
dlSo hava snbayı Londra
J an Cehellüttarık'a gelmiş· 
erdir. Bcşyüz lngiliz a .. · 
ke.ri de llısır'a gönderil· 

• ULUSAL • Balkan Jestivali için lstan· 
hula gelen Romen ve Yunan 
lıey"etleri dftn akşaınki eksp 

resle memleketlerine dönmüş· 
lerdir. llııştir. 

•• • • I 
lımirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Gine bir üçler lionf eransının m:~:!k~;::as• Çin komünistleri 
ilerliyormuş a f • d e h l ? BUkreş, 24 ( A.A ) - Fi-

l'e esııi. e mı u unuyoruz. :'<'~:.:ı:::;;~:~k~~u~·m~~·~ 
Bö ) · manya ulusal banka direk· 

y e bir durum kaı·şısıuda, uluslaı- kurumunun törlüğüne tayin edildiği Her iki taraftan 200 kişi ölmüş 
500 kişi de yaralanmıştır 

ve 
resmen bildirilmektedir. 

1 
nüfuzu son derece kırılır diyorlar Prens Ismail 

2s't•nb u ı ~- ....,__ -r--~· .,t.~ i ---,- Istanbul 25 
(Özel) - Çin 
komünistleri ~ 
nin, Şan Kay 

Ct~ıeı) • h ,''~ 
d tv r c-
eıı h 

te. •bcr 
tiliYor· 

l llıusı ~ r 
' llt il lb u 
''tııı f 1 

~ti"- tv-
•de b' lopı ır 

ttp l b t l 

•t • c l k 
~o .bttlcr 

lllıt .. ,. 
'iıı "ı-
h. '•po. 
·111111 • 
~di •ncc-
-._ Jc t c n 
t, tı Itaı. 
~liabc-
~-- ta •n
• •tlığa-
ı- ' ~ ~ e Afrilwya gii11clerilc•11 ltulymı sfralı gömleklileri 

ı._ •ki tarafça veri- ol~un en ziyade mühi~ olan itirafgiriz planlar ıçıne so· 
'~'•bi notaları üzerine cihet anlaşmazlığın boş pren · kulması değil, tarihi ve esas 

Habeş ordusunda 
çahşacakmış 

Iskenderiye 24 (A.A)- Ha 
beş imparatoru şimdiki Mısır 
hanedanmdan prens lsmail 
Davud'un Habeşistanda ça· 
hşmak için yaptağı müracaatı 
kabul etmiştir. Prens yakın· 
da Adis • Ababaya gidecek
tir . 

Manevralar 
~lakineleştirilmiş bir 
fırkanın durumu 

Şek orduları -
na karşı geniş 
mikyasta ta· 
arruza geçtik· 
leri ve bazı 

yerlerde mu· 
vaff akiyet k ı · 
zandıkları söy · 
leni yor. 

lstanbul 25 
(Özel)- Şao
gaydan haber 

Mailly 24 (A.A) - Tama· veriliyor: 
men makineleıtirilmiı ve bir Çinde Ko • 
süvari bölüğü ile takviye e- mQaiıt 1 e r 1 e 
dilmiş bir fırkanın makineleı- tiddetli çupış 

tirilmemiş bir fırkaya karıı olan malar olmll,. 
derdini anlamak için manev- tur. KomiiiiİT-
ralar 27 yabancı sllbay önün· ler Ozerioe Bir Çin askeri pirinç ) erken 
de yapılmaktadır. lsevkedilen109uncu fırka3fsa- Her iki taraftan 200 ölü ~1tt·O~ın son durumun ma· sipler ve yanlış olduğu kadar -Devamı 4 üncıl Salıifede-

b:i :.''"• h ' . . :'14lit ey eh umumıyeye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ allik ~~~~~madan ~nn ve 500 kadar yar~ı va~ı~ 

Suursuz bir gencin mflessit hareketi kızıllan pllskilrtmeğe muvaf- Çarpışma muhtelif semtlerde t,~ı. tcektir. Konseyin bu 
~ a lltıaında ltalyan delege-

~~~ ~~:::~:.;,•u:ö:ı:: l(arantinadaki hadise iki ki• Mtıhimmat :ftı:h~:Sısı ne diyor? 

$!!~~~~!ı:i~=·~:~: ~inin ölümü ile neticelendi Anierikabitarafkal 

fak olmuıtur. devam etmektedir. 

~~ liabeı anlaımazlığı ~ k d 
~~ 'd• ittihaz etmek iste- öi!retnıen Haydar, dün g~ce memleket hastahane mag_, a arar Ver İ 
~ ~'tti tesviyenin ltalya C7 

~r huı etmek olmadığını sinde öld o, cenazesi hugon kaldırılacaktır 
4i, llıtkte devam etmekte· Ambargoya dahil edilecek harh alet

lerinin listesi tanzim edildi 
ltib Dün 2kşam saat 19 <la adında bir genç ile öğret-

. ~ t.Jtaa gazetesi diyor ki: Karantinada San'atlar okulu men Haydar1n ölümile neti
~ tıalar sosyetesinin tat· önünde çok müessif bir hi- celenmiştir. Vak'a hakkında 

ııl ne olursa dise olmuş ve Mersinli Reşad yapılan tahkikat, şu netice-
7 5 yi vermiştir: 

lngiliz lirasına bir tayyare! Mersinden şehrimiz San'· 
atlar okuluna kaydedilerek 
iki yıldanberi bu okulada 
meccani yatılı olarak okuyan 

'~t 
~· '11•1 ~tet· ı •nıUbcndislerinden 
'''k b'. 75 İngiliz lirası gibi 
~))• '' lbaırafla küçük bir 
'I ~re 
li~"tttı/8P?1ağa muvaffak 
~'!- · Mıdıest tayyare· 
'd, tecrGbelerini geçen-

)•Pııııı ve Loadradan 

;-ı.ll~l-4>';:&~,,.J 

• Reşad adında ·bir genç, ge· 
çen yıl olduğu gibi bu yılda 
imtihan veremiyere_k sınafta 
ibka kalmış ve okulun 
nizamnamesine göre bu se
bepten dolayı tahsiline mec· 
cani ve yatıla olar1ak devam 
etmesi imkanı kalmadığı, 
kendisine tebliğ edilmiştir. 

Fransay~2 dakikada .i~ 
miştir.~ " 

İngilizlerin ( Uçan pire ) 

Bu durum üzerine okuladan 

alakası kesilen Reşad, mem
leketine gitmek için parası 
olmadığında bahsetmiş ve 
okula idaresi, kendisine Mer
sin' e kadar yarım bilet temin 
ettikten sonra talebe yardım 
sandığından da biletin üst 
tarafı para olarak kendisine 
verilmiştir. Reşad, yarım bi
letle parayı aldıktan sonra 
Karantina'dan lzmir'e gele
rek bilet parasile bir ta
banca tedarik etmiı ve 
akşam üzeri Karantina'ya 

adını verdikleri bu tayyare, 
Londrada bllyUk bir merak 
uyandırmıştır. Resimde, uçan 
pire görünmektedir. dönmüştür. 

• 

Reıad'ın niyeti, 11nıf'ta 
kalmasına ıebep olan öi· 
retmenlerden her hangisini 
olursa olsun vurmak ve bu 
suretle intikam almak idi. 

Teessüründen ıuurunu kay· 
betmiş olan Reşad, okulun 
yanındaki dar sokakta bir 
- Devamı 4 üncü sahifide-

Nevyork 24 (A.A) - Av
rupadan b)lgün gelen mü
himmat işleri mütehhaasısı 
M. Bertaro Y arosko Ameri
kanın bitaraflığını muhafaza 
için muhariplere hiç bir mal ! 

satmaması lizım geldiğini --------· .......... . 

söylemiştir. 

Vaşington 24 (A.A) - Mü
himmat kontrolu ulusal ofisi 
bugün ilk toplantısını M. 
Hol'ün başkanlığında yapa-
rak M. Ruzvelt tarafından 
- Devamı dördıincıi sahife.de 

Allahla görOştüğOnQ iddia eden çobaıı! 
Roman yada bir ço· 

ban, bir gazete ida
rehanesine giderek, 
birgün evvel Allah 
ile görüştüğünü id· ı,,.-'!ll!!~11t·· 
dia etmiştir. Bu hi· 
dise Romanyada bü
yük bir merak u· 
yandırmış, pek çok 
kimseler çobanı ku· 
lübesinde görmeğe 
gelmiştir. 

Resmimiz, Allah 
ile görüştüğünü id
dia eden çobanı, 
kulübesinde, ken· 
disi ile görüşmeğe 
gelenlerle birlikte 
ıöstermektedir. Di· 
bek taşında oturan 
çobandır. 



Sahife 2 (Uluıal Birlik) 
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! Zabıta Romanı ! Propagandası için Yu· ihtiyar Loid Corcun özel 
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yetteki bOtiln 

bakanının hususi ve gizli ı:ıuıbi· 
evrakı da meydanda yok!.. . 5§ Tefrikn Numara ı : 48 = yeni yerleri için broşörler 
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Norma, derhal ellerini çekti. 
Boni'ye fevkalade gücenmiş 
olduğu belli idi. 

Gazetelerin hepsi, madam 
Honhard'ın katili olarak Se
vieyi tesbit ettikleri ve ken
disi hakkında hergün sütun
ler dolusu yazı yazdıkları 
halde, pansiyonda oturanlar, 
birbirlerinden şüphelenmek
ten fariğ kalmıyorlardı. De
izinin, pansiyonu terketmek 
niyetinde olduğu hakkında
ki sözleri üzerine Boni, oda 
da oturanların hepsine ayrı 
ayrı bir bakış farlatarak: 

Müsaadenizle ve affınızı 
diliyerek hususiyetlerinize 
karııacağ'ım. Bilirsiniz ki, 
rahmetli madam Honhard, 
parasına tamaan öldürülmüş._ 

tilr. Zabıtanın bu kanaati 
kat'idir. Bu sebeple hepimi~ 
kanun nazarında şüpheliyiz. 
Bana kalırsa, hakiki fail 
meydana çıkıncaya kadar 
hiç birimiz bu pansiyondan 
baıka bir yere gitmemeliyiz. 
Masum olduğumuzu ve cina· 
yetle ilgili buluomadığımıZI, 
korkacak bir şeyimiz olma
dığını, ancak bu suretle is
bat edeceğiz. 

Madam Pontts, genç De
dektifin bu sözlerinden son 
derece memnun olmuştu. 
Boni, sözlerinin ne gibi bir 
tesir yaptığını anlamak için 
odada oturanların yüzlerine 
bakıyor, piskolojik İ•celeme-
lerde bulunuyordu. Hepsi, 
Boni'nin söylediklerini doğ· 

ru bulmuılar ve tastik et· 
mitlerdi. içlerinden yalnız 
Deizi, kafasını sallıyarak 
cevap verdi. 

- Çok müteessirimki, bu
radan kaçmak zarureti kar
ıısında bulunuyorum. Ben 
burada birkaç giln daha 
oturur1am, delireceğimi zan
nediyorum. Zabıtanın, benim 
için şüphelenmesine imkan 
yoktur. Zira <:İnayet esna· 
sında nererede bulunduğu
mu tamamen isbat ettim. 

Bu sırada sokak kap1sının 
çanı çalmağa başladı. Madam 

Pontes, hemen yerinden kalk

tı ve kapıya doğru ilerledi. 

iki üç dakika sonra tekrar 

odaya gelerek Boni'yi çağır-

Ulusal 

Birlik 
Caodelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Na::hel 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikincl 

Beyler sokaj'ı 
Abone ıarıları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Reımi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bOrosuna miracaat edil
melidir. 

Huıuai illnlar : idare
banede kararlaıtırılır 
Budclıj'l yer :ANADOLU 
matbaaıı 

loslukları vasıtasile dünyanın 
her tarafına gönderilerek 

dı. Gelen, taharri amiri Con 
Straun idi. Strauo; madam 
Pontes'e Maknus ve Daund tevzi edilecektir. Yeni prog· 
hakkında bazı emirler ver- ramda, Girid Kandiyedeki 
dikten sonra Boni ile birlik- Kuoso isarıitikası, bütün 
te madam Hoohard'ın oda- teferruatile gösterilmektedir. 

Londra - Esbak başba· vardır. 
kan Loid Corc'un hususi Loid Corc, gizli ve sırf 
sekreteri, bundan evvel evin- kendisine aid bazı evrakın 
de ölü olarak bulunmuştu. meydanda bulunmadığını ve 
Bu hadise, Londrada uzun bunların, katiller tarafından 
nıünakaşalara kapı açmış ve aşırılmış olduğunu iddia et· 
sekreterin katili hakkında mektedir. Londra zabıtası, 
muhtelif kanaatlar yürütül- cinayetin failini ciddiyetle 
mütü. katilin, Loid Cor· aramakta ise de henüz bir 
c'un siyasal hasımlarından ip ucu elde etmiş değildir. 
tahrik edilmiı olduğunu ileri iogiltere'nin esbak baıba
sürenler olduğu gibi, hadi- kanı, katilin yakalanmasile 
senin iç yüzünü başka ıe· bir çok esrarın meydana 
beplere istinad ettirenler de çıkacağı kanaatinde bulun· 

tanın müteyakkiı bul:eclif· 
lüzumunu ileri ıOraıe terİOı 
Resmi çevenler, sekre aıdD· 
komünistler tarafıod•ll ıar 
rüldüğünü iddia ediy~ 

sına çıktılar. Booi, amirine Yunanistan'da turistler ta-
bakarak: rafından ziyaret edilebilecek 

- Şefim, yeni bir haber yerlere Atina'dan tayyare· 
var mıdır ? lerle gidilmesi bir hava yolu 

Diye sordu. Straun, birkaç tesisi de düşünülmektedir. 
saniye düşündükten sonra Münakalat bakanı, bu husus 

Bulgar o· 
Gazeteleri ve k. 

cevap verdi : için büyük şirketlerle temas 
- Henüz birşey yoktur. halindedir. 
Boni, tekrar Papaganın 

yanına yaklaştı ve kuşa ba- Yunanistanda görülmemiş bir facia 
karak: 

:~··:;~:·f::~:.:· ~~!~ Bir Yunanlı, sevgilisini, raki-
•u ;;~tu;:y~f •• in içindeki hini ve kız kardesini öldürdü 
fincana su koyduktan sonra ' 
papağanı okşamağa başladı. k k } } ki Zavallı kuş, biraz evvel yap· Dimitri, görülmemiş derecede bir soğu an 1 1 a 
~::1.~!:'i~o~.iç t~~ •• ~·k::;~ birbirini takiben nç cinayet işlemiş ve teslim olmiıştur 
ile Dedektif'inin yüzüne dik- Atina 24 _ Evvelki gün, tinden bihaber olan Pinelopi, maruz kalmıı ve al~ı~ iki 
katle bakıyordu. Bu bal, Neakokina mahallesinde 29 eskisi gibi iltifat göstermek kurıun yaraıınıa tesırile der· 
gerek Straun'un ve gerekse yaşlarında Dimitri adında istemiş ise de mukabilinde hal ?l~ü!t~r.. . . • .. 
Boni'oin nazarı dikkatini cel· b. b. b' . . üt k' gayet serd bir muamele Dımıtrı, ıkıncı cınayetı ık· 

ır genç, ır ıranı m ea ıp 'k b 
betti, Boni, bir aralık papa· . . 

1 
• .. göriioce 0 da surat asmıştır. mal ettı ten sonra ta anca-

d kk 1 üç cınayet ıı emıı ve mute· . d k' k ı ğanın kanatlarına i at e . . .. v • Bunu bir fırsat sayan Dı- ıın a ı son urıun arın ıar· 
gözünü dikti ve elini uzata- akıben müddeıumumıhge gı· mitri, hemen tabancasını jurda kalmasını muvafık bul· 
rak kuşun kanatlarına ·ya· dip tesJim olmuıtur. Hadise çekerek Yunan güzeli- mamıı ve alelacele babası· 
pışmıı olan bir et parçasını şöyle olmuıtur : nin üzerine dört el nın evine giderek, orada bu· 

k h 
Dimitri, ötedenberi sevdiği sıkmııtır. Çıkan kurıunların lunan 19 yatlarında Flora 

alara , ta arri amirine gös· 
terdi ve: Pinelopi adındaki kızın son, hiç biri hedefi şaşırmamış adındaki kız kardeıini de , 

_ Ne dersiniz, bu et zamanlarda başkalarile te· ve Pinelopi, iki üç dakika bir namus meı'elesinden do-
parçası, insan etine benze- mas ettiğini işitmiı ve bun· zarfında kanlar içinde can layı öldürmilıtür. 
miyor mu? Kora Parker, dan dolayı müteesair olmuş· vermiıtir. Katil Dimitri, biç Dimitri'oin, birbirini taki
dün gece guya çamaıırlarını tur. bir ıey olmamıt gibi· Pine· ben iılediği bu ilç cinayet, 
ütülerken elini lyakmış, hal·: Dimitri evveli Pinelopinin lopinin yanından çıkmıı ve do- Neakokina mahallesinde de
buki bu et parçasının, pa· yeni sevdalısını araıtırmıı ve ğruca rakibi Koıti Kacaro· rin bir teesstlr . v~ ~eye~n 
pağanın gağaıile Koranın onu bulduktan sonra sevgi· nun bulunduğu yere gitmit· uyandırmııtır. Dımıtrı, ıoguk 
elinden kopanlmıı olması ve lisinin evine giderek evveli tir. Hiç bir ıeyden haberi kanhhğını muhafaza etmek 
Koranın da, 1\ıınu gizlemek ufak yollu bir münakaıa olmıyan Kosti Kaçaro, ansı- suretile bayii mtlddet sokak· 
için elini bilitizım ütil ile l-•~ç_m_ıı~t-ır_. _D_im_it_rı_· _fe_n_a_n_iy_e_-__ ı_ın_Dimitrinin teca•üzüne larda dolaımıı ve elinde ta· 
yakması çok muhtemeldir. d banca olduğu için kimse ce· 
Böyle birıey habra gelmez Izmir ithalat gnoırOğQ mQ Or· ıaret edip yakalıyamamııtır. 
mi, ne dersiniz?. } d Katil, akpm ilzeri müddei· 

- .4.rka.n var Oğiln en: umumilii'e gitmiı ve iılediği 

ÔksQrenler! Mut· 

laka (OkamentoQ 

ôksftrft k şekerle- ~ 
rini tecrfthe edi-~ 

tiz .. 

Ve Pnrjeu ~ahapın 

en flstnn bir mfts

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mQshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sQrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolannda 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ 
~ 

CQ 

K G E 'nsi T es bit no cinayetleri haber vererek • . ıyanın cı • 
5000 Kimyevi kübre 216 kendi kendine te1lim ol-

Yukarıda yazılı eıya 30-9-935 nci pazartesi günil saat 
14 de açık artırma ıuretile barice aatılacaiından işine 
gelenlerin ithalit gümrüğü aatıı komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 2962 

lzmir milli emlak modorlilğOnden: 
Yol bedestanı servili han dahilinde yukarı katta 55-15 

numaralı depo ve yazıhane 125 
Yol bedestanı aervilihan içinde 55-12 eski numaralı oda 125 

,, ,, ., ,, yukarı katta 55-1 numaralı oda 225 

11 
,, " dahilinde 55-11 numaralı oda 100 

" ., ,,içinde yukarı katta 55-3 numaralı oda 75 
" ,, ., " ,, ,, 55-2 numaralı oda 200 

Osmaniye kara osman oğlu hanı derununda 26-37 nu-
maralı oda 120 

" " " 

" ,, 26-42 numaralı oda 50 
,, " 26-36 numaralı oda 125 
,, ,, yukarı katta 26-40 

numaralı oda 50 

" il " 
" " " " 
" 

" " " " .. " " " 
26-33 

numaralı oda 75 
Yol bedestanı küçüh hamam sokağında 2 eski 2 taj 

oo. Iı dükkan 75 
Hırdavatcılar küçük demir hanı içinde 23-2 no.lı dük-

kanın nısıf hissesi 75 
Görece tepe damlar mevkiinde değirmen 150 
Kahramanlar akın sokağmda 4 numaralı ev 100 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin veya ikinci tertip 

mübadil yesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri artırma usu· 
lile müzayedeye konulmuştur. Alıcıların 3-10-935 pazar· 
tesi günü saat 15 de milli emlik ıabt komisyonuna 
müracaatlan. 3146 

muıtur. 

~udapeşteden si
lah ve mühim

mat almış 
Paris - Hollanda gaze

telerinin verdikleri haberlere 
gör; son zamanlarda meıhur 
olan ve Habeşistanda bir ta· 
kım imtiyazlar elde eden 
lngiliz Riket, Budapeıteden 
külliyetli miktarda ıilih ve 
mühimmat almıştır. 1 iket bu 
silahları Habeşistan& götü· 
receğinden bahsetmektedir. 

Hollanda gazetelerinin ver· 
dikleri malumata nazaran, 
Riket, Arabiıtan'da bir şeyhle 
konuştuktan sonra'Londra'ya 
gitmek üzere tayyareye bin· 
miş ve yolda tayyareciıini 
kandırarak istikametini Bu
dapeşte'ye çevirmiştir. lnıi· 
liz kapitalislinin Çekoslovak 
mühimmat f abrihalarıatlan 
aldığı silahlar, Arabistan 
yolile Habeıistan'a g6nderi· 
lecekmiı. 

Çok itilaf 
ki· 

Sofya - Gazeteler, dık" 
çük itiliftan babiıle yıl ek· 

b tef ları makalelerde, u ela k•" 
klllün kuvveti hakkın .,. 

kte •• naatlarını yllrllt111e n ... elı• ·1 . sur ... cümle ıunları ı erı 

tedir: bG~ll 
Küçük andla1111• Iİ'd• 

büyllk devletler derece ,i• 
kudrete malik bol00:':, ,.. 

yasal bir amildir. ide dt' 
. b k aılıflll 

ye ve ıeraıt • 1 ıetlel 
bunu terkip eden :- dederlel 
tam bir blltünlük arı• biS 
ve bunu itiraf etaıek bit 
Bulgarlar için bOyO:k 1od• 
manayı haizdir. KOç a04" 
laıma, ııyasa bakı~ boO' 
öyle bir anlaımadır :•· ıetlel 
girmit bulunan. ::....at 
arasında ~tam bir b. ,.d· 
vardır ve böylelikle 

11 !.•'°" 
laıma timdiye kadar dilf" 
pada yapılmıt btıtOD •:..dar· 
malardan daha Ottikİ ••" 
Bu devletler bundall bil d• 
ne evvel aralarında poJ 

. b. ı·-. rıs•1 
ekonomı ır ıgı .. tOI•'· 
getirmek iıiai gortll ,. ,

Her htlkumetio uıritJJ kP 
·u• konomi mümeııı k et't't 

Belgrad'da, kib ~ap:ıt'cl• 
kih Bled'de ve ki ·rısel ..,a· 
toplandılar ve tecı 

0 
ll 111e1· 

badelelere ait ~ir 1 ~o toP" 
efeleri incelediler. • .~ 
lanblardan aolaplcbi''J.,~· 
bu de•letlerde ~-;,, birP 
sına ait ekono111ık • •bi ı.i' 
meydana ıetiril111ell 11 
gaye mevcuttu • .,,.-

ikinci der9ced~JtJJİf -· 
meı• elelerin balledi t ;! 
ması muhtemeldir; fak• birli~ 
meı' ele, ekonoaıik -~· 
meı' elesi balledil•~:111,kl' 
Kesin olarak . ~&y )d, b' 
beraber, diyebibrıf'JJ dil_. .. 
mühim mes'ele ball~.;,a 
yecektir de. Bu iıt• ~ 
olan amil, ıiyaaal :ıclit· 
lardan daha kov•e )ıtt 

Vahşi hayv:~:ilı'' 
için yapılan t~d•",ıeı: 

V arıova - Eık• cill~ 
den beri tem• aıeo f,'Ji 

· ol•ll _.ld 
mu haf aza etmıt y•P":ı~ 
hayvanlar hakkınd•80 ıetlsİ" 
tetkikat bitmiıtir. ,,-_.,-

kata göre, bu ~:~oclt a.•: 
hepli, Karpat dal b•~-:. 
lunmaktadır. Ba s40 fi tt• 
14 vahıi boi•• . ce'- 11• ıeyik, görülmelD•f kes' "sa 
740 yabani do111uı, ,, 1 
yük boyda 40, kurt 

tilkidir. 11~~ 
Vahti hayvan tJJ ~ .. ,1• 

bu hayvanattan ~ b~. 
yakalayıp Avf1JP.a 

1 
f -~ 

vanlar babçelerıo ... -
mek iıtemlılers• d• 
uı muvaffak ol•lll 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

VV. F. H. Van aov Aı: NEERLANDAls KUMPANYAsı 
"UL YSSES,. vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylOlde 

Der Zee Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburi limanları 
& Co. için yük alacakbr. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvera, Ro· 

terdam, Amsterdam ve Hamburi limanları için yük 
alacaktır. 

• J .,... 
~ ,,.~ 

_N~• . 

011 ıu ~ 
... 

"ITAURI,, vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, 
Direkt, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük al
maktadır. 

.. VVINFRIED,, vapuru 1 
Bci. teşrindd bekleniyor. 5 
Bci. teşrine kadar Roter· 
dam, ve Hamburg için yükli
yecektir. 

"TRO JA" vapuru 2 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 5 Bci. 
teşrine kadar 'Anvers, Di· 
rekt, Hamburg ve Bremen 
için yllkliyecektir. 

"VVASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek· 
leniyor, 18 Bci. teşrine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye
cektir. 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

"ANUBIS,, moti>rü 11 

• aze temız ucuz 
Olivier ve şüreka-' ikinci teşrinde bekleniyor, 

sı Limitet vapur 
acentası 

15 ikinci teşrine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye· 
cektir. ila-: 

ller türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Cendeli Han. Birinci kor- ARMEMENT H. SCHULDT 
don. Tel. 2443 HAMBURG 

EJJerman Linyn Ltd. "NORBURG,, vapuru 8 
Liverpool hattı: Bci. teşrinde bekleniyor, 

"ROUMELIAN ,, vapuru Anvers, t\oterdam ve Ham-
20- eylülde Liverpool ve burg için yük alacaktır. 
Svvenseadan gelip tahliyede DEN NORSKE MIDDEL • 
bulunacaktır. HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

"DIDO,, vapuru 17 ey- SPANSKELINJEN ) 
lülde beklenmekte olup 21 OSLO 
eylüle kadar Liverpool ve "SArDINIA,. motörü • 27 

b Glasgovv için yük alacaktır. Eylülde bekleniyor,le Havre, 
ttanıza Rüstem fotoğrafhane ve "ROUMELIAN,, vapuru 29 Dieppe ve Norveç limanla· 

eylülde beklenmekte olup rına yük alacaktır. fotoğraf malzeme mağazası 5 birinci teşrine kadar Li- "BOSPHORUS,, motörü 
il verpool ve Glaıgovv için 23 Birind Teşrinde bekleni· , <llrı.:a Rüstem beyin fotogi;afhanesi, lzmirde en ıyı yor, Dieppe Dünkerk ve 1

oColh d E için yük alacaktır. 
f!5

1

a/ çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocagı ır. n Norvec limanlarına yükliye· 
~lcalpe&enı olanl.ar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· Londra hattı: cektir. 

dan memnun kalmışlardır. "F ABIAN,. vapuru l 7 ey· ARMEMENT DEPPE· 
' l:l<llrıza Rüstem beyin, foıograı malremesi satan ma- lülde beklenmekte olup 18 ANVES 
~ da muhterem m~ıerilerinin ince zevkleri11e glJre eylüle kadar Londra ve Hull "EG YPTE,. vapuru 20 Bci. 
de, ~iı mallan, foıograr makinelerini bulundurmakla- için yük alacaktır. teşrinde !>ekleniyor, Anvers 
tİ_ Bir zıyareı her şeyi ispaı.a kdfıdir. " EGYPSIAN " vapuru 
~~ Direkt yük alacaktır. 

ir • Bat!ttırak caddesi, Refik bey Ç&J1l8ı) 27 eylülde Londra, HuJI ve "ESPAGNE,. vapuru 11 

tlıınııııııınnllftlllllllllllllllllll 0111111111111111111111111 il 1111111111111111111111 111111• ~~:::•::: v:~~i :·.~:::: ~~:~,., l•şı~~~I b;~~eai~;:': ~l?h-ıı· r · · t = k 1 ~~J.l yun mensuca )_==_ 6 teşrinievvele kadar yük T~Etı~.XPORT S·S CORP.O-
~'l1 alacaktır. 
l t İ-i k A • • k t • § The General Steam Navigation RATION-NEVYORK 1 4f llQillffi şır e }§ Co. Ltd. Birleşik Amerikaya doğru 
1 il = "STORK., vapuru 20 ey· seferler 
: tı mflessese, iki yflz bin lira sermaye ile § "EXARCH,. vapuru halen 
~ ~lıtaı etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= lülde beklenmekte olup 27 Jimanımızdadır. 
~ •~1_ eylüle kadar Londra için yük "EXILONA 30 ~ ~~'."6rers Lı·mı·ıed (Şark halı) Airketine ait n vapuru ~ ~ " alacaktır. eylülde bekleniyor. 

H ık d k • k ~ b ·k - Deutsche Levante Linie '1 t- a apınar a ı uma~ ıa rı asını satın - "A80UKIR" vapuru 29 
~atı · - " GALILEA " vapuru 10 taL .: r. Fabrika hflUln teşkilat ve tesısat ve mns- _ eylülde gelip 30 eylülde, 
~ eylülde Hamburg, Bremen 
HL •• 

1111iııi ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- _ Birle•ik Amerikaya aldıaı 
-.,... ve Anversten gelip tahliyede ... 6 ,:den itibaren yeni şirket tarafından işletil- = bulunacaktır. malları Iskenderiyede "EXE-
"1 tedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta· := Not: Vurut tarihleri ve TER,, transatlantik vapuruna 
~e ve çorap imal edilecektir. Mamu14tın emsa- : vapurların isimleri llzerine aktarma etmek ilzere isken· 
tl e f4ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = değişikliklerden mes'uliyet deriyeye gidecektir. 
ı~ ~anıulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = kabuledilmez. JOHNSTON VVARREN LI-
~ll.Qd ki 'd h" ed'I kt t c. b _ • NES LTD.-LIVERPUL 
' .. e sergı e teş ır ı me e ve sa ış a . "jESSMORE,. vapuru 30 

p •çınde yapılmaktadır. = = eylülde bekleniyor, Liverpul 
l'Oat. kutuıu: 127 A k k 

ve nverstea yü çı arıp 
l' ::fr•f adresi: lzmir~-:.Aısancak ~ ~ Burgaı, Varna, Köıtence, 

lfllllll efoıa oumaraıı 2432 ve 3564 = Plllıt Braila ve Galatı için yük 
~ 111111111111111111111• 11111111il11111111111111111ırıilil1111111111111111111111111111 uii ~ alacaktır. 

1: lltılık motör Do K T o R - ~ SERViCE DiREKT 
< iae, . DANUBIAN ~it tir kuvetinde (Dizel) Ali Agah • fllllııt TUNA HATTI 

~-t •z kullanılmış bir Çocuk Hastalıkları 1~ "BUDAPEST" motörü 25 
~L "tdıktır. Taliplerin Mütehassısı ~~ eylülde bekleniyor, Belgrad, 

llitlae-· tl 11-inci Bevler Sokagı N. 68 Noviıad, Komarno, Buda· -ıze mtlracaa arı J 

Telefon 3452 pefte, Bratilla'•• Vi,ua ve 

"HERCULES,, vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teırini
evvelde Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg 
JimanJarı için yük alacaktır. 

"HERMES,. vapuru 21 teşrinievvelde gelip 26 teşriniev· 
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES,. vapuru 20 eylülde gelip yükünfi tahliye
den ıonra Bura-as, Varna· ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 4 teşrinievvelde gelip yükiinü tahli
yeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, vapuru 19 teşrinievvdde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORfENT LINfEN 
"HEMLAND" motörü limanımızda olup yükünü tahliye 

ettikten sonra 15 Eyhilde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacacaktır. 

"VINGALAND,, motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Iskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 
navya limarına hareket edecektir . 

"NORDLAND,, molörü 2 teşrinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve Iskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barıelona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini· 
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT,, motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacakbr. 
Hamit: IJindaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için lki9ci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

--Sümer Bank-. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve 'f rakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'filrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

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

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpanyasının 

"AHOUKIR" vapuru 29 ey
UUde bekleniyor, Paninsular 
Orient Line kumpanyasının 
"BENDIGO,. vapuruna Port· 
aitte ilm 

Avustralyanın bütün limanla
rına mal alacaktır. 

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

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'a 
liyet kabul edilmeı. 

BiriDci Kordon, telefoa 
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Hindistan'daki kabilelerin bir kısmı, isyan ederek silel kuvvetlere karşı koymuşlar 

Hind valii umumisi, bir beyanname 
ile Hi!ltli suh~:r.Iarı vazifeye _ı;ağırdı 
30 hin kişilik bir kuvvet, hemen asilerin Qzerine sevkedilmiştir. 

isyan, Hind-Afgan hudutlarında baş göstermiştir 
lstanbul 25 ( Özel ) - Hind • Afgan eınırlarmdaki 

kabilelerden bir kı!mınm isyan ettiği ve sllel kuvvet· 
lcre karşı koydukları, son gelen haberlerden anla
şılmıştır. Asi kabilelerin hareketi gittikçe genişlediğin
den, Bombaydan kuvvet ve tayyareler gDnderilmiştir. 

Mlltemmim haberlere göre, asilerin bulunduğu Muha· 
mad mevkii, gönderilen tayyareler tarafından bombar· 

daman edilmi~tir. Hindistan genel ilbayı, ii i kabilele· 
rin tenkili için Acil tedbirler alınmasını emretmiş ve 
bunun O.zerine 30 bin kitilik bir kuvvet hazırlanarak 
isyan mıntakasına sevkedilmiştir. 

Dombay genel ilbayı, neşreylediği bir beyanname 
ile blltlln Hindli subayları vazifeye çağırmıştır. Bu 
çağırışm, isyanla ilgili olmadığı kanaati vardır. 

Bir lngiliz gazetesi neler haber veriyor! lngiliz askerleri 

Donanmamız,Elen donanma Mısır v;~~~:.uarık'a • ı ı k Cebelüttrarık 24 (A.A) -
Si e manevra ar yapaca mıs Bir logiliz vapuru 150 hava 

' sübayı karaya çıkarmııtır. 

ltalyanlar, on iki adaya otuz iki bombar
dıman tayyııresi gönderecekler miş 

lıtanbul 25 (Özel)- Lon· ve bizim donanma ile Yunan 
drada çıkan bir lngiliz ga· donanmasının, Akdenizde 
zeteıi, ltalyanların, 12 adaya müıterek müşterek manev· 
32 bombardıman tayyaresi ralar yapacağını haber veri· 
göndermek üzere olduklarını yor. Bu gazeteye göre; ltal· 

yariların oniki adaya bom

bardıman tayyareleri rön~er

melerine mukabil biz de ted· 

birler almışız. 

Afyon • Ankara 
Siınendifer hattı inşatı 

ilerliyor 
Isparta 24 (A.A) - Af· 

yon - Antalya hattının Ka • 
rakuyu • Sandıklı kısmının 
bitirilmiş olmasından San· 
dddı'da yapılacak açılma tö-
reninde bulunmak üzere Is· 
parla ili adına 30 kiıilik bir 
hey'etin Sandıklı'ya gitmesi 
kararlaştırılmış ve hazırlığa 
baılanmııtır. 

~nursuz bir gencin 
müessif hareketi 

-Baştarafı birinci sahifede -
hayli beklemiştir. Saat 19da 
öğretmen Haydar'ın okula 
doğru geldiğini gören Re· 
şat, heman dar sokaktan 
çıkarak Haydar'ın yolunu 
kesmiş tabanca ile ateş et· 
meğe baılamıştır. 

Neye uğradığını bilemiyen 
öğretmen Haydar, davranın
caya kadar biri alnından ve 
diğeri de yanağından giren 
iki kurşunun tesirile kanlar 
içicde yere yuvarlanmııtır. 
Bunu gören Reşad, hemen 

Bu sabahki duruşmada 

Katil Alman 5 se
neye mahkôm oldu 

·-·--Türk Adliyesinin gösterdiği sür'at 
ecnebileri hayrette bırakmıştır 

Alman bandırab ltauri va-
purunda tayfalar arasında 
geçİD!sizlik yilzünden çıkan 
kavgada Sebastiyen oğlu 
Haten Kafer, ateıci Kort 
F okeyi bir tiıe parçasının 
keskin tarafile yaralıyarak 
ölümilne sebep olmuştu. 

Haten Koferin ağır ceza 
hak yerinde başlamış olan 
duruımaıı şahitler dinlen· 
dikten sonra bitirilmittir. 
iddia makamını işgal eden 
yar genel savman Şevki, id
diasını ıeredderek suçlunun 
öldürmek maksadı olmıyarak 
ateıci F okeyi yaralamak ve 
ölümüne sebebiyet vermek 
suçundan Türk ceza kanu· 
nunun 452 inci maddesi mu· 

liğ edilince hiç sesini çıkar· 
mamıştır. Duruımayı takip 
edenler ve dinliyenler arasın· 
da Alman konsolosu ve bazı 
Almanlar da vardı. Hepsi ; 
Türkiye cümburiyet mabke· 
melerinin göıterdiii sür'at 
ve karar isabetinde hayret 
etmişler ve çok memnun 
kalmıılardır . 

Vapurda bulananlarda he· 
yecanla kararı bekliyorlardı. 
Aralarında katilin on veya 
on beı seneye m ıhkum edi· 
leceğine dair münakaşalar 
yapıyorlardı. O sırada ıa-

lıtanbul 25 ( Husuıi ) -
Cebelüttarıktan haber veri· 
liyor: 

Londradan gelen ve için· 
de 500 lngiliz askeri ile 
mühimmat bulunan bir gemi 
bu gün mısıra hareket et· 
mittir. 

Yunan 
Hava filosu isten· 
boldan Yunanista· 

na döndft 
lstanbul 25 (Özel) - Şeb· 

rimizde bulunmakta olan 
Yunan bava filosu dün bu· 
radan ayrıldı. Selinik yolu 
ile Atina'ya gideceklerdir. 
T ayyarelera, uçaklarımız ta· 
rafından uğurlandı. 

Direktör 
ölfl olarak bulundu 
lstanbul 25 ( Hususi ) -

Atinadan haber veriliyor: 
Baıbakanlık direkt örü yazı 

masası başında &lü olarak 
bulunmuıtur. 

Mesine'de 
l:lava taarruzuna kar· 
şı tedbirler alınacak 

Roma 24 (A.A) - Kabi· 
ne, Mesina'da hava taar· 
ruzuna karıı sığınacak yer· 
ler yapılması için bir mil· 
yar liretin ıarfına mezuniyet 
vermittir. 

Muharriri Ç(>Viren 
MfŞEL ZEVAKO - S - 1''. ŞEl\ISEDDIN t 

• Şövalyeyi kolundan tutup bir ıorlD 
bırakn:ııyan genç kız kimdi? . 

Dedi. Ve midesini ellerile oda, hiçbir zaman fen• bır 
bastırdı. Çünkü açlık hase- z.iyarete sahne oloıaoıııtır· 
bile midesi sancıyordu artık! Evet, ben kirlenmiı, çanı:~· 

Az uzakta oldukça fazla lara düşmüş bedbaht .1' 
ışıklı bir yer gördü ve: kızım, Fakat odam teıniıdır· 

- Ha.. Dedi.. "Aşıklar Buraya girecek ilk yab•~~ 
meyhanesi,, yanında bulunu- erkek siz olacaksınıı! s~· 

oı•· yorum! odamda birkaç dakik• b· 
Ve, sokağın karanlık bir aafir görmek beni çok b• 

yerine saklanacaiı ıırada, tiyar edecektir! dedi. 
0 

bir el kendiıini kolundan Pasavanın midesi a~tıkt~, 
tuttu. Ve bir kadın 11esi. gene ve hem de şıdd" 

- Yoksa beni mi arıyor· sancıma ya baıladı. Ve: "Jll 
sunuz, güzel zabitim! dedi. - Canım, dedi. Ben•llf 

Meyhaneden gelen hafif derdim bana yetmiyorlll Jr 
bir ışık kadının yüzünü ten- gibi sen de bana neler t~ 
vir ediyordu; Şövalye dö Pa- lif ediyorsun; cebioıde 

8
• 

savan bir an için bu kadının tek mangır olmadığını ~ar . 
yüzilne baktı, ve ayrılmağa yorsun?. Görüyorsun kı ıÇ 
çalııarak: lıktan halim kaJmaoıış. 1 

- Pardon madamı Hiç - Siz, Sizde mi açıınıı t: 
bir kimseyi aramıyorum! dedi Pasavan, açlığını itiraf 'dı 

Fakat kadın şövalyeyi ko· tiğinden dolayı çok uta• 
)undan sıkı, sıkı tuttu ve ve müliyimetle; d"J' 
bayğın bir eda ile: - Kızım, lif olıun ';.ı-· 

- Ne? .. Dedi. Odamda 6yle söyledim. Maksadılll Al• 
bet dakika bulunmak ıere• nız bir az dolaımaktır! 
fini bana bahıetmiyecek mi· laba ısmarladıkl dl' 
siniz?. Dedi, fakat genç k• dl 

Şövalye bu suale cevap bu sözlere hiçte kınlll• 
vermedi; bir müddet hüküm ve: pedİ· 
süren sükutten sonra, genç - Hayır, hayır! rıl• 
kadın boynunu büktü ve: Gözleriniz susuzluktan ~~elit 

- Odama hiçbir şeyden dayor, elleriniz buı . ı.ıb•bf. 
korkmadan gelebilirsiniz! Bu ve titremektedir! Gebnılt lr 

Balkan 
Fas ti vah na gelenler 

dönftyorlar 
lstanbul 25 (Özel) - Bal· 

kan feıtivali için şehrimize 
gelmiş olan Balkan devlet· 
leri hey' etlerinden Yunan 
ve Romenler dün akşamki 
trenle memleketlerine dön· 
müılerdir. 

Hey'etler, istasyonda ka· 
la balık bir halk kitlesi tı • 
rafından uğurlanmıştır. 

lngiliz kabinesi 
Sabahleyin toplandı 

Londra 24 (A.A) - lngi· 
liz kabinesi bugün eaat on 
birde toplanmııtır. 

Mfthimmat mfttehas· 
sısı ne diyor 

- Baştarafı birinci sahi/ ede -

bitaraflık kanununa göre ilin 
edilebilecek ambargoya da· 
bil edilecek aletlerin listesini 
tanzim etmiıtir. 

nimle beraber geliniı, yo •
0 sa... buralarda benilll i'1

0 t r• ' vuruşan, ve beni kur • ,. 
ıu bileziği de bana .. ,e~ll 
güzel ıövalye olduj'UD ... 
bağıra batıra ilin ed.ec:f: 
Fakat görüyorum kı fkat 
kibir ve iıtiğnaaız, ıe fa•· 
ve merbımetinizdea çok 
lal ()evo1'1:_::::,. 

il" Uluslar kuruııı 
"". nun verecegı 

karar 
. 'etl __.. 

-Baıtarafı 1 inci sahifi e 

temelini bulmaktır. f{e•· 
Londra 24 (A.A) -:- frf· 

mi çevenler, Duçe11i0 lı,... 
Drummand tarafıod•D . .,,tı 
disine verilmit olan teıo•Jdll" 
sempati ile karııla1111ı 0 

ğunu söylemektedirler . ... ;o• 
. barı ... 

Cenevre müeııeıı ,ı· 
f er•0 

de bir üç devlet kon 1 ... 1ıı 
" rı .... 

nın toplantıya çag~I te• 

kaçmağa başlamıı ve okul 
binasının yanındaki köprü· 
nün altına sığınmıştır. Vak'· 
adan haber alan zabıta, Re· 

cibince cezalandırılmasını 

istemiı, hak yeri başkanı 
Sabit suçluya: 

bitler; beş yıl hapse mahküm 
olduğu haberini götürmilşler 
ve hepsi Türk mahkemesi· 
nin bu süratinden hayret 
içinde kalmıılardır. 

Maktill Foke nazi katil 

Musul petrolleri ,,._M.il.le.tim
1
•i•zi•a•ile

1
•r•i •at.ılm•a•' 

Ve ltalyanın durumu larile dolu olan, yaşama 
Londra 24 (A.A) _ Muıul kudret ve hakkını dünya· 

ıayiası ihtiyat k~!dı; bısy· 
lakki edilmiştir. Çuok 01yı· 
le bir davet, uluslar 1 Jı.fl'' 
tesinin nüfuzunu kır•~;ıcti· 

Roma, 24 (A.A) - b•J' 
rikte durumun pakt111

0
,,,1' 

maddeleri esasıoa daY~r 01.
inkiıafı imkinıo• d•'1ıodt• 

şadı takib etmiş ve köprilnün 
altına girip araştırmalar ya· 
pan polis memurları, Reıadı 
ölü olarak bulmuşlardır. 
Ağır surette yaralanan 

öğretmen Haydar, hemen 
celbolunan imdadı sıhhi oto· 
mobili ile Memleket hasta· 
hanesine nakledilmiı ve te· 
davisine başJanmıt ise de 
Haydar, maalesef gece yan· 
sından üç saat sonra, aldığı 
yaraların tesirile ölmüıtür. 

Haydar'ın cenazesi, bugiln 
bütlin arkadaşlarının iıtira· 
kile Memleket hastahane· 
sinden kaldırılacaktır. 

Bu müessif hadise, ıehri· 
mizde derin bir tee11ür 
uyandırmııtır. 

- Son sözünüz ve mü da· 
faanız nedir ? 

demittir. Suçlu : 
- Mahkemeden idil bir 

karar bekliyorum. lmkin var 
ise cezam hafifletilsin. Ben 
onu öldürmek istemedim. 

demiştir. Bundan ıonra 
hakyeri kurulu müzakere sa· 
lonuna çekilmiı ve bir müd· 
det sonra gelerek kararı tef· 
him etmiıtir. Haten Kafer 
Türk ceza kanununun 452 ci 
maddesi mucibince beş yıl 
ağır hapse ve altı ay emni
yeti umumiye nezaretinde 
bulunmaia mabknm edilmiı
tir. Suçlu; mahknmiyet ka· 
rarı bu ıuretle kendiıine teb· 

iıe Katolik idi. 
Katil; Tilrk ceza kanunu 

mucibince mahkumiyet müd· 
detini suçu iılediği yerin 
cezaevinde geçirecektir. 

Fild oil kumpanyası, gerek ya tanıtan bir devirde ya-
kendisinio ve rerek ortağı şıyoruz. lnkişaflarımızın 
olan Britis oil Pevelpament ölçillmesi için içinde bu· 
kumpanyasının tamamen Ital· lunduğumuz, ü z e r i n d e 

ltauri vapuru bugiln Ham· 
burga hareket edecektir. 

yan kontrolü altına geçtiğini ehemmiyetle duracaiımız 
yalanlamaktadırlar . işlerden birisi de mubak· 

----------------------------lzmir milli emlak müdOrlüğOnden: 
Bocada halk sokağında 4 eski 23 yeni numaralı ev 10500 
Oarağaç topuz sokağında 29 eski 27 yeni numaralı ev 4550 
Darağaç paralı köprü caddesinde 69,53 no. kahvehane 5040 
Burnova çingene mezarlığında on dokuz dekar bağın 

• beıte dört hissesi 3920 
Yukarıda yazılı Yananı. emvalinin bedelleri gayri mü· 

badil bonoıile ödenmek üzere miilkiyetleri kapalı zarf 
usulile artırmaya konulmuıtur. Alıcıların 7-10-935 pazartesi 
gilnü ıaat lS de milli emlik ıatıı komiıyonuna mnra-
caatları. ·25·3 3112 

kak ki: 
• • 
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TEŞRIN 

Pazar günü 
Yapılacak olan ge· 

nel nllfus sayımıdır. 

BAŞVEKALET 
tsr A TISTlK UMUM 

MÜDÜRLOCO 

t ,. . 
kısım bazıları • 22 ocl 
paktın 16 ncı ve ol•''" 
maddelerine iıaret 
tefsir edilmektedir. poj" 

lstanbul, 25 (Öıel) defldl 
Afrika' sına sevkiyat N•~P: 
etmektedir. D?D de 6111Je1'P 
den altı yüz ııyab ~ıtir· 
Somali'ye gönderilıo• )eti 
Paris gazete r•ri' 
lıtanbul 24 (ÔıeO - b01o1' 

gazeteleri, cibaaıa ıdor,011, 
bir tehlikeden kurt:,ıı•dild' 

mes'elenin tamaaıeD 
1 

~,,. 
b abe , •• t. 

miı olmakla e~ JOltr' 
.... ı yaJJr 

rtınlerİP 1eçtıi1D 
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