti-
lidir. D, 3-3 

. 
Milli PiyBD(O Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 

Çorakkapu Polfı merkezi kuıııı No. 864 Hasan Tabıin ÔadeıTelefon3497 

Paris - Italyada askeri 
ve balari fevkalade tedbir 
alındığından bahsediliyor. Bu 
tedbirler, Yugoslavya ve 
Yunanistanda umumi bir 
hoşnudsozluk tevlid etmiştir. 

Sovyet Rus 
Vapurları MUsadere 

Oluacak 
Londra - (Bulgar ajansı) 

Sovyet iskelelerine uğrıyan 
vapurların Almanyaya mü
himmat ve iaşe naklettikleri 
sabit olduğundan Soyet is
kelelerine giden Sovyet ve 
bitaraf vapurlar hakkında 
şiddetli muamele yapalma
sına, hatta müsadere edil
mesine karar verilmiştir. Bu 
karar Moskovaya bildirecek
tir. 

Yugo lavya 
Sovyet Rusya ile 

anlaşıyor 

Belgrad - Yugoslaya hü
kumeti Sovyet Rusya ile 
yapacağı ticaret muahedesi 
için bir heyet hazırlamıştır. 

Bu heyet Moskove.ya gitmet 
üzere hazırlık görüyor. 

Moskovadan gelen haber
ler gibi burada da bu tica
ret muahedesini bir de siyasi 
an\aşma takip edecektir. 
Bu siyasi anlaşmanın Balkan
lara da yardımı olacağı ka
naatı hüküm sürmektedir. 

• 

Y hancı 
Dilimtiha )arı 

Ankara 17 (A.A) - Ma· 
arif vekiJliğinden bildirilmek
tedir : 365' ve 3659 sayılı 
kanunlara gire Mayıs ayının 
ilk haftasında yapılacak ya
bancı dil imtihanlarına gir
mek istiyenlerin en geç 30 
Nisan 1940 tarihine kadar 
Vekilliğimize müracaatlrı la
zımdır. Bu tarihten sonra ya
pılacak müracaatlarla Mayis 
imtihanına girilemiyecektir. 

Zayi 
Afyonkarabisar Demiryo

lu taburu 3 üncü bölüğüa· 
den aldığım askerlik teske
remi kaybettim. Yenisini a· 
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Isparta Vilayeti Eğirdir ka· 
zası Demirkapı mahalle
sinden 1319· doğumlu iz
mirde Kahrama'nlar 1420 

So. 29 numaralı eYde 
mukim Musa oğlu 

Hasan 

AğırcezaY8 

verildilet 
---o---

Bazı genç çocuklıfl 
dırarak gayri ahlaki yo 

Çlll sevk eylemekten su 
rak yakalan ilç ·ı 
Ağır cezaya ,erı 
tir. 

Gelenler, Gıde1111 

Manisa saylavı B. lı 
Yaman Ankaraya, Tur 
kurumu müfettişleri B: 
Ali Yaşın ve B. M noır 
Ayvalığa gitmişlerdir· 

Şehir mecli
1 

Şelıir meclisi, bugii:tÇ 
)anacak, yeni sene b 
ni müzakereye ltaıl•Y•c 

adın 

Çorapları ·~İ 
Kadın çoraplarının 1 

şit olarak tesbiti bii~ 
ç~ derpiş edilmekted•:ı~ 
işin, pek yakında b8 

ması mukarrerdir. 

1 

Fu r HakkıJJf 
lzmir Enternasyonal 

· 'l k e te nna getırı ece v 1t 
den sonra memlekete d 
olunacak mallar bt O 
hasredilmek üzere tO ~ 
Türk liralık serbest ~ 
tahsisi ve bazı yaban'\, 
leketler eşyasının f&J•'çe 
çık bulunduğu müddet pi 
zı esaslar dahilinde d' t 
de ithaline dair hükiı~e 
kararname neşı ~ 
- -- / 

istikbalin şafaklarıfl'1 ı 
lu görmek istiyersatıç 
culr Haf tasında 6 
Eşirgeme lıurumıın' ~f 
mi yardımda bularıatl , 
Ticaret Ve~ 

Ticaret Vekili 8· 1~ 
T opçuoğlu, Mayıs ayıl> ıe 
günlerinde şehrimize ge 
tetkikler yapacaktır. 

i 

Sovyet 
Donam ası 

ıl 
Londra - Atıııaıı 'J 

deJ'J1 
larına göre, Kara r 
Sovyet filosu, ilkbab~ 
nevralarına yakında 
caktır. 

haberi~ .. ııı zabıta 
Kemerde Hasan og ~ 

d b' gr' kının ii,zerin e ır ltı"' 
santığam asrar bU 

alınmıştır. fdes"~ 
§ Alsancakta k ~· f 

caddesinde Yusuf d 
1 
ti'' 

pS {. 
ma Osman kızı tdıiı 1 

48 lira parasını ça tıı1'~ 
yet edilmiş şuçlu ya 

VE BOLie,, 
su Tasflyel:lcıtı 1, ı ·de ~ 

Her cihetden fal ,_,~ı 
VEBOLİD cihazlar• 
lanınız. ,,,,,..,., _____ ,,,.....~ 

Tediyede kolayb 'ti· 1. 
Beş 'senelik gar•~ S~;l 
Vebolid Mağı•~elll'' ~ 

iskelesi Mimar 
1

,1• ~ ~ 
Cad. No. ıs... y ~· 

... T elıraf V:-ebolicl · 


