
Dçakçı Negreskonun kumaıı
dasında yedi Romen uçağı 
26 Eylülde Ankara'ya gele
l'~k Turk uçakcılarına iadei 
tıyarct edeceklerdir. 

• 
I 

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal ıazetedir 

• Istanbul'da yapılan otomobil 
yarışları11da feci bir kaza ol
muş, bayan Burhan Cahid"in 
otomobili hendeğe yuvarlan· 
mış kendisi yaralanmıştır. 
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iş Balkanlara da mı sirayet ediyor? 1 Romen 

Yugoslavya, . 2~ sınıf askeri Uçakları Anka

silah altına «;ağırdı 
Viyaua halkı, Yugoslavya'mn hu hareketi üzerine 

fevkalade bir telaş içinde kalmıştır 
başkanlığı altanda toplanmış 
ve siyasal durumu uzun uza
dıya incelemiştir. Nazırlar 
kurulu; ltalya - Habeşistan 

arasındaki anlaşmazlığın son 
şekli üzerine Yugoslavyada 
da bazı tedbirler alınmasını 

muvafık bulmuş ve yirmi sı · 
nıf askerin, hemen silah al· 
hna çağmlmasıoı kararlaş
tırmıştır . 

' . ra yı zıyaret 

edecekleı· 
Bükreş, 22 (A.A) - Ku· 

mandor uçakçı Negreskonun 
kumandasında yedi süel uçak 
26 Eylülde resmen Ankarayı 
ziyaret edecektir. Bu ziyaret 
Türk uçakçılarının geçen 
sene Bükreş'e yaphkları 

ziyarete cevabdır. 

Romanya'Iı uçakçılar Tür
kiye cumuriyeti merkezinde 
iki gün kalacaklardır. 

Girid 
- § Istanbul 22 <?zel)-:- ~u Halkı pOı·silah bir 
goslavyanın bu am tedbırlerı 

latt Viyana 'dtm bir görii111iş 
Viyanada gerek resmi çe- halde bu)unuyor 
venlerde ve gerekse halk . 

4-kik llbul 22 (Özel) - Son ı göre, Yugoslavya nazırlar 
•da alınan haberlere kurulu M. Stoyadinoviç'in~ 

nezdinde panik uyandırmış· lstanbul 22 (Özel) - Gi· 
t rid ahalisi, mütemadiyen si-
ır . 

Otom_o_h_i ... 1 .. y .. ~· ;;Şla----F-r_a_ıısa 

tında feci bir kaza Uluslar kurumu-
c _ • ou kurtarmak 
8~eteci Bürhan Cahid'in karısı, istiyor 

~ ağır surette yaı·alandı. 

lihlanmakta devam ediyor. 
Girid genel ilbaylığından 
iç işleri bakanlığına gelen 
haberler Girid ahalisinin, 
silahların memnuiyeti hak· 
kındaki kanunu dinlemiyerek 
pürsilih gezdiklerini ve 
zabıtanın nufuzunu kıracak 
hareketlere cür'et ettiklerini 
bildirmektedir. 

Girid ahalisi, cumurluk 
aleyhine olacak genoy so
nuçlarını tanımamağa karar ı 
vermişlerdir. 

Birdenbire ·ne oldu? 

Italya'da derin bir 
sükônet var 

Habeş'lerin bayramını herkesten ev

vel '"' Italya e içisin tehrik:eıti 

Adis · Ababcı istasyonu 

Istanbul 22 (Özel) - Ro· diline hareket etmek mec
ma'da derin bir sükunet buriyetinde kaldığını ilave 
hüküm sürüyor. Dün için ediyorlar. 
yapılması mukarrer olan Istanbul 22 (Özel) - Adis
genel faşist seferberliği, bir Ababa'dan haber veriliyor: 
kaç gün sonray.a bırakıl· Habeşistan'ın, ulusal maskal 
mışhr. . bayramı dün başlamıştır. Bu 

İstanbul 22 (Özel) - hal- münaıebetle yapılan törene, 
yan gazeteleri, ltalya 'nın son evveli ltalyan elçisi bütün 
durumu hakkında uzun ma- maiyetile birlikte gelmiştir. 
kaleler yazıyorlar. Bu gaze- Bu hadise, diğer devletler 
teler, arsıulusal durumun, bir elçilerile halkın ve ecnebi
kat daha karışmaması için lerin hayretini mucib o} .. 
ltalya'nın bu şekilde mute- muştur. ~ ttııbul 22 (Özel) - Bu törler koşusunu Aynacı oğlu~ 

\d ••bahleyin Maslak yo· kazandı. Profesyooell .:r ara
•e 0~' bisiklet, motörsiklet sında şoför Ziya F ord ile 
Ot01ll011lobil yarışları yapıldı. birinci geldi. 

Altıncı Balkan olimpiyatlarının ikinci gOnO 
0bil yarışlarında ama- -Devamı 4 üncü salıijitlP-_______ ..,... . ._. _.._._....._ ___ _ 

Cttınu:i;:~;;iler de 
~oş diırmiyacaklar 
Veııizelos'un haİefi M. Sofuli-

• 
sın hasına vaki diyevi 

~t· Ymıan Saylmı Jwrumıı rnplantı lıalimle 
1t~:Q• 22 (A.A) _ Veni· rin mücadeleden vaz geçmi-
~ lQ • • 1 ,, b onra liberal partı- yeceklerini, zira u usun yüz-
~ •tın '-tıı, • geçen M. Sofulis, de sekseni cumuriyete sıkı 
hıı,} •erdiii diyevlerde bir surette bağlı olduğu için" 
~h db~klundaki kararna· genoyda kazanacaklarından 
tt~~ b •ır nıütalealar yürü· emin bulunduklarını ilave 
'tti._İQ ti kararname hüküm- etmiştir. 
~tı'tıı ~~•lorasyon taraftar- lstanbul 22 (Özel) - Ati-
tl~~ll ırçok defa rey ver- nadan haber veriliyor: 
\ı"-a.' lnihaid olduğunu Yunan parlamentosunun, 
~ •ttir. fevkalide surette toplantıya 
. Sofıalia cumuriyetçile· davet edileceji söyleniyor. 

M. Lavcıl 

lstanbul 22 ( Özel ) -
Habeş- ltalyan anlaşmazlığın
da Fransanın takip ettiği 
yol, barış adına en doğru 
ve isabetli bir yol olarak 
kaydedilmektedir. Fransa, 
uluslu sosyetesini kurtarmak 
için elinden gelen her gay
reti sarf etmiştir. Genel ef · 
kir ve Fransanın en salihi
yettar adamları, ltalya tara· 
rafından Habeşistana vuku
bulacak taarruzu, çok tehli
keli buluyorlar. Bu mün:ue
betle ltalya bu hususta ısrar 
ederse, Fransa derhal hattı 
hareketini tayin etmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Istanbul 22 (Özel) - Cu
mur başkanı M. Lebrun'un 
başkanlığında toplanan Fran
sa nazırlar kurumu siyasal 
durumu uzun uzadıya ince· 
lemiş ve uluslar kurumunun 
infisahtan kurtarılması için 
bütün kuvvetini sarfetmeğe 

karar vermittir. 

Dünkü müsabakalarda bir 
..:ok rekorlar kırıldı 

donanması kumandan ve 
sübayları, sefarethane ve 
konsoloshaneler erkanı ha
zır bulunuyordu. 

Cumur başkanımız Ata· 
türk ile Yunan Cumur baş
kanı Zaimis ve Bulgar kralı 
Boris'ten gelen ve atletlere 
muvaffakiyet temenni eden 
telgraflar okundu. 

Müsabakalara tam saat 
13,10 da başlandı. Evvela 
200 metre sür'at seçmeleri, 
400 metre manialı seçmeler 
yapıldı. Sonra bunların fi
nalleri oldu. Disk atmada 
Veysi en önde iken Yunan
lı Pilaı son atııta Balkan 

Bir atlet mania atlıyor 

rekorunu kırdı. 
Atlamalarda Yunanlılam 

bralikis yeni bir Balkan re· 
koru tesis elti. En son ya· 
pılan Balkan bayrak yarışı 
çok heyecanlı oldu. Bunda 
da Yunan'lılar yeni bir re· 
kor yaparak birinci geldiler. 

Bugünkü müsabakalar da 
Yunanlılar çok muvaffak ol
dular ve rakipleri olan Yu· 
goslavları hayli geride bı· 

raktılar. Balıkeıirli Raif 200 

400 Metre monial ı 
1 inci - Mandikas (Yunan) 

57,1; ikinci - Bonçef (Yu
goslav) 57,4; üçüncü - Ster
yadis (Yunan) 53,7. 

Disk atma 
1 inci - Pilas (Yunan)48,41 

[Yeni Balkan rekoru); ikin· 
ci - Veysi (Türk) 45,58[Ye
ni Türkiye rekoru]; üçün· 
cü - Maruntis ( Yugoslav ) 
43,56. 

Uzun atlama 
1 inci • Lambrakis (Yu· 

nan) 7,10 [Yeni Balkan re
koru], ikinci • Miyoresko 

-Devamı 4 üncü Sahifede-.. -
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= Zabıta Romanı ~ 
- = ' = = ı ı • On iki adada 

~Beyaz Papağanınj {ara gün erı Leros'a ag"'ır top" 
= 1··· k SIRRI~ Filadelf iya sokaklarında aç-biilaç do • 

1 
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5iJJlllJHlllllllllllllJlltlllllllllf lf llJlllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111 11111~ Bundan evvelki sayımızda dığını tasavvur etmek iüçtür. d. ell 
diye sorduktan sonra şun· ben anhyamıyorum. Bunun sinema yıldızı meşhur Greta Ben, büyük bir mahcubiyet ltalyan denizaltıları, müteına ıf 

Jarı söyledi : kim olduğunu siz biJiyorsa· Garbo'nun, sinemaya intisap içinde sahneden kaçtım, fa. } • or 
- Ben sabaha kadar uyu- DiZ, rahmetlinin ölümünden etmeden evvel Berlinde ge- kat orada sahne direktörü, deniz sularının derinliğini ince •Yli..,. 

yamadım. Pansiyonuuıda vu· haberdar etmek lazım.. çirdiği sefaleti hikaye etmiş· beni belimden yakaladı, biç Ö 1 k L ve 1'• ı k 1 tik. Bu gün de afağıdaki Istanbul 22 ( zel) - ltal- stan öy, eros t iti· 
ua ge en cinayet hadisesi Madam Pontes, başını sal· birıey söylemeden sokağa yanlar, 12 adada ve bilhasa nos adalarında her ~.·~ •• 

beni çok üzdü, adeta hır· lıyarak: yazımızla meşhur komik Şar· f 1 • 1 eı• paladı. Beri tarafdan sar· - Sizi. bu hususta tenvir lo'nun kara günlerini nakle· ır attı. Lerosta ağır toplar yerleş- yan deniz altı gedl kt•• 

dl
'yoruz·. Bu suretle işsiz, güçsüz tirmişler, aaanın muhtelif deniz tayyareleri geıoıe!ı-..i, 

hoş kocam Dosti'de sabaha edemiyeceğimden müteessi- k .. b' ı:11ıı~· 
k d k 

- Herkesı'n bı'Jdı'g .. ı' gibi ve ... Beş parasız so aga ır yerlerinde sun 'i tepeler tesis dirler. Denizaltı ge .... 
a ar öpek gibi uludu rim. Rahmetli, beş yıldanberi ı Ol"" 

d d b d b k 
ben bir aan'at çocug .. uyum ve köpek gibi. atılmış bulunu- etmişler ve büyük istihkam- suların derinlig .. ini iace e _1,., 

ur u.. her ayın irin e ir me tup d..,r 
Boni, Madam Pontesin, alıyordu. Bu mektuplar, poı· beş yaşında iken sahnede yordum. lar kazmışlardır. Son hafta te ve mütemadiyen 

az zamanda çok sevdigi bir ta müvezzii tarafından doğ· boyum ve yaşıma göre rol Ne yapacağımı düşünürken içinde Leros adasına külli- çıkmaktadırlar. 11,o 
kiracısı idi. Bu sebeble der· rudan doğruya kendisine ve- sahibi idim. Annem operet kulağıma şu ses aksetti : yelli miktarda petrol, kömür Geçen hafta gelen lt:.,,b' 
dini ona açardı. Boni de Ma- rilirdi. Aramız bu kadar iyi muganniyesi, babam da ope· - Haftada yüz dolar ka- ve benzin getirilmektedir. askerinden başka Pe~~tırd' 
damı sever, ona hürmet olduğu halde, birgün olsun ret palyaçosu idi. Ailem beni zanmak ister misiniz ? Kalimnos mahalli bükü- günü de mühim 

1111
• CO-

ederdl. Panıı' ah'b' · b kt ı d b h t · sahne hayatına kabiliyetli t' b Ik · 1 k • d k t' el-iıtır· · yon • ı ıuın u me up ar an a se mış Başımı kaldırdım, bana, me ı, a ın sıyasa onuş- pıya e uvve ı g .... f 'k .... 
derd yanmasından mu" tebassı's de .. 'ld' K ti t h · görmediklerinden dans ve l d b 1 t' " " d dog .. u A f1 gı ır. uvve e a mın cebinde bir metelik olmıyan ma ar a u unmasını sure ı ma gunu e, ' 

olan genç dedektif: ederim ki, bu mektupları o· rakı kısmında ilerletmeği dü- katiyede yasak etmiş ve da hastalanan asker b~e k'' 
V b h R h 1 k d k Ü Ü 1 d. bir adam haftada yüz dolar k' 'l'k ıt 

- a va .. a atsız ı· u u tan sonra derhal ya· ş nm f er ı · fevkalade tedbirler alarak, baylardan 400 ıı• 1 b•" 
ğınızdan dolayı ben de mü- kardı • Bu meslekte hiçbirinde kazanç teklif eden müsyü· şurada burada toplanma· file gelmiştir. Itıly•~ 110~· 
teessirim, Madam hakkınız Boni, müteesair: kazanamadım diyebilirim, çün- nün yüzüne baktım. O sö- larda bulunulmasını da me· gemilerinin bulundugu ıJ' 
büyüktür.. - Rahmetli madamın ki· kn ikinci bir oyuncudan baş· züne devam etti ve : neylemiştir. ltalyan adala- taya ikiyüz metredeO Clat'' 

Gazete okudunuzmu Ma- ğıtları arasında belki bu ka birşey olamamıştım. Bu· - Siz, bu gece tiyatroda rında lngiliz propagandası yaklaşmak, Italyan bıll d•Jsil 
dam; Sevie'yi yakalamıılar.. mektuplardan bir tane bu- nun üzerine Amerikaya git· olduğu gibi şaşkın danı et· yapılmaması için de tedbir· sını hamil olanlar dı ..aP 

Dedi Bonı''nı'n verdı'gı' bu lurum dı'ye çok k t d meg .. e karar verdim ve git- ı ı · ·ı ı ld • h ide bnttıo r~ · arış ır ım. meği ve... Her zaman dü§• er a ınmıı ve sıvı memur ar o ugu a ·ıs0ir · 
haber üzerine Madam bir Fakat hiçbir ıey görmedim. tim. Oklabada oldukça bir ? teıkilitı genişletilmiştir. vapurlarına yasak celi 
çığlık kopardı ve: - Rahmetli Madam, al· şeyler elde ettim. Fakat be· meği yapabilir misiniz · .. 

- Ah yazık J Maahaza bu dığı bu mektublara çok mun· nim emelim Filidelfiyaya diye ıordu. Ne istese ya- ç h ı '• 0" 
mes'ele bir an evvel anlaşıl· tazam bir tarzda cevab ve- gitmek idi. pardım. Sözün k11ası, bana em er ayn ın 
malı, fail meydana çıkmalı· riyordu. Gönderdigi mek- Bu emelim birgün tabak- bu teklifte · bulunan maruf 1 

dır. Aksi takdirde ben mab· tubları, posta müvezzii gelir kuk etti. Fakat o gün benim bir sinema müdürü idi. Tek· ı • h • d • -c.7J 
volurum. Gazetecilere cevap buradan kendisinden alırdı. için unutulmaz birgün idi. lifini kabul ettim. Hem aç· fi em } ır . ıy e ~ 
vermekten de. usandım doğ- Sekiz yıldan beri semtimiz- Büyük tiyatrolardan birisine lıktan kurtuldum, hem de 
ruıa, pansiyonun muhtelif de vazife gören bir müvezzi dansöz olarak alınmıştım. Fa· hazırlanmadan komik Şar· A rtJ" 
cephelerden müteaddit fo- vardır. Bu, Madamın tabiat· kat ilk akıam yol yorgunlu· lo'yu meydana çıkardım. lngiliz Nazırı, bir harbın ~ 
toğrafilerini aldılar. Benden tarını bildiği için artık alıı- ğu ile iyi oynıyamadım. Bu- Zayi ı· or 
malümat istediler, madamın mıştı. nunla beraber, halk katıla· payı kana boyayacağını söy ıy ... 
buraya nereden geldiğini Her mektup getirdikçe er· cak derecede gülmüştü. Fa· Kuşadası askerlik şu'J e· Ô .. Hl çırOr 
sordular. Cevap vermekten tesi gün gelir, cevabı kat oyunun sonlarında aya- sinden 340 senesinde almış lstanbul, 22 ( zel ) - mak için her tur öylelllİfİ 

ld .. k l'k t h' t Londra' dan haber veriliyor: ba• vurulacag"' ını s ..:ı 
korktum doğrusu. alır, postaya verirdi. ğım kaydı ve yere serilip o ugum as er ı er ıs ez- 1 ·ı M l' s· y e1' P"' B keremi kaybettim. Bu defa ngı tere a ıye nazırı ır Af 'k 'd tlak verec bO' 
.. ;nki, madamın söyledikle· Beni alakadar etmediği için kaldım . yenisini alacağımdan eskisi- Çemberlayn vermit olduğu rı a a pa ' kao• 

rını i katle dinledi ve sonra: biç bir gün ne müvezzie ve Ben yere düşünce, Fili- bir söylevde; Italya-Habeş barbın Avrupayı d 1-fll• 
E t h ki 

't · d •f · b' t' t d nin hükmü olmadıg .. ını ilin . . k 'h · ı· ol ur - ve a ısınız. gı sın· ne de kendisine bu mektup· eı ıyanın ır ıya rosun a ne mes'elesıne temas etmış ve yama 1 tıma ı 
ler zabıtadan malümat alsın· kadar ayak patırtıları yapıl- ederim. uluslar sosyetesini kurtar· ilive etmiıtir. 
lar. Siz ne diye bilirsiniz ? lar hakkında bir ıey sordum. dığını, ne kadar ıslıklar çalın· İsmail Hakkı oğlu Celil 

_ Ben de onu düşündüm, Boni, madam Pontesin bu d l d 
hem de madam Honhard'ın sözlerini büyük bir dikkatle fzmİr milli emlak ID Q Ür üğQn en: 
akrabası olup olmadığını tah· dinledikten ıonra: Burnova çay ferah sokağında 2-2 no.lı dükkin 24 
kik ediyorlar. - Yarın Pazartesidir, ayni Burnova İstanbullu oğlu sokağında 11 eski 11 yeni no. ev 96 

Boni, bu sözler üzerine zamanda ayın biridir; morg Burnova küçük çay sokağında 43-51 numaralı ev 24 
bir kahkaha kopardı ve mü- gene mektup getirecektir. Bayraklı menemen caddesinde 41 eski S5yeni no. dllkkin 24 
teakiben de: - Arkmı var Bayraklı tebeddül sokağında 3 eski numaralı ev 100 

- Korkarımki, benim de •·~------•-•• Turan menemen caddesinde 32 eski 197 yeni numaralı ev 96 
ıimdi buna benzer bir takım Ôktıftrenler! Mut· Buca mustafa kemal caddesinde bili numaralı arsa 25 
suallerimle rahatsız olmıya- laka (Okamentol) , Yukarıda yazılı emvalin altı aylık icarları 7-10-935 pazar· 
sınızl. Mam, biraz evvel rah· ~ tesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere artırmaya konul-

ôksnrnk ~ekerle· fi/111/16' ·ıı~ ı·k d · · metli Honbad'ın takvimini '-'-' muştur. Alıcıların o saatta mı ı em a mü ürıyetıne müra-
okurken, S. imzasile her rini tecrfthe edi· ....-t caatları. 22-3 3025 

ayın birinde kendisine mek· ıiz.. ~ 
tub gönderen birisinden sık etS 
sık bahsediyor. ismin yalnrı ~ 
ilk harfi yazılı olduğu için 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik siyaeal gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Öktem 

Neıriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adreı : lımir ikincı 

Beyler ıokağı 
Abone şarıl arı : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baııldığı yer : ANADOLU 
matbaa11 

Ve POrjeıı ~ahapın 

en Qstfln bir mfts

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgnn 

haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve ett.anelerden 
arasınlar. 

Izmir ithalat gümrüğü modor
lüğünden: 

K. G. Adet 
11254 00 188 

Eşyanın cinsi 
Galvanizli kullanılmış 
demir varil 

Teıbit no. 
223 

Yukarıda yazılı etya 27-9-935 nci cuma günü saat 14 de 
açık artırma suretile barice satılacağından itine gelenlerin 
ithalat gümrüğü satıı komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 2934 

Izmir nıilli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Karııyaka bostanlı mektep sokağında 7-100 numa· 
ralı dükkan 50 

" " 

" " 

" 

" 

9-101 numa· 
rah dükkin 40 

30·124 numa· 
ralı dükkan 40 

" alaybey sevda sokağında 12 eski 6 hj numralı ev 150 
,, ,, salih paşa caddesinde 223 numaralı ev 350 

" 

Tepecik sevgi sokağında 12-14 numaralı ev 150 
Tepecik mısırlı sokağında 3 eski 3 taj numaralı ev 80 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin veya ikinci tertip 

mUbadil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri artırma usu· 
lile müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin 26·9·935 perşembe 
günü saat 15 de milli emlik midriyetine müracaatlan. 2924 

13-23 

Göztepe Atina . 
JJI' 

Altayı mağlôp etti Basım nıeı:ı:ıJlıl 
Dün öğleden sonra saat 

16,30 da alsancak stadyu· 
munda Altay - Göztepe ta· 
kımları arasında hususi bir 
maç yapıldı. Sovyet. ıporcula
rile yapılacak temaslara ha· 
zırlık olmak üzere tertip edi· 
len bu maça göztepeliler iyi 
bir kadro ile çıktılar ve ma
çı 5-3 kazandılar. 
Halk sah.asında: 

augün Hal}< sahasında 

yapılan maçlarda Yllkselme 
B.· Dokuz Eylül B. takımına 
5-1 mağlôb oldu. Hilil-Türk
yurdunu 4-0, Yükselme· Do
kuz Eylülü 3-1 yendiler. 

Kaçakçılık 
Ankara 22 (A.A) - Ge· 

çen bir hafta içinde güm· 
rük muhafaza örğütü kırk 
üç kaçakçı, üç yüz doksan 
kilo gümrük kaçağı, yetmiş 
üç kilo inhisar kaçağı dört 
tüfek, iki tabanca, dört yüz 
otuz yedi mermi, ile her 
cinsten 1908 hayvan ele 
geçirmiştir. 

Sevki yat 
Devam ediyor 

lstanbul 22 (Öze) - 246 
yarsubay ve 2 bin askerle 
katır yüklü üç vapur Napo· 
tiden doğu Afrikuıaa mü· 
teveccilıea baret etmiıtir. 

·· t riy0
' yet gos e >.ti-' 

Son posta ile gel,~O gele~ 
gazeteleri, Istanbul 1,ptı 
Yunan donanmaııo• ot'
ğımız karşılaıııad•0 .,0 ,o-

kte.. t' 
uzadıya bahsetme • a•te 
derece memnuniyet g g•ıe: 
mektedirler. (Proiy•ı1,1,etlı 
tesi, Türk basının ... 1tıt•: 

.. ıÇ~ d•~' 
yazılarından soz rıtıll -
iki memleket . ~ aıteıe ıl 

• dosluğun kuvvetıo~ g 01&1•"~
bu yazıların, Yun•. ·ııre11 

. t' ... 'oı zı mütahassıs et ıgı 
mektedir. ııJI 

Orman yııo~ bit 
400 bektarb" 

saha yall~~.9,9~ 
Bolu 22 (A.A)-21 ,abl t 

sabahı başlı yan ve 1111 14d•. 
genişlemesi durdu~:rlı 1'i~i 
orman yangını, Iı•"el' a 

it fDO d011' 
ret bankasına • d6t ~· 
ormanın bet ve 

00 
d•ll ~· 

mukattaları ara•1r.1ı ti tJf• 
mış ve bin hektar 10a1tlf , 
dan 400 hektar . '/ 1j•çl;, 
Yanan kereıteh1' rıılıl•' Jı• 
içinde bulu~an ~o:ıuıı ed'~11 
yanmıştır. Üç gu b'o• Y~,ol 
lerile çağırılao 1 ,ti f _,.._ 
köylinün çok g•'I' 0 ,.,.,..._,, 

müttilr. Çevrile• ,11,6' • 
içindeki ateı taııı•111;,.ı-at' 
ceye kadar köylO • 
caklır . 
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Olivier ve şOreka-ı · N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası • aze temız ucuz · VV F H Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 
Si Limıtet vapur . . . "UL YSSES,, vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylülde 

ilaç 
Her türln tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzem·e mağazası 

'4 llanızı Rmtem beyin foıografhane&i, lzmirde en ıyı 
0'°kraf çekmekle ıiJhret bulan bir ıan 'at oc~dır. En 
~!"Zlpesent olanlar dahi. burada çektirdikleri foıokraJ· 
--UOn nıemnun kalmıılardır. 
I llanıza Rılııem beyin, f oıograJ malreme$i satan ma· 
~ da muhterem mO,ıerilerinin ince zevkleri11e glJre 
dır ~iı mallan. f oıograı makinelerini bulundurmakta· 

• Bı.r zıyareı her ıeyi iıpata kdrıdir. 
<lz..ıir • Bafturak caddesi, Ref'°ık bey çarşısı) 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hatb: 
" ROUMELIAN " vapuru 

,.20 eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan relip tahliyede 
bulunacaktır. 

"DIDO" vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

"ROUMELIAN" vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
S birinci teşrine kadar Li
verpool ve Glasgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hattı: 

"F ABIAN,, vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

" EGYPSIAN ,, vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
6 teırinievvele kadar y6k 

~uı ııııııııııı ıı ıııııı ııı ıı ıı ili ıı! ı ! ıı ııı 111111111 11 ııı 1111ııııı11 11111111ıı11 ıı ili ııııı ıı ııı ııı! 
1 znur yun mensucatı~_ 
s~ alacaktır. it ürk Anonim şirketiiTheGen~·~o~t~~;N•viıration 
~ Bu mfteesese, iki yftz bin lira sermaye ile ~ "STORK,, vapuru 20 ey· 
§ ~Lı_tl) • n· o ı K M = lülde beklenmekte olup 27 
~ 'il etm1' ve ı ry enta arpet anu·= 
~ ~·- = eyinle kadar Londra için yük 
~ llÇôrers Limited (Şark halı) tirketine ait := alacaktır. 
§~· = ~ irdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın = Deutıche Levante Linie 
~~ıştır. Fabrika bflUln teşkilAt ve tesisat ve mfls· § " GALILEA ,, vapuru 10 
~ ~diınini ile eskisi gibi ı k4nunU88Di 1935 ta· = eylülde Hamburg, Bremen 
§ tilıi de - ve Anversten gelip tahliyede 
~ "1 il n itibaren yeni şirket tarafından işletil- = 
~ ektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta· = bulunacaktır. 
s "iy - Not: Vurut tarihleri ve 
~ t:_ e ve çorap imal edilecektir. MamolAhn emsa- --s oqı vapurlann iıimleri llzerine 
~ b e fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiıatir. = § o-. ... _ değiıikliklerden mes'uliyet 
~ • blamulAt P~temalcılar başında eski Orozdibak := kabuledilmez. 
1 ~indeki sergide t~hir edilmekte ve ıahş fab· = 

İçinde yapılmaktadır. ~ p = 
§ 0ıta kutuıu: 127 ~ 

( ~ elgraf adreıi: lzmir~-~Alsancak ~ 

Der Zee Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

& Co. "ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eyUUde Anvers, Ro· 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için ytlk 

"ITAURI,, vapuru halen alacaktır. 
limanımızda olup Anvers, "HERCULES,, vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teşrini
Direkt, Roterdam, Hamburg evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi 
ve Bremen için yük al· 
maktadır. limanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 teşrinie•· 
•VVINFRIED,, vapuru 1 velde Anvers, Rotterdall), Amsterdam ve Hamburg limanları 

Bci. teırind" bekleniyor. S için yük alacaktır. 
Bci. teırine kadar Roter· "HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yükünil tahliye• 
dam, ve Hamburı için yükli- den sonra Burraı, Varna ve K6ıtence limanlarına hareket 
yecektir. edecektir. 

"TRO JA,, vapuru 2 Bci. "HERMES,, vapuru 4 teırinievvelde gelip yükünü tabii· 
tetrinde bekleniyor, 5 Bci. yeden sonra Burgas, Varna ve K6stence limanlarına 
teırine kadar Anvers, Di· hareket edecektir. 
rekt, Hamburr ve Bremen "GANYMEDES,, vapuru 19 teırinievvdde gelip ytıknnn 
için yükliyecektir. tahliyeden ıonra Burıaı, Varna ve K6stence limanlarına 

"VVASGENVVALD,, va· hareket edecektir. 
puru 14 Bci. teırinde bek- SVENSKA ORIENT LINIEN 
leniyor, 18 Bci. tetrine kadar "HEMLAND,, motörü limanımızda olup yGkGnli tahliye 
Anvers, Roterdam, Hamburg ettikten sonra 15 EylQlde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
ve Bremen için yükliye· Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanları 
cektir. için yllk alacacakbr. 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. "VINGALAND" moUSrü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci tahliye ettikten ıonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
teşrine kadar Anvers, Ro· D.ıntzig, Gdynia, lskaadinavya ve Oslo limanlarını için yilk 
terdam, Hamburg ve Bremen alacaktır. 
için yükliyecektir. "V ASALAND,, motöril 1S teırinievvelde gelip tahliyeden 

"ANUBIS,, moUSrü 11 ıonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve bkandi· 
ikinci teırinde bekleniyor, navya limarına hareket edecektir. 
15 ikinci teırine kadar An· "NORDLAND,, mot6ril 2 teırinisanide beklenmekte olup 
vers, Roterdam, Hamburg yilkilnü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
ve Bremen için yükliye· Dantzıg, Gdynia, Oslo ve lskandinavya limanları için yük 
cektir. alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT SERViCE MARITIM ROUMAIN 
HAMBURG • ALBA JUL YA ,, vapuru 30 eyltUde gelip 1 teıriniev-

"NORBURG,, vapuru 8 velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselon• 
Bci. teırinde bekleniyor, için yük alacaktır. 
Anvers, r<oterdam ve Ham- "SUÇEAV A,, vapuru 27 teırinievvelde gelip 28 teırini· 
burg için yilk alacaktır. evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya vo 
DEN NORSKE MIDDEL • Barselon için yük alacaktır. 
HAVSLINJE ( D-S. A-S. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

SPANSKELINJEN ) "LEVV ANT,, motörü lS teırinievvelde Anvcrs ve Gdynia 
OSLO limanları için yük alacakbr. 

..SArDINIA,, motiSrll • 27 Hamiı: Uindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 
Eylülde bekleniyor,le Havre, Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Dieppe ve Norveç limanla· fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
rına yük alacaktır. tirketi binaıı arkaaında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

"BOSPHORUS,, motörü eclilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
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23 Birinci T eırinde beki eni· 
yor, Dieppe Dünkerk ve 
Norvec limanlarına yilkliye
cektir. 

.-S,ümer Bank-· ·ı:ıı: 
I;· l ı; 

'~'Ygir kuvetinde (Dizel) Ali Agih 
~ot& 1 az kullanılmıı bir Çocuk Hastalıklan 
~'~ &atılıkbr. Taliplerin Mlltebusııı 
~ ol •ıenıize müracaatları IJ..inci Beyler Sokagı N. 68 

1lb11r. Telefon 3452 .l ...... llİll .......... . 
• ..-4 
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ARMEMENT DEPPE
ANVES 

"EGYPTE,, vapuru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yilk alacaktır. 

"ESP AGNE,, vapuru 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yilk ala· 

·cakbr. 
THE · EXPORT S-S CORPO· 

RATION-NEVYORK 
Birleıik Amerikaya doğru 

seferler 
"EXARCH" vapuru halen 

limanımızdadır. 
"EXILONA,, vapuru 30 

eylülde bekleniyor. 
"A80UKIR., vapuru 29 

eylülde gelip 30 eylnlde, 
Birletik Amerikaya aldığı 

malları lıkenderiyede "EXE
TER., tranıatlantik vapuruna 
aktarma etmek Ozere lsken
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VVARREN LI· 
NES L TD.-LIVERPUL 
"JESSMORE., vapuru 30 

eylülde bekleniyor, Liverpul 
ve Anversten yük çıkanp 
Burgas, Varna, Köstence, 
Braila ve Galatz için yük 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"BUDAPEST,, mot6rü 25 

eylillde bekleniyor, Belrrad, 
Noviaad, Komarno, Buda· 
peıte. Bratilla•a, Vi•- •• 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istan ul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Linz için yük alacaktır. 
" ALISA,, motörü 8 Bci. 

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Novind, Komarno, Buda· 
pette, Bratislava, Viyana ve 
Liaz için yilk alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpanyaıının 

"ABOUKIR,, vapuru 29 ey· 
lillde bekleniyor, Paninıular 
Orient Line kumpanyasının 
"BENDIGOn vapuruna Port· 
uitte aktarma eclilmek IHr• 

Avustralyanın bütün limanla· 
rına mal alacaktır. 

"ABOUKIR" vapuru ayni 
zamanda Portsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
şark ve ~arki Afrikanın bü
tün limanlanna yük ala
caktır. 

Gelit tarihleri ve vapur
lann isimleri &zerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon. telefoa 
No. 2007 • 2008 
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(Ulusal Birlik) 

-------------------

'"SON .· TEL.GQAF.LAQ 
• ' ,. • • .. " ~ -\). . ' . ~ ,: .• - •.. _ ,J. :. . .•. ' • 

......... ~ .................... ~~ .... 
Muharriri 

Harh tedbirleri miltemadiyen ynrnmekte ve sftel sevkiyat durmamaktadır 

Napoli, Mesina Palermo ve Bari şe
hirleri, harh bölgesi ilan edilecek 

• • ... .~ -r ............. 

Genel seferberlik halinde ltalya'da alınacak seri tedbirler meyanında 
yukarıki şehirlerin halkını hicret ettirmekte dahildir 

Roma 22 (A.A) - Harp çıktığı takdirde; Napoli, 
Palcrmo, Messina ve Bari harp bôlgesi ilan olunacak 
ve genel 8eferberlik halinde burada oturan ıı.,lk uzak· 
laştırılaC'aktır • 

Roma 22 (A.A) - Hava ajansından : 
ltalyamn beşler komitesi önergelerini reddetmesi 

hakiki bir heyecanla karşılanmıştır. 

Ne diyorlar 

Dtln Mussolini Fransa elçisiyle ve Suviç de lngil
tere ve Japonya elçilerile gôrOşmtlş olduğundan Ital
yan kabinesi işi bilerek, kararında yeni diplomatik 
girişlere geni• bir pay bırakmak istemiştir. Çtınktl 

Italya, önergeleri niçin reddettiğini bildirmekle, yeni 
gayretlerin hangi şartlar ile bir sonuca varabileceğini 
dolayısile anlatmış oluyor . . 

Bir anket açılacak 

MIŞEL ZEVAKO 
. - 7 -

~ 

Şövalye, midesinin teryatları arası~· 
rla fikren de şaşırmış bir halde id• 

Bununla beraber, ilk tesa· Bu dücıfincelerle ıövaPJye 
7 k"t •• düf edeceği lokanta veya Dö Pasavan geç va 1 'd • 

bana girecek atının eğerinin riıe varabildi. Fakat 1111 e 
gümüş kısımlarından bir sinin feryatları artık tab•

111
: 

k d k k "I d'I · k b'r dere mi tarını arze ere yeme mu e ı emıyece ı 

.yemeğe teıebbüs edecekti! ceyi bulmuıtu. .1 Karnı aç, cebi boş olmak· Ne olursa olıun kararı• 
1 ka•· la beraber Şövalye dö Pasa• "aıılmıı domuz" ban ° 

bı· 
van adeta keyfli idi. Bu da, taıına vardı. Atını abır~kteo 
kraliçe İzabo'ya artık hiçbir raktı; 0 gün de yeoıb 
minneti kalmamasında tio- aldığı kifi miktar yeoıi at~· 
ğuyordul Rozeli,yi kurtardı· na verdi. Kendi kendiıiae· 
ğını sandığı için bu minneti _ Beni bir de Puıl~ 
senelerce sırtında taıımııtı. amca görmeli ! diye gi11d

1 
' 

Bundan baıka, Rozeli'nin b3f • 
hayatta olduğunu da öğren· Fakat kendisi için clı. 
miıti. Fakat kendisine Ro· kolaylıkla yiyecek bulı~'ı k
zeli'nin öldüğünü ne maksat· Hiç bir kimseden de bır 

0 
t 

Besler komitesine N öf usumuzun art- ~İ•~=:·:~:~;:!i? s~~ı:~ok~;i: :ı·e~~:~ke!·~:ı~~.· c:::: 
' Ve.. izahat almak üzere karardı. Yıldızsız ve ço 

verilen cevap tıg'°' 1 şüphesizdir ~:~~ArD:::. eVİDO gİlmejfe ka~-:ı\:d~rD:·~7,~!t; 
- • -- ·- • Fakat, böylece ilerlerken bir ııık, ne de bir bar• 

Italya kabinesi, salı günü siyasal du- Genel direktör Celal Aybar muhtelif ~~~:J:· R~:.~~:~~~iu d~:~u~ yo~::.van bu koraalık ı;-
rumu tekrar İnceleyecek illerde tetkikata çıkıyoı; c gözünün önüne Odet'in ıi· cede yilrllyor ve bir tar; 

1 

ması sreliyordu! gidiyordu. Fakat nereye~· 
Roma 22 (A.A) - Bakan• nazarı!titibare alabilecek ıo· Ankara 22 (A.A) - Ista· rinde bir ölüm, doium an• Ve. Odeti sevdiğini his· Bu suali Pasa•an kell et 

lar kurulunun beşler komite· nuçlar vermeye mllıait hiç tiıtik genel direktör muavini keti yapılacaktır. setti; ilk defa olarak şuur· sine sorduğu halde JDOfh 
sinin önergelerini reddeden bir esas arzetmemektedirler. Selim Aykut Bursa, Bahke· Ankara 22 (A.A) - Nü- suz bir halde: bir cevap alamadı .• gidi~~:; 
kararı şu şekildedir : Bakanlar kurulunun toplan· sir Manisa, Bilecik. Afyon fusumuzun arttığına ıüphe _ Rozeli.. Odetr dedi. du, fakat nereye gitl•i1 

Bakanlar kurulu beıler ko· tııından sonra verilen reımt ve Çanakkale umumi nüfus yok. Ancak nerelerde, ne Şurada, Şövalye dö Pasa· kendisi bile bilmiyordu. _.ı. 
miteainin raporunda bildiri· bildiriktek,· bakanlların kSa!ı sayımı llakkında konferans· kadar arttı? ve ençok hangi . d' k d k lb' Belkı' on dakı'kada "f.Jdf',., 

günü te r.r top anar. il• d ? N k vanın ıım ıye a ar a ı· lar verdikten ıonra merkeze l tt · · b len önergeleri öğrenmiı ve yaıal durumun aeliıimini in· yer er e ar ı ıçın aı a nin sızı veya hislerini dinli· mıı domuz,. un ~oii•• ... 
• dönmilıtür. J · · d b k d ,._ .. bunları derin bir incelemeye celiyeceii ve ruznamede bu· yer erımız e u • ar artma· yecek vakit bulmamıı bed· ve gene geri döodii. ... 

b. B k ı k ' h 1 Genel direktör Celil Ay· d ? ç k t d e k''" ta ı tutmuştur. a an ar u· lunan idari meı eleleri a • ı o ar an yer e ne var· baht bir delikanlı olduğunu sadı, Tibo la Paugref ,.oa 
rulu beşler komitesi tarafın· !edeceği ilive edilmektedir. bar da ecnebi sayım mUşa· ki ötede yok; olmıyan yerler· ıöyJememiz liıımdır. fıtel diıine biraz kredi aç_, 
dan sarfedilen gayreti tak· Bugünkü toplantıda Muı· viri ile bazı vilayet merkez· de bunu yaratamaz mıyız? 1 teklif etmekti. b • 

i Ik defa olarak bu yeni ve o dir etmekle beraber bu öner· solini son günlerin siyasal lerindeki hazarlıkları görmek ıte bir sürü ıorgu ki bun· B" ı · bir ru 
tatlı hisle miitaha11iı oluyor· oy ece ıerserı lı•,-

ieleri gayrikabili kabul ad· ve aüel durumu hakkında üzere Ankaradan ayrılmııtır. ları ancak 20 ilkteırin pa· d 1 idaresi altında geıe~ke~-•d• 
detmeye karar vermiıtir. uzun uzadıya izahat vermiş Nüfuı sayımı ile birlikte zar glinii yapılacak olan ge· u ' diıini hisarJara gelınıt b~aot 
Çünkü bu önergeler Italya· ve beşler komitesi raporunu 22 viliyet ve kazada ve tak· nel nüfus sayımı halledecek· Tokad Burada Şaifano'nua y• 0

1
, 

nın hayati hak ve menfaat· geniı izahat vermek ıuretile riben bir milyon niifuı llze· tir. aklına geldi. Ve bOyOc1 ,,_ı.ı lerini nihai ve fiili bir surette okumuıtur . • • • • • R e ı r • • • • • Ihı• t • 8 h H . . giderek "bana sen oı kt•• 
Iogiltt-re·Fransa ıya } 0ffi 8 ayvan sergısı Kraliçe tarafından a~ı~~· ,ır 

açı ldt ıonra öldOğOnO ne ıçı idi· 

D 1 1 d T dh • J d T J • F ı· ledin ? ,, demek li111DJ' e ege er arasın a e ır er evam ayyare erı 8 I· Tokad 22 (A.A) - Cu· ğine karar verdi. . ,., 

edecek ron 'a geldiler murluğummun verimli itle· Rozeli'yi aklına getid•· 

t • tt • f k rinden biri olan yurdda Şi>valye; ruhunda 1e11•t yol a fil } ) .a Var lıtanbul 22 ( Özel ) lıtanbul, 22 (Özel) - Bu hayvan nealininı iılibı yolun· rin iztırap bi11etti. var do'' 
Londradan haber veriliyor: glln Faliron limanına 10 da Tokad'ın ilk hayvan ser· ağzı bir yerde, kaıede t•• 

lngiltere htıkCimeti, ıtalya· lagiliz deniz tayyaresi gel· gisi bugiln saat 9 buçukta du. Yüzüaii ellerile k•P' 
Cebelittarık'tan 160 istihkam ve top· nın hareketine b~kmıyarak miıtir. Bunların hepsi, ağır ilk resmi ve iSzel kurumları rak kendi kendiıioe: d•' 

fı • M 1 kJ d•ld' ıonuna kadar ihtiyati ted· bomba tayyareleridir. Tay· ·ı h lk d k bu k• çu ne erı a taya na e 1 1 ' yareler, bir milddet kalarak 1 e • ın öuiln e parla - Ben, ruban 1 j•• 
birlerine devam edecektir. · benzin almıılar ve semtı' törenle açıldı. Hayvan sa· düıtlim mil?. Bende kr~bpııi 

Londra 22 (A.A) - Res· en Romanın beıler önerge• B · · d · · d k 1 b J)a gı 
dd 1 • k. unun ıçın ege enızı onan· meırhule hareket etmı'ılerdı'r. hiplerine mükafatlar verildi. ve raliçe za e oaseJİ• 

mi çevenler Fransız ve lngi· lerini re etmesi yanız ın ı· k b f l T ld ? H Ben " masının, ıı ı ir aa iyete O h·ı Gösterinin bitiminde güzel o um . ayır.. ı.1dl" 
liz murahhaslar heyeti ara· sarıbayal değil ayni zaman· geçmesi, )Azım için, gelenlere lomo ı yarışlarında bir menej talimi yapıldı. nin yaşadığına JDe1Dllf1111k,t" 
smda tam anlaşma mevcud da derin bir bedbinlik do· f ,,. b• k M d ... ·ı· 1 • emir vermittir. eCJ Ir aza - \ ilteessir egı UD 111dı olduğu hakkındaki Cenevre ğurmuıtur. • N (J F U S U M U z Rozeli'ain hayal yall d• 
haberlerini teyid ediyorlar. Cebelittarık, 22 (A.A) - petrol arıım ış -BQ1tarafı 1 inci salıifede - I 'k' . b' b r ar bedi f 

K F R B b h S t t d ae Amatörler koıuıunda çok A R 'f M 1 Ş T 1 R 1 ıncı ır aya ı v ' tı.1tdl1J eza ransanın omaya u aa a u amp on an • • Iıtanbul 22 (Özel) _ Ital· · · deta 
t w _. b' d t h k 1 L k ki' · · feci bir kaza oldu. Gazeteci onun yerım a yap ıgı yenı ır ave a • en an aaayr na ıye gemısı yan gemileri, Yunan liman· Nüfusumuzun arttığına 'b"f "°' 

kında lngiliz murahhaslar 160 topçu ve iıtibkim as· larına uğramakta devam Burhan Cahid'in refikasının ıilphe yok. Ancak nere· gı 1
.. ()eVO~ 

heyetine malumat verildiii keri aldıktan ıonra Malta'ya ediyorlar. Bir nakliye sremiıi kullandığı otomobil, altı lerde ne kadar arttı? En ___ .....,. •• ~ 
de teyid ediliyor. hareket etmiıtir. tekrar Kefalonya'ya gitmiı ağaca birden çarparak bir çok hangi yerler de arttı? YunaJJ 

1 
Bu sabah burada Mu110· MRlta'da hava hücumu ha· hendeğe yuvarlandı ve parça Niçin baıka yerlerimizde 

ve petrol aramııtar. ld 
lininin bu daveti dinleyeceği linde talimatı ihtiva eden parça o u. Bayan Burhan bu kadar artmadı? Çok jl 
ümid ediliyordu. Buna bina· risaleler dağıtalacaktır. Te · • Cahid aj'ır surette yara· artan yerde ne varki öte· Ordugunun jate 

• .,.. •• • •• • • Yangın • ". }~ }• Z landı. Yanında zevci yoktu. de yok? Olmayan yerler- o dılıJ 
Balkan Baıka birisi bulunuyordu. de bunu yaratamaz mıyız? • • R nY' 

Uatı)Jerın ıtır&Zl Onun yarası ağ1r değildir. lıte bir ıllrü sorgu ki IÇlll oma lr 
Festivali taksim hah· DOğOncnler köyO teli· n: • Altıncı Balkan olimpi· bunları ancak: buğday abllllc: 

çesinde olacak ketzedelerioe yardım 111 reddetti yatlarınm ikinci gOoQ 20 İL KTEŞRİN Iıtanbul, 22 (ôıel) do-,.. 
lstanbal 22 (Ô.ıel) - Bal· ediliyor Pariı 22 (A.A) - Tem· -BQ1tarafı birinci sahifede - nan nazırlar kurulu ıtıod• 

kan fastivali yarın ( bugün ) Balıkesir iline bağlı Sın· yiz mahkemesi Kral Alek· (Romen) 7,08; üçüncn - Ko· r azar gün Ü Çaldaris'in baıkaahi1 :o1111f' 
akşam saat 21 de Taksim dırgı ilçesinin Düğlinclller ıandr'ın katlinde methalder koviç (Yugoslav) 6,85. Yapılacak olan genel toplanmıı ve uıull tor· 9~ 

h d 1 k d k&yünde evvelki giln çıkan olmakla mGttehem üç uıta· Balkan bayrak yarı•ı malarda buluaınuf ı''"- ifl'
1
. ba çeıin e o aca ve ört · . k d'l . . k Y ntlf us sayımı hallede· k 7 • 

ve 99 evin yanmaaile neti- tının en 1 eranın e aanpro• 1 inci • Yunan takımı 3 toplanbda, en ço 
1 

r tt1P1 .. 
Balkan devletinin milli oyun· 1 f 1 k . d vanz mahkemeıine sevke· cektir. 

1 
e e 1 ,,. 

ce enen yangın e i etın en dakika 26, 7 ( yeni Balkan nzerinde ince eaı yoll , 
ları oynanacaktır . zarar gören k&yllllere azami den karara karıı yaptıkları rekoru ), ikinci - Romen ta· BAŞVEKALET mıı ve neticede el,.. bd~. 

Istanbul radyosu, festivalde yardım edilmektedir. Kızılay itirazı reddetmiıtir. kımı 3,27; üçüncü • Yoslav iST ATISTIK UMUM iaıesi için Roına111• ,,ti 
çalınan ınil .dii neırede· kurumu derhal 800 lira yeni evler yapılma11 için takımı 3,32,5; d&rdilncli • MÜDÜRLOCO day alınmasına k•'" 
cektir. vermiıtir. Evleri yaaaalara iane toplanmaktadır. Tllrk takımı 3,34,5. mittir. 

••• 


