
Uluslar sosyetesi yarın öğ· 
leden sonra saat 17 de top· 
lanacaktır. Devletler dele
geleri Cenevre'ye gelmeğe 
!~şlamışlardır. 

e ULUSAL e Moskova'da morabahacıhk 
yapan iki banker mahke
mece idama mahktim olmuş 
ve derhal kurşuna dizil· 
mişlerdir. 

----
lzmirde çıkar, akıamcı siyasa] gazetedir 
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Habeş imparatorunun son bir diyevi 1 Londra Karo! ve oğlu 

DoğuAfrik~a seferi,ltalya için üzüm ~iyasası l(üçük Mişel nasıl 
_, h • d h ı kt ilgili müesseselerin Lon- k • • • 

agır ır ar e o aca ır :~~~~·:00·~~~::~~.h~~:1~:~: va ıt geçırıyor 
8 b ~ k d hiç bir değişiklik olmamıştır. a eşistaoı her taraıtan kuşatan yükse ağ• Kaliforniya'dan ve lzmir-

lar, Italya ordusu . . bir maniadır den verilen haberler, bu yıı 
IÇID mahıulllnün fazla olduiunu 

mez. Bu sebepten dolayı bildirdiiinden müıteriler te· 
doğu Afrika seferi, Italya reddütle hareket etmekte
için ağır bir darbe olacak- dirler. Alivre suretile müba-
tır. yaat, bu sene çok azdır. 

Zağrep 
Nflmayişleri hakkkın· 

daki haberler mOba· 
liğalıdır. 

Istanbul 30 (Özel) - Zai-
repte yapılan bir nnmayiıe 

30 bin Hırvatın iıtirak etti
ği ve zabıta ile halk arasın
da arbedeler olduiu hakkın
daki haberler mnbalağalıdır. 
Bu nümayiıte ilniveraite ta
lebesinden yalnız bir gencin 
öldnğn anlaıılmııtır. 

Sevkiyat devam 
ediyor 

lstanbul 30 (Özel) - Ara• 
biya adh ltalyan vapuru, 
asker, zabit ve mühimmatla 
dolu olduğu halde Sina'dan 
Doğu Af rikasına hareket 
etmiıtir. 

Romanya Veliahtının zarif kulesin· 
de her şey var. Fakat ana yok .. 

Mis Clad) s Doker 
Geçenlerde Atatnrk'Je mü

likat yapan ve daima hii
kumdarlarla konuıan meıhur 
muharrir lngiliz kızı Mis Gla
dys Baker Bükreıe giderek 
Romanya Veliahtı kilçük 
Miıelle de bir milllkat yap
mııtar. Bu millikah Bükreı 
gazetelerinden tercüme ve 
aıağıya yazıyoruz: 

Romanya kralı Karol, 
Demokrat fikirli bir 
adamdır. Çocuğu veliaht 

MOthiş bir canavarlık 

Mişele, tam bir demokrat 
terbiyesi vermekle meıgul
dür. Mişel, 13 yaılarında 
sarışın ve çok yakıııklı bir 
çocuktur. Babasının kendisi 
için gösterdiği itina, diğer 
aristokrat çocuklar gibi hayat 
yaşamasına mRnidir. Veliaht, 
kalın yapılı ellerini, mavi 
seketinin ceplerine sokarak 
bir gazete muharririnin kar
şısında aıiline bir tavırla 
duruyor. 

- Şayet Veliahtlık uhde
nize verilmeyeydi. ne ribi 
bir meslek seçecektiniz? 

Küçük ve sevimli Veliaht 
hiç tereddilt etmeksizin de
di ki : 

- Makinistlik çok hoıu
ma gidiyor. Tayyareler ve 
otomobiller, en çok sevdiğim 
ıeylerdir. Parça parça ay· 
rılmıt bir otomobili dilzelte
rek koıacak bir hale koya
bilirim. Kendi hususi otomo
bilim vardır. Kendim idare 
edebilirim. Bununla beraber 
sık sık bu otomobille gez
- Devamı 2 inci sahi/ada -, 

yedirmiş 
Hasarabya'nın Ooi Çami köyttnde emsaline 

Yeni yapılan betonarme Gediz köprüsü 

bakanı Ali Çetinkaya buglln lerinden avdet etmiılerdir. 
saat 7.30. da yeni yapılan Bakan. kemer iıtaıyoaunda 
iıtasyon binalarile, iıtaıyon vali General Klıım Dirik ile 
71rini ıeımit ve oradaa E· -Detlanu 4 üncil Sahifede-

az tesadof edilen bir hadise oldu 
Sofya - Romanyada Ba· 

sarabyanın (Oni Çami) kö
yünde tüyler nrperten bir 
cinayet olmuı ve hidiıenin 
faili linç edilmiıtir. hadise 

Nikolanın villasına gitmiıler ı 
ve kendisine bazı naaihatlar 
verdikten sonra kullandıiı 

Kondilis 
ıudur : Venizelist zabitan 

Köyün en zengin ve çiftlik · d. 
• • 
ıçıo 

sahiblerinden Stefan Nikola, ne ıyor 
son zamanlarda huıust ha
yatında gayrimuntazam ha
reket etmeğe baılamıı ve 
senelerden beri evli olduğu 
halde, bundan bir sene ev
vel Rus artistlerinden F rosini 
Grinbov adında bir kadınla 
ilgi peyda etmiıtir. Stefan 
Nikola, bu kadınla fazla kay· 
naştığından aııl karısını unut· 
muı ve aç bırakmıştı. Köy 
halkı, Stefan Nikolanın hük
mü altında bulunduğu için 
bu gayri insani harekete kim-
se ses çıkaramıyor, zavallı 
kadının acıklı haline iştirak 
etmekle ve ona ara - sıra bir 
lokma ekmek vermekle iktifa 
ediyordu. KC>ylln muallimi 
ve papası, geçen hafta ne 
olurA olaua diyerek, Stefaai 

General Kondilis 

Iıtanbul 30 (Özel) - Ati
nadan haber veriliyor: 

Yunan Sn bakanı Gene
ral Kondiliı, gazetecilere 
verdiil diyevde, ıeneloyda ı 

metresi bırakmasını rica et
mişlerdir. Çiftlik sahibi, ge
lenleri memnuniyetle kabul 
etmiı ve ertesi gün yemeğe 
davet eylemittir. Muallim ile 
Papas, patronun davetini ka· 
bul ederek ertesi gün yeme· 
ğc gitmişler. Herşey mükem· 
mel tanzim edilmiı, zengin 
bir sofra tertip edilmiıti. 
Muallim, ansızın sofradan 
kalkmış ve çiftliğin bir ku· 
lubesinde münzevi ve periıan 
bir halde aç duran Stef an 
Nikolanın asıl karısını ara· 
mağa koyulmuıtu. 

Muallim, çiftliğin kenarla
rın araştırırken , zavallı 
kadının bir dıvar dibinde ve 
kanlar içinde yattığını gör
müş, kadının vücudundan 
etler kemirilmiş olduğunu 
fark etmişt. Bu durum, 
-Devamı dördün cü ~ahıfede -

ordunun bitaraflığını ıh!lJ 
edecek Venizelist zabitanın 
peka7. olduğunu ve bunların 
teıir yapamıyacak duruma 
ıokuldujıınu .aylemiftir. 
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il kestlljşlİ-
Gördüğün "Con Straun,, Con Straun mektubu olmadığı için yılda bir kere Salahed ın geç . a nıış, 

çok defa buranın halkından Boni'ye uzattı. Mütecessis yani tayyare gününde uça- ( ·d d k 1 } d ş yorlardl• 
para almaktan çekiniyor. genç, ihtiyar kadının mek- biliyorum. Tayyare pilotu A nıan Ol usun a a• lll ar a çarpı 1 ı,el· 

Bu sırada yazıhanenin ka- tubunu büyük bir dikkatle olmak, çok enteressandır. ,, _Her ne olursa olsun ya kendilerini beklediğini gör- göğsündeki niıanlardall 
pısında bir kız göründü . okumağa başladı. Mektubun Mişelin V'eliabd olması mü- Emir, elverir ki siz emredin. düler.. li idi .. 
Elinde bir mektup olduğu muhteviyatı şu idi: nasebetile alelusul hayatının Salaheddin onu alnından islim kuvveti, çarpışa çar· - Dayan! ~·· 
halde bekliyen kız " Anpri- Hamilton kasabası emniyet mubafazasile ilgi gösterenler öptü ve genç kumandan ha- pışa geri çekiliyordu.. diye bağırdı. Alııız..,.-: 
en,, in daktilosu idi. Komi- !komiseri Kon Patrik Ampirien çoktur. Mişel, vaktinin ço- rekct etti. Genç kumandan, at üs- mandan, bu naraya, feri 
ser, kızın elindeki mektubu Sayın mösyö; ğunu, etrafı dıvarlarla Fakat Salaheddin geç kal- tünde şahlanmış bir kahra- ca bir küfürle cevab atıflı 
aldı ve sonra "Bon°,, yi dik- Seçim münasebetile pro· çevirilmiş geniş ormanlık ve mıştı. manhğın ta kendisi idi.. ve iri, yüksek boyl~e ge-' 
katle süzen genç kız : paganda söylevinizi gazete· bahçelerde geçiriyor. Bu Düşman, köprüyü kesmiş- Kanla, uzun kılıcı, havada bir yarım manavra 

1 d"ot' 
- Beklemeyiniz madma- lerde okumuştum. Aşağı yu· bahçelerin kapılarında, ge- ti .. Ve gönderdiği kuvvet, daireler çiziyor, sağa, sola Türk kumandanın• 

zel karı diyordunuz ki: "kablel- celi gündüzlü nöbetçiler vardır. beş 00 misli bir kuvvetle eniyordu. Bir aralık öyle bir çevirdi.. ~ 
Diyerek daktilosunu ba- vuku cürümlerin önüne geç- Sevimli küçük veliabd, bu karşılaşmak mecburiyetinde darbe yedi ki, başlığının Hasmından kork~if 

şandan savdı. Komiser heye- mek, lojik vasıtalarla fena- bahçelerde bir çok tekayyu- kaldı. şiridleri koptu.. belli idi. HAtta alaY ~ 
can içinde idi. Mektubun lıklara mani olmak, cinayet- dat ve merasim altında Türk kuvvetinin tabyası Az kalsın yuvarlanıyordu. gibiydi.. Kılıcı dab• ~ 
içinde acaba ne vardı? Zar· lerin vukuundan sonra suç- gezintiler yapmaktadır. Zira yoktu. Arkası nehre doğru Kendisini topladı. Bir ses fakat geniş· yüzlil ,e 

1 

fın üzerinde ( Zata mahsus- luları aramaktan çok daha henüz 13 yaşlarında olmasına çevrilmişti. duydu: idi.. il ord., 
tur ) cümlesi yazılı olduğuna müreccahtır. Bu benim ka- rağmen, veliabtın resmi bir Düşman, büyük bir dalga - Oğlum, öl, fakat baş Ustacasına dövOt y ,o; 
göre, mutlaka birşey vardı. naatimdir ve daima bu proğ· çok ödevleri vardır. Muhtelif halinde çarpınca şiddetli bir eğme! Fakat bir iki baml~deD ııo1'1 
Komiser, hemen mektubu ramı takib edeceğim." askeri kıtaatı teftiş eder, boğuşma oldu.. Bu, babasının sesi idi. karşısındaki yiğltı~~11olf 
açtı. Daktilo kııı, kapıdan Bu sözlerinizden, düren- bütün törenlerde, sar:tyda Alma ordusunda kadınlar· Doğruldu ve karşısındaki kolay tepelenecek 

1 ıadı' 
çıkarken bir kere daha Bo· diş bir adam olduğunuzu yapılan kabul resimlerinde da çarpışıyorlardı. düşman süvarisine bakh: dan olmadığını '

0

tıo4" 
ni'nin yüz.üne baktı. Kız gü- anhyorum. Yeniden emniyet bulunur, sefirlere ve siyasal Genç kumandanın yanında Bu, bir düşman kuman· Onlar ordunun sağ t•':u'-
zel değildi, fakat yüzimü öyle komiserliğine seçilmeniz, beni devlet adamlarına verilen babası da vardı. Her ikisi danı idi. Atından, zıbların- adeta münteha den~ ,, ~ 
zarif boyamış, üstünü başını çok sevindirdi. Bununla be- şölenlere iştirak eder, diplo· de, korkunç bir akıbetin dan, eğerinin parlaklığından, bir yerde idiler. A• 'dl 
o kadar güzel tanzim etmiş· raber, ziyadesile müteessirim matlar ve askeri kuman- dalga halinde ıola 
ti ki, Boni gibi henüz 20 sini ki, cismanı mazeretim, seçim danlarla daimi temas· Hava tehlikesi akıyordu. ,tod' 
doldurmamış olan toy bir yerine kadar gidib reyimi larda bulunur ve kraUığın Bir kaç kılıç deaellle ,.V 
genci kolayca baştan çıka- size veremedim. 5 yıldaııberi bütün işlerini bir şakird gi· lngı· ltere ve Alman- sonra genç Türk k~-b--,; 
rabilirdi. evimin merdivenlerinden enib bi takib eder. nmın bir yıldırım gi~•~ / 

Komiser, gayet fena "ve çıkmağa gayri muktedir bir Romanya Veliahtı küçük nın yanından fırla 
1 

• 

mEvi renkte bir kağıda ya- haldeyim. Fevkalade şişman- Mişel, babası kral Karolla, d t ı • t rüldü. te1' 
zdmış mektuba bir göz at- ladığım gibi, nefes darlığına fevkalade samimi iki dost ya a aa ıy e Var• Alman kumabn.d•:,11• ... 
tıktan sonra: da uğramış bulunuyorum. gibidir. Kral, umuru devlet- keyi sezmiş ve ır 

- Gene başka bir deli. Bununla beraber, yazı yaza· ten tasarruf edebildiği dllki- • yapmak istemişti. 
Diye mırıldandı ve mek- biliyorum. Bu mektubumla, kaları oğluna hasreder. Onu (ngi )terede SİVİi ahali İÇİD bir hava Fakat nafile!. b•'-

tubu okumağa başladı. söylevinizi hatırlatmak ve ava götiirür ve hususi gezin· d Hasmının kılıcı, af 
A 

bir cinayetin önüne geçme- tilere çıktıgwızaman onu beraber korunma kanunu hazırlan 1 ve kafatasını ikiye ı,allll 1ef 
mprien mektubu bitirin- • P 

ce yanında oturan taharri oizi rica etmek istiyorum. alır. Miıel, bir gün Karpat Macar hava korunm~ ka- like vultuunda belediye re- Sallandı, kılıcı elindeO J>.1'1 
Jmirine uzattı ve Boniye Mösyö; deli değilim, yaz- dağlaranda babası kral Karolla nununun kabulile hemen he- iıinin başka'nlığı altında top- tü ve yuvarlandı· At ~ 
bakarak: dıklarımın farkındayım, fa- iıtirak ettiği bir avda 86 .men ayni zamanda, Alman lanacak olan bu komisyon· üzengide kalınıtl•· ,.. Ş 

Z 
kat ne yapayım ki, bayatı- sülün kuşu vurmuştu. Kıral, kabinesi de bir çok nokta- ların emirlerine itaat ede- ııt• •' 

- avalh bir ihtiyar ka· mın tehlikede oldugw unu iyi- Bükreşteki sarayının arka ceklerdı"r. müş, kıç ata . .tt• 
d · · k "ht" ı b' · larında Macar kanununa ben· batlalPlf"- J-ın, ışı yo ı ıma ' ızı ce anladım ve bu sebeple tarafındaki küçük kulede d k nala kaçmağa ·p ,. ı d" H .. b.. zeyen bir bava korunma logiltere e bava orunma okleO• 
meşgu e ıyor. ergun oy· şu mektubu yazmaia mec· veliahtla beraber kalmakta k k Ceset de silr 
le mektuplar alıyoruz. Bazı· kanunu kabul etmiş- işlerinin a lif ısmı tema· ~ 
)arı hasımlarından intikam bur oldum. ve sabahları gayet erken tir. Deutscheş Nachricbten mile merkezileştirilerek ha- diyordu. ellç Paramı almak için beni kalkarak onunla kahvealtı Bureau, Alman ı'stı"hbarat va filosu kumandanının ida- Tam bu sırada g forİ 
almak için zmbıtayı ~ıet et· öld ki b"I · 1 k. daJI ' mek isterler, bazıları da ürece er, ı mıyor ar ı yapmaktadır. Bu kahvealla- büro&unun verdiği bir telg- resi altına tevdi olunduğu mandan ıol kolun ..:d lı' 

yeddimdeki para, ouların tarda ve hususi yemeklerde h ld b · · "f k t d d e der..-' ı11:tİı 
büs-bütün yalau uydururlar. malik ol~ukları paradan çok raf haberine göre, bugün a e u ışın pası ısmı. e- duğunu uy u v P"" 

- Şimdi aldığınız mek- azdır. Bn dOnyada blltün ser veliahtın akranından bir onaylanan bu kanunda, hava mamen ademi merkeziyet ile ğuk bir inilti çık~r~ ~ 
tub, bu saydıklarınızın ban- vetim, _ bildiğiniz gibi. Pontes kaç aristokrat çocuğunun bu· korunmasının, Alman Reichi- idare edilmektedir. Hava ko- yakınından bir .oı•betle ~ 
gisine temas eder? Komiser, aile tabildotu ittihaz olunan lunmasana ekseriya müsaade nin bir ödevi olduğu ve bu runmasının pasif kısmının lamıştı. Fakat 

118 kol"" 
mO~ecessis yeğenine heman evin ikinci katında ve ya· olunur. itin hava nezareti tarafından başlıca vazifesi, daha ziyade lanamamış, ancak 
fU cevabı verdi: tak odamdadır. Şu dıvarlar Küçük Veliahda: deruhte edileceği kararlaş- pedağojik olduğuna ve teh· vurmuştu. k p•1•'' 

- En adisine!.. En işsiz arasında kalmağa mahkum - Sizce kahramanlığın tırılmıştır. like anında bu vazifenin Gözlerini açıp 'fıllaJI 1 
bir adamı bile lakayd bıra· bulunduğum 5 yıl zarfında örneği nedir? Bu kanuna kat'iyet veren gayri merkezi şekilde ağır ya kadar dört tar• 
kacak bir mektub.. Bu ıu veya bu sebepten kazan- Sualini sorduğumda: taraflardan birisi de bütün işliyen merkeziyetçilikte ol- rıldığını gördü. 
ihtiyar kadın, bütün komşu· dığım düşmanlar az değil- - Babam Almanların hava korunma· 1 - Mahvoldunı! larının kendı'sı'ne düşman dir. Bu da, küçük bir ser- demiştir. olduğundan daha iyi yapı a- d · sına maddi ve minevi ha· bileceg" ine göre, hükumet bu Diye mırıldan •· ,# ,..,,, ~ 
olduöu k t d d J G" vet temin edişimdendir. Tekrar sordum: k l f ,. kOS

1 ~ • anaa ın a ar uya \ kımdan yardımla mü el e vazifeyi serbesti ve mubtari- - ""' : 
ODU o-ldürmeı- ı"stı'yorlarmıct ( Devnm P.decek ' - Çok sert midir? t l 1 bü .. .. 8aJ 11 ,... tu uma arı ve tun masa- yete malik olan mahalli ko- Ulu 
Bu türlü kaçkınlıklar için • • - Hayır -dedi-
mektepte ne okudun? Li verpol Benım için detiımez bir maba ve ibmalkirlıklarından misyonlarla gördürmeği daha Bı· rlı· 1~ 

- Bir takib tertib oluna- kanun koymuştur. O diyor dolayı da mes'ul addolunma· muvafık ve pratik bulmuş· ~ 
Buğday t>i.vasasında l d B" hUk ... h · bilir. Şu mektubu bir kerre ~[ ki: "Kıral, her ,eyden evvel arı ır. utün mı şa sı· tur. ,..ae~ 

de ben göreyim. F ~ <turum adam olmağı öğrenmelidir.,, yetler Almaoyada serveti Hulisa ecnebi memleket- Ccmdelik ıiy•,.;J,J.ı 
Dedi Boni. Şehrimiz · 

0

1 müessese- Karol, çocuğunun terbiye· olan daimi veya mu•akkat lerin aldıkları tedbirlerden, Sahibi: Haydar cıaril: 
Komiserle yeğeni arasında )erine gplen malumata göre, sinden endiıe ediyor. Bu surette oturan ecnebiler ve sivil ahalinin hava hücum· Netriyat ıııü "8' 

bu mükal"'me devam eder- Liverpolda buğday piyasası sebepledir ki, sarayın hah· yurdsuzlar, bu kanunun hü- larına karşı korunmasının Hamdi ıva;,16 .~ 
ken, taharri amiri Con ıon hafta içinde müsaid git- çesinde sırf onun için bir kümlefine tabi olacaklardır. tehir edilmiyecek kadar ö- Telefon: it ilı' 
Straon, hiç bir şey anlama· miçtir. Yalnız, Rusyanın pi- mektep tesis etmiştir. Bu lngiltereden de gelen ha- nemli bir ödev olduğu ve Adreı: lslll 
dan mektubu okumuş bulu- yasaya arzettiği buğdayla, mektebin ilk sıralarında Ve· berlere göre, üç senedenbe- hükumetin ciddiğ surette bu- -Beyler sokağı . 
nuyordu. Kendisi, yalnız şu durumu sarsmış ve fiatlarda Jiaht oturur. Ojğer rahleler· ri yapılan incelemelerden nunla meşgul olması lazım Abone ıarıltJr' 

0

e1ilı 
bilk:nü verdi: Şaklabanlık.. ufak bir indirim görülmüştür de de, kralın, Romanyaoın sonra, lngilterenin sivil aha-a. geldiği anlaşılmıştır. Her ne 700 kurut ıeO af.-

muhttlif yerlerinden getirt- lisi için bir hava korunma kadar bava korunmasının 400 " altı g.tl 
miş olduğu on bir çocuk kanunu hazırlanmıştır. Bu pasif kısmında kullanılacak ilin şartl--'d~· lzmir itha!at gnmroğn müdür

loğonden~ 
Kilo 
1265 

Adet 
1360 Söğüt ağacından mamul üzüm sepeti 

760 Kapakları 
Yukarıda yazılı eşyanın 9-8 935 inci cuma günü saat 10 

da ut.iması takarrür etmiş olduğundan o günü taliplerin 
İzmir ithılit gllmrüğü ıatış komiıyonuna mliracaatları ilin 
oluu. 30-3 2275 

Oturur . . Bu çocukların beci, kanuna göre, lngilterenin tedbirler hakkında yekdiğe- il"-•at iY" 
y 1 f f Resmi • aıaa M ~ ~ 

fakir köY.IU çocukları, biri her şehrinde, bava koruma rinden ayrı olan muhte i i· iye~ I" 
b 1

. d Maarif ceDl _.at 
Zabit, biri avukat, biri ma- i•lerinin tanzim ve idaresi kirler yürütüle i ırse e, mu- or•P-

y k bilrosuna 111 .,.ti' 
kinist, biri Sakson ve diğeri için mahalli komisyonlar te- hakkak umumi ve müştere ~· 
de fakir bir kitapçının ço· şekkül edecektir. Polis kuv· olan bir nokta vardır ki o melidir. .11 ı.r: &.ti ..ı 

b. h h Husuıi ı il ı-ıı1~-. 
cugw udur. Bunlann arasında vetleri, itfaiye, hastahaneler, da, muhtemel • ır ava ü- k ar...-

b ık f·ı 1 hanede ar .ı~ 
fakir bir de Macar çocuğu umumi işletmeler ve sanayi cumunun a ı ga ı av ama· Basıldıfp yer :/..~ 
vardır. Sarayın hususi mek· müesseseleri gibi bütün lü· maıı için, elden gelen her matbaası 
- Devamı 3 ılnorl sahi.fide- zumlu orıanizasyonlar, teh· ıeyin yapılma11 Ulzumudur. 



--;;-s_._h~lfe.;...:;5 __________ ~-----------------....,_-----------------~<~uı~Blr __ n_k_) ____________ ~,._,.-------- Tommvı ~l> 
Romanya Oli~er.veşörekB· Yanlışmış N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

Si Lımıtet vapur Cumartesi ~günkü nüsha- VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 
Ve)• ht •} mızda, Karşıyaka Kemalpa- O ıa 1 1 e acentası dd f Der Zee " RESTES,, vapuru ely.evm limanımızda'o)up 19temmuzda 

ş~ ca esinde Ca er oğlu A R 

ı Al c Kas""L fbrahı"mı"n, Beledı"ye nvers, otterdam ve Hamburg limanları için yük ala· 
mü a pat endeli Han. Birinci kor- aD & c k ~ i O. ca br. 

don. Tel. 2443 memurlarına haKarette bu~ • 
- Buştarafı 2inci salıifcde- Ellerman Linyn Ltd. Junduğu yazılmıştı. ldareha- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE ''GANYMEDES,, vapuru temmuzda beklenmekte olup 
~bi~de okuyan çocuklarla "FLAMINIAN,. vapuru ay nemize verilen malumata "HERAKLEA,, vapuru ha· yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 

~ıabt arasında hiçbir fark sonunda LiverpoJ ve Svven- göre, kasab fbrahimin dük- len limanımızda olup 25 limanları için yük alacaktır. 
~o tur. Beraber otururlar, seada gelip tahliyede bulu- kanında bulunan küçük bir temmuza kadar Anvers, Ro· " HERMES n vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
traber k 1 b b nacaktır. k b hh ter dam, Hamburg ve Bremen d o ur ar ve era er me te Jiden sı at vesikası Anveu, Rotter am, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

0 Ynatla B 
1 

b " DRACO ,, vapuru 29 1 için yük alacaktır. V 
1
• r, u ta e enin içinde istenmiş ve brahim, kendi yük alacaktır . 

~ e ıaht daima birinciligwı• alır. temmuzda HulJ, Anvers ve işile meşgul iken zabıta " DERINDJE ,, vapuru 5 S " d L d d ı· hl" d ' w b ki 8 "GANYMEDE ,, vapuru 12 agw ustostan 16 agvustosa 
en isi, hergün sıra ile iki· on ra an ge ıp ta ıye e memurları, talebe çocuğun agustosta e eniyor, 

ıer t ı b bulunacak ve ayni zamanda ağustosa kadar Anvers, kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman• 

d 
a e eyi sofrasına davet Londra ve HuJJ için yük kardaşı mektebli Hüseyinle t er. Rotterdam, Hamburg ve ları için yük alacaktır. 

Mektebi s . d•v• . alacaktır. ağız münakaşası yapmışlar- Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT LINIEN 
sord .. evıp sevme ıgını Doyçe Levante Liniye dır. Hadise bundan ibaret ugu k 11 ALIMNIA ,, vapuru 10 S 30 d b 1-
liaht k 111 zaman üçük Ve· 11 ANGORA,, vapuru 13 olduğundan tavzih olunur. "VA ALAND ,, motörü temmuz a eKlenmekte olup 

ağustosta bekleniyor, Ham· 
Ve ' urnazca yüzüme baktı temmuzda Hamburg, Bre- yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen-

şu b A vapurların isimleri üzerine burg, Bremen ve Anversten 
ceva ı verdi: men ve nversten gelip tah- bage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve Iskandinavya Hmanla-

ıse:d~· kadar değil! en çok liyede bulunacaktır. değişikliklerden mes'uliyet yük çıkaracaktır. 

b 
.. " .. ıgırn, seyahattır. İki oto· Not: Vurut tarihleri ve kabul edilmez. SERViCE DIRECT rına hareket edecektir. 
usuın" -··IC DANUBIEN SERViCE MARITIM ROUMAIN 

•rasırauz va~dır. Bunlarla l b 1 TUNA HATTI 

!.~~···tar~~: ı.i~~~~:; ~:::~ stan u ve Trakya "TISZA,, motörü 9 ağus· 
tosta bekleniyor, Buda-

" ALBAJUL YA ,, vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 
Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. ~i ~ Mütalaayı sever misiz . 

ki-JCinai Romanlar ve hi· 
Ye er ç k h . ..._ D o oşuma gıder. 

illa(" erslerinizde askeri 
unıat var mıdır ? 

~o:a Tabii, çünkü birgün, 
llıandhya ordusunun başku· 

R anı olacağım. 
hı i ~nıanya Kralı Karol, oğ
•ı:ıa Ç~n baba olduğu gibi 
ta ae:· ol.nıağa çalışıyor. Zi· 
te ı ~o.ılı Veliahtın küçük 

ltıf k 1 . d llıevcut u esın e her şeyi 
'•de b· olmasına rağmen, 

A ır şey eksiktir: 
"'lla, 

~onıan V ı· h •11ı:ıc . • ya e ıa tı, heran 
Yor. 8111111 eksikliğini far kedi. 

Prenses El . 
•Ytıldı v enı, Karoldan 
da b r gündenberi ltalya
lltdc u unuyor. Oğlunu, se· 
Yor. Yalnız iki ay görebiJi 

"Anası d 
Vtfiaht 11 an bahsederken 

ın g .. J • ...... p oz en parlıyordu. 
lltllıin askalya tatillerini an· 
Rtçird· Yanında çok zevkli 
ltaıy,• ırq. Bu günlerde de 
k Ya gid w • D · t~ar ecegım. enız 

~'çir lllda bir ay iyi vakit 

D eceğiz. 
td' 

llılbda 1 
ve elimi sıkarak ya-

n ayrıldı. 

Şeker Fhrikalaı·ı 1,ürk Anonim Şirketi peşte. Bratislava ve Viyana 

Sermayesi 3,000,000'ftırk lirası için yük alacaktır. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
Geliş tarihleri ve vapur-

istanbul Bahçe kapı dördüncü ların isimleri üzerine mes'u 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

. ~ . ~ .. . ... ~· . -. . . 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rtist~m beyin Jotoğrafhmıesi, lzmirrle en ıyı 
foıogra/ çckmelde şölıret bulan bir smı 'at ocağuh r. fJn 

müşkiilpesenı ol<ınltır dahi, burada çektir<Jikleri fotolmıj· 

l<ırdun memnun kalmışlardır. 
Ilamza Rüstem beyin, fotoğraJ rncılremesı sulun r1u.ı· 

ğazası da muhterem müşterilerinin ince :ev/derine göre 
1ıer çeşit mali.an, foto{,'Tar makinelerini bulutıdıırmukıa. 

dır, Bir ::ıyarcı her şeyi ispatcı l•ôfidir. 

(izmir - Başturak caddesi, Refik .. 

liyet kabul edilmez . 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~' 

ooKToR :='fürk Hava Kurumu! - -- -

çoc~~iH~s~:ı~ıarJ -= Büyük Piyangosu ~ 
Mütehassısı 

11·irıci Beyler Sokağı '. 68 _= Şimdi,.,e kadar binlerce kişiyi _ 
Telefon 3452 J 

··~·a-tı•l•ık-n•ı•o•t•ö•r-•ı= zen~in etnıiştir. = 19. cu tertip 4. cil keşide 11 Ağusto. tadır= 
12 beygir kuvetinde (Dizel) - -

markalı az kuııamımış bir ~ Büyük ikramiye: 35,000 Liradır::: 
""otör sahlıkhr. Taliplerin -

arehanemize müracaatları = Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 lir.alık = 
: an olunur. • ~ ikraıniyelerle (20,000 liı·a) hk uıükahıt = 
Kitaplarımzu GOzel Bir = vardır. ::: 

Ci it , Ha lıra la r ı mza Şık ~ 111111!1il1111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111ilili11111111IH11111, 

Bir A 1 bil m, Ve sair . • 11111111111111 il 1111111111 ili il l lll il lll lll l lll lll 111ililil111 111 11111111111111111111111111111111111 • 

Cilt işleri Yaptır· =lzmir yüıı mensucatı~ 
mak isterseniz : 

* YENi KAVAFLAR • _-,...,u. · rk Anonı· m şı· r1retı· _-Çarş1suıdu 34. Numarada ~-.ı l~ 
- - Ali Rıza · -

Clndys Bakcr 
()k.stı 
l tenler! l\tut-

= Bu mOesscse, iki yfiz bin lira sermaye ile = = teşekknl etmiş \'c Di Oryental Karpet l\fanu·= 
_ fakçörers Limited (Şark halı) ~irketiııe ait -

- İzmirdt:. Halkapınardaki kuma, fnbrikasmı salın = 
• ·------.. ----------------------·---- almıştır. ~"'abrika hiitOn teşkilat ve tesisat \'C mOs- § 

'~a ( G~ Okaınentol) 
ti.rı-tırnk şekerle- ~ 

l teernbc d' ca 
l' e ı- ~ 
tı.. ~ 

cıa 
:Q 

~~~ - - --

IK ijj lilU ./ 011 ıu ıı• 

_ tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- -

- rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- -
- mektedir. Her ne' i yün iplikleri, kumaş, batta· _ = niye ye çorap imal edilecektir. Mamulatın cmsa- ~ = line fıiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. =: = Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
= ittisali~deki sergide te~hir edilmekte ve atış fab- § 
- rika içinde yapılmaktadır. ~ 
= Posta kutusu: 127 = 
: Telgraf adresi: İzmir~- Alsancak = 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 -

iiııııııııııııııııııııııııııııııııı• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uii 

.--Sümer Banli-1, 
}..,abrikaları mamu1atı 

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

Hereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank y~rli . nıallar pazar" 

1 lzmir şubesinde bulursunuz 

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



30 Temmuz 9.SS (Ollual Birlik) 

------------·------~----~----

.· SON · TE.LGgAFLAlli~ Baytarlarımızııı. 
Uzun bir çalışmadan sonra 

. • -·~ ',. · ··"' .. -·,-.., ~ - _'", . :_.'" :.:~ .. .i. -:~t·~;-

(Deyli telgraf) gazetesi, Italya'nın finaosiyel dur~mu için ne yazıyor bir muvatfakiyetJ 
Italya, Amerika' dan İstikraz yapmak Değerli uzmanlarımız yedi ay dııY'' 
istemiş ise de muvaffak olamamıştır A~k~: S~ğ~:.:~.~:o a~:~:.~I~ ö~=·~~!:~ 

önce M. Gurasson adlı bir 138 gün ve en soar• yrı 

Askeri hazırlıklar, daha harp başlamadan ltalya'nın 

rahneler 
tinansiyel 
açmıştır! 

d U. Fransız uzmanı, ancak bir ay dayanabilen nesci, ~:ar 
hafta dayanabile "sulu sığır sığı veba aşısını yapıoır 

romunu alt-üst etmiş, hazinesine 
Istanbul 30 ( Özel ) - Londradan haber veriliyor: 
(Deyli Telgraf) gazetesinin Roma muhabiri, Italya

nın finansiyel bir kriz içinde bulunduğunu haber 
\'ermektedir. Ayni muhabirin verdiği malOmata göre, 
ltalya kabinesi, gizli toplanmalar yapmakta ve duru· 
mu tetkik eylemektedir. Son toplantı, bankalar kapan
dıktan sonra başlamı~ ve gece yarısına kadar devam 
eylemi,tir. 

Habeşistan seferi için ltalyanın yapmış olduğu masraf 
hakkında ne Bakanlar mecli8ine ve ne de ltalyan par
li1mentosuna malumat verilmiştir. 

Istanbul 30 (Özel) - Italya hilkumeti, finansiyel 
durumunu kurtarmak için Amerikadan istikraz yap· 
mak istemişse de muvaffak olamamıştır. Hnkumet, 
buna dair bir.ey yazılmaması için gazetelere şiddetli 

tebligat yapmıştır. -------·· ............ . 
Bulgar 

Amele sendikası 
tahkikatı devam 

ediyor 
lstanbul 30 (Özel) - Sof

yada meydana çıkarılan a
mele sendikası hakkında 
araıtırmalara devam olun
maktadır. Haber verildiğine 
göre, hüktimetçe malum ol
mıyan daha bir çok teşek
küllerin mevcudiyetinden 
ıüphe olunuyor. 

Erzurum'da. 
Kuraklıktan mahsul 

azdır 
Erzurum, 29 (A.A) - İlk 

arpa ürünü gelmiı, kilosu 
55 kuruıtan satılmııtır. Ku· 
raklık yüzünden bu yıl ürün 
azdır. 

idam 
iki banker kurşuna 

dizildi 
lstanbul 30 (Ôzel) - Mos

kovada mürabahacıhk yapa
rak yüksek f aızlerle halkı 
kıvrandıran iki banker, ida
ma mahkum olmuş ve der
hal kurşuna dizilmiştir. 

raris'te 
Bir banka iflas etti 
lstanbul 30 (Özel) - Pa

riste Traveler bank ifllı et
miıtir. Direktör ortadan 
kaybolmuıtur. 

inceleme gezisin
den dönüş 

-B<Jlıarafı 1 inci sahifede -

Cumuriyet Halk Partisi As
baıkanı Doktor Kimıran ta
rafından karıılanmıtlar ve 
beraberce Alsancak istasyo
nuna gelmiılerdir. 

Alsancak istasyonu, Ali 
Çetin Kaya'nın geleceğini 

haber alan halk ile dolmuı· 
tu. Burada Asıarbay Suad, 
yedinci ve sekizinci itletme 
müfettiılikleri iıyarları ha
zır bulunuyordu. 

Bayındırlık bakanı trenden 
inince doğruca konukladık· 
Jarı binaya gitmiıler ve is· 
tirahat etmiılerdir. 

Bakan, yarın Gediz köp· 
rlhünün açılma törenini ya· 
pacaktır. 

K d 
T:maşalıktha bir vak'a ·ı !Amerika 

a rl ta anca } e Vapur kumpanyaların· 

hı. r kadını yaraladı' dan biri iflas etti 
Istanbul 30 (Özel)- Ame-

rika vapur kumpanyalarından 
"Anburg Amerikan Laya" 
aksiyonlarının yüzde sekıe
nini kaybettiğinden faaliyet
ten çekilmiıtir. Bu kumpan
yanın vapurları, üç seneden 
beri mütemadiyen zarar et
mekte idi. 

Gözü kara balıkçı, beş el silah atmış, 
kadına ancak ikisi isabet etmiştir 
Dün öğleden evvel saat 

11 de Tamaıalık camii önün
de kanlı bir vaka olmuı, 
balıkçı Kadri adında biri 
ıevgilisini tabanca ile ağır 
surette yaralamııtır. Yaptı
ğımız tahkikata göre vak'a 
ıöyle olmuıtur: 
Balıkçılık yapan Ömer oğ

lu Kadri, bundan bir müd
det evvel tanıdığı Mustafa 
kızı Rabia ile kavga etmiı 
ve kadına karşı içinde bir 
kin beslemeğe baılamıtbr. 

Kadri, dün Tamaşalık ca· 
mii önüne geldiği zaman 
Rabianın karşıdan geldiğini 

farketmit ve yanında bulundur 
duğu tabancasını çıkararak 
kadının llzerine doğru beı 
el ateı etmiıtir. Kurıunlar
dan üçü havaya gitmiş, 
ikisi Rabianın köğıüne isa
bet etmit ve ağır surette 
yaralamııtır. 

Tabanca seslerini duyan 
hılkt fena halde korkmuı, 
zabıta memurları derhal fa
aliyete geçerek bu gözü ka· 
ra balıkçıyı yakalamışlardır. 
Rabia'nın yarası ağır oldu· 
ğundan kendisi hastahaneye 
kaldırılmıı, Kadri de adliye· 
ye teslim edilmiştir. 

~~~~~----·M .............. --~~~~~ 
Açık göz 

Bakkalı kandırmağa 

çalışmış 

Dün Şehitler caddesinde 
bir hidise olmuıtur. Vak'a 
ıudur: 

Geçmişi bozuklardan Ha
san oğlu lsmail, bakkal 
Ahmed'in dükkinına giderek 
bir makara almıı ve beş 
kuruı vermiştir. lsmail ma
karayı aldıktan sonra dllk
kindan çıkmamıı ve bekle· 
meğe baılamıttır. Biraz 
ıonra da dükkancıya çıkııa· 
rak: 

- "Neden yirmi kuruı 

geri vermiyorsun; ben sana 
yirmi bet kuruı verdim." 

Demit ve elini b:tkkalın 

para çekmecesine daldırmıı· 
hr. Ismail'in bu tekilde 
kendisinden para almak is· 
tediğiai anlıyan bakkal Ah
med derhal vak'adan zabı
tayı haberdar etmiı ve 
tahkikata baılanmııtır. 

Konya 
Barajı yapılıyor 

Konya, 29 (A.A) - Ya
pılması onaylanan baraj ile 
Sarııuyunun Beyıehir gölüne 
akıtılması için incelemeler 
yapılmaktadır. inceleme it· 
leri ilbay ile tarım bakanlığı 
uzmanı tarafından yapıl
maktadır. 

Hırsızlık 
Namazgahta birinci yüksek 

sokakta oturan Hasan oğlu 
Hüseyin Avni'nin evine gi· 
ren meçhul bir şahıs, mut
babta aıılı bulunan Avni'nin 
caketi cebinden 97 lira para 
ile bir saat aşırıp kaçmıştır. 
Hırsız aranmaktadır. 

MOtbiş bir canavarlık 
~tarafı 1 inci sahijede -

muaJJimi tüphelendirmiş ve 
hemen zabıtaya lıaber ver· 
meğe sevketmiıtir. Yarım 
saat sonra çiftlik sahibinin 
sofrasında bir polis memuru 
da bulunuyordu. Polis, diğer 
misafirlerle beraber kendine 
yapılan ikramları reddetme
mit ve fakat, Stefan Niko· 
la'nın asıl karısını aramaktan 
da geri kalmamıştır. Polis 
tahkikata giritince, zavallı 
madamın, Frosini Grinbov'un 
teıvikile bizzat kocası tara· 
fından öldürüldüğü ve Frosini~ 
Grinbov'un intikamını almak 
için de, etlerinin pişirilib 
papaı ile köyün muallimine 
yedirildiği anlaşılmııtır! Po· 
lis memuru, derhal katilleri 
yakalamıı ve fakat hadiseyi 
haber alan halk, çiftlik sa
hibini ve metresini zabıtanın 
elinden alarak ~vvel& Stefan 
Nikola'yı linç etmiıtir. Fro
ıini zabıtanın mOdahalesile, 
KllÇ halle linçten kurtulmuş 
ve tüzeye verilmiıtir. 

Eden 
Cenevre yolunda.P aris· 
te Laval ile görOşecek 

lstanbul 30 ( Hususi ) -
Cenevreden bildir ili yor: 

Uluslar sosyetesi yarın 
saat 17 de toplanacaktır. Bir 
çok delegeler buraya gel· 
mişlerdir. 

lstanbul 30 ( Hususi ) -
Londra' dan bildiriliyor: 

Uluslar sosyetesinin yarın-
ki toplantısında İngiltereyi 
temsil edecek olan M. Eden, 
bugün tayyare ile Parise ha-
reket etmiıtir. Oradan Ce
nevreye geçecektir. M. Ede
nin Fransa baıbakanı La
val ile görilımesi muhtemel· 
dir • 

Berlin 
Katolikleri, Bitlerle 
mOcadele edecektir 
lstanbul 30 (Özel) - Va

tikınla Hitler arasında yapı· 
lan konkordatonun ihlil 
edilmesinden Berlindeki bü • 
tün katolik kiliselerde Al
man hük6metile mücadele 
başladığı, papaslar tarafın
dan ilin edilmiıtir. Alman 
taharri memurları, bu eına
nada kiliselerde bulunduk· 
ları halde müdahaleye cesa· 
ret edememişlerdir. 

Papanın Berlin elçisi, Al· 
man dıt itler bakanlığına 
bir nota vermiş ve Katolikler 
aleyhinde başhyan cereyanı 
ve konkurdatonuo ihlilini 
protesto etmiıtir 

Atatürk 
Oniversitesi açılıyor 

Ankara - Kültür bakan· 
lığı bu sene Ankara'da yeni 
bir üniversite açmağa karar 
vermiıtir. Yeni üniversiteye 
"AtaUlrk" adı verilecektir. 

veba aşısını" bulmuştu. " 
Ô dır. ,et• 

nemli, fakat dayanıksız Her tarafta etki y•P oll' 
olan bu yeni aşı üzerinde ve yankıları duyulac•k~erifİ 
uğraşan baytarlarımızdan Sü- bu buluşun kesin d~· 0~ reyya bu aşının 40 gün anlatabilmek için ko111ı•Y .• 4 
dayanabilen yeni bir kuru d•ll 11"' 

ı d·-· .. etİD " şeklini yapmış ve bir Alman ver ıgı raporun oz 
ilimeni tarafından Avrupa kııımla;ı ahyoruz: 10 d' 
alemine bildirilen yeni buluş "1 - Mayi forı:aul ,,
ilim çevenlerile dünya bası- mız 138 günden 1_., 
nını uzun boylu ilgilendirmit muafiyet hassasını ı:a0~; 
ve M. Gurasson bu kuru etmiştir. Ve daha da e tcı' 
aşının .ekonomik degw erinin h I d (r/' ıoO i tima i var ır. "'' ..J 
az olduğunu ve kendisi d'7..-
tarafından bilindiğini ileri rübeler aşının 7 •; M".. 
sürmüştü. dağını göstermiıtır:) ~ 

Sığır vebasının memleke· onaerobi ve aerobı e ,il 
lerinde hiç bir serulll' 

timiz hayvancılığı üzerinde . .ık 
yaptığı yıkıcı etkiler dola- vünema bulmamıştır. et"" 

2 - Mayi aıınıo s~ 
yısile mu'elenin esaslıca hayvanların barekel~:ç., 
etüd edilmesi için bir ko· müıkülit çıkaracak ... ~ 
misyon kurulmuştu. Pendik müvecca ve devaı:D~e ., 
bakteriyoloji enstitüsü di- hasıl olmamıştır. w b•-1 
rektörü Şefik Kolaylı, bay- ödemlerin büyiiklilg~ ~ 
tar aenel direktör}Ügw Q UZ· duğu takdirde azaı:DI JO • ., . . .... 
manı Muzaffer BekmanPen- kadar olmuf ve aJ ;J-1 
dik enstitiiıü asdirektörii kaç gün içinde reıf 
Mavroğlu "gıdai tahlilit" la· tur. d" l 
boratuvarı şefi Hamdi, Pen· 3 - Bu mayi atı ,di'tl. 
dik enstitüsü ıefi Raif köy- faten c. c. 50 z~rk ,dl ~ 
lüoğlu, Pendik enstitüsü halde bile hayvani~ bit tf' 
asistanları Ihsan Esin ve Ce- mevzii, ne de uı:au~dt• 
vat Gediz' den katınç olan gayyurat görillmeı:aı~ ,-~ 
bu komisyon bir yıla yakın 4 - Y aptığımıı 0 ~·' 
zamandanberi bu mes'elede mıtyi aşının bugo11e ,,~ 
Türk tezini üstUn kılmak litreatürlerde göriileD ' t 1 
ve nesci, mayii dayaaıklı dan en çok d•Y"

111111 dl 
sığır veba aşısını bul- olduğnun gördük "'

111
idj/ 

mak için çalıımaya başla- fazla dayanacağına O 
mııtı. vardır ... " 1 ,,,~· 

Pendik bakteriyoloji Jabo- Sissiz ve içteı:D ç• :,,t I 
ratuvarındaki uzun tecrübe- rının verdiği bu .. ı:D~~ -~ 
ler ve birçok araıtırmalardan nuçtan ötürü deger 1 

0,... 

sonra bugiln sevinçle öğre· )arımızı kutlar fO 

niyoruı ki, değerli uzmanla· övünürüz. ---

Alışmış .... •• ··• ... Londra'dll i'i 

Kudurmuştan beterdir 
Paris - Meşhur kaçakçı 

Amerikalı Alkaponun sağ 
eli ve birinci şeriki ( Nik ) 
transilvanyada 7 yaılarında 
iken terketmiş olduğu köyün 
de görülmilş ve zabıtaca 

yakalanmıştır. 
(Nik) köyüne ilk gittiğinde 

ziraatla ittigale baılamış ve 
fakat az bir zaman sonra en 
yakın akrabasının bile hay
vanlarını kaçırmağa baıladı· 

ğından nazarıdikkati celbet
mit ve bu milnasebetle hay-

dutluk ilemiodeki şöhreti 

meydana çıkmııtır. 

Jı1t• I 

Gece manevra eeJi 
neticeler verJJl el. 
Londra - Gcçell •d• ~ 

ıamba gecesi Loadr;,ı~ 
palan tayyare oıaae~i• b'f 
verdiği sonuç, lafııo• ~ 
kuvvetleri bakaD iir• ' 
düıündürmüıtDr. dr•'oı' ~ 
manevralarda, Loll . fl~'J 
meıhur mahalleler• ti". 
olarak baıtan bat' -~ 
edil mittir. eıo•fl t1f 

Bu manevralar çıll ·I 
hücum mevkiioe ge 310 1 

yarelerin oıiktarı ı.J,rl ;( 
1 ,,çtı• . -Bu tayyare er, dileriol,_~ 

dumanlarla keD ı:Jol":4j( 
are ı• ~ 

kabil taraf taYY klaf'b ,,.,. 
dan tamamen 1~ gibi . 
Jer ve istedikler• ·;•"'ıl' 

lhracatçılarınıız bombardıman eto>• j 

Kiralık e~ ftrOnlerimizio tiatla· 
rını dOştlrmeğe te· 
şebbOs etmişler 

Ankara - lzmir ihracat· 
çılarının sebebsiz yere alivre 
satışlarla ürünlerimizin fiat
larını dütürmeğe teşebbiis 
etmeleri, burada tee11ür ve 
infialle karıılanmııtır. Türk 
ofis, bu itle meıgul olmak
tadır. 

olanlıı~ 1ı~1 
•kiDCI ddl~j 

Birinci ve 1 ô.,.. o', 
ile Karantina ,e 1 ,ıtı ,4'' 
semtlerinde laa~:.,ı0•~,~ 
kiralık bir ev a OJelı '' ~r 
Evini kiray~ .'e'eııırİ,. ,'I 
ev ıahiplerı ıle Jel~ 

·ı k ef raya verı ece ,t 
nan ıimsarlarıD 111 

milracaatları. 


