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Laval S. Haar konu1masi 
-------------------------00••00 +•CO••---------------------------

an tayyarecilerinin Habe§ imparato1una talya yapilacak teklif. ~r-i kabul etmezse 18ler 
komitesi petrol ambargosuna karar verecek önderdikleri alavl1 bir selamlar1 

Paris (Radyo) · - iki gün- edilebiJir: namma ingiliz d1§ bakam ile 
denberi bütün dünyanm na- Dün ögleden sonra Parise ! birlikte, ingilterenin Paris 
zar1 dikkati, Pariste r ay geien ingiliz d1§ bakam, ya- sefiri Sir Cor~ Klerk, mü-
Laval i!e ingiJiz Di!J bakam nmdaki zevatJa birlikte ev- tehass1slardan bay Peterson 
Sir Samuel Hoar arasmda velä ingiliz sefaretiße gide- ve Vans Sitar hazu bulun-
yap1lan görü§melere ~evril- rek bir müddet ka!d1ktan mu§lard1r. Frans1z ba1bakan1 
mi§tir. . sonra, Ke Dorseye Bay La- bay Laval ile birlikte dit it-

Bu görü§meler hakkmda val ile görü§meleri ba§la- leri bakanbg1 kitibi umumisi 
§imdiye kadar ahnan resmig m1~br. bay Leje bulunuyordu: 
haberler §U su:etle huläsa Bu görü~melere ingiltere Ak§am ge~ vakite kadar 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ devam eden ilk görü§meler

Bornova Sarba_y_J 
den sonra oe§redilen resmi 
tebJiginde ezcilmle deniJi-

tll göre Habe§ imparatoru Dessie civarmdaki ormanliklara ka~arak h~yatm1. kur~rd1 
. ( R ) - 1· 1 Adis-Ababa 8 ( A.A) - \ Ajansmm Des1yadak~ mu a· 

Bay t·ehmi §ehrin ezeli derdt 
su i§ini de hallediyor 

lRr~ ... kj; ..,„„ ...,---·-- ----- -

ve Ba~bakan bay Laval ara
smda yaptlan görü~melerde 
ingiltere ile Fransa arasmda 
tam bir fikir beraberligi ve 
mutabakat oldugu anla1il-1 adyo ta yan 1 . .. b' · dün anan evlerm enka· 

~ti Desie'nin bombar· Dessie §ehn bu gun tekrar ind h'ra duman tütmekte 
~ 1 bir bombard1mana maruz zm an a 
snasmda Habe§ m- ,...... 1• t' . de oldugunu ve Amerikan has· 
. Haile Sellasiye'nin kalmi~hr. "'ayro ~ ipm . ~ 

t1varmdaki bir orma· 
i1n1 yazm1§lardtr. 

. hi bütün yabanc1 ga
ll muhabirleri impa

bumbard1ma esna-
1.ir mitrayoz ba§mda 

m1§hr. 
Bu görü~meler esnas1nda 

mütchasstslar tarafmdan ha· 
zirlanan ve italya ile Habe
§istan ve aläkadar devletlere 
yapilacak teklifler tetkik 
edilmi§Ür. 

Anla§mahgm her iki tara
fm da kabul edecegi bir 
§ekilde halledilmesi i~in ha
zirlanan teklifler daha etraf
h bir §ekilde tedkik edilmek 
üzere Bay Laval ve Sir Sa· 

(Sonu 4 üncüde) 

tayyarelerine ate§ 
1 ve bombard1mam 
kib bütün hastaneleri 
t~ Yarablar1 ziyaret et
. bildirmektedirler. 

b-Ababa 7 (A.A) -
l tssaya kar§t yap1lan 
"'Otnbardumam kurban

Bornovadan bir görünÜ§ 

•ay1s1 elli ölü ve 150 
tt.~ ~1k111aktad1r. Bunla-
·~u lag1r yarahdtr. 
!• „ Ababa 7 (A.A) -
'hnin bombard1man1 
d, 80 ki§inin öldügü 
~ ki,inin de yaraland1g1 
11bektedir. 
a 7 ( A.A) - Resmig 

~ göre Eritreli K1talar 
tn ilinin merkezi olan 

· i tehrini i§gal etmi§· 
' <;ebadda ki Sei yo
~ ttitreli bir kit'a Ha
~tlarma baskm yaparak 

'be§liyi öldürmÜ§ ve 
~k esir alm1§hr. U~ak

tasie yaktnmda taha§· 
~~i1 olan on bin ka
bl-fflbe§ askeri üzerine 

~lll1tr atm11lard1r. 
~ali cebhesinde Oga· 

bulunan Reregarnor 
~•inin ba§kanile e§raf1 

· l'iblerini italyanlarm 
t vermek suretile Go

)dllki italyan kuvvetle
dthalet etmitlerdir. 

d~;t ital;an u~ag1 saat sekiz tanesini~ arsasmda yirmiden 
bu~uga dogru §ehir üzerin- fazla obus deligi bulundu-
de u~arak elliden fazla bom- gunu bildiriyor. 
ba atm1§lard1r. Salähiyetdar Meskur Ajansm cenud 
mahafillerde bildirildigine cebbesindeki muhabiri ~ah-
göre gelecek hafta sonunda hklarla örtülü geni§ ~öller 
imparator §imal cephesine i~inde daima dei§en italyan 
gidecektir. 0 esnada büyük cebhesini tavsif ederek bu 
bir Habe§ taarruzu ba§hya- cebhenin dikenli tellerle 
gi 5, ntlmaktadu. ~imdiye himaye edilen tahkim edil-
kadar olan muharebeler yal- mi§ bir sua karakollardan 
mz in kuvvetleri müsademe- müte§ekkil oldugunu ~e b~ 
l · d 'b tt' karakollarm su ~ek1lmes1 erm en 1 are ir. „ "d 

Londra 7 (A.A) - Royter - Sonu 4 uncu e -
fi'~~·~ •• „„ •••••••••• „ •• „~~~~~ 

i Ahret var mi? ~ 

Bornovanm yorulmak bil-1 
miyen §arbay1 Febmi Anka
raya seyahah münasebetile 
baymdirhk ba§kam bay Ali 
<;etinden Bornova suyunun 
canland·rilmas1 i~in bir bilgi 
heyeti yollamas1m dilemi§ti· 
Ba§kan bu dilegi onaylam1§ 
ve Bornovaya iki mübendis 
uzman yollam1~br. Dün ya
zanlar1m1zdan biri Ankara-

. dan bu i§ i~in gelen mühen
dis bay Fikret Suer, mühen
dis bay Hüsnü ile görü§mÜ§ 
bu babdaki ara§brmalarmm 
dibacesini sormu§tur. 

Bu bilgi adamlannm diye
vinden alman neticeye göre 
dün Bornova üstündeki ikiz 

~ Cennet, cehennem var m1? ~ 
~ Din kitablarmtn dedikleri ma1üm! Fen adamlari, bu ~ 
~ hususta neler söyliyorlar? . ~ n Ahrete inanan älim, mütefennin ve me§hur muharru- ~ 
~ lerin fi'kirleri. . . ~ 
~ Ahrete inanmiyanlarm mütaläalari yarmdan 1bbaren U 

göle kadar gidilmi§, orada 
ara§hrma ve incele§tirmeler 
ya pilm1§br. Binaenaley Bor
novanm temiz, hol ve bas
k1h bir suya kavu§mas1 i~in 
yap1lan ara§brmadan önemli 
neticeler ~1karilm1~tir. Dört 
su keynag1 bulunmuttur. Bu 
kaynaklardan gelecek su L ..... j!l~!-!C-™ „§~~11.~~J 

pek kuvvetlidir. Bornova 
halkmm i~me ve kullanma 
ihtiya~larm1 bol hol kar§ih
yacakbr. y a p1lan kimyevi 
tahliller neticesinde mikya
sülma derecelerinin pek el
veri§li olacag1 anla§ilmakta-

d~ k 
Bornova belediyesi bu ~o 

lyi durumdan hemen faide
lenmek yollarma koyulsa ge· 
rektir. Bornova §arbay1 Feh
mi, Baymd1rhk bakam bay 
Ali <;etinin bu baptaki aläka
larmdan dolay1 kendisinin 
ve Bornova halkm1n büyük 
minnetdarhk duygularmi tek
rarlam1§ ve bu duyguya ga
zetemizin tercüman olmasm1 
dilemi§tir. 

Bu babda yapbg1m1z ara§· 
brmalar bize göstermi§tir ki 
Bornova uray1 bu i§ i~in lä
zim geien masraf1 evvelce 
hazirlami§ ve nonsanm1da 
uraylar bankasmdan ödün~ 
almak suretile tamambyacak 
ve Bornovaya yeni bir hayat 
verecektir. 

Mussoliniyi 
K1zd1ran 
Bir manzaral 

Son konu§malar neticesin
de de fransa güzeli lngiliz 
donjuan1n1n dizlerinde! .. 

------------------------~----------------------~------------------------------------~----------------------------------~------~ 



Sah.lfe 2 ( Halkm Sul ) 9 Birinci KioUll 

M~;~lini kimdi1;.J1 ~=hit hir 
Her halde i§itmitsinizdir. 

2000 Senede 
Bir ingiliz doktoru rnüjde 

veriyor: 2000 senesinde ya
§amak ~ok tath bir 1ey ola
cakm11. Bir defa hastahkla
rm bir ~ogu ortadan kalka
cakm1§. Grip, nezle, tifo, ve• 
rem ve sair bep unutulacak· 
m1~. Bundan sonra ihtiyarb· 
ga da veda edilecekmi11. Fa
kat s1hhat o kadar ilerliyek· 
mi§ ki kadmlar yetmi11 ya§l· 
na kadar ge~liklerini muha
faza edebileceklermi. 50 ya
tmda bir erkek delikanh 70 
ya§mda bir erkek bugünün 
40 ya§mda bir adam1 ola
cakm1§. 

Az kald1 bir 
Otobüs kazas1 
Oluyordu •• 

:r~·„„---

= i 
~llllllllle: - - - - ~„·~ 

Danon~iyo Fa1istler 
----------~~-0000------------~ 

Hayat~a kalanlarla pazarhk olmaz, 
Olülerede ihanet edilemez ! 

1919 Eyluülnden 1920 lkin
citefrine kadar ge~en zaman 
zarfmda F a§izm hemen he
men billün ~ah§malarm1 Fi
yome meselesine basredil
mi§tir. 

1 ri ahalisine bir beyanname 
ne§rederek herkesi 11 otuz 

Fa,istler Danon~iyonun et
raftnda toplanan Lejiyoner
lerle b1rle1mi§lerdir. ltalya 
01§ bakam Sonino müttefik
ler ile Londra muabedesini 
aktettigi, yäni galibiyet pay1 
olmak üzere nerelerinin ital
yaya verilecegini devletler 
ile kararla§brd1g1 zaman Dal 
ma~yada Koarnaro körfezi 
kenarmdaki Fiyomeye ehem
miyet vermemi§, bu tehrin 
ismi muahedenamede bile 
zikredilmemi§ti. 

Fiyomeye büyük bi r ebem
miyet kazandtran Danon~i
yodur. 

Vaktile Romada ita)ya He 
Yugoslavya arasmda bir it
tifak imzalandmm11ta. Bu mu
kaveleye göre f talya yeni 
devleti dütman1 degil adeta 
hamisi oluyordu. Sonra, lat-

yay1 Yugoslavyadan ay1rmak 
i~in meydana atalan Fiyoma 
meselesi Pariste ilk sulh kon-

gresi a~ilmazdan bir ka~ gün 
evvel ltaJyada ha1 ba i~tirak 
taraftarlarile benüz te1ekkül 
etmek üzere b:~!.~!'~!'J!~ f..aJ: 
Milanoda Skala tiyatrosunun 

gayet kalababk ve gürültülü 
salonunda bir nutuk irad 
ettikten sonra hpk1 kendisi 
gibi dü§ünen, yäni italyamn 

Londra muahedesinin tatbi
kinden memnun olmasa ve 
bunun haricinde bir iey ta
lebinden vazge~mesi läzim 

geldigine hükmeden bütün 
harba i§tirak taraftarlar1 
Fa,yodaki eski arkada§larin
dan pek uzak kald1k1arm1 
gördüler. <;ünkü bunlar fi-

yomenin italyaya verilmesini 
istiyorlard1. 

Fiyoma ,ehri MiJano Fa~
yosunun ne1rettigi program· 
da essah bir nokta te,kil 
etmekle beraber Mussolini 
ve arkada§1 bu ~ehird&n ma-

iki di§li adam„ aleyhine nef
retl~rini göstermek i~in so-

kaklarda nümayi§ yapmaga 

davet etti ve gazetesinin ba§ 
taraf1na büyük harflarla §U 
sözleri koydu: 

"Hayatta kalanlarla pazar
hk edilmez, ölülere ihanet 
olunamaz!„ 

Vakayi sür'atle yekdigeri
ni takib etti. Orlando ile 
Sonino Paris sulh konferan-
sIDdan avdet eylediler. Da
non~iyo tehdid edici bir 
nutuk irad etti. Popolo Di-

talya bu nutuktan bahseder
ken Klemanso ile Vilsona 
§iddetli hücumlarda bulundu. 

Fiyome gibi bir ltalyan 
terki diplomatlarm ihanetle
rinden ba,ka bir §ey olma
d1g1 söyleniyordu. Cepheler-
de kan dökmü§ olan ltalyan 

gen~ligi bu ihanet aleyhine 
kalloyor, Eger Dalma~ya il
ha ~ edilmezse ltalyanm her 
zaman arkadan bir Slav hü-

cumuna maruz kalacagiru 
dü,ünen sab1k askerin heye
canlar1 arhyor idi. 

Danun~iyo,lMayas rarfmda, 
Fiyomeye giderek bir nutuk 
i•ad -•"J""Cf„ k.11rstr VP.rdi. 
nuz orauaa binba§t idi. 
Amirleri Fiyomeye gitmek-

mekten kendisini mennetti

ler. Onun yerine Mussolini 
gitti. 

Mussolini avdet ettigi za
man - o s1ralarda askerlikle 
irtibabna kesmi§ olan _ Da-

non~iyo ile Fa„yo aras1ndaki 
tesanüdü takviye etti. 

Danon~iyo Venedikte gö
nüllil tophyor; " Ejiyoner „ 
nam1n1 alan bu gönüllüler 
Fyome üzerine yörümege ha

z1rla01yorlard1. Miläno §ehri 
ise fatistlerin merkezi idi. 

Fyome §ehrinde bile mütte
fikin askerlerinin gözü önün 

de bir gönüllü aläy1 te§ek
küJ etti. Fa§yolarm Fyoma 

§Ubesini te§kil eden sabak 

askerJer gönüllüler aras1na 
girdiler. 

Amerikamn en aztl1 haydut
larmdan olan bir numarab 
halk dü1ma01 Dillinger diye 
bir adam vard1. 

Bu 1 numarab haydudu 
yeni dünya zab1tas11 z1rhb 

otomobilleri, tayyareleri,~ar
lok HoJmesi, Nat Rinkertonu 

habrlatan en zeki polis ha
fiyelerile senelerce ele ge~i
remiyordu. 

Haydud Dilinger dünyan1n 
en mükemmel bir zab1ta te,-

kilihmn elinden tamam 17 
sene ka~m111.„ 17 sene cad
delerde yddmm surarile ko-
1an zrrhh polis otomobilleri 
tebesinden v10hyarak ge~en 

polis tayyareleri bu herifi tu· 
tamami§b. 

Haydud Dillingeri tek bir 
kadm, bir gen~ kadm tek 
bir kararile yakalatb ve öl
dürttü. ~imdi siz " Kadm „ 
denilen §eyin ne müthi§ bir 

kuvvet olduguna bir kere 
daha inand1mz ma? „. Bir ta
raftan tayyareleri, z1rhh oto· 

mobilleri, polis hafiyeleri 
makineli tüfeklerile kocaman 

ve mükemmel bir zab1ta 
te1kiläb„ Öteki tarafta, tek 
ba§1na ~akir gözlü bir gen~ 
kadm,„ 

Hem Dillingeri ni~in ele 
vermit biliyormusunuz? 

Madam Sag ad1ndaki bu 
kachn bunun sebebini §öyle 
anlabyor: 

- Dillingeri seviyordum 
0 da beni seviyordu. F akat 
larla dü~üp kalk1yordu. Bu
nun üzerine ben de kendi-

sini ele verdim, öldürttüm.„ 
Bütün bunlar1 bana yaphran 
a~kbr„. Diyor. 

Siz a§ka bakm bir kerre„. 
Ne müthi§ bir a§ degil mi?„ 

Halbuki biz atk1 ne ince 
ne zarif bir his biliriz .. 

Böyle müthi§ a§klarm dü§· 
mammm ba§ma bile gelme
sini istemem dogrusu„-H.F. 

Gümrük 

Kad1nlar bir ~ok zahmet
lerden kurtulacaklarm1§. Me- . 
seli bula111k y1kamak, elbise 
ütülemek ortadan kalkacak-

m1§. Tencere ve mutfak ta
k1mlar1 ince mukavvadan ya
p1lacak, bir kere kullanilmca 
ablacakmt§. Elbiseler de taz· 
yik edilmi§ käg1ttan olacak
m1§. 

Bunlarm hepsi iyi, güzel... 
lngiliz doktoru biraz himmet 
edib o mes'ud 2000 senesine 
kadar ya§amak imkänm1 bul
saydil„. 

---oo---
Ankarada 
Yeni Bir 
Cemiyet 

Ankarada Maliye meslek 
mektebi mezunlart kendi ara
larmda bir cemiaet kurmu§
lardar. 

---100---
Para yerine 

11 11 1 

kapatm1~ 
Belgrad - Pela~irkovada 

Radovamn kahvesinde ka
fay1 kuran mü§teriler hesa
ba oturunca Radovana para 
yerine evvelä bir ka~ sopa 
vurmu§lar sonra da bir ka~ 
bi~ak sokmu§lar Radovanm 
hesabJD1 kapatmt§lar, sonra 
da mahkemede kalabahk 
~ok idi, kim vurdugu belli 
olmad1 diyerek i§in i~inden 
~1km1§lard1r. 

Memurlarinin Unutn11yahn1 ki 

S Zekät ve fitrelerimizi 
8 YISI t Tayyare kurumuna vere-

Güwmrük ve insisar~a~ ba~- cegiz. Bu kuruma vermek-
kanhg1 memurlart I~lD bir le onunla ortak olan K1-

Bu bsteye gore muhafaza larma da bizmet etmi§ 
komutanbg1 bari~ olmak üze- olacag1z. 

Evvelki ak11am gazetemiz 
yaz1cilarmdan biri Bayrakh 
Salhanesinden, Kar§1yakaya 
i§liyen, 18 numarah otobüse 
biomi§ti. Otobüs dolu oldu
gunden Bayrakbya kadar 
ayakta kalmaga mecbur kal
maga mecbur olmu§tu. 

Otobüsün kap1s1 kapand1. 
Yaz1c1m1zda kapmm saglam 
kapamp kapanmad1gm1 bi· 
let~iden sorduktan ve sag
lam kapatbg1 cevabm1 ald1k 
tan sonra kapmm önüne 
durmu§ ve yalpa yapmamak 
i~in atkastm kap1ya daya
m1§b. 

Salhane ile Bayrakh ara
smda otobüsün sür'atle gitti
gi bir anda birdenbire kap1 
a~1lm1§, tesadüf olacali ki o 
anda yaz1c1m1z da kap1ya 
dayanmag1 birakarak önün
deki peykeye tutunmu§ bu
lunuyordu. Eger kap1 yarm1 
dakika evvel aplmt§ olsa 
idi Y azamm1z da bilet~i de 
mühlik ve hayati bir kazaya 
maruz kalm1§ 0Jacaklard1. 

Bilähare yazamm1z kap1y1 
muayene etmi§ ve bunun 
ihtiyat mandah k1r1k oldu
gunu, esasen bu tehlikesinin 
her vakit mevcud bulundu
gunu anlami§hr. 

Otobüslerde aras1ra böyle ' 
teknik noksanlar oluyor. 
Urayhk makammm gözü 
önüne sunar1z. 

+-·it•·~ 

ipek 
. 

fabrika-
f.n„lQ•• f.n~l!:i-

DBmad1Jar 
istanbul - endüstri genel 

direktkrünün ba§kanhgi al
bnda bir toplanb yaP.an ipek
li kuma§ fabrikatorlan dün 
de bir i ;tima yapacaklard1. 
Fakat bu top)anhya en az 
26 fabr.ka:_torun gelmesi bek
lenirken ancak yedi fabri
kator geldiginden top anti 
yapdamamt§hr. 

Gelin 65, 
Güvey25 
Ya11nda 

l\tasal 
Bir gün kilisenin ca01111 

i~eriye bir ku§ girmiiJ, P 
bunu hayir sanm•§· Ku~ 
dan oraya u~arken P 
sevinirmi§. Ku~ büyük b 
üstüne konmu§. Papas 
daha sevinmi§. Derken 
ha~a pislemi§„. Bunu g 
papas elledni havaya 
dirmI§: 

- Be hey mubarek 
van demi,, müslüman 
isen kilisede i§in ne, bi 
yansan ba~an neye pisJe 

~ 
E1nir 

- Anhyorum kaucagl 
mantoyu ~ok begendiP· 
mam1 arzu ediyorsuD··· 
lirsin ki. senin arzunu 
emir teläkki ederim, 
gene bilirsin ki ben e 
hareket eden erkekle 
d ~ ·1· ' eg1 im.„ 

~ 
~ 

l{ilitlenn1i~ 
Bayanm gözleri dö 

haykmyordu : 
- 0 kadmm odand 

i§i vard1!. Ben sana od 
p1m kilitle de öyle yt. 
medim miyci?. 

Bay boynunu büktü 
- Denigini yapbm 

c1g1m1 kap1y1 kilitledilll 
ma, o zaman bayan 
girmi§tiJ„ 

~ 
Ni~in ? 

Bir türlü anlam1Y 
§ark1 söylerken oeye 
va.u.auc lJc:lluyurr 

- Dinleyeolerin 1zt1 
görmek istemiyorum. 

E vine dü~kün 
- K1rk ya§mda evle 

her ak§am erkenden e 
giderim. 

- A~k m1? 
- Romatizmal ----"flw---#'-• 

lngiltere 
Son1ali hududuntl 

kirn ediyor 
Belgrad- Berberdell 

raf : 

ada bütün Dalma~iyayi ta
leb ediyorlard1. Bir sene ka
dar Fiyoma, Fa,izimin bat· 
hca hedefini te,kil etti. Da
non~iyonun baz1 italyanlarza 
pek ziyade arzu edilen Ko-

k1de~ listesi „ haz1rlam1~br. j z1Jay ve Y etimler kurum-

re bakanhga bagh 1815 güm- . 
( Arkas1 var ) rük memuru vard1r. ~---------.: 

4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Y e ni Es er 1 er: 

Soma - Kazam1za bagb 
Turgutalp köyünde 1ayam 
dikkat bir dügün olmu§tur. 
Köyden (25) ya§larmda K!r
masbh Ahmed isminde bir 
gen~ ile 65 ya§larmda Hatice 
isminde bir kadm ni11anlan
m1§lar, bir müddet evvel de 
dügünleri yap1lm1§hr. Yeni 
evliler birbirinden ~ok mem
nundurlar. 

ingiliz gazetelerinin S 
aytarlar1 ingiliz askeri 
mandanlarmm. Habef 
son muvaffakiyeti uze 
ingiliz Somalisi hndutl 
piyade askerleri ve tol'I 
tahkim ettigini bi1diriY0 

halyan kollar1 lngiliz S 
li hududuna yakla~011~I• 
.}ayet Habe§ler taraf1o 
daha büyük Sl§brma g6 
lerse ingiliz hududunu t 

arnoroyu itaJyaya temin et
mek i~in vaki oJan te§ehbüse 
nas1I ba§lamif, ne gibi saf
halar ge~irmi§, bütün bunlar 
"PapuJu Ditalya„ gazetesinin 
koloksiyonunda pek a§ikär 
surette görülüyor. 

Pars sulh konferans1 ba§
lad1. Amerika cümhur reisi 
Vilson Amerikablara bitaben 
ne~rettigi beyannamede ital
yanlarm ämäli emperyalizm 
arzusundan ba~ka bir §ey 
olmad1g1m bildirdi. Bun un 
üzerine Musolini Miläno §eh „ 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrek dütkünlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve FJebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarc1lar 

Endüstri bilirler. 

I·k. · ua~~~~„ •••• „.„„ •••••• ~~~ 
mc~te1rin 935 say1s1 ~1k- tt 

mt§br. Ic;inde: Her ulus kendi ~ c • t • 
san'atkärile yükselir, i, ka- '1 umurive l 
kanunu, Endüstrile§en Tür- Ü 'J 
kiye, Dize) motörleri, F en '1 
dunyasmda y~ni bir ke,f, ü Gönülleri Y akan Bir At 
Radyo, Pratik elektrikci, ~ 
Oksijen kaykag1, Dokuma lt Yapmak· • • • 
enpüs~risi, iplikcilik, Pratik Ü Bu günün hadise ve ihtivarlanna cev~b 
i§~i, l§~i ve teknisiyen sü- n J 'Y 

tunu, Hizmet masas1 gibi i vercn bu siyasal ro1nan1 hir kac; güne kadtl' 
i§~i, usta ve teknisiyenleri- '1 (ff Jk S •) 
mi~i ilgilendiren ~ok istifa- • ~ 8 ID eSI nde 
deh .yaztlar vard1r. Tavsiye ~ Okuvacaks1n1z ! 
ederiz. ~ " ~ 

J;;;::t:akt:;;lkt:;;l~„ •• „ ............. „~~Jld~ 
Zengin olmak isterseniz' „ oi S J 
yaDi{O biletlerinizi mutlaka QQaet ki-~esinden abmz. (;orakkaJJ1 karakoI 1'" 

Y . 11s1nda 354 H. Tahsin Onde 
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DOKTOR ~I 
A. Kemal Tonay ~I 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n ~ 1 

hastahklar mütehass1s1 t+ 1 

Basmahane istasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ba~m-1 
da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
ak"am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )(• 
tahliJät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- M 
lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
sinde muntazaman yap1hr. . Telefon: 4115 ~ 

~ ~~~ :\C~~~i~~~~~x • \(: 

( Halkm Seal ) 9 Birinci Khan 

ECZACI 

venn cv1n1z. 2 ve 20 komprimc 1k ambalaJlarda 
• 
bu lunu r. Ambalai ve komprime· ~RWll. 

' "" lerin üzerinde hali~l1gini tekefful §[~~-„ „ „1t.t 

1 eden @ ma rka s 1n1 a r ay1n1z. 

_ 19'~ 

M. Depo• S. F erit ~if a eczanesi 
HASAN BASRI F ABRiKA 1 f 

Ali n,1~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 1 ;; :klt*1dclt::k1cbt:k='C:btct:k1'~~~:l*t~t'~l::9t~~~at 

Türkuaz Bar1 
lzrnirin yegäne lüks 

eglence yeridir 

T 
E 

R 
z 
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Kemeralb 

K 
1 

Hükiimet 
Kar§ismda 

Fabrikam1zda faaliyet l>a§lad1. Yerli ~ulakisi HallCapmar ku 
ma§ile diki~ b1rlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
F eshane 'rnma!llarmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah 
24 liradir. 

\ 

r;.:"""- 4!:'<„ _ _ ...,. ~ - - - - - ~, Arzu eden köylü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda 

• ~. Ag"' izdadi•y)e It+} üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
~ ~ ~~ düzgün olarak dikilir. 

-- \ .ß ~------~~~!!!!-'!!!~~~~~~ 
Lüks salon, mükemmel caz • Ve 1nidenizi bozn1a- [t Taze Kars su··t1er1·miz Geldi 

\'e rnuzik. fstanbuldan celb ;. dan yc1nek yi1nek (•. 
edilen en muazzam ve muh- lt • • ? [+ 
fetn bir varyete heyeti saat [t 1st1yorsan1z ~~ 
0 nhirden onikiye kadar nu- [+

4 
• Hi~ tereddüd ebneden ~. 

tbero akrobatik eksantriktir. + Kemeraltmda Barut ham [t 
Barda i~kiler son derece : sokag1 kö~esinde r: 

~tT~~k~vaz barina motlaka : ALASEHIR i 
~iray101z. (:ok memnun ka- U, lokantasma ko§unuz ! . . t 
llcaksm1z. Müdüriyet ,__ - -~--„ -.~- -- ~ 

1~~~~~~~~~~~~8~m.~~~~~~~~~ ~ TAYYARE S• Telefon ~ -· 1nemas1 3151 ~ .. ~ 
BuGUN ~ 

Sevimli Macar y1ld1z1 FRANZISKA GAAL'in ~ok ~ 

Muhterem mü~terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gecmi§ halis ve gay !t nefis tereyaglari getirilmi~tir. 

Muhterem mü§terilerimizin sütlerden memnun olduklari 
gibi yaglarim1zdan da memnun kalacaklarr §Üphesizdir. 

Tontan ve nerakende sat1~ yerlcri hükftrnet 
kar~1s1nda 

• • sevzm pastanesz 
~ekercilerde 12-14 No. larda 

• • 
~ekerci ALi GALIP 1nüesseseleridir 

begenilen ~ok alki§lanan filmi ~ 

~ Yüksel Kabaday1 Billur 

•X BU GuN 
« 

~ 
+c 
~ 

f( 

Elhamra Tel. 
2S73 

idaresinde Milli Kütüphane .sinemau 

NORMA SHEARER - FREDERIC MARCH 
CHARLES L:.AUGTON gibi 3 büytlk yalcba 

Sevmek 
Yasak mr? 

~ Emsalsiz bir güzellikte olan Frans1zca sözHl filminde 
tC göreceksiniz 
-t( Ayr1ca: 

-t<p t J ld • En 1on dilnya 
i( aramun urna a. havadialeri 

~ SEANS SAATLARI 

» Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,lS. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te batlar. 

Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa otoblll 
ve tramvay varchr. 

m~~~~~~~~~n~~~~~~~ 

V ücu·· k anne ~ i§te bütün lzmir ve mülhakabnm SC\'C seve i~ip doya-
ß ,j ~ mad1g1 rak1lar bunlardir. 

' m I~en bilir, bilen iver. 1 
Sevi01li y1ld1z1n dört §ark1s1, bir ninnisi ile süslenen ~ ~~~~·~:~~~~~m\ 
\'e Karyoka motifleri il~ ih · i§am~ temin edilen büyük ~ ~ A S R J S ( N E M A ~ 

bir fantazi ~ ,,_.,, 5 birincikäoun 935 tarihinden itibaren bütÜn dünyaca ~ 
~ 111

' 
1 k 11 Ayr1ca: Ddbi bestekär Bizet'in hayab ve ~aheseri olan • ~ tamnm1~ iki büyü film takdim ediyor ~ 

K A R M E N :~ ~ Büyük .F~ans1z romanlarl "elusk1·n .:•~ ~ mubarnr1 JUL KEARETI ~ i 
Operasmdan se~ilmi~ olan nadide par~alar (musiki .,,:oo ~J nin büyük diinyaca 60 GON ~ 

U~!a~lar1 serisinden) FO'KS dünya havadisleri "Türk~e ~ ~ tanmmi~ l3uzlar aras1nda @ 
Sozlu„ ~ IJ LEPETi Jacques Türk~e Sözlü BüyUk 1 

MIKi bütün tamnmt§ sinema y1ld1zlarmm caoh ~ IJ isimli romam Film i 
karikatörleri E ·~ Profesör SIMITIN KU- ~ 

Bu filme mahsus seans saatlar1 ~ ~ Yavrum TUB SEYAHATI ~ 
Hergün 14,30 - 16,15 - 18,40 - 21,5 ~ 12 KISIM Buzlar aras1nda 1 
C ~ ~ h'• "k 

1 
umartesi günleri: i2,30-14,3o talebe seans1ar1dir. ~ r•l A.I f • uyu r 111accra 

Pazar günü 12,30 da iläve seans1 vardar. S {i 1 e 8Cl8SI 9 KISIM tJ 
l:~~W~~~~~~~~„.~~SEE [•]~~~~~:~~~~~~· 

izmirde en az 10,000 ki§inin beklediji, dünyan1n 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGÜN 

L A L E sinemasmda 
Sinema bu filmde hergün saat l de batlar 

Program: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Tnrk~e Karag6z 
4- Türk~e Jurnal 
5- Komik Miki 

12 k111m 
10 " 
3 " 



• 

: Ekmek meselesi 
~~~~~~~~~~oo--~~~~~~~~~ 

lay K. Zaim bugday yolsuz-
i lugunu tahkik ediyor 
l Istanbul - Ziraat Bankas1 olan genel direktör son ek-
1 &eael Direktöril Bay Kemal mek rejimi üzerine Banka-
• aha dlln ubah Ankaradan n1ri tarz1 hareketi, eldeki 
f ,Jirlmlze gelmittir. Genei stok mevcudu ve sab1lar 
t irektlr bukada öileye ka- hakk1nda bankan1n bugday 

ar JDef1111 olmuttur. Bu itlerile ugratan müdllr mu-
' rada takldkab devam eden avini Bay Mehmed Ali ile 

aiclay yolauzlugu Uzerinde göril1mü1tür. 
1 irektiir Bay Himidden iza- Dün ögleden aonra Batba-
c at alnuftlr. Ziraat Banka11- kan tarafindan kabul edilmit 

m latanbaJ ekmek itinde ve lsmet lnönßne buiday 
r. ld1j1 mllhim vazife ile bil- hakk1ndaki son vaziyeti bil-

.... yak1ndan alikadar dirmittir. 

( Hallma Sul J 

ATATURK'ÜN 
Ankaraya 

Ayakbashi1 
Gün 

1 Dagabur $ehrini 
Habe1ler ölünceye kadar mü

dafaa edeceklerdir 
Ankara - Atatürkün An- Belgrad - Adis-Ababadan bildiriliyor: 

karaya ayak basbgt tarihin Dagabur enginlerinde hareket eden Habet kumandanhg1 
y1ldönümü olan 27 Birincikä askerlerine Negüsün idaresini bildirmi1tir. Bu emre göre 
nunda rapdacak büüyük me Dagabur son damla kan akmc1ya kadar müdafaa edilecek-
rasimin program1 baz1rlan1- tir. ltalyanlar {u~ak bombard1man1 müstesna) Dagabur üs-
yor. tüne yürümek tecrübesinde bulunmam11lard1r. Bu yerin bu-

Programa göre civardan kadar önemle müdafaa edilmesi Harkeyara - Jijika - Harrar 
köylülcrin de gelecegi bu 1osasile yapilacak nakliyahn se!ämeti i~indir. EBS S:SC•l 

Laval S. Hoar konu1mas1 
----------------iOOOO!lmm----------------

Ba~taraf 1 1 inci yüzde - · 
· ~~~i~:;;;:;:t•n ltalyan Uf aklari 

~ 1ael Hoar bant g6rtltme- dak. ltalyan - Habet harbine 

111 
~rile de't'am edeceklerdir. son vermek i~in Uluslar sos-
t.,Diz cbt bakan1 ve Bay yetesi ~er~ivesi i~inde bir 

.aval aramnda ikinci görilt· formül bulundugumuzu zan-
L ie dlln yapilm11tir. lngiliz nediyoruz. Bununla beraber 

lit bakaa1 Pariste ancak hem italya ve bem Habe1is-
] •ir ,tln kalacak iken seya- tan ve diger milletleri mem· 

lAtini uatmaga mecbur nun edecegimizi zannediyo-
: •lm~tur. ruz. 
1 lkinci gtla g6rß1meleri düa ~imdiki halde yapalacak 

aat 10,30 da baflam11 ve teklifleri alenen söylemege 
' at 12,45 1e kadar devam imkin yoktur. <;ünki lngiliz 

1 
~tmiftir. bükumeti bunlar bakkanda 

1 Saat 13 de bay Laval In- maliimat sahibi degildir. 

1 ;Hz d11 bakana ve refaka- Bundan ba1ka diger ali-
~ 1mlaki zevat 1erefine bir kadar devletlerde henüz bu-
1 ij'le ziyafeti vermittir. nu bilmemektedirler. Y almz 
r Ziyafett• sonra lngiliz dat fUDU söyliyebilirim ki, her 

1 N1kan1 lngilia sefaretbane- iki taraf1n teref ve menfa-
' iiae titmit ve uat 16,30 da atlann1 koruyacak mahiyet-
l ektar hariciye nezaretinde tedir. Biz neticeden mem-

r&&fmeler ba1Jam11 ve bu nunuz. 
~ r&rltmeler saat 18,30 da Paris ( Radyo ) - Bütün 
: >itmittir. Fran11z gazeteleri Bay Laval 
• Glrütmelerden sonra Fran- ile lngiliz dit bakan1 Sir 

118 Batbakan ve Dit bakan1 Samuel Hoar arasanda yap1-
>&J ~Laval Fran11z ve ya- lan görütmelerin ltalyan hü-
:Nlnc1 gazetecilerini kabul k6meti tarafindan kabul edi-

. 'derek kendilerine fU beya- lerek ayin 12 sinde Cenev-
l atta bulunmU§tur: rede toplanacak olan 18 ler 
: Lagiliz Dlf bakan1 il~ iki ltalya,a kar11 petrol ambar-
' flnclenberi yaphgamaz konu1 gosu koymaga mecbur ol-
i aa eanumcla iki hOk6metin mama11n1 temenni etmekte-

IJDI fildrde oldugunu anla- dirler 
1 •••••••• 
~ Bir Gazeteci 60 Halkevi 
• Mahkim Daha a~1l1yor 
!Olduj.. 
; Sofya - "Novidni" gaze-

:eainin muharriri Gorgi Ko-

t itef bir sene kalebendlikle 

1 
:>nbet gün mahpusiyete mab 
pnsiyete mahk6m olmu1tür. 

k Bu gazetenin bundan ev-
11eDki kabinenin gazetesi idi. 

Ankara - Bu ay i~inde 

yaptlacak Halkevleri yildö
dünümünde Türkiyede yeni • 
den 60 kadar Halkevinin de 
a~tlma töreni yapdacaktir. . 
...,,...,,,,...-..._~,,""""'"~ -

Gazetesile Harbiye naz1r1na 
tahkir ettiginden mahkemeye 
verilmitti. 
m B 1 11 II E 12 

1 Mühim Radyo ve Telgraflar 
--0000--·~---

§ ltalyan tayyareleri Habet imparatorunu öldüriip Habe
, tistaada kar111khk ~1karmak istemitler fakat olamam1f. 
; § Habetler petrol ambargosunu her güo bekliyorlar. 
• O,aden ve Jijika karargihlan bombardaman edildi. 

§ Popolo Ditalya gazetesi sabak Habet imparatoru Li~ 

1 Yasunun ölmedigini iddia ediyor. 
t § lagiliz D11 bakamnan M1s1r hakkmde söyledigi sözler 
M1111da fena akisler yapm1ftlr. 400 talebe nümayi1 yapar
ken lngiliz polislerile kar1datm11tar. Müsademede b M111r 

f poliai yaral tnm11tar. 
§ Bin kadar M111r talebesiain lngiliz komiserligi önünde 

! raptaklan bir niimayifi da;itmak istiyen lngiliz polislerile 
talebe aru1nda yapalan nümayi1te 200 lngiliz polisi yaralan 
au1tir. 

§ Bay Mussolini dOn seylevini vermittir. Bu söylevde 
1
ltalyan1n timdiki siyasa11ndan vazge~miyecegini ap a~1k 

yledi. Ve dedi ki: Bize kar11 zecri tedbirler alanlar Alp 
ilann1n üstünde istiklil ve zafer i~in ~arp1pn ltalyanm 

arhj'uu unubqUfl&rdar. 

Italyan tebligi Bütün Habe§ ~hirlerini ve 
Roma 7 (A.A) - 65 inci 

ltbligi: Mare1ala Badoglio k1ta)anDI bombardm&D edecek 
fU telgrafi göndermittir: Belgrad (Özel) - Deyli Meyli gazetesidin ltalyan Soma-

Eritre kolordusu cepbesin lisinde ki süel aytarmm bildirdigine göre ltalyanlar bugün-
de kitaabm1z Temyen mer- )erde Dessiye bombardamamndan hada büyük hava bombar-
kezi olan Addiyi itgal etmit d1manlar1 hazirlamaktadirlar. Bu bombard1manlar Habe1 as· 
tir. Ketif kollarinm bir mü- kerlerinin topland1klar1 bir ka~ yerlere birden yapalacakbr. 

~:?~.;~t.~.~~::·nn:n~7; Avussa ve yuvua 
Makallenin cenubunda Ga- 'J 

bat tabri m1ntakuanda Erit
rede bir ltalyan kolu bir düt · 
man mlfrezesile kartdatmlf 
ve 81 esirle bir ~ok yiyecek 
vc harb levaz1m1 ele ge~ir
mittir. on,man bet ölü ve 
bir ~ok yarala vermittir. Des• 
siye civannda tayyarelerimiz 
silihh on bin kadar bir Ha
betli kampa gCSrmllf ve dllt
dtl1man1n müdafaa gayret
larine raimen muvsffakiyetle 
ka-:np1 bombard1man etmittir. 
Somali cephesinde Ogaden 
F eruges ve Gorahaide ki 
kabile reisleri teslim olmu1-
lar ve adamlarile birlikte hiz· 
metimize girmitlerdir. „ 
.Negüs 
Mitralyöz 
Ba11nda 
- Ba1taraf1 1 incide -

mümkün olan yerlerde mit
ralyozlarla ~evrilmit oldugunu 
bildirmektedir. 

Bu karakollardan civarda 
devriye vazifesini görmek 
üzere hafif kolJar hareket 
etmekte ve bunlarm bu ha
reketleri ve zaman zaman 
karakollarma :dönmeleri ba
zan heyecanb ilerleme ve 
gerileme bissini vermekte
ciir. 

Muhabire gCSre ltalyanlar1 
timdiye kadar ilerlemekten 
ve Adis-Ababa - Cibuti dc
miryolile beraber Jijika oto
mobil yolunu kesmekten 
mennedcn 1ey Habetlerin 
kur1unlar1ndan ziyade ~a
murdur. 

ROMADAN MEKTUB 
HABE$ ilMPERA TORUNA 

SELAMLAR 
Adis-Ababa ~8 {A.A) -

Bet bumbard1man tayyaresi 
bu sabab yeniden Dessiyaya 
taruz etm1ilerdir. Bombar
dumanan ziyan vermedigi 
temin edilmektedir. U~aklar
dan biri i~inde 1ehir halk1na 
hitabeden fU mektubun bu
hmdutu bir 1i1e atm11br. 
„Koma mecleniyetinin 1elAm-

Sultanlar1n1n Ordular1 Habe§ 
ordularile beraber yuruyecek 

Belgrad - - Adis-Ababadan geien baberlere göre Negü
sün ilk t•arruz ve müdafea hatlarma öyle mükemmel ktt'a
lan memur etmittir ki bu k1t'alarla beraber yanyana olarak 
Avussa ve yuyua sultanlaran1n k1t'alar1 da dövü1ecektir ki, 
ltalyanfaran Habe1teki sultan'ann askerleinin ltalyaya ka~
bklarana dair ~1kard1klar1 faiyalarm yalan oldugu busuretie 
tekzib edilecektir. · 

Cenub cephe • 
l 

----- -- --- - --
Askerleri aras1ndaki Y erlilerin 

• 
yerine öz Ita_lyan getiriliyor 

Belgrad -Cibuti'den telgraf: Mogadi1teden buraya ge
ien haberlere göre ltalyamn cenup ordusu arasanda gizli 
gizli bir tetkilät ke1vedilmi,tir. Bu yüzden yerli askerlerin 
Avrupah askerlerle degi1tirilmesi dütünülmektedir. Yine 
o kaynak_larden geien baberlere göre bu degifdirilme böyle 
bir cemiyetin ke1folundugundan dolay1 olmayab yerli asker
lerin ziyadesinin Habe' ordusuna iltibak etmesindendir. 

Sinyor iMussolini 
--.... --~ 

Bu bir söylev daha verecek 
Roma {Radyo)- Yarm (bugün) äyan meclisinin a~1lma 

töreninde ba,bakan Sinyor Mussolini hazir bir söylev vere
cektir. 

a r•l 
i1 kan .1nu 

Muhtelit encün1ende 
müzakere ediJivor 

.1 

Ankara - Hükumetin ka-
mutaya verdigi it kanunu 
läyibasana muhtelit encümen 
ilk defa ele alarak müzake
re ve tetkike ba1lam11br. 

Encümen ~ah1mas1na h1zla 
deYam edecektir. 

lar1n1 buraya getiriyoruz. 
Habet imperatorunu seläm· 
lamak ve piskovitlerini yeyib 
yemedigini sormak i~in ge-
liyoruz." $ehir asabiyet i~in
dedir bu mektubun millerler 
cemiyetine yollanmas1 isten
mekteclir 

[•] [•] 

Kambiyo 
Kararnamesi 
Degi1tirildi 

Ankara - 11 Numarah 
kambiyo kararnamesinin baz1 
maddeleri bakanlar formü-
lünce degi1tirilmi,tir. Yeni 
esasta paramazm i~eride kal
masma temin i~in ~ok mübim 
hükumler vardir. 

Bundan sonra sabhi mak-
1atla yapalacak seyahatlere 
döviz müsaadesi verilmesi 
tam tefehküllü hir beyeti sab-
hiye tarafmdan bastahgm 
Türkiye dabilinde tedaeisi 
kabil elmad1g1na dair verile
cek raporun kambiyo idare
sine ibraz edilmesinc bagh 
tutulacakbr. 

9 Birinci Klaaa - · 

• 
hmirgümrük 
Ba1direkörü •• 

lzmir gümrügü Batdirek
törlügüne Istanbul gümrüii 
Ba1direktörü bay Seyfi anan
mif tir. lzmir direktörü Bur
saya gidecektir2 

Türkiye 
Gene] Kin1yager 

kurumu 
Bu ad alhnda merkezi An

karada olmak üzcre bir ku
rulmu,tur. Nizamnam•i de 
tasdik olunmu1tur. 

Kad1n 
Yüzünden 
Cinayet 1 •• 
lki~e1melikte Karaman 10-

kagmda gen~ bir kad1n ytl
zynden Cemal oglu Necib 
Hüseyin oglu Ahmet tara
b1~akla · karnmdan yaralaa· 
m11hr. Cemalin yara11 ajv· 
du. 

Tehdid 
Saghk ve ictimai yard1m 

direktörü doktor Cevdet 
Saracoglunu makam1nda 
ölümle tebdit eden a~1kta 

bulunan Sagbk memurlann
dan Hüseyin oglu Tahsin ilk 
sorgudan soora bab1edilmi1-
tir. Muhakemesi mevkufea 
yap1lacakbr. 

Asri sinema 
Cinayeti 

Pazar gecesi Asri sinema 
bah~esinde iki samimi arka
dat olan Salih ile lskender 
arasmda bir sigara kutusun
dan ~1kan kavga neticesinde 
Salib iskenderin sol memesi 
üstüne ü~ arka~mada bir ol
mak üzere ü~ el ban~er sap· 
lamak suretile lskenderi ye· 
rinde cansaz b1rakm11 fakat 
Salihte salinde bemen orada 
yakalanm11br. Baz1larm1n de• 
digi gibi kavgada k1z par· 
maga yoktur auf an1 ve ol
mayacak bir teyden ~1kan 
bir teebhür neticesidir. 

Tahkikata müddei umumi 
muavini Orhan Köni ba1la
m1§br. Bu vak'a ile emniyet 
direktörü ~uavini lsmail Gßn• 

~tay dahi ~ok me1gul olarak 
tahkikat evveliyeti tamam· 

Mühendis 
Mekte1'i 

• 
·ralebesinin a<;hk grev• 

lstanbulda mühendis mek
tebi talebesinin yemek me'" 
selesinden dolaya a~hk grevi 
ilän edildigini yazm11tak. Bu 
meseleyi göz önüne alan br 
ymdarbk bakanligmdan bit 
teftit heyeti ltanbula gön• 
derilmi11tir ve lahkikata baf• 
lam11br. Neticede talebenio 
yemeklerini begenmedikle• 
rinden hari~ten yemek teda· 
rik etmek suretile 1ikiyetle· 
rine devam ettig• ve ancak 
ortada bir a~hk grevi alma• 
d1gtn1 anlatm11br. Evvelki 
ak1amdan itibaren talebe 
mektebin yemegini yimei• 
batlam11br. 


