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mit kiiğıd fab
'kası acılırken 
F--- ' , İkirlere g;da,_k.___a-fa=--1-a...;......r_a 
ltQ . 

an, kalblere nur P,"eti-
\ 'Y recek bir fabrika 

t~ . •onunda inkılab 
ll111 'L bi • •dısad progra-
t~·llllıdesi daha ta-

l~k 'Yor, ve İzmit ka
~g •ıı sayın Başvekil 

illi t 
~ .. arafmdan açı-

S e hukümetinin ba
,~ büyük işler ara-
~ ıt kiğıd fabrikası

L· daiına bir kültür 
111rf'k• ı_ • 1 ır sembolü gibi 
~tır. 
tt 
~l gıda, kafalara 

\'b tre nur getirecek 
\ı~ke gazetenin ka
L"lllliııd l&rkiye hudud

İbnissuua 
Mısır 

İBNİSSUUD 

ve 

.' hee. Yapılıyor de
'' rıde bu yurdun 'I l<üJtür tarihini 
~t er kiğıd fahri- Kahire 9 (A.A) - Mısırla 

'li~llliyetint, inkilab lbnissuud Arab hükumeti 
·''~t. tarihinde bir arasındaki diplomatik müna-
. •ı telekki ede- sebat tekrar teessüs etmiştir. 

l~d~ ı_ .. _ d k 
1 

mekten çek yüksektir. İzmit 
.~..... "agı ve a e-
~Yer kağıd fabrikasının açılışını 

1ni. kağıdın, 
a k bu noktadan tetkik edenler ~ U • adar ekmek 

~ bir ihtiyaç ve 
ı ~lnk~Q gören, duyan 
~ ilapcılarımız, bu 

llın • "d 
' ıptı ai mad-

tteki hariçten 
· "1ık tahammül 

~ ~k~ iş bir fabri-
ı 1 baca tüttür-

hadisenin ehemmiyetini kav-

rayamıyanlardır. İzmit fabrika
smın çarhlarının dönüşü Türk 
matbuatı için de bir dönüş 
bir bqlaoğıç noktası, daha 
açık söyliyemiy bir r~fah bir 
ilerleyiş noktası olmasını te
menni ederiz. 

SıRRI SANLI 
Pt 

ij~iimlerimiz 
"~';-:-h -k .. .. . 'e cı an uru uzum ıs-
'- litı yüzde on beş bir 
0ksanlık 2österiyor 

i\daı;-= ......... .. 
~t 1 üzüm 
~ı.ıi~ı Ve vaziye
~()) daki satır
. a" 1'l· .Jca tal<ib 
• 11\ı 
ı ~io ~ cihan re-
~~U .. tondan aı.; 

1 
' lt. t\.._ . 
ttill ıatihsal eden 

~koıte .. ~u yıla ait 
'\ llı,1 ~ hakkında 

ltt,· ~llıata göre 
111ın 

~ )liıd geçen yı-
'ka, e 15-17 nis
dıt. ll olacağı ~n- ' 

~l~~•tah ·ı :ı"'l aı ınemle- Yunanistan 21 000 27 000 
'ı itıd:ılı rakolteleri Diğer mem-

llajHir şu süretle lekketler 35 000 45 000 
Cihan 

İlk l936 1935 rekoltesi 315 000 370 000 
ı tek t,hrnini kati TRÜKİYE 

Olteleri rekolte 1936 yıla rekoltemiz ){eçen 

l' on 
)7 OOo Ton 

lSo 80 0001 
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38 000. 

seneki rekolteden az tahmin 
edilmiştir. Mamafi bu rakam 
evvelcede bildirildiği veçhile 
yüzde bet eksik veya fazla 

Sonu 4 öncüde --

: . 

Asiler Madrid yolunu kestiler 
-----------------------~-----~ .... oo~------------~~-------------

Asi kuvvetler kumandanı tehdidinde diyor ki: 
-----------------------0000----------~--~----~ 

ispanyaya hakimiz bu ay beni 
M adrid telsizinde dinliyeceksini~ 

Londra 9 (A.A) - Muharebeye derhal girmeli-
General Frako bey · yız. 
nelmilel kontröl ko · Cebelüttarik 9 ( A.A ) -
misyonuna bir oltima- Son gelen haberlere göre 
tom göndermiştir, . Kadik'in teslim olduğu hak-
bunda İspanyol bükü- kındaki şayıa~ı asılsızdır. 
met harb gemilerinin Matayadaki hükfımd kuvvtt-
48 saat içinde geri leri Elcezireyi zabtetmek için 
çekilmelerini aksi hazırlanmaktadırlar. Elcezi-
takdirde onları zorla reyi bombardıman etmiş olan 
uzaklaştırmak ıçın Dem Primero zırhlısı dün 
lazım gelen tedbir- bazı kuvvetli kıt'alar taşl-
lere tevessül edece- makta idi. Bu kıt'alar kara-
ğini bildirmiştir. ya inmeğe hazır bır vaziyet-
MADRiDE NE VA· tedirler. 
KİT GİRİYORLAR ATEŞ Y AGMURU 

Burgos 9 (A.A) - Barselon hükumet tayyare-
Madride doğru yapı leri Saragüze yakınındaki 
lacak olan yürüyüşün asi mevzilerini bombardıman 
muvaffakiyetle başa- etmişlerdir. Hükumet kuvvet-
rılmasını temin ede- )eri Saragüze istikametinde 
cek olan General Franko, beyannamede demiştir ki: ağır ağır ilerlemektedirler. 
kuvvetlerin muzaffer olması - İspanyaya hakimiz. Bu Malaga 9 (A.A) - Hükü-
beklenirken General Nolu ay içinde beni Madrid telsiz met kuvvetleri Kadi civa-
as '~ ere hitaben neşrettiği bir istasyonunda dinleyeceksiniz. - Sonu 4 ündüde -

oooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooo ooooooooooooooaoooooooooooooooo 

Yunan komünistleri mu
hare beye hazırlanıyordu 

~---------~-~~~ ·~~00 .. 00-----·~~--------~~-
Yunan kralı Korfoya gitti. Metaksas buakşam 
bir nutuk verecek. Bir nazır maaşını terketti 

Ankara 9 (A.A) - Atina 1 
Ajansı bildiriyor: 

sınıflar arasında bir müca
dele başlıyacak olursa ordu 
kızıl olacaktır. Çünkü bu 
böyle olmazsa onun dağıl
ması mukarrerdir. 

Bundan evvelki amele 
toplantılarının birinde baş-

lingiliz kralının 
j seyahati 
Kral [Strazburga vardı 

EDVARD 
Solon 9 (A.A) - Bu ak· 

şam saat 21,57 gelen lngil· 
tere kralı 18 de Strazburga 
hareket etmiştir. 

Paris 9 - Kralın seyahat 
proğramı henüz mal6m de· 
ğildir. Seyahatin takiblettiii_ 
istikamet meçhul:bulunmakla ~ 
beraber, kralın Dalmaçya 
sahillerine gideceğil ve 
Yugoslavyanın misafiri bulu
nacağı tahmin edilmektedir. 
Kral bütün seyahati esna• 
sıoda bir harb gemiıi takih 
edecektir. 

kan şunları söylemişti: 
- Hükümet adamlan!ıim

diden bilmelidirler ki, amele 
sınıfı bu mücadeleye devam 

- Sonu 4 üuciide -

Hükümet karışıklık unsur
larını yakalamaktadır. Emni
yet umumiye müdürlüğünün 

aldığı son malumata göre 
5 Ağustos sabahı şafak sö · 
kerken amele kütleleri Ati
nanın muhtelif meydanların

da toplanacak ve sonra 
muazzam bir miting halinde 
stad sokağında Kon
kard meydanı ile iç bakan· 
lığı arasında nümayişlerde 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

bulunacaktı. 

Bu nümayişler esnasında 
greve iştirak etmiyen dük
kanlara ve polise taarruz 
edilecek ve nümayişçiler 
başkanlığın siyasi bürosu 
önünde hadisler çıkaracak

lardı. Bundan sonra nümayiş
ler tarafından iç ve dış ba
kanlıkların pençereleri taşa 
tutatacaklardı. Geçen oto
mobil ve arabalara taarruz 
edilecekti. 

Bir komünist delegasyonu 
başbakanlık müsteşarlığını 

ziyaret ederek, amelenin hü
kumetçe kabul edilen mec· 
buri hakemlik usulünü hiç 
bir zaman kabul etmiyeceği
ni ve buna 24 saatlık değil 

icabında 248 saatlık bir grev
le mukabele edeceğini, ica
bında sokak muharebelerine 
bile girileceğini bildirmiştir. 

Komünistlerin orduda da 

KRAL YORGI 
BAŞVEKiL METAKSAS 
propağanda yaptıkları haberi 
üzerine komünist deleğeler 
şu cevabı vermişlerdir: 

- Orduyu zehirlemek lü
zumlu değildir. Fakat eğer 

~------------~oooo~~~--~------

Ekmek ucuzlarken ••• 
I~ elediye ekmeğe narh koydu. Birinci ve ikinci nevi 
11.:.1 ekmek 30 para ucuzladı. Birinci ekmek 10 kurut 

ikinci ekmek 8 sekiz kuruşa satılacak .. 
Günlük geçimi ve yegane gıdası ekmekten ibaret olan 

fakir ve fukarayı bu haber kadar sevindirecek hiç bir ha
ber yoktur. 30 para hiç te mühimsenmiyecek bir rakam 
değildir. Bugün aile vardır ki günde 6 kilo ekmek 
sarfedilir. Bu 30 para farkın bu zavallı ve betbaht aile but· 
cesinde doğuracağı ferahlık çok büyüktur. 
Ekmeğin ucuzlayışından duyduğumuz sevinci buraya kay· 

dederken yemek ve lokanta fiatleri üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. Elhamdülilah lımirde bütün yiyecek malze
mesi, sebze çok ucuzdur. Fakat bütün bu ucuzluk ortasında 
lokantada bir kap yemek ateş bahasınadır. Bu yüzden lo· 
kantad veya aşçı dükkanında yemek yimek mecburiyetinde 
kalan esnaf ve halk ya avuç dolusu para vermekte, veya. 
yarı aç bir vaziyette sofradan kalkmaktadır. 

Ekmegi ucuzlatmakla halkın en büyük dertlerinden birini 
halleden belediye lokanta liste ve tarifelerinde de bazı 
değişiklikler yapacak olursa bu isabetli yürüyüşüne devam 
etmiş olacaktır. 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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T cthra bey Ingiliz ve Italyan 
krallarile Musolininin karşısın 
ha ikôlade tecrübeler yapıyor 

Nih~ t Tahra bey kralın 
sarayına davet edilmiş bulu
nuyordu. Bin bir merasimden 

sonra kralın huzuruna çıktığı 
zaman hissiyatına tamamile 

lbakim bulunan Tahra bey 
bir profesör gibi hareket 

ediyoıdu. Hem de öyle bir 
profesör ki şimdiye kadar 
yüzlerce kral tedavi etmiş 

ve bu işe iyiden iyiye ahş
mış bir profesör .. 

G
1
ayet ciddi bir şekilde: 

- Haşmemeap! 
Diye hitap etti. Ondan 

soor hastalık hakkında iza
hat aimağa başladı. 

Ondan sonra dedi ki : 

- Haşmetmameap ben 
sizi banbaşka usullerle, tel
kin usulile tedavi edeceğim. 
Ve bu tedavim bir hafta 
kadar devam edencektir. 

Ta_hra bey hakikaten de
diğini yaptı. Bir hafta süren 
(telkin) tedavisi neticesinde 
kral tamamile iyileşti. Tahra 
beyin bu mühim muvaffaki
yeti ltalyanın bütün ilim ve 
tıp aleminde bir bomba gibi 
patladı. Bütün gazeteler bu 

işle meşguldu. Yirminci as
rın fennin, tabibinin aciz 
kaldığı bir hastalık karşısın· 
da Tahra bey adeta bir mu
cize gö,termiş ve hastalığı 
ortadan kaldırmıştı. 

Bu mühim muvaffakiyet 
ona bütün şühret kapılarını 
açmıştı. Alkış ve takdir için
de her akşam tecrübeler 
yapıyor .. Kontlarm, sefirlerin, 
Naz1rların salnolarında tec
rübeler yapıyor (alkışlanıyor
du. 

Tahra bey yüksek tabaka
nın takdir ve alkışlarırı ka
zandıktan sonra, fakir halk 
tabakalarını da kendine cez
betmeğe karar verdı. Artık 
hiçbir para almadan hergün 
bir saat içinde fakir halkı da 
tedavi etmeğe başlamıştı. Bu 
suretle fakir tab2kadan da 
yüılerce dost kazandı .. 

Bir 
Gecede 

Tahra beye karşı alaka 
okadar çoğalmıştıki, uyku ve 
yemek zamanlarını bile azalt
mağa mecbur kaldı. Ve 
nihayet bu müracaatların bir 
kızmmı reddetmek zarure
tinde kaldı .. 

Tahra beyin şöhreti Ro
manın hududunu aşmış, İtal- • 
yanın en küçük kasabalarına 

kadar yayılmıştı.. İtalyanın 
bir çok vilayet ve kazaların· 

dan heyetler geliyor, Tahra 
beyi kendi memleketlerine 
davet ediyorlardı. 

Tahranın şühreti, işte bu 
derecelere kadar vasıl oldu-

ğu bir sırada idi ki, lngiliz 
kralı beşinci Jorj Palyarmu 

şehri na uğı adı Ve burada, 
Tavranın meraklı sergüzeşt
lerine vakıf olarak kendisini 

Romada behemhal görmek 
arzusunu izhar etti. Tahra, 
vaki olan davet üzerine İtal-
yan taytahtında beşinci Jorj 
kral Emanoil ve başvekil 

Mussolini ile lngiliz ve ltal· 
yan nazırlarmm, faşiet erka-

nının huzurunda tecrübeler 
yaptı. Sahne, bir mutad ga
rp tarsında süslenmişti. Yal-

nız kıymettar misafirlere faz
la bir cemile olmak üzere 
alaturka bir saz heyeti da 

tedarik edilmişti. Ortalık es· 
raraenğiz bir zulmet içinde 

iken perde açılpı.Tahra bey 
sırmıh bir meşlah içinde gö
ründüğü zaman alkış sedalrı 

tiyatroyu inletiyordu. Fa kir 
faşist usulile sağ elini kaldı
rarak hükümdaları, başvekil 

ve hazurunu selamladı. Her
kes adeta nefesini zabtede
rek heyecanlı tecrübeyi bek· 

liyordu. Biraz sonra kılıçlar, 

mıhlı tahta galdi ve bunu 
diğer cerahi alat, şişler meç
ler ve demir takib etti. Ve-
Yunanistandaki -teçrübelerini 
bükumdarların huzurunda bu 
suretle a} nen tekrar etti. 

( Arkası var) 

cinayet .... _ 
l{orku Ve Hevecan Roınanı 

.,; 
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İkisi de boğuşanların üzerine atıldılar 
- Yine mi sen? Diye fı

sıldadı. Hele dur bakalım .. 
Seni nasıl kurtaracaksınız. 

Detektif istihzalı bir ta· 
vurJa: 

- Lüzumsuz bir hareket 
dedi. Pek az zaman ~onra 

ben kendi kendimi kartara-

cağım. Yardımcıya ihtiyacım 
yok. 

Polis müdürü bir söz söy· 
1 emeğe vakit bulamadı. Çüıı-

kü haydudların şefi kendine 
gelmiş ve Smitin üzerine 
atılmıştı. 

iki erkek müthiş bir boğuş· 
mağa giriştiler. Her ikisi de 
birbirini öldürmeğe kastetmiş 

bulunuyordu. Fakat Smit'te 
ve haydudlar şefide kuvvetli 

adamlardı! Smit haydudlar 
şefine evvela kuvvetli birkaç 
şiddetli yumruk indirmeğe 
muvaffak oldu. Bu darbe-

.mır panayırını atır ayış ~:~t~::.~;:.~:~f; ...... oo...... • • piyad oyunları b;t rurdıl· 
Bira su yerine gidiyor, hepimiz kadehlerimızı l her türlü düşınaohk ~yuııfl· 

Bütün YtnanhJar b~ f ak•.t 
kaldıı-dık ve güzel lzmirin şerefine içtik ra iştirak ederlerd•;ıeıoeıd•· 

kadınlar iştirak e ıkıı>'~ Berlin Olimpiyatlarını takib 

1 
etmek üzere Berline giden 
arkadaşımız Mehmed Üster 
Avrupadan ilk mektubunu 

Saat 8 de bindiğimiz tren Bir hoparlo Bükreş radyo- ç J 
Bu kanunun dışına 1ıı11101 

bizi 7 saat sonra Bükreşe sunden naklen güzel parça- cesaretini gösteren tıetiıı' 
bırakıyordu. Daha önceden lar çalmakta, diğer tarafta k uı ter ıı· 

yükse bir kayan oı• Y 
hazırlanan kolej Nansyonal açık havada olan gazinoda den derin bir uçuru 

gazetemize gönderdi. Aşa- adlı bir mektebe bizi misa- dans ediyorlardı. varlanırdı. başl•'' 
ğıdaki satırlarda okuyacak- fir ettiler. Burada bira su yerine kul- Merasim akşaııı gil~ 

Buraya geldiğimiz ilk ak- !anılmaktadır. Bir masa etra- beş gün sürerdi. s:~0,oır 
Bükreş 2 Agv ustos şam bizi Romenlerin açtık- fında toplu bulunan dört gece gündüz çaho•P. tıİ)'ad· 

b .. k d 1 OhOlr e· İstanbuldan çılğm bir neş'e ları Yuğoslavya ve Çekos- kişilik şen guru umuz, gü· Bugun a m ar ge' 

SJDIZ: 

içinde ayrıldık .. fpeyce fırtı- takların iştirak ettikleri ser- neşin gurubile beraber bira lara iştirak ediyor "ecıo1'uı· 
d d l kadehlerimizi kaldırıp, lzmi- lert sporcular kanıp•· ıuyorı nalı ve sallantılı bir yolcu- giyi gez ir i er· bk o ııt• 

rin imarı şerefine! içiyor ve dan itibaren karaP arıyor 
luktan sonra Göstenceye Buranın kapısı esbak iz· 

1 
k . . h . . . derin biı istirahat• 91 

vardık.. mir panayır kabısı kadar mem e ehmıze epımızın se- 'k 
lamlarmı buradan göndererek Bir istatistı e~"el Nihayet sabahın yüzünü muazzam, içerisi de ondan e jO 

K Çok daha muntazam bir şe- eğleniyorduk. Bundan 22 seP l'k il 
göstermesiyle östenceye MEHMET ÜSTER Fransada seferber ı. fr•"o' 
vardık. Daha önce verilen kilde yapılmıştır. --- 0esı oO 

edildi. Evet harp se 4 915, 
telgraft.a, geleceğimizi bil- Panaüırın kapladığı arazi Bulunnıaz Fırsat sa ölü ve yaralı ' ıı11 
dirdiğimiz sefaret erkaoı bi- itibarile geniş ve en kena- verdi. . 

1 3
44,s;·

1 
zi bekliyorlardı. rında bir ufak göl, içinde Kiralık ulülerin ınıktarı ' 99

1
81.1'7 

Kostencede çaz içmek için kabotaj için motörler, kayık- K h dır. Bunlardan OO ı ı 
indiğimiz kahveye benzeyen lar panayırın manzarasını bir raat ane 23,91,600 i 24,90,50 330 1' 

bir yer yabancı olduğumuzu derece daha gözelleştirmek- İkiçeşmelikte Merkez kra- 83, 000,253,900 1 

anladığından bizi epeyce tedir. ethanesi namile maruf kah- 17 yaşında idiler. 
fazla bir para mukabilinde Eşya itibarile panayır pek vehanenin lüks mobilyasiyle 

kabul etti. Burada yabancı zengin olmakla beraber' birliktg icara verileceğinden Yama"'; 
olduau göstermek kadar can yapılış ve rııavyonların mun- talibleria Kemeraltında Bey I t 
sıkıcı bir şey yok insanı tazamlığı nazarı dikkatı çok hancısi bay İsmaile müraca-

öyle kazıklayorlarkil... celbetmektcdir. atları. k 4ı ............................................................................. lar ~,/ıl . 

::: Go·· zu·· MÜZE CARP AN v AZILAR i: Genç mu~arrir Er•~.1~ ı J İ · J' ırrePCl ıtilŞ' 
ı ' ı nin iki zmır ı . b dolı• r ~ı 
•••• .. •••••••••••••• .... ••••••••o•••••••••• .. •• .. •• .. •••••• .. •••• .... •• .. •••• heyecan ve sevgı. 0ııı1101 " 

men Aaraba, Aceme mal rupai ve muasır Türk mu- gecesi adındakı 'ıcarilerı, 
Mısır Radyosu ediyorlar. Bu şekilde birbi- sikisi yerine halkın Arap seve ;eve okuya~. ;çli " 

·k· ·ı d 1 · barrırıP '' lli]~ ükr halkı Mısır radyo
H sundan gelen Arap se-

sini kendi sesi zannesmeğe 
devam ediyor. Gazetelerden 
Mısır programının da neşre-

dilmesini istiyan okuyucular 
pek çok. Ankara ve Istan
bul radyolarında alaturka 

rine irca edilmiyecek hiçbir musı ısı e gı a anması ve mize aynı ~u dci''° 
1 

mü ta kil ve orjinal medeni- zevkini terbiye etmeci eski hisli kalemındeo. ıalı•d' 
yet yoktur. alaturka musikimizden bin bütün lzınirJilerı ;,, ~·~; 

Ankara ve İstanbul rad- kat daha zararlıdır, Türk edecek olan . .''Ya~:ıJJaoı01 ~ 
yolrrında halk türkülerine sazendesini ve hanendesini adındaki or1ınal beYecS0 

ayrılan yeri genişletecek susturup tr, zevkimize uy- büyük bir zevk ;.e ·~I 
olursak, Mısır radyosunun mıyan musikinın revacına takib edecekler ırd. ar tef fi,. 

k h d k b ' t e· k .. e ka "'' Tür samiasma er !!'ece mey an yerme u sana ır aç gun }(ıt• J>" 
1
,. 

b · · · t k A ·b· d - · y -aofar ı' o yaptığı u Arap aşısının te- ışını e rar rap saçı gı ı e ecegız a.... r eser 
musiki yasak edildikten son· sirlerinden halkı uzakJaştıra- doluyor ve kördüğzm haline simin en kuvvet ı 
ra Türk sesi Mısıra mı hic· cağız. Henüz doğmıyan Av- sokuyor. PEYAMİ SAFA caktır. ~_,.~ ~ 
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Kendi hesabına, Mısır rad- [•] 

yosunun çaldığı halis Türk [•l F runlanm e Tam urutuınıuŞ 
eserleri istisna edilirse Arab [+] U iŞ V f1 

.. yilel " leri, hatta meşhur ~·.~;Gu·· RGENLER Zıngal'da BULU ~ıJ.r Ümmü Gülsümün kavruk 11~ 
esmer sesi bile benim hoşu- [+] S~(IJf. 

ma gitmiyor ve Arab musi- ı:~ Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste arar~ 
kisinin eski Türk musikisile t'~ 

kardeş farzedilmesini ıçım [+] z l G •• • 
istemiyor. Kardeş belki; fa- f!j ınga urgenı 
kat ikiz değ J, birbirine biç [+] ı 

benzemiyen kardeş. Elhamra ~.~~ A L 1 N J Z ·~ 
ile Süleymaniye arasındaki ~~ ~ V f 
büyük üslub ve İnşa farkına f•l l\lobilya, Karoseri İn1alfıtı için ideal kereste G Ü R G E ~~;. 
dikkat etmiyenler, Türkün [•] ~~~~' 
Sesi gibi mimarisini de, he- ~';.ıııt;ıııı;:ı~~~rı;ıuı;qır;ıı';'l"'~".;mı;ır~;ırrı~ll'.:"~1P;_ııııı;rı:P;ııı•~pı~~ıı;-~ı•;o~ıı;ıırı;ıı~ıı;tı8~'"1db "o 1j 
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lerle sarsılan haydud, ni-
hayet bir fırsat düşü-
rerek Smiti buğazından 

yakalnmağa muvaffak oldu ! 
Tam bu sırada ayak ses

leri duyuldu; mahud demi 
kamçı açıldı; biraz evvel şe-

fin deffettiği iki haydud el
lerinde tabancalar olduğu 
halde mahzene girdiler. 

İkisi de boğuşanların üze
rine atıldılar. Zebani surath 
herif yeni gelenlere: 

- Bukadar zaman ne ce
hendemde idiniz! Diye bağırdı. 

İki haydud Smi'tin üzerine 
çullandılar. Herbiri bir elin
den s~kı sıkıya tuttular. Fa
kat Smit boş durmıyor, 
ayaklarile etrafa müthiş tek
meler savuruyordu. 

Zebani suratlı erif bu defa 
tabancasını Smit'in alnına 
dayadı ve; 

- Ayaklarıoı böyle salla
IDakta devam ettiğin takdir· 
de seni öldürecegim! dedi. 

- Adamlarına da: 
- Bu adamı ayağıma kal-

dırt nız! emrini verdi. 

İki haydud, Smiti ayağa 
kaldırdılar. Haydud şefi: 

- Dikkat ediniz, kaçma
sın! dedi. 

Haydud şefi bu sözleri 
söylerken Smite doğru bir 
adım attı ve ilave ederek: 

- Fakat ben seni bir 
yerde göıdüm gibi geliyor! 
Dedi. 

- Dikkatle bak. Beni 
daha iyi, hem çok iyi . tanı-

bUtıU ·ptjıJI 
dığıoı anlarsın. Ben seni yordu. ~~Fakat a biç 1 ,ef 
hapse atacak adamım . müdürü ofduğuP <le gire ,~fi' 

H h H h S · b. vermedik. Ve .. e Jettil t•~ - a .. a .. enı ır P ııı t r. 
düşman biliyorum amma bu- ne de müuık~~k ya'/e ... ,ıı" 

· eo• · y•" kadar ahmak bilmiyordum. mıza getırı11 bit 
'laP 

Şu anda hayatın elimde ve bir adres arı tıf' 
·ı ,oıı ı , 

dakikaların sayılır. Bunu dü- sandık. oı1 > tııı• 
d b d b ••aohktaıı ııu' şünmüyorsun a ir e eni - Hay• eÇSe ·ııit· 

1 tehdide kalkışiyorsun.. Gü- ca asır daha gl r sit.51 eliıı 
1 · b · k .Jauı e ·"' O' eyım u ışe.. mıyaca ao da..... ıı1 

. th • ~e ~ 
Diğer iki haydud birbirine: Zebaoı sura ı.tu ı•'' 

S b. e so ı ı ·ııe 
- Polis müdürü mit mi Smitin c.e ın ,,sırı .:$e$• , 

b d ? D. d l · · taban "v ııııı u a am ıye sor u ar. durun ırı ak bit . bıl ıı' 
Bu sözleri doymuş olan mahzerıin uı o oııı ,efı ~ 

V z . .I'' t• ,e 
zebani suratlı herif : fırlattı. e k8rŞ1 •• tere 

E D d r k d . d vurıP .. ttOs 
- vet. e i. · a endisi! ugu u •. dUriJ 11 ~-

Yalnız burada nasıl nasıl düşen ve ıııu 1,rı01 

bulunduğunu anlamak iste- adamların~.= ,eıı•l'~e~İ·) 
rim. Deme' ki uyuyorsunuz.. - Müdur 10ıı1 '(_, 

Pıştır ,,. sı 
- Sokakta bir adamın şuraya ya ( ArP' 

dolaıtığmı gördük, eve bakı· 
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lzmir Yün Mensucatı 1 

Türk A. Sirketioio 

llalkapmaı· Kumaş Fabrikasının 1 
Sa'ii:.:fayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif ! 
Ve Ucuzdur 1 

~ile' Satış yerleri ~ 
~iıta 1 

kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
_, ~~teddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 
~~~~~~~ 

Doktor 

M .• Şevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar nıütehassısı 
~ --~~anın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
'tıa saat d~~uza kadar ve öğleden sonra birden 
~ıı. ieceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

'~ k!ttıebanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
~.l ~k ~~ısında 36 numaralı muayenebanesinda. 
"'~~fer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
~kları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

içenler bilir 

l 

Türk Hava Kurumu 

.~ •1 İ. Na On 
\"' 1) İııdlllak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
>ı.~ dt it t1ı ~İr bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

\
bit Q(lılak!l~ınize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
t ~t •atıı tızere günde on ve haftada elli kuruş tak
~~ ~at, ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

, ............. . 

Toptan Perakende 
~*~~~~~~~**~~~~,.~~*~ 
tC ~ 

~ DOKTOR ~ 
Ü A. Kemal Tonay ~ 
jj Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar mütehassısı )1. 
tC Basmahane istasyonu karşıamdaki Dibek sokak başm- ~ 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

i akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımge)eıı sair 

tahJilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 
tC lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- fı 
tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~~~~~~~!~~~:w:~~:ff:W:= 

~: ~ Vernıiştir. 
likunıet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde G 

ZENGiN KIŞESI Ci 
\~ ı=, fi lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 

:"--aı!:ıııırlDI . =yepyen.-a=l•:4::.: ~y-#a• p-m·· 
8
" k ; mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

r. .-.. ~ l-1""uar<la Yaptıracağınız 
1) ~ PAVVON İNŞAATI 

~~~C)J~tı 111 ın.. istiyen)er eft'' 1P DEKORASYON 
\ı,t, ~lt h,ı ukenırnel surette akörd ettirmek ve onları 4I PLAN - RESİM 

10 Ağastoı """' 

Fakir ve kimsesiz çocuklarJI 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTIN 
HAKGÔREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan pard almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

DON 
Rakısı 

p k yakında 

YOR 
---------· ... , _____________ _ 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyazlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kağıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eyliıl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 

Dikkate 

\ ~ •t.llb el •okrnak istiyenler] :matbaamıze müracaat 411 ve bilumum tesk~.. kabul eder 
\f 'k alt u dan gelen kıymetli bir san'atkar reklam ft ADRES - ELHAMRA SINEMASI fj 1 

~tı Ord İ<'in 1 (175) k l kt .l \.i\ ; 3503 , ya ız uru9 a aca ır. "' /\ ............. , ............. .. 
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Mekteplerde 
talebe kaydı 
22 Ağustos Perşembe gü

nünden itibaren Orta mek
teplerle Liselerde talebe 
namzedi kaydına başlana
caktır. Kayid muamelesi 15 
Eylfıle kadar sürecektir. Ey
lulde Orta mekteplerle Lise
lere alınacak parasız yatılı 
talebenin imtihanları yapıla
cak ve imtihanlar 3 gün için
de bitirilecektir. 

1 Eylfılde Türkçeden iki 
Eylülde riyaziyeden ve üç 
Eylülde de tarih ve coğraf
yadandır. 

1 Birinci Teşrinde orta 
mekteplerle liselerde dersle
re başlanacaktır. 

Yeni yollar 
Vilayetçe Bergama - So-

ma, Bergama - Dikili, Çam
dibi - Mersinli ve Tire - Ça
tal yollarının inşasına aid 
mün~kaşaları yakında müte
ahh:dlerine ihale olunacak
tır. Çeşme yolundaki köprü· 
ler de tamir etiiriJecektir. ------·--Bu sene bui
day mahsulü 

çok iyi 
Ankara - Ziraat Müste· 

şarı Atıf bu seneki buğday 
mahsü)ü hakkında bana şu· 

beyanatta bulundu: 
"- Bu seneki buğday va· 

ziyeti çok mükemmeldir. 
Yalnız Manisa ve lzmir ha· 
valisinde mahsul vaziyeti iyi 
değildir. Bursa ve Balıkesir 
mıntakalari.e Trakyanın bazı 

yerlerinde geçen seneye na
zaran noksan mahsül idrak 
edilmiştir. Bu mıntakalardan 
gauri bütün Türkiyede mah
suJ geçen seneye nazaran 
iki mislidir. Avrupa piyasa
larında buğday fiatı yüksel
meğe başlam ıştır. Binaenıı· 

leyh bu seneki mahsullerimi
zin iyi Hatlarla satılacağı 
ve köylünün eline fazla para 
geçeceği kuvyetle muhtemel
dir. 

Konya 
Gediklisine 

·ralebe kaydına 
başlandı 

İzmir Askerlik Şubesin· 
den: 

Konya gedikli erbaş mek-
tebine talebe kaydına baş
landı. 

1 - Konya gedikli mek
tebi ikinci teşrin 936 dan 
itibaren orta okul derecesi
ne çıkarılmıştır. 

2 - Köy mektebjnin Ü· 

çüncü (ve beşinci) sınıflarını 
bitirenler Konya gedikli er
baş mektebinin ihzari (ve 
orta) sınıflarıoa kabul edil
mektedir. 

3 - İhzari sınıflarına 13, 
15 orta birinci sınıfına 15, 
17 yaşında bulunanlar alın
maktadır. 

4 - kaydükabul müddeti 
1 ağustos 936 dan eyliil so
nuna kadar iki ay devam 
edecektir. 

S - Şeraiti haiz olan is
tekJilerın İzmir Askerlik Şu
besine müracaatları ilin olu
nur, 

- !Fakir bir Hintli! 
En vahşi hayvanları 

kedi gibi uslu yapıyor 

Y aşarla Çoban dünya 
birincisi mi oluyorlar? 

Hindistan fakirleri türlü 
türlü marifetler göstermek 
için ömür tüketen insanlar
dır. Adamın biri. bir değne
ğe dayanarak vücudunu ha
vaya kaldırıyor ve havada 
bu vaziyetini istediği kadar 
muhafaza ediyordu. 

İstanbul 10 - Berlin Olim
piyadlarında devam edilen 
Greko - Romen güreşlerde 

72 kiloda Nuri İsviçreli raki
bini 7 dakikada yendi. Ve 
müabakayı kazandı. 

sırtı yere gelerek yenildi. 
Yapılan son güreşlerde 

Yaşar, Nuri, büyük Mustafa, 
Çoban ve gene Yaşar galib 
gelmişlerdir. 

Son posta ile gelen Lond-
yorlar. Ve beş puandan faz- ra gaıeteleri, bu fakirlerden 
la alanlar da oyun harici birinin yepyeni bir marife-
ediliyor. Şu halde en az pu- tinden bahis ve bu marifete 
an alan Yaşar ile Çoban ait resimleri neşretmektedir. 
Mehmedin Greko Romen Hindistanda bu çeşit fa-

ikinci gereşi Saim yaptı 
ve Estonyahyı yendi. Üçüncü 

Bu güreşlerde puvan vazi· 
yeti şöyledir: 

gÜreşlerinde dünya birincili- kirlere Yogi'ler derler. Hü-
nerli ve sabırlı olan bu a-

Hüseyin 5, Yaşar O, Saim ğini almaları kuvvetle muh- damlar zekalarını insanların 
müsabakada büyük Mustafa 
ile Litvanyalı pehlivan ara
sında oldu. Mustafa bir oyun 
yaparken talisizlik yüzünden 

6, Nuri 4 Adnan 6, Mustafa temeldir. 
5, Çoban Mehmed 2 puvan.. Beş puandan az almış olan 

Bu puanlar menfidir. Yani güreşçileı imi% musabakalara 
fazla puan alanlar kaybedi- devam edeceklerdir. 

------------------------------ .. ~-----------------------------------
M an e vr a lar büYük mu-

vaf f akiyetle devam ediyor 
lstanbul 9 (Özel) - Kırk

lareli manevraları çok büyük 
: bir süvari muharebesi baş· ı Topcularımızın isabetli atış-

Jadı. Manevra muharebeden ları takdirler uyandırmak: 

bir muvaffakiyetle devam 
etmiştir. 

Sabah, Kırklareli -,Baba
eski istikametinde müthiş 

farksızdır. 
Tayyarelerimİ7. gece yarı-

sındanberi mütemadiyen uçu
yorlar. Piyadenin harekatı 

inkişaf etmektedir. 

tadır . 

Manevralardan sonra mu
azzam geçit resmi yapılacak
tır. 

-----------------------------~oo .. oo-----------------------------------
802-ozlar mukavelesini Yuna

nistan ve Yu2oslavya da 
tasdik ediyor 

İstanbul 9 - Yunan hükumeti Montrö de imza edilen 
Boğazlu mukavelenamesini tasdik etmiştir. Keyfiyet Anka· 
raya bildirilmiştir. Belgraddan verilen bir habere göre 
Yugoslav ve Romanya hükumetleri de önümüzdeki hafta 
içinde Boğazlar mukavelenamesini tasdik edecekledir. 

- -------------c::::-- ------------------
18 Arab öldü 1 

Kudüs 9 (A.A) - Dün 
Nabulusda vukua gelen çar-
pışmalarda lskoçyah askerler 
18 Arab ihtilalcisini öldür-
müşlerdir. Diğerleride dağı
tılmıştır. 

ispanya ihtilali 
- Baştarafı 1 incide -
rındaki Son Fernando'yu 
almışlardır. 

Grenata mıntakasındaki 
hükumet kuvvetlerinin de 30 
kilometre ilerled i ği bildiril-
mektedir. 

Tanca 9 (A.A) - Bir asi 
tayyare Dante isimli İtalyan 
vapurunun yanına bombalar 
atmış ise de isabet olma· 
mıştır. 

PORTEKİZDE MANEVRA
LAR 

Lizbon 9 (tt.A) - Porte
kiz kıt'aları Lizbon civarında 
manevralara başlamıştır. 

Paris 9 - Gazeteler İs
panya işlerine karışılmama-

sına taraftardırlar. Alman
yanın verdiği nazik cevap 
memnuniyet uyandırmıştır. 

MADRİD YOLUNDA 
Lizbon 9 (A.A) - Gene

ral Franko asi kuvvetlerin 
idaresini eline almıştır. Bir 
asi kolu Merdiyayı zabtet
miştir. Yakında sukut ede
cek olan Madrid ile Badjoz 
şehri arasındak muvasalayı 
kesmiştir. 

Londra - İngiliz mahafili 
vaziyetten çok korkmakta
dır. Mancester Gardiyan 
gazetesi, lmanyanın, ispan-
ya işine mudahale etmek 
için vesile aradığını ve fır· 

sat kolladığını, Almanyanın 
asilerin zaferini istediğini 

1 yazmaktadır. 

Eniştesini 
öldürmüş 

Kayınbiraderinin karı

sına tasallut etnıiş .. 
Istanbul 8 - Fenerde çok 

çirkin bir aile faciası olmuş
tur. Emin namında bir şahıs 
kayın biraderi Talhanın karı
sına tasallut etmiştır. Talha 
eniştesini öldürmüştür. Adli
ye hadisere vaziyet etmiştir. 
Katil yakalanmıştır. 

Bir deniz 
faciası 

Şile 8 (A.A) - Bugün 
ilçemizin Kaba göz köyü kı · 
yılarında bir motör batmış 

ve sekiz kişiden mürekkep 
olan tayfalardan 6 sı boğul
muş ve ikisi sandalla karaya 
çıkmışlardır. 

Yine Agva tüccarına aid 
olan yüklü bir kayık Bozga · 
ca açıklarında batmış isede 
nüfusca zayiat yoktur. 

Şile açıklarında denizde 
yıkanan ve Kervansaray 
muhtarı Yusuf da dalgalara 
kapılarak boğulmuştur. 

Yalıudi 
Kongresi 
Toplandı 

Cenevre, 9 - 32 Millte 
mensup 300 Yahudi murah
hası burada beyn el ile) bir 
kongre bir kongre halinde 
toplanmışlardır. Kongreye 
Stefan Zayis riyaset etmiştir. 
Yahudilerin Filistindeki va
ziyetleri ve muhaceret işle
ri görillmüftür. 

Aydında tren 
tenezzühü 

Aydın 8 (Özel) - Şarı
mız Kızılay cemiyetinin ter
tip ettiği Ödemjş özel tren 
gezisi çok rağbet görmüş, 
büyük bir neşe ve sürur 
içinde şarımız bandosu da
hil olarak özel tren Aydın 
istasyonundan hareket et
miştir. 

K·zılayın geçen seferki 
Ödemiş gezisi de böyle rağ
bet görmüş ve çok güzel 
geçmişti. -·-
Dünyanın en 
eski gazetesi 

kaoatıldı 
Pekinde intişar etmekte 

olan düyanın en eski gaze
si Peiping Bao, 1810danberi 
gündelik olarak intişar eder
ken kapatılmıştır. 

Bu gazete Öini modern
leştirmek ist . yen Saleut fır 
kasının mürevvici efkarı dır, 

ve son zamanlarda muhale
fete geçmiştir. 

Yeni hükümet hiç insaf 
etmeden dünyanın bu en 
eski gazetesini bir kararla 
kapatmıştır. 

Gazete 120 seneden beri 
bila fasıla intişar etmiştir. 

Yeni bir 
moda 

Holivodda şimdi esans ve 
kolonyalarda yeni bir esas 
kullanılmaktadır. Bu esasnda 
doğrudan doğruya meyve 
kor. ularıdır! Cin Harlov ağaç 
kovuğu kokusu, Betti Dayvis 
ise Anana, Norma Şerer Man
dalina kokusur. u kullanmak
tadır. Çinçer Rocer de bir 
çok meyve kokularından 

mürekkeb bir kolonya kul
lanmakta imiş .. 

İş azaldıkca insanlar da 
şeytanlar gibi ne yapacakla
rını bilmezlermiş.. Nekadar 
doğru! 

işine yarayacak fenni icad
lar üzerinde işleteceklerine 

kimsenin işine yaramıyacak 
bir takım tecrübeler uğrunda 
sarf ediyorlar. 

Bu Hintli fakir vahşi hay· 
vanlarla ehli hayvanları bir 
arada ve birbirine fenalık 
ettirmeden yaşatmanın yolu
nu bulmuştur. Svami Krişna
nanci adını taşıyan bu fakir 
bunu ispat için bir dişi as
lan ile bir köpeği alıp Hin
distanın yaz mevsiminde 
devlet merkezi olan Simla 
şehrine getirmiş ve orada 
Bindistan umum valisi ile 
diğer Hint ekabirinin karşı
sında bunların çok iyi ge· 
çindiklerini göstermiştir. 

Fakat Hintli fakirin mari
feti köpek ile dişi aslanı 
köpek gibi ehlileştirmek de
ğildir. Bu fakir, aslanları, 
atları, yılanları, inekleri bir 
arada yaşatmakta ve bütün 
bu hayvanlar birbirlerine 
ilişmeden, birbirlerine fena
lık etmeden geçinmektedir
ler. 

Dişi aslan ile köpek, Hintli 
fakirin verdiği her emri der
hal yapıyor ve koyun koyu
na girerek yatıyor, ayni 
kaptan beraber süt içiyor, 
yiyeceklerini beraber yiyor, 
ve birbirlerine karşı zerre 
kadar husumet göstermiyor
lar. 

Dişi aslan dört yaşındadır. 
Ve tamamile ehlileşmiş bir 
haldedir. O kadar ki her 
isteği dişi aslanı %İncirinden 
tutuyor ve onu gezdiriyor. 
Seyircilerden küçük bir kız 
ile küçük bir erkek çocuk 
dişi aslanı tutup gezdirmiş· 
terdir. 

Hintli fakir her vahşi hay
vanı bu şekilde idare etme· 
nin yolunu keşfettiğini söy
lemektedir. ---="'!1-r.r----
Yunan 
Komünistleri 
-Baştarafı 1 incide

edecektir. 
Diğer bir hatib de şu söz

leri söylemiştir. 
- Amele sınıfı hükumeti 

devirmek için icabederse si
lah muharebesine de girişe

cektir. 
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sabah Korfoya gelerek kız 
kardeşinin ikamet etmekte 
olduğu Villaya yerleşmiştir. 

Makedonya, Trakya, Epir 
ve Girid vali ve belediye 
rei ı-lerindeıt gelen telgraflar 
bütün memleket balkının 
memnun olduğunu ve sükun 
içinde işine devam ettiğini 

Bildirmektedir. 
Başbakan Metaksas Pazar-

tesi akşamı halka hitaben 

Üzümleri111İ• -
-Baştarafı 1 ocide.-

olabilir. k 
edilece 

Bu yıl istihal iti.,_,de 
üzümlerimizin dane ,ıere 
ve kalitece geçen ıell .... - _, ... 

nazaran yüksek olacagı. 
nuniyetle görülmektedir· 

KALİFORNIYA · 

B 1 k 
.. .. rekoltefl 

u yı uru uzum ~ 
150 bin ton olarak tı. te 
edilmektedir. Bu vaııff yd 
nazaran rekoltenin g~çellta' 
rekoltesinden 30 bıD 
noksan olacağı aolaphY0~ .. 

Bu büyük sukut se~e d• 
rinden birsi Kalifo.r~•Y~ 
kuru üzüm istihsali ıçıD elİ 
tiştirilen bağların ekıillll idi 
ve yerlerin şaraplık ;

1 

bağlarının işgal etmesi ır· tttl 
I·k. . b . bU ,

lDCl se ep ıse, . git" 
havaların gayri müs.aıtı,ab•' 
mesine ve bilhassa ılk •bf'I 
donlarının mühiın istı 
merkezlerinde büyük ıar•ı-
Jar tevlit etmesidir'. . kut" 

Amerikanın dahı.1~ 1,,11' 
üzüm istihlakı vasatı ~ dıt· 
120 -130 bin ton arasın 1 dil" 
Bu yıl rekoltesinin ço\ ib• 
şük olması bu ıneınlelf e are 
racatının geçen seneye

3 
~er· 

çok eksik olacağını g 
1 

mektedir. 
A VUSTURAL y A. o 

Şubatta idrak olunu~ıl· 
zamandanberi ihracatı ysul· 
makta olan Avusturalya 

11
, .. 

tana rekoltesi geçeD ·~ .... 
kinden 6- 8 bin ton °0 lr 
tahakkuk etmiştir. Bu 

11
';.. 

sanlık Londradaki A"°' ,...r 
ralya kuru meyveciler c flır 

. r"' · tar• yeti umumi katıp ıgı. ,dil· 
dan da resmen tevsık ,_ 

. . B . te o•,.r .... 
mıştır. u vazıye 1 ., Avusturalyanın bu Y~ ,_. 
noksan ihracat yapacai' 
)aşılmaktadır. 

YUNANiSTAN ,. 

Girid bağlarının kıt;.!.: 
ğışsız geçmesinden °iıoJt.' 
sir olarak bu sene re bil-

.. vvelc• 
noksan olacagı e oi•t" 
dirilmişti. Bütün Yu.o• bOçolı 
rekoltesi bundan bır t bd'il 
ay evvel 25 Lin to~. 8 

1)1o•' 
edilmekte iken, .~ug:ıı•rı~ 
son haberlere gore 111ot• 
hastalık olayisile dek ıteoİ' 

re 0 .1-ı essir olduğu ve 'yec'• 
21 bin tonu geçJJJI 

anlaşılıyor. Efı..E:fı 
DİGER MEMLE1' I 1ıet' 

oı e 
Diğer müstahsil Ol~ Afrilı1 

· C 0ubı p 
)erden, lran, e . }ıaklıl" .. 
ispanya rekolteler• t 1Jao1 

heniiz kati ınalu~a oıeosı•· 
mamış ise de bu udç d.,çeP 

. . e • ı.oo 
ket rekoltesıoın dit• 
seneye nazaran biral ktedİ'' 

d'loı' olduğu tahmin e 1 
__,,.., 
~ ,, 

Mısır ve 1'•": 
t••ı A yoıılll ,pi• uas --~~. 

Kl\hire 9 (A.A) lı tılı1' .. 
·1 ası a fıP 

tülisyonların 1 g al' 1 ..:d 
d ceV ıer ... 

dün Londra an bfıeOl' ~·· 
mıştır. Mut elit oıa üJ hl 
ilgası mes 'el esi }ıeD tJl!1! 
dilmemiştir. ~ bil 
~ ....... 1111111111"'"'!!!'~~- k .,e d• 

. rece . tıO 
bır nutuk ve 0aoıf . 

1 b 
.. t.. yu 11tıt· Ja 

söy ev u un edile'e"' ı1or 
Radyo ile neşr b•1'•111 fi"' 

İçtimai yard~OJolaO ııt1~0~ 
20 bin drahın1 .,,11rl• ·fil'' 
vilayet hasta IJJeterkettl 

~ ıı• . 
yardım sandıgı yeP'' 
bildirmiştir· Ô J) .,,,,. itti'' 

Atina 10 ( ;:ı et~ ,,.. 
kabina teş~k b•ffe 
Metaksas yıne 
çilmiştir. 


