
Bir istatistiğe göre, Yahudi· 
ler şimdiye kadar Filistin'de 
2 nıilyoo 58 hin dlinOm 
•razi almışlar, 161 köy ve şe· 
h· ır, 17 fabrika kurmuşlardır. 
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I 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Tflrkot is Uayfa'da bir tİca· 
ret mOmessiliği kuracaktır. 
Bir heyetimiz Aokara'dan 
Berut'a gitmiş ve orudan Fi· 
listin'e geçmiştir. 
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Sonbaharda Harb Muhakkakmış 
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Bugünki ekonomik savaşını Mekteb gemisi bu (4) Tayyare ve (2) 

silah savaşi takihedecek v~:~.~~ d~D~ıd!e.im bölük asker gitti. 
mekteb ıemisi Villa Bilidel- • -
ıa bu sabah saat 9da ıima- Suda limanındaki harb gemilerinin 
nımıza ıelmiıtir. Gemide ikisi Kandiya limanına g"'nderı·ıdı· 
dört profesör 84 deniz tale • u 
belesi ve 11 tayfa vardır. 

Talebe baılarında profe· 
siSrleri olduğu halde Berga
ma ve Efese ıidecekler ha
rabeleri ıezeceklerdir. Ge
mi, limanımızda Oç glln ka
lacak ve buradan doğruca 
Susak limanına ıiderek sey· 
hata son verilecektir. 

Sarhoşun 
Marifetleri 
Dlln rece fazla sarhoı o· 

lan Oıman otlu Riza, Çu
kurçeıme belediye mıataka
sına taanuz etmiı ve bıçak 

çekerek memurlara tehdid· 
ler ıavurmuıtur. Sarhoı Os
man zabıta tarafından ya· 
kalanmııtar. 

Hanya'da Halepa ve Suda'dan bir görüniif 
lstanbaJ S (Özel) - Ati· dört tayyare ıevkedilmit ve 

na'dan haber veriliyor: Sn Suda limanındaki harp re· 

Venl;;j~;irk::ıdan Yam:;i;; 'ke~mpı 
te'minat istiyor bugün açıldı 

bakanlığı, Girid ada11nda milerinden iki torpito, Ku· 
bat gösteren heyecan ve diya limanına ıiderek de
memnuniyetaizliği nazarı dik· mirlemiıtir. Girid halkı, aoa 
kate alarak lkl b1Hllk piya- derece mltehe17lç bir halde· 
de askerinin 16nderilmeıini dir. Kıllaı zırblwnıa ela Sa
emretmiıtir. Bundan maada daya ıideceii alyleniyor. -- . -· Yugoslavyada sevinç 

ı\ei diplomat, kralın hu günkü duy- Zayıf düşmüş işçi ve esnaf için de 
glllarını takdire değer buluyor ayrı bir kamp açılmış bulunuyor 

~ V •ıaizeloı 

t'-.t•le~ ha~kında Pariı 
~o • fıkriai 16yliyen 
~~k~ halen Londra'da 
~ Jorj i , olan Yunan 
' "" Ç&a d · t' k' t""- "''•I· y emıı ır ı: 
.~llllll •d' Unaniıtan'da ce· ... _ . ... . 
~' lçı.. b ııyaıal mllnaka· 
~i bir ıey ı6ylemiyor. 
'"-tel ••dan evvel, Inıi· 

la~riae • verdiii di· 
....._. .,_. parti-

" davetile 

tekrar tahta dönebilecetini 
beyan etmiıti. Şimdi Yana· 
aistan 'da krallık Ye cumur
hık için fiddetli mllnak1aıalar 
cereyan ettiği halde, kral 
bir fikir dermeyan etmiyor. 
Bu keadisinia hakkıdır. An
cak krahn tekrar Yunaniı· 
tan'a dönmesi- için blltiln 
siya1al fırkaların buna razı 

olmaları lizımdır. 
Kral, Loodra ıazetelerine 

verdiği son diyevde, Yuna· 
aiıtaoa dönd6.iil takdirde 
bütilo fırkaların fevkinde 
kalacağım ıöylemiıtir. 

Sabık kralın bu gibi duy· Yamanlar'dan bir görünıiş 
ıulan kuıkuıuz ki takdirle· Verem mllcadele cemiye· kilo kazanmıılardı. Yaman· 
re deter. Anlaıılıyorki kral, tinin Yamanlar kampı buglln larda bu yıl itçi ve esnaf 
ıeçmiıi unutmuıtur. Bu ise, açılmıttır. ilbay General Ki· birlikleri de bllyOk bir kamp 
Yunanistan için faidelidir. Zi· zım Dirik otomobille Ya- kuracaktır. Burada zayıf iıçi 
ra Kral Koıtaatinin genel •imanlara gitmiı ve açılma da ve esnaf bakılacaktır. 
Avaıta 1aıterdiji temerrild haz1r buluamuıtur. Geçen Ayrıca çelimsiz mekteb 
netice.inde Yunaniıtanın ne· yıl kampa 350 Bayan ve Bay çocukları için de bir çocuk 
ler kaybettiğini heb biliyo· liıtirak etmiıti. Bunlar 2,5-7,5 yurdu açılacaktır. 
ruz. 

Cilmhariyetçi partiler, mu· 
kabil partilerin kralhiı ia • 
deıi için ne ıibi tertibat 
aldıklanaı ve ne yapacakla • 
rını bilmedikleri için tellf 
16stermekte haklıdırlar. Bu 
telit• 11ebebiyet veren, Kral 
Jorjun ihtiyar eltili sllkdt· 
tur. 

Kral, bir fırkacı deiil de 
bir Kral ribi Y uaaaiıtaaı 
idan edecepe dair Ilı ver• 

~~~-----·~·~· ... ·~·· ..... ~~-----~~~-
Macar gllreşçileri Çocuk kavgası 
lstaabul - Burada bulu· Dibekbaıında oturu oa 

nan Macar ıOreıçileri lzmi· bir yatlarında Şevki otla 
ro de ıelecelderdir. Orhan: mahalle arkadatı 12 

yaılarındaki Şerif ile oynar· 
mezae, cilmburiyetçi partileri 
ikna edemez. Binaenaleyh, 
mea' elenin esaıından halle· 
dilebilmesi için, Kralın, Yu
nan milletine aamiml bir ıe
kllde teminat vermeai llıım· 
dır." 

ken· kavra t.tmiı ve elinde 
bulanan tifeyi Şerif'in ba· 
tına f1rlatmııtar. Şerif'in 
yarası atarca oldujundan 
derhal eczaneye r6ttlrllerek 
paaıamu yapılmıı ve kliçllk 
carib 1akalaamlftar. 

Hırvatlar hükôme
tten çok memnun 

Stoyadinoviç'in idaresi, makuldor. 
BfttQn mevkuftar serbest bırakıldı 

lstanbul S (Özel) - Bel· 
ıraddan haber veriliyor : 

Stoyadiaoviç'in takibettiği 
iç siyasa, Yugoslavyayı bir 
kaya parçası haline koymuı
tur. Eski siyasayı beğenmi-

yerek daima soğuk ve ıayri 
memnun olan Hırvatlar, Sto· 
yadinoviç'in idaresinden fev 
kalade memnuniyet hisset-

. mekte ve baıta Zağrep ol· 
duğu halde, Hırvatlarla mes· 
kün olan blltün tehir ve ka· 
sabalarda ıenlikler yapmak· 
tadırlar. Hllkdmet, ıimdiye 
kadar idare~n tevkif edil-
miı olanlardan kimsenin Sıoyadinoviç 

mevkuf kalmamasını emret· karar verdiii kaamlar ara
mittir. Hapiıhaneler botaadı. sıncla baaın ba11• (matbaat) 
Bu bal, bitil Yuıoılavyayı 1 kanana da vardır. Ba kaaa· 
menun etmittir. nun bllablitla defiıtirileceii 

H&kümetin ıslah etmete söyleniyor • -----------· -. Moskova Elçimiz Karısını 
lstanbul - Moskova El· 

çimiz Bay Zekii OdeA yo· 
lu ile Moskova'ya rfitmiıtir . 
Fransa kuşkulanıyor 

lıtanbul - Leh dıı baka· 
nıaın Mitlerle 16rilımeıi, 
FraaA'da heyecan ve endi
.. ayaadırmııtar. 

Sopa ile dövmllş 
Leblebici ıokağında otu· 

ran Kula oğlu Haydar, ka• 
rısı ile kavı• etmiı ve eline 
ıeçirdiji ıopa ile kadınca· 
ğı11 fena halde &t&vmlf ve 
yaralamlfbr. Haydar ut.ta· 
ca 7akı .... ~. 
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l\1acaı·istan, hava tehlikesine karşı tedbir uhyor 

Gö-,...,...büs. v müda aası 
' / 

, ı~L~H~TTi~ 
EYYU8İ.~~, içi h. nun. çikarıyor 

4 
5 Temmuz - 1935 .. Yazan:.~ ------------------------~ Bu kanuna göre,14 yaşından itibaı·eu her erkek ve ka

dın hava müdataası hizmetinde kullanılabilecektir 
Pester Oflayd' gazetesin

den tercüme edilmiştir: 

Başveidl Gömböş tarafın· 
dan, Macar meclisi meb'u
sanına hava müdafaası ka
nun projesi arzedilmiştir. Bu 
kanun, bulasatan aşağıdaki 
noktaları ihtiva etmektedir: 

14 Yaşını bitirmiş olan 
kadın veya erkek her va

tandaş, hava müdafausı hiz
metine dahil olmağa ve mü · 
dafaanın istilzam ettiği ta
limlere iştirak etmeğe davet 
olunabilir. İcap ettiği takdir
de, gerek talimler ve gerek 
savaş esnasında, polisler 
tarafından alınacak tedbir
lerle, halkın hareket ve hü
riyeti tahdit olunabilir. 

Bu tahdidat, alakadar ne
zaretlerin iştirakile harbiye 
nazırı tarafından tayin ve 
tesbit olunur. Gene Harbiye 
nazırı hangi şehir veya na
hiyelerin ve bu nahiyelerde 
ne gibi teşekküllerin hava 
müdafaasına karşı tertibat 
almalarJ icap edeceğine ka-

rar verir. Bu tertibatıo, ne 

kadar müddet zarfJnda alın

ması lazım geldiğini ve mün

ferit şahısJarm, şehirlerin, 

nahiyelerin hususi ve umu

mi teşekküllerin bu tertiba

tın icabettirdiği masraflara 
ne nisbette iştirak deceğini 

nazaret ayrı ayrı tesbit eder. 

Bu hüküm hususi ve hükmi 

şahıslara düşen tediyat his· 

sesi, diğer vergiler gibi tah

sil olunur. Bu hükümlere 

muhalif hareket edenler ve

ya vazifelerini yapacak olan

lara mani olanlar, sulh ha

linde 2 ay ve savaş halinde 

öztürkçe: 

Her güıı 
Beş kelime yazıyoruz 

-43-
1 - Muvafık, Mutabık - Uy

gun 
Muotabık - Uyuk 
Örnekler: 
1 - Fikirlerimiz birbiri
ne Uygun değildir. 
2 - Hareketiniz kanuna 
Uygnn değildir. 
3 - Bu masanın ayakla· 
rı yerlerine Uyuk değil· 
dir. 

2 - Müeyyide - Berkile 
Örnek: Bütün kanunlar 
devrim savgasınm birer 
Berkitesi olmalıdırlar. 

3 - Mükafat - Öden 
Örnek: Hayır ve hizmet 
işlerinde en büyük Öden 
vicdan rahatıdır. 

4 - Satıh - Yüzey 
Örnek: Akşam üstü, su 
yüzeyindel..i ışın (muzi) 
kırışıklara daldım. 

5 - Münavebe - Sıralaşma 
Örnek: Gece nöbetçile
ri aralarındaki sıralaş· 
maya göre çahşular. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmnnlacaları kufürnıl

maınasını rica ederiz. 

Tefrika No. 94 

Şüvalyeler dere içinde eğlenirlerken, düşmanın burıJll' 
tarının dibine sokulduğunu faı·kedememişlerdİ·· 

Budapeşte'den 

6 ay hapisle cezalandırılır. 
Hava müdaası için alınan 

tertibatı tahrip veya bir müd
det için kullamlmasına mani 
olanlar hakkında, telgrafları 
tahrip eden veya bir müd
det için kullanılmasına mani 
olanlar hakkında tesbit edi· 

len hükümler tatbik olunur. 
Bir hava hücumu veya her 

hangi bir tehlike esnasında 

hükumet tarafından alman 

tedbirleri kasten veya ihmal 

yüzüden bozmak bir cürüm 

addedildiği gibi, bu hareke-

bir giJriirıüş 

ri, devletin en mühim vası· 
tatarından birini teşkil ede· 
cektir. Esasen bu hususta 
ltalya, Polonya, Romanya, 
Çekoslovakya, Fransa ve 
Almanya buna benzer ka
nunlar neşretmişlerdir. 

diye tehdit ettim ve kur
tuldum. Lüize inanmıştım ve 
aşkımızı işte o dakikada ta-
zeledik arkadaşlar! Fakat ne 
çare, crt si gün Kraliçe geldi 
ve Kral da, kendisine engel 
olan biz şövafyeleri, Tabe
riyede gfıya düşmanı tarassut 
için buralnra göndereli. Şimdi 
oncağızı, Lüizi düşünüyorum. 

Bu sırada Şövalyelerden 
biri, sendeliyerek doğruldu. 

Gözleri açılmış, yirmi adım 
ileride bir orman çalısının 
bulunduğu yere bakıyordu. 

Şövalyeler de başlarını çe· 
virince; 

- Düşman, Düşman! 
Diye bağrıştılar. Birisini 

ğörüyorlardı: 
Kollarını kavuşturmuş, ba

şı açık, fakat göğsü zırhlı 
ve en önde idi. Gülüyordu. 
Pervasız, arkadaşca bir du-

Jopoıı Taymis gaze 
lesinin özel sayısı 
Bu nüshada, Rus - japon dostlu

Esbabı mucibe bundan 
sonra kanunun muhtelif mad-

ğundan hah~edilmektedir 
Japon Taymis gazetesi lesinin muslihane bir şekilde 

deleri üzerinde durarak b~n- Japon - Sovyetler dostluğu halledilmekte olduğunu ya
ları izah etmiş, hava kuru- için özel bir sayı çıkarmış· zıyor ve bu iki devletin uz· 
munun herkesi alakadar eden tır. Bu sayı Sovyetler birliği laşma yarışının yalnız olarak 
bir mesele olduğuna göre, bayatından alınmış çeşitli uzak doğuda değil, bütün 
on dört yaşından itibaren resimlerle süslenmiştir ve dünyada kuvvetleneceğini 
her gencin kolaylıkla göz· yazıların altında Sovyetlerin kaydediyor. 
cülük veya istihbarat gibi Vt!: Japonyanın belli hükümet Jııpon başbakanı Hirota, 
işlerde kullanılarak, daha adamlarının imzaları göze yazasında, Japonya ve Sov-

di zarar olduğuna göre faili kuvvetli unsurların daha ö- çarpmaktadır. yetler arasındaki muallak 
5 seneden müebbet kürek nemli vazifelerde kullanılma- Baş yazıda Sovy !t elçisi mes'elelerin yakında müs-

tin sonunda ölüm veya mad-

veya ölüme kadar cezalan
dırılır. 

Yörenyef, Pekin mukavele- bet bir şekilde hallolunaca-
sı lüzumundan bahsetmiştir. k" d ) d k sinin üzerinden on sene geç- ğını ve i ı ev et arasın a i 

Bundan sonra halkın hü· tiğini ve bu arada bütün mü- dostluğun ilerliyeceğini ya-

hu kanunun esbabı macibe- rriyetinin muayyen bir nis- nasebetlerin ve bilhassa Çin zıyor. 
sinde bilhassa Macaristanın bet dahilinde tahdidine ge- şark ve demiryolları mes'e- - Devamı 3 tirıoü sahifide-

Yukarıda hulasa edilen 

dört taraftan düşman mem- çerek bunda gözetilen gaye- 1, • dl --•-S4: · · k - d J • ecl m arı aşması ıvrısıne muca e esı 
leketlerile muhat olması ve ler anlatılmış tayyare hücum· ~ ' . V . . . Sivrisinek mücadelesi için 
bunların muhtemel hiicum· lan karşısında şehrm elekt- e logıhz gazetelerı w k d" k .. belediye ile saglı ıre tor-
la rına karşı Trianoni muahe- riklerinio söndürülmesi, mu- Taymisten: ' 
desi mucibince Macaristanın nakale vasıtalarınm durdu- İngiltere. tecim bakanlığı 

lüğü arasında açılan müca

deleye devam olunuyor. Yah 

ve Karşıyaka taraflarında 
hiçbir hava müdafaası kuv- rulması ve yurtsuz veya açık- 4 Haziran 1935 te imza e
vetine malik olmaması teba- ta kalanlarm yabancı evler- dilmiş olan Türkiye-lngiltere 
rüz ettiriliyor. Şu halde ar- de emniyet altına alınması tecim antlaşmasının 20 Ha- bu mücadele çok verimli ol-
sıulusal bir anlaşma ile ~ha- lüzumundan babsolunmuştur. ziran 1935 ten itibaren me- muştur. 
va hücumları mennedilmedi: Esbabı mucibenin geri ka· riyet mevkiioe konduğunu --------------
ği takdirde, ki bu hususta lan kısmı da nakti muavene- ilan etmiştir. Anlaşmanın caktir. 
hemen hemen hiç bir ümit tin lüzumunu ve cezai hü- suretini neşretmiştir. Gene anlaşma mucibince 

h k 1 b d k 
Anlaşmanın beşinci mad- lngı"ltereye ı"braç ed"ılen Tu""rk 

yok gibidir, bu gibi ücum· üm erin tes itin e ta ip d · esı mucibince 20 Haziran mallarından 20 Haziran 1935 
lam karşı koruma tedbirle- olunan gayeyi izah etmiştir. 1935 den sonra Türkiyeye 

----..... •~• .......... _._____ ihraç edilecek lngiliz malla· veya paha sonra tediyeleri 
Kuru üzüm rının Türkiyeye girebilmesi lazımgelenlerin ücretleri in

için anlaşmaya bağlı cinsten giltere bankalarınpan birine 
mal olduğunu göstermek hususi Sterlin hesabına yatı
üzere iki nüshalık menşe rılacaktır. Sterlin hesabına 

dd d 
• 

1 
şahadetnamesi olacak ve bu alınan paraların yüzde yet-

re U 
•• t e ıyor ar menşe şahadetnarneleri ti- mişi ayrı bir hesaba geçiri-

verilerek Türkiye konsolosu yapan tacirlerin matlubatına 

Londra alıcıları te· 

ruşu vardı. cr1j1• 
Arkasında da bir r 

süvari gözüküyordu: ·~et' 
Bunlar nereden gelı111

1; 
di?. Sarhoşlukları, oo ,.,. 
kulaklarının duynıal• 
mani olmuştu. . ar~ 

Kadınlar Şövalyesı k t,r' 
ile kendisini ağaçtan • ,.. 
ken, karşıdaki meçhul c 
gavcr işaret etti : 14.-

- Gel, gel; çekinaıe·· I 
piniz de ayağa kalkıoıl f 

Dere içinde, adeta k.• ,r 
na kısmış sıçana beD.~~ 
lardı. Şövalyelerden bıtld~ 

- Bu -dedi· Salih• 
değilse Müsliman olurd~ 

Hepsi de, bu söı aıe 
gözlerini ona diktiler. ·o"' 

Biraz koyu esmer, ~ıtl' 
çatık kaşlı, derin bl I 
elmacık kemikleri çıkık·~ 
yah bıyıklı, hafif in~e 51 ~ 
Jı, sert, sağlam, çevık Y' 
bir cengaver. I•~ 
Şövalyeler ona bakıyor 

- Esrarlı adarot 'f.-' 
Diye mıld~nıyorlard•· fıf' 

mak imkansızdı. Mild~ bİ' 
kalkışmak, delilik gib1,1c1ır şey olurdu .. KollaraPı k ro-' 
dılar ki yavaş yavaştır ·I 
dılar. Kadınlar Şöval~:~ 
yüzü hem-beyazdı. ot' 
karşısındaki cengaver 111 

madiyen ona bakıyorddaf" 
İyice bakıştılar, ceotı ,d~ 

kadınlar Şövalyesine 501,ı Hükümdarınıı oe j 

de?. 1ıaıt"' 
Bu adam Fransızca re~ 

şuyordu. Şövalyeler b•~1.,ı; 
birbirine baktılar. 1'• 
Şövalyesi; • ~illl' 

- Kudüste, f allat ııl 
siniz ? 

diye sordu : .
11 

_,. 

- Ben mi, Salibedd• Sil' 
mında bir TürküdJ1• defİ' 
uzun uzadıya soracak ·~ b'1 

k. s•• . 
lim. Anlıyorum ı, d,f 
keşfe gelmişsiniz. D~b• ~ 
rusu öyle gösteriJoııf· ,~11~ 
geride dinlenin. San• .. : ~' 
Lüizi Kudüste gördU ~111 
kaç gün sonra geUP 
kavuşacaktır. 

- Arkası 

Ulusal 
• caret odaları tarafından \ lecek ve Türkiyeye ihracat 

-----·---
B n , ene Lo ~ d rad a ta~I~ stok~ar var· ;rıHıfıiıiıııılı\iıiıııiıfı\liiı:"ıılıliıiııııııtiıiılıi~Nıiılıiıt;~Uıiıı~~~ 

dır. Yenı mahsul ıçııı tekhfler = Mevsimin En Mükeınmel Bir Gecesi §5 

Birlik 
Cüııdelik siyasal gaı"~" aftll" 

Sahibi: Haydar Rı1,dı1 

Londra üzüm piyasası bak· 
kında ilgili müesseselere 
gelen malumata göre, geçen 
hafta yalnız Kaliforniya 
üzümleri üzerinde hararetli 
muameleler olmuştur. Bunun 
sebebi, bu üzümlerin, diğer 
memleketler mahsulünden 
daha ucuz olmlllarıdır. 

Londra alıcıları, yeni mah-
sul için her gün aldıkları 
teklifleri tereddütle karşıla
makta ve yeni fiatların belli 
olması için bir müddet daha 
beklemeği tercih eylemekte
dirler. Zira üzüm istihHI 
eden memleketlerden gelen 
haberler, bu seneki rekolte-

nin umumiyet itibarile fazla 
olduğunu bildirmektedir. ~6 Temmuz 935 Cumartesi Akşamıl 

= Şehir Gazinosunda ! 
ıran üzümü görülmüştür. Bu, ~ Çok Muhteşem 
Londra üzüm ticareti için - -

Mayısın 31 inci günü ak
şamına kadar stoklar hak
kında çıkan bültende, Lon
dra piyasasında 1502 ton 

kayda şayan bir hadisedir.~_ G©l'lf'cd<etnl paır'\tD ~::c:-
Zira 1934 yıhnın ayni tari-

hinde •• t.lm•m•ş yalınız 24 :: Fevkalade Orkestra = 
ton Iran üzümü vardı. Diğer _ = 

Neşriyat müdürfı: 
llamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 itıi"'i 
Adres : Jıoıir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

r" 700 kuruş sene 
1 b~ 

400 " altı •1 

ilan şartlıı'~ • .., • t 
Resmi ilanlar •.çı ~~ 
Maarif ceıniyetı tlY 

bürosuna müraca•t 

bazı memleketler mahsulün
den de hayli stoklar vardır. 
Bu hal, gt:lecek mahsul için 
de tesir etmekten geri kal

melidir. id'f = Dans ınüsnbakaları, (~nvai sürprizler ve = Hususi ilanlar: JJ' 
ı;1airc hn nİi.istesna geceyi ı~"çu·uıaynnz! .. ::: hanede kararlatt~Oo~ 

mıyacaktır . 

= - · - Basıldığl yer : AN 

~ının ııııııııııııımııııtııııııııtııııııııııııııııııııııınııııııınııınıııııııııınıııııı~ ıcc=-;::!:lm~~tb::!::~a=s•:=ı 
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Japon Taymis gazetesinin özel sayısı N. V. Olivier ve şüreka· 
, 5 Temuıui 95l 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI -:aşıa:ıafı 2 inci sahifede- yicilerinin Sovyetlerle müsait V V. F. H. Van 

b kus ostları cemiyetinin tecimel münasebetlere giriş-
ra'', anı Amiral Soito barış melerini tavsiye ediyor. 

ta elesind L't · f .. k 
1 

k . e ı vıno un yu - Baron Sakatani de yazı-
Der Zee 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

" SA TURNUS " vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem .. 
muzda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 
ları için yUk alacaktır. 

~ k' hızmetlerini sayıyor. sında Sovyet önderlerinin 
baa kun Minseyto partisinin emellerinin Çar Rusyasını 

' anı end .. t · t · b k 'd 
t 

don. Tel . 2443 
DEUTSCHE LEVANTE LıN E General Steam Navigation 

& Co. " HERMES ,, vapuru 10 temmuzda gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarma hareket 
edecektir. 

111 
M . us rı- ecım a a- ı are edenlerin emellerinden 

ler b~t~ıta yazısında, Sovyet- büsbütün başka olduğunu 
" VVINFRID,, vapuru 8 Go Ltd. " ORESTES ,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları ıçın 

yük alacaktır . 
ırlı w • • • Ç denı· g• ıçın, in doğu yazıyor ve diyor ki : Sovyet 

tılık ıryoJlarının bedeline kar- önderleri sıyasalarında ada
l'llabs~~-ponya mamulat ve Jeti temel olarak almışlar, 
Ja atını satın almakla barışa sevgi ve arsıulusal 
kaPonl ya • Rusya arasmda dostluğa büyük bir ihtimam 

't• ıklı m-ub d J • • w .. t · l d' B · la
111 

b' a e e ıçın sag- gos ermış er ır. u mezıyet-
kayd ır. temel kuracağını ler Sovyetler birliğine inan-

temmuzda bekleniyor, 11 
temmuza kadar Anvers, Ro· . 
ter dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

~or ve Japon sana- cımızı yükseltmektedir diyor . 

D~ınza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

0 DROMORE " vapuru 14 
temmuzda bekleniyor, An

vcrs ve Liverpo1dae yük çı· 
kardıktan sonra Burgas, 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 

fı llamza nasıem beyin fotoğrafhmıesi, lzmirdl' erı ıyı 
otoJh.. / eı• a çclrmekle şölıreı bulun bir smı 'at ocaBıdır. En 
;""killpcserıı olanlar dahi, burada relainlikleri fotohraJ· 
flrdan ll memnun kalmışlardır. 
R am:a Rüstem beyin, f otoğraj mulremesı saınn ma-
~ı ~a nıulıtcrcm müşterilerinin ince ::1,,,">Vkleriue göre 
_,_ Ç~ıt malları, fotoğrar makinelerini bulundurmakta· 
"'' n· 

(1
, 1~ zıyaret lıcr şeyi ispata kafidir. 

Zlnır • Başturak caddesi, Refik 

• a: 
~stanbu1 ve ·frak ya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 

1ernıayesi 3,000,000'fürk lirası 
•tanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

..... -..·. _.: ·~ . . -~ .. 

lznıir ithalat gümrüğü başmü
~~?rlüğünden: 

61 Gram 
34 180 ipekli mavi yün mensucat yüzde yirmiye kadar 

400 'i uk " " ,, ,, " ona kadar 
h1ıid arıda yazılı eşya 19 temmuz 935 tarihinde tekrar 
t61a1,:~ satılığa çıkarılacaktır. Taliplerin o gün lzmir ithalat 

gü satış b omisyonuna müracaatları ilan olunur. 1989 

TUNA HATTI 

"DUNA,, v ıpuru 4 Tem

muzda bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur

Jarın isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

N o. 2007 - 2008 

telefon 

lı•~D!llllO~K~111!111,,llll!I01•R-•• 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11·inci Beyler Sokagı N. 68 

Teltfo11 .1452 
...... illi ........... . 

~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

K iYE 

llR1 ~T 
BAN~ASI 

-DAoA 
-BiRiKTiREN 

)~~AT~~bD~D 

"PETREL,, vapuru 8 ter;u
muzda Londra için yükleye
cektir. 

Ellerman Linyn Ltd. 
0 RUNU,, vapuru 12 tem

muzda Londra, Hull ve An

versten gelip tahliyede bu

lunacak ve ayni zamanda 

Hull için yük alacaktır. 

" DRAKO ., vapuru 29 
temmuzda Hull, Am•ers ve 

Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

Doyçe Levante Lioiye 

" ANGORA,, vapuru 12 
temmuzda Hamburg, Bre

men ve Anversten gelip tah

liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

• Kitaplnrmı7..a Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albüm, Ve sair 

Cilt işleri Yaphr

mak isterseniz : . 
* l'l~Nı KAV AFLAR * 
Çar~ısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

SVENSKA ORlENT LINİEN 
0 SMALAND ,, motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen-

bagen, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarma hareket edecektir. 

" VASALAND ,, motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham
burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göleburg, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

'' PFLEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 

Izmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,. vapuru 21 temmuzda lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tabmit ve Tahliye 

şirketi binası arkasanda Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
·.. .. . . . . . . . 

."I " • • .. • • • •• .. 
Taz • 

temız ııcuz 

·ıa-: 
Her liirlii tuvalet çeşitleri 

Haı11d~ Nüzh t 
"ılı bat Eczaııesi 

Raşturak No: 37 

·ı ·-
1 a ... Ô.ks•n• rcn•l e•r !-1\'.1• ut .ll!lmll-• •111111 1111111111111111111111111111111111ili111 lll il l lll il l lll lll lll lll l lll lll 11111111111111~11 llllll• 

. ' . .. . . ·. . ( '. .· :· . 

laka (Okaıncntol) l • ·· file t = 
öksnrnk şekerle- 1-1 - zınır yun nsuca l 

:;:'.. ıccrnbc edi· ~ -Türk Anonim şirketi 
~ = Bu mfiesscsc, iki yoz hin lira sermaye ile -

CQ _ teşekkill etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-
- fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait = 

izmirdt:. Hali apımırdaki kumaş fabrikasını sutın = 
almıştır. Fabrika hütfiıı teşkilat ve tesisat ve mQs- = 
tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- _ 
ribindcn itibaren yeni ~irkct tarafından işletil· -

_ mektedir. Her ne,•i ynn iplikleri, kumaş, batta- = 
-= niye ve çorap inıal edilecektir. l\lamulutm cmsa· = 
= liııc fllikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
_ Bu mamulat Pcştemalcılar başımla eski Oroz<libak =: 
-Ve Pilrjcıı ~ahapm ~ = ittisaliııdeki sergide teşhir edilmekte ve snllş falı. = 

en Qstnn bir mas- ~ := rika içinde yapılmaktadır. 
~ f\ _ Posta kutusu: 127 

bil şekeri olduğu- >'-lJ.J~ _ t --Telgraf adresi: zmir~-:Alsancak 
Kuvvetli mnshil - = -O - Telefon oumarası 2432 ve 3564 _ 

ıı u unu tına yını z. ~ •111111111111111111111111111111111 • 1111111111111111111 ti IJl!llJlUJ filU.ll]J 11111111iliil1111111 Ull 
istiycıılcr Şahap bJj s 0 .. mer Bank 
Sıhhat snrgnn ~ - --

1
• 

haplarını Maruf eo 
ceza depolarından r:fJ 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 1 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabnhdan akşama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı~ın en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane k11maşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy J)ezleri 

Sünıer Bank yerli nıallar Jlazar"' 
~zmir şubesinde buluı· ·unuz 



S Temmuz 93~ 

Acun durumu, gDoden gDne fenalaşmakta devam ediyor 

Bay Titülesko, harışııı muhafazası 
için lngiltereden yardıın diledi 

Italya-Habeşistan ihtilafi bir harbe sebebiyet verirse, koçnk itilafin mer
kezi Avrupadaki dııı·umuuun ne olacağı şimdiden düşünOlüyor. 

Jstanbul 5 ( Özel ) - Italya • Habeşistan ihtilifı, Av· matlarmın nazarıdikkatini celbetmiş \'e barı~ın muha· 
rupadaki durtJmu son derece gnçleştirmiş bulunuyor. fazası için alınacak tedbirlerde lngiltcrenin yordam 

1...ondrada bulunmakta olan Romanya dış hakanı bay etmesini dilemiştir • 
Titnlesko, Italya • Habeşistan ihtilafın .o bir barba se· 
hehiyet ,·ermesi ihtimalini dnşnnerek knçnk itilufm, Avrupa diplomatları, sonbaharda bir harp patlıya· 
merkezi Avrupadaki durumu Ozerindc lngiltere diplo· <'..ağı kaoaatıncla muıirdirler. ........ 

Yunanistanın harici horcları Resmi bir istatistik 

Devletler Yunanis- Y ahô.diler Filistin
de yayılıyorlar • tana nota verıyor 

·-·---· ' 

Yunanlılar Faliron tersanesinde 50 2 milyon dönüm arazi almışlar, 161 

deniz tayyaresi yaptırıyorlar 
lstanbul 5 (Özel) - Lond· ı § lstanbul, 5 ( Özel ) -

ra gazeteleri, Yunanistanın Yunan hükümeti, Faliron 
silahlanması için 900 milyon tersanelerinde 50 adet deniz 

D b 'd fazla bir para tayyaresi yapmaia karar ta mı en . . T l . . 
h 

. d'ld' w. • h b . vermıttır. ayyare erın ınp-ta ııs e ı ıgını a er verı· 
1 B d b h d 

sına bu hafta baılanacaktır. 
yor ar. un an a se en 

Yunan tayyarelerinin ziya· 
(Taymis) gazetesi diyor ki: deleıtirilmesi için timdiye 
- " Yunanistanın Ekonomik kadar muhtelif müesseseler 

durumu, Macariıtanın duru· tarafından milli • bankaya 6 
mundan çok daha müsaittir. milyon 900 bin drahmi yatı· 
Yunanistan silihlanabilir. Ve rılmııtır. Gelecek haftada 2 
bu it için de çok ihtiyacı milyon yatırılacaktır. 

köy ve şehir, 17 tabrika kurmuşlar 
lstanbul S(Huıust) - Filis· 

tin hükumetinin uluslar bir
liğine verdiği ulusal bir iıta-
tiıtiie göre, Yahudilerin ge
çen yıla kadar Filistinde e· 
kime elveritli olarak satın 
aldıkları toprak iki milyon 

ile 11 milyon dönüm arasın· 
da olduğu anlatılmaktadır. 

Bu toprağa dağ, sahra top 
raklan dahil değildir. 

Gene uluıal istatistikler, 
Yahudiler tarafından Filiı· 

58 bin d&oüme ulaımııtır · tinde kurulan muhtelif ıana· 
Yalnız 1934 yılında satın 

alınan 156 bin dönüm top· yie aid fabrikaların 17; 11rf 
rak için 8 milyon, 58bin dö- Yahudilere mahsus olarak 

nilmlln değeri yüz milyon tah- kurulan tehir ve köylerin de 
min edilmektedir. Biitlln Fi- 161 olduiunu göstermekte· 
Iistinde ekilen toprağın 6 dir. ............. 

Çarşamba'da bir toplantı yapıldı 

Toros fabrikatörle-
olabilir. Fakat borçlarını da § lstanbul, 5 ( Özel ) -
düşünmesi gerektir. Finan- Fransa, lngiltere ve ltalya 
siyal sıkıntıdan şikayet eden hilkumetleri , alacaklarının 
bir devlet, ıilihlanmak için taksitlerini vermediğinden 
bu kadar para tahsis ede· dolayı Yunanistan'a nota 
mez." varmeie hazırlanıyorlar. • • 

Teci::s:i·~~=sler rJfi)fi yurtseverliği 
Hey'etİmİz Berul-Dörtortak hava kurumuna 12530 

tan Fı.lı·sıı·ne ı• lira vererek oye yazıldılar geç ) Çarşamba 4 (A.A) - il- tur. Toplantıda zehirli gaz 

-------··----- çeye bağlı köylerin de bu- denemeleri de yapılmıttır. 

Torkotis, bayfada bir ticaret mil· 
messili bulundurnıağit karar verdi 

Halep ( Hususi)- Anka· 
radan bir Türk tüccar hey· 
eti Beruta gelmiştir. Üyele· 
rinden birisi Berut gaz ~te-
cilerine tU beyanatta bulun· 
muıtur : 
- " Bizde (Türkofis) ı.dın · 

da ticaret ve iktisat bakan· 
lığına bağlı resmi bir ticaret 
kurumumuz vardır. Bu kuru· 
muo vazifesi Türkiye ile 
komtu memleketler arasında 
ekonomik münasebetlerini 
geliştirmektir . 

Bu maksatla kurumumuz 
Hayf ada ticaret sekreterliği 
namile bir mümessil bulun
durmağı kararlaştırdı. Mü· 
messil gelecek ay batından 
itibaren ite batlıyacaktır.,, 

Türkiye ile daha yakın 
komşu olan Suriyede de böy· 
le bir mllmessillik ibadııına 
lüzilm görülüb görülmediği 
sualine karıı Türk üyesi de· 
mittir ki: 

- "Hayfa'daki mümessi· 
limiz bu mes' eleyi tetkik 
edecektir. Yapacağı tetki· 
katın vereceii neticeye g6re, 

hem Suriye'de ve hem de 
lrak'ta bi>yle bir teıekkül 
yapmaklığımız muhtemeldir. 
Ancak timdilik Berut'ta 
böyle bir şey yapmalı dü-
şünmüyoruz. 

Heyet Berut'tan Filistin' e 
gitmiştir. 

Erzurum da 
Atatilrk gOnO tezahfl

ratla kutlolandı 
Erzurum 4 (A.A) - Halk· 

evi tarafından aylardanberi 
hazırlıkları yapılan 3 Tem· 
muz Atatürk günü, dün kut· 
lulanmııtır. Şarbay ve bir öğ· 
retmen tarafından heyecanlı 
söylevler verilmiştir. Buglin 
Türk varlığı ve bayatı üze· 
rindeki önemi tamamile kav
ramıt ve benimsemit olan 
Erzurumlular, Atatürk günü· 
nü hakiki bir bayram olarak 
yaıamışlardır. Öğleden sonra 
Aziziye mezarlığına gidile-
rek tehitler anılmııtır. Glin· 
diizkli törenden baıka r•· 
ce de ıenlikler yapalmııtır. 

lunduiu büyük bir toplantı Mersiıı 4 (A.A) - Tarsus 
yupılarak, hava tehlikesi Çukurova fabrikası sahipleri 
hakkında izahat verilmit ve Sadık, Sadi, Kara Mehmet 
llye kaydedilmittir. Yazılan ve Hasan, hava kurumuna 
üye sayısı 1102 yi bulmuş• (12530) lira vermitlerdir. 

•• 

Otto 
Broksel Oniversi· 

lesini bitirmiş 
lstanbul, 5 (Özel) - Avus· 

turya veliahtı Prenı Otto, 
Brüksel üniversitesinin si· 
yanı politik e diplomatik 
f akülteıini ikmal ederek bi
rinci çikmıı ve doktora imti· 
hanını vererek doktor unva· 
nını ihraz eylemittir. 

Kayserili Nuh 
Stıleymanı boynundan 

ustura ile yaraladı 
Namazglh Tilrkpazarında 

Kayserli Nuh Mehmed ile 
leblebici Siileyman oğlu 
Mebmed arasında bir yatak 
mes'elesinden kavga çıkmıı 
Nuh, Sileymanı boynundan 
ustura ile yaralayıp kaçmıı· 
tır . 

Zavallı çocuk 
Arabanın altında 

can verdi 
Dlin sabah nat 11,45 de 

Kemerde feci bir kaza ol· 
muf, 3 yatlarında bir çocuk 
araba altında can vermiştir. 
Arabacı Osman, idaresindeki 
396 numaralı araba ile Aras 
sokaiından geçerken, yolda 
oynıyan 3 yaılarındaki Fer
hat oğlu Hasan Basri'nin 
başına çarpmıı ve zavallı 
yavru nefzi dimağiden 
derhal ölmüıtür. Arabacı 
yakalanmıttır. 

Bisikletçiler 
Bursa'da· yarıştılar 
Bursa, 4 (A.A) - Büylik 

tura çıkan Ankara bisiklet
çileri diln Atatürk ıtadında 
kalabalık bir seyirci önünde 
Bursa yarıılarını yaptılar. 
ikinci ve 8ç8aclll8ill Aaka· 

Başbakan Taceddin Fransaya gitti 

Türkiye -Suriye 
emlak isleri 

' Haziran avı içi;de Lühnandall 14 

çocuk kaç;rılmış. Halk heyecand• 
Haleb (Husus) - Bir şa· bat silosu inıasına k .... 

yiaya göre, başbakan Taced· vermiıtir. ~ 
din aşağdaki üç önemli Bu silolar Suriye .. ~ 
işi baıarmak için Fransaya nan bankasına icar ed· ,)J' 
gitmiştir. ve mahıulitın hüınil 111. 

1 - Cumuriyetin ilgası, fazaıına yardım edectk tı 
2 - Suriye amareti adile Lnbnanda Kaçırılall 'r 

yeni bir idare kurulması, cuklar: .... ı&IM 
3 - Bakanhkların ilgaıile Haleb (Hususi) - Pi 

bunların yerine bir müdeb· Lnbnan halkını beyeca., w· 
birler meclisi ihdası.. b k ,.. şürmeğe aşlıyan çocll _ı,.'t 

Müıarünleyhin bu seyaha- hid' · · fP 
tı iki ay kadar sürecektir. çırma ısell, yenı kt.I 

)arla tekerrür etme . · ,.JJ 
Başbakanın bindiği vapur yalnız Haziran ayı •P"'J 

Yafa limanına uğradığı ı1ra- kaybolarak izlerine biJ• M 
da kendisile bir mülakat ya· r . k Ol"', ge ınemıyen ız ve İl 
pan ( Elifba) gazetesi muha· çocukların sayısı t 4 8 ~ 
birine ıu beyanatta bulun· t B h. ral "' muı ur. u mü ım eı -wı 
muttur : de oynayan eller ketf ~ 
- .. Ben yurdun iyiliği ve mamaktadır. Çocukları• ,,. 

saadeti için çalıııyorum . betleri meçhuldllr. ..~ 
Bilaistisna bütün Suriyeli· Hudud komiıyoou ar 

leri iyi bir vatansever olarak bitirdi: 
tanıyorum . Şam (Hususi) - Sarif' 
Hiç kimseye hiyanet yükle· Tiirkiye hudud kolDİI~ 

temem. Yurduma elimden Tilrk bey' eti Şam, da ifl,.... 
gelen iyiliği yapacağım. Ya- ..__. 

bitirerek Beruta döa•'!..;. 
kın bir istikbal herteyi mey· ..,-, 
dana koyacaktır." Berut Tiirk baı ko tjf'' 

ıa hey' et ıerefine bir ·-"' 
Tllrkiye • Suriye emlak iş· f , ... ~ 
len

.•• et vermit, ziyafette .,-
komiserlik erkinındaD 

Haleb, (Hususi) - Şamda zevatta bulunmuıtur. ,,
Tilrkiye ve Suriyelilerin em· Hudud komisyonu toP ~ 
liki itine bakan büro heyeti tılarının çok dostane ~ir . .,. 

dUn itini bitirmit ve Türklere va içinde geçtiği ve ıld tı' 
aid emlik listelerini ikmal raf heyetleri araıınd• -' 
ederek komiserlik ıiyaıi bir noktainazar aal.,.,.. 
büro batkanlığına takririni olduğu görillmilıUlr. 
vermittir. Asuriler sevkediliyor: ._.k 

Malumdur ki, bu husustaki H ı b (H ) lf"", 
ittifakname müddeti 11 Tem- "e uıusi - killİ hükumeti, Suriyeye' a• ~-"' 
muzda bitecektir. mukarrer bulunan Aı~,~~ 

Fakat bu itlerin henüz kendi hesabına ıe•lıJf~ 
bitirilmediği göz önüne alı- kararlatbrmıttır. Buao• 'iıı 
nırıa, müddetin biraz daha Muıul mutasarrıflığı bu ~ 
uzatılması muhtemeldir. itini otomobilciler ar~ 
Silo yapılıyar: milnakaıaya koymuıtllf• ~ 

Haleb (Huıuıi) - Suriye riler; buradan Haıiçe)'• ı· 
hUkGmeti, iki bilylik hubu- derileceklerdir. 

Komşu 
Memleketlerde yaz 

mesai saatları 
Atina - Ticaret odası, yaz 

mllnasebetile, kahvehane 
lokanta, otel, fırın ve ecza· 
hanelerden baıka bütün ti· 
caret milesseıelerinin sabah· 
leyin saat yedi buçuktan 
öğleden ıonra bire kadar 
açık bulunmaları ve üç bu· 
çuk saatlık bir tatilden son• 
ra tekrar açarak 15 buçuğa 
kadar itlemeleri için karar 
vermiı ve bu karar, beledi· 
ye vasıtaaile derhal tatbik 
mevkiine konmuttur. 

Markoni 

Şaşal 
Su kaynagında ytl ~ 
havuzu yapılmıyıae'f 

Şaıal kaynaklarıad• :,;. 
tırılmaıı düıünlilen ~-_-./ 

yüzme havuzunun İJl';I 
dao vaz geçilmiıtir. Ç ~ 
havuzda hasta kim••1" İ 
yıkanacağı için suyu•• t'! 
sık değittirmek l&ıılll. ~' 
cektir. Halbuki bua• 1111 ;1 
görülmemekted;r. Ooll~ 'I 
Şatal suyu ile yıkaolll ,1 
tiyenler orada yakıoıacll ~ 
tırılacak olan fen.ni dut ~ 
lerinden istifade edec•~ 
dir. Bu yıl Şaıal etr• 'I 
bir orman yetiıtirilecelı 

Yeni icatların tecrObe· çok ağaçlar dikilecekti'' ı' 
Finans bakaJJ1JJ terini yapacaktır 

Atina - Bir milddetten 
beri Londrada bulunmakta 
olan meıhur mucit Markoni, 
bu ayın 18 nde Romaya ge· 
leceğini ve acunu hayrette 
bırakacak olan yeni icatları· 
nın tecrilbelerini yapacağını 
bildirmittir. 

ra'dan Orhan, Galib, Eyilb, 
dördlincülilğll Bursa'dan Be
kir aldılar. Fethiye bisiklet· 
çilerinden Uç ıençte dnn 
Yalova ilzerinden Bursa'ya 
gelmif lerclil'. 

J,eJ 
1500 lirasını oP 

aşırdı ~ 
Ankara - Fin••• ~ 

bay Fuad Airalı'aı• it'f 
ilzerinden bin beşyOs 1 ft' 
lınmııtır. Zabıta derb~ f 
liyete geçmiı ve pır~ 
lanın odacı Aıir ol ~ 
meydana çıkarmııtır· ~ 
parayı çaldıktan ıoDf~ {. 
tinin aıtarını s6kaı0t i.ı. 
rayı ıaklad~ktaa ıo•" 
rar dikmiftir. 


