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Gri bir elbise giyen büyük 
mi~afir, bir lacüverd elbise 
tdşıyan Büyük Şefimiz Ata 
türk tarafından karşılandılar. 
Bütün rıhtım Türk - fngiliz 
bayrak'arile süslenmişti. 

Rıhtımda başvP.kil İsmet 
İnönü, Tevfik Rüştü Aras, 
Sükrü Kaya, Lonra sefiri 

ti•t ~ - Fethi, Atatürkün hemşireleri, 
~tct '~ki . profesör Afet göze çarpı· 

'r lbotg •rıle dolu yüz- yordu. 
'b._'t 1)01~,l<>plromışh. Kralle birlikte lngiliz se· 

~ ~rt hahçe sarayının farethanesine gidildi. Burada 
~ l delbir~g~~l yatının ya- biraz istirahattan sonra kral 

~ ~.,., e 1• Kral saat yata döndü ve öğle yemeğini 

~~~ 
eş Boğazlaşmflsı Devatm 

~~ . Ed;yor 
~1diŞe .. --· • ..-. ··--

1 JAı gore kardeş boğazlaşmasını ınem
tı._ " <et· ~d 11111 .. ın parçalanması takib edecek ! 

'il 'il f YUte - · l ~ta •pa gı parça an- bulutların gizledikleri yıldı-

~" l at,!;a haberlerine rımların dehşeti yalnız ts-'-a 'ba1rı, ?or. ihtirasın, panya elektirikli ufuklarını 
' ~11ın, ı ıg~n: sandalya tehdid etmekle kalmıyor. 
~ ~e . fıkır ihtilafı- Rekabetin, bir parça toprak 
.._~~ltııak~ıhayet yaban· çalma hırsının ve müteaddid 
't~.ı 'ı'"• lltın insan mez- memleketlerdeki müteaddid 
'~. Çe • 

• 1 J vırdikleri bu rejim ve fikir mücadeleleri-
ltt hl 8Pan C'dt raı•hs fa toprakları nin ıspanya budud1arı bari-
t.'t .. :· h,11 \.Yerine kanlar cinde doğurduğu yeni bir 
··'·'·~1 bir t ır tarafta, kolu, ihtilaf ve kavğa k sırğası 
ı... tı.. araft d · k k b k k L·"', .. Pat a yatan yurd- evırece , ya ı , yı aca 
'~ltdiy Çalanmış cesetle· mamureler arıyor. 
)'•-. "i bo~rlar. Yurddaşların ispanya badiı1eleri gün geç· ''-t '-ı tib~azlaoıası yetmi- tikçe ispanya hadiseleri ol· 
~·~ '~tktıl haıı toprağa, maktan çıkarak beynelmilel 
,..)\ıQlr tre karşı bf:.- çarpışmaların b. şlanğiçı ol-
t\ tıt b· açlık ve daha mak tehlikesini göstermeğt 
L "'1~ ır su ı başladı. Yukarıda iş _ ret et· 
"ltj l)a111 .. 1 suz ukla kıv-
~ ı .... •rın t ı tiğimiz korkunç kasırganın 
t ~l l>a11Yol 8 eş i göz- ispanya ufuklarına biriken 
)'t l0~"1b•aı01 yurdunun d.a kara bulutları başka yurdla-
~~ ... ltıay1 a ve 0 ?dan hı- ra, ufukla ra sürüklenmesi 
"1\tı 1"1tıtk · .ç mıdelerine -eğer bunun bir çaresi bu-
~''" •çın fırsat belr- lunmaz.sa- ay değil, hafta 

~ -~~tin v b değil, bir gün meselesi ola-
--~ltrı e •ıneti, sıya· caktır. 

111 saran kara SıRRI SANLI 

yerebatanı ziyaret ettiler. 
Kralın geçtiği yollarda h elk 
coşkun şekilde kralı alkışlı 

yordu. Halk sevinç içinde 
bayram yapmaktadır. Şehri-

miz baştan başa donanmış 

fevkalade günlerden birini 
yaşamaktadır. Buğaz içinde 

Türk harb ve ticaret gl!mileri 
nur içinde yanmakta adeta 
bir Venedik alemi yaşamak
tadır. 

Suikastçının 
Üzerinde bir 

bomba kemeri 
bulundu 

Vaşington 4 - AmP-rika 
rei:.i Cumuru Ruzvelte sui· 

ka9d yapmak suçuyle Jozef 
Kira admda bir adam yaka
lanmıştır. Bu adam derhal 

mahkemeye sevkedilmir1 reisi~ 
ICumuru öldürmeğe kllsddet-

tiğini itiraf etm;ştir. Cebin
de büyük bir bomba bulun· 

muştur. Bu komünestin üze· 
rinde ayrıca bir de dinamit 
kemeri bulunmuştur. Fen 

adamları rr; kemerin gayet 
kurnaz ve mahir kimseler 
taı afmdan doldurulduğunu 

söylemişlerdir. ____ .. ,.._.. 

İstanbul 
Radyosu 

Mülakattan sonra iki dev· İstabul 4 - İstanbul red-
Jet reisi Floryaya gitmiştir. yo şirketi bugünden itibaren 
Floryadaki deniz köşkünde hükumet namü hisabıoa iş-
bir müddet istirahattan son- letilmiye başlamıştır. teslim 
ra İstanbula dönmüşler ve vetesellüm muamelesi bit-

- Sonu 4 üncüde - miştir. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000 , _ _:;,;,...... __ 

1 
- Bu sene, sen de mektebe başhyacak mısın ? 
- Hele ilk mektebi bitiren ağabeyim bu sene başını 

sokacak bir mekteb bulaun, benim mektebimi sonra 
dlltünOrüz. 

Kocasını da üldürdü 
Kadının delirdiği 

zanncdilivor 
----+••-·--

8ırakı' ı beni 
öteki çocukla
rımı öldüreyim 

Frnnsanın Nant ŞC'h ind~ 
tüyler Ü p crtil i bir cit0 r\yet 

olmuştu r . 

Gant adında 6' ı aile şim
diye kadar mes'ud bir bayat 
sürmüşler ve altı çocuk sa · 
bibi olmuşlardır. 

Madam GarnlJc alt ncı 
çocuğunu dünyaya geti dik
ten sonra bi· Histerie buh 
ranına uğramış "'e ailenin 
ağzının tadı bozulmuştur. 

Kadın ara sıra sinir nöbet
leri geçirmektedır. 

Mösyö Garalle karısını 

. ok sevdiği için onunla ya· 
kır dan meşgul olmaktadır. 

Rahatsızlanıp sinirlenmeme· 
sini temin için dindeu ge
leni yapmakta ve karı&ını 

iyileştirmeğe çabalamaktadır. 

Fakat buna rağmen Ma
dam Garalle bırçmhklarını 

arttırıyor, ve kocasının .. r
• ık kendisini sevmediği ze
habına kapılıyor. 

- Altı çocuk anası oldum, 
üzerime de sinir gef di. Ar
tık muhakkak beni sevmez, 
gider güzel kadınlarla dü
şer kalkar diyor. 

- Sonu 4 üodüde -

OPERET _.__ 
Halk neş'e için

d.e eğleniyor J 

BEDiA 

Şehir ~iyat~n!!_.D ~operet .. 
heyetinin fuar tiyatrosunda 
verilen temsiller büyük bir 
;ağbet kazanmıştır. [] 

Deli Dolu opereti dön ge· 
;;ce üçüncü defa oynamasına 
·;;ğmen tiyatro ağzına kadar 
.:;dolmuş bulunuyordu. 
-Sahne tertibatı, muzik, ba· 
' l;f heyeti Çok-mükemmeldi~ 
IBilhassa Vasfi, Hazım, Bedia, 
~ Nezihe-- çok (alkıılandılar .• 
- - Sonu 4 nncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~--~~~0000---~-----------------~ 

o~manağa suları derdi 
hail ~dilm~lidir 

r:1 ir gün evvel 21 imza ile bir mektub aldığımızı yaz· 
L:.I mıştık. Bundan bir müddet evvel de bu sütunda su· 

suzluktan kıvranan balkın derdine tercüman olmuştuk .. 
lzmirin bugünlerde iftihar ve şeref duyduğu Fuar ve 

Kültürparkın açılma töreni arefesinde bu su şikiyetini taze
lemek ist. medik ve bugüne bıraktık .. Belediyemiz,•hüküme
tin yardımı ile kısa bir zamanda yangın yerinde büyük bir 
mamure çıkardı .. Bu büyük muvaffakiyete göğsü kabarmı-

\ yan tek bir fzmirli tasavvur etmiyoruz. 
~ısa bir zamanda bu mamareyi vücuda getirmek için 

belediyenin bazı vasıtalarını münhasıran bu mıntakaya tek•if 
etmesi de zaruri idi.. Bagün Kültürparkın temeli atılmış ve 
Fuar açılmış bulunuyor.. Bu itibarla belediye reisimizden 
halkın derdine kulağını vermesini istemek hakkımızdır. 
Netekim belediye reisimiz de bundan bir ay evvelki neıri
yatımızı nazarı itibare alarak bir mahalle halkını suya ka· 
vuşturduğunu memnuniyetle yazmışdık .. 

Vezir Osmanağa suyuna hasret çeken okurlarımızın da 
bir an evvel suya kavuşacaklarını ümid ediyor ve bunu 
belediye reisinden bekliyoruz .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
!05310 4 waı 
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1 Yamanlar kızı 

Aık ve Macera Romanı 
-9- Yazan: EROL TEKiN 

.......... , 
Tomas Gülli- ı Londrada her tarafı camdan 
nan elması büvük bir otel yapıldı 
Cenubi Afrikada Yubanı- lngilterenin Donkaıter teh• parçaların yanyana getiril-

burg tebrinden cihanın en rinde yapılan yeni bir otel, mesi suretiyle yapılmıtbr. 
meıbar bir elmasına ismi bir binanın tamamiyle cam- Bu camların çoğu ttlrll ttırlü 

1Genç kızın .rözleri tatlı bir aşk 
ıııiıyle yandı 

verilmit olan Tamas Güllina- dan yapılması milmkün oldu· renktedir. Duvarlarda ka-
nın iSIOmü haberi gelmiıtir. ğunu ortaya koymuıtıu. Bu bartma at resimleri de var-

Bu adam 1862 de Kapta otelin dıt ve iç duvarları dır. 
Elond Postte doğmuıtur. biiyilk salonlan ve buıuıi Bu otelde oturan miiıteri-
Oldukça iyi bir tahsilden odaları tamamile camdan ya- ler için bir tek tehlike dii-

Diye mınldandı. Erc6men
de bakb. O bitin dikkatile 
6nladeki yolu takip ediyor
du: 

- Erdimend çok llt&düm. 
- Konyak istermiain. içini 

111br. 

- Peki ver. 
Genç adam yanındaki 

ç atadan bir termos çıkaıa
rak Nermine uzatb: 

- Al .. Fakat fazla içme 
dokunur .. 

Biraz durduktan sonra 
t6zünl tamamladı: 

- Paltoma da al.. 
Genç kızın gözleri tatlı 

bir aık 19ığıyla yandı: 

- Hayır hayır o kadar 
çok tişftmeyorum. 

Aleminyum bardağı yarı 
doldurarak bir yudumda içti: 

- Yolumuz daha çok mu? 
- Yamanlar köyünün üs-

tundeyiz. Yaz olsaydı yirmi 
dakika sonra kampta bulu
nabilirdik.. Şimdi ise kar 
yollan kapamıf,. ihtiyatlı 
hareket etmemiz lizım. Ç&n
k8 uj tarafımız daima u
çurumdur. 

Gllllmıemeje çahıtı: 
- Neye bu kadar merak 

ecliyonua? 
- içimde bir heyecan 

var.. Korkuyorum .. 
- Hatualann canlanma· 

smdan mı? 
- Belki.. Fakat daha 

dojruıu kalbim alayamacb
jam eararenıiz bir hisle 
çarpıyor .. 

- Çoc11k111k •. 
- Olabilir. 
Saat ilerliyor .. 
Y okuılar birbirini takip 

ediyor .. 

Nihayet oto ,~ddetle dur
du, Tam kampın içindeydiler. 
Yedi, sekiz ay evvel bir 
hayat kaynaiı olan bu yer
ler pmdi kurtların, vahti 
hayvanların birer yatağı ol· 
muttu. Çadırlar tamamiyle 
sökülmilı, yalnız iki üç ba
raka karların içinde hat· 
metle yükselen mezar taı· 
ları gibi .. 

Nermin ikinci defe ken
dini sıkıntıya kaptırdı: 

- Haydi Erc&mend bu
radan gidelim. 

- Ko kuyormuıun? 
- Evet. 

- Sonra .. 
- Sonra kavak ağacını 

da ziyaret eder, lzmire dö-
neriz .. 

Oto iki vucudu bir kaç 
dakika içinde Paıa çeıme
sine götlriip bıraktı. Buzla
ıan karlar tizerinde kayma
mak için birbirlerinin elleriR 
ni ııkı sıkıya tutuyorlardı. 
Ucu sivri bir sopa onlara 
güzel bir baıton vazifesini 
görüyordu. 

Ağaca büyük bir heye
canla yaklaıtılar. Ufak bir 
araştırmadan sonra dalın 
üzerindeki karları kazıyarak 
isimleri meydana çıkardı!ar. 

Harfler biç bozulmamıştı. 
Yalnız ıoğuk kenarlarını 
çatlatmıştı. 

sonra Yuhansburga gitmişt:ı. 1 pıl ııtır. Döıemeıi, yiiriiyen- ıUnebiliriz: Başkalarına taş 
Burada elmas arayıcılara şu- )erin kayıp diişmemesi için atamamak! 
nu bunu satmak ile meıkul ~.~ 
iken kendisi de elması ara- 1 Memlekete I Bır sene.tık 
mak hırsı ve hummasına kapıl- • 
mıı ve ss bin sterlin 1 gelecek yenı saltanat 
mukabilinde genit ve h • ) lngılterede ıimendifer~.iler 
elmas bulması muktemel l mu acır er her sene kendi kızları ara .... 
bir araziyi satın almış ve 1ı Ankara - Romanya ve sından bir güzellik kraliçesi 
hemen bir elmas arama şir- Bulgaristandan bu yd gele- intihap ederler. Bu hafta 
keti tesis etmistir. Bu şirket İ cek olan 14,000 muhacirin bu .intihapların 00 birindsi 
daha ilk zamanlardan itiba- ilk kafilesini teıkil eden yapılmış ve 1937 senesi zar-
ren masrafını korumuı, git- 1 4000 kişi önümüzdeki hafta 

.d . k it ı'çı·nde gelecektı·r. Bunlar iz- fında bütün şimendiferciler 
fi . e zengın re 0 e ver- tarafından verilecek ziyafet, 
miştir. mirle Sıvas ha valisine yer· 

balo vesaireye riyaset ede-
1904 de "Jağar Çeşmesi" lettirileceklerdir. 

denilen yerde işe yeni baş· oo--- cek, memleket dahilinde ve 
hyan bir maden arayıcısı Bir rekor haricinde seyahat yapacak 
daha ilk kazmada 969 grat . lllinuah bir adam ı ekor ve nub klar söyliyecektir. 
büyükliiğünde bir elmas bul· kırmaıı~ıı seyiyor, amma Bu seçimin diğer güzellik 
muıtur. 1905 de de diğer kendine göre bir rekor... müsabakalarına benzemiyen 

Genç adam mırıldandı; bir amele büyük bir elmas Bu zat altmış üç yaşında· bir hususiyeti vardır: Bu 
- Nermin hakikaten so· bulmuıtur. Bu elmas 3032 dır, on defa evlenmiştir. müsabailada diğerlerinde 

ğuk var.. Benin:ı de içim grat olduğundan c;hanın en Doku:r.uncu karısından bir olduğu gibi boy, bacak. kal-
iişümeğe başladı. büyiik elmasıdır. \ ay evvel ayrıldı. ça, bel vesaire ölçüleri ka· 

- Konyak.. Bunu bulan ameleye 50,000 1ı Otuz sekiz yaıındayken tiyen mevzuubahs değildir. varmıı .. 
- Otuda kaldı gidip ala- frank verilmiıtir; 12,S00,000 on karısı vardı.1 k Kongre reisi 1Det 

1

1 
Burada baılıca dört DO ta eli or· 

franga sigorta edilerek Lond· Bundan on sene evvel 5 k d y .. .. rına tavsiye e 1 · yım. 

Yerinden doğruldu. Tam 
aşağıya enecektiki genç kız 
hemen öntlne geçti: 

- Hayır hayır olmaz. 
- Neden? 

(Arkası var) 

aranma ta ır: Ozilnun gu· ..... , 
raya g&nderilen ve Gnllinan inci kansı niklhlanmak üze· k B pror-1 zel, zekisının parlak. en· - unun leDd t 
tesmiye olunan bu elmas re niklh memurluğunda h · k h r ev 
1907 da Transaval htıldimeti beklerken o mahkemede disinin cazibeli ve f8 sıyet ya ınız, ed ak 1' 

sahibi olması. de takma am 
tarafından, Transuvala muh- dördtıncü kansını botuyordu. ~~W·~·~·~. 
tar yet verilmesinin hatırası 1 nci kan•• ile yelnız bir ae tllı•Aıılı&aaAAaıılıAIJDAıılıA 1 
olarak lngiltere kralı yedinci gün evli kaldı. 3 &ne& kanıı ! ,. 
Edvarda verilmiıtir "i, gene· ile 18 sene yatadı, ondan 1 

Z • ) ral Buta Tranıuval hii~timeti on çocuğu oldu. ıılı 
engın r&C8 ar namına bu elmasa 25 milyon Bu zat daha evleneceğini ti 
Hindistanda hUklim süren frank para vermiştir ! söylOyor: 1 

raca ve mihracelerin akıllara ~ >t~ı +++** **f.i 41 

=~:.:::.·:~!~:!im; FEıha*=-m* r*a~-2ts;1ı3~ ~= i_~ · ~ 
ıeDedenberi htlklm sllrmekte ~ 
olan 52 yatında bir adamd11. • 
Bu adamın ıer ıeti 6 milyar idaresinde Milli Kütüphane sineması it fll '_ 
frakbr. Ba adam ömrtinde ~ C atbit 
içki içmemif aadece Ganj BUGÜN i 41 ŞimdiyeAkadar•lzmirde g&rlllmemit-

::~r::n:Ha~k1d8~::baı:ı i:N:!:~:: ilk ~::·g~~. v'!pı~!'!!~!!!.~!~~azzam ~ i S i R K ~ 
Fakat ay ara t izami ~ ı 

resmi geçidle, Olimpiyad meıalesinin getirilmesi, ilk ,. • . 
6 

f .. b t'ıle 1'0 
bu mibraceden zengindir. . . D b' . . . i (1 ızmır arsıulusal ıncı uarı munase e k 
Bu Nizaminin geçen sene müsabakalar ve galıplerı meşb.~r o~en~, . ~aya mncısı 41 ta biitiin d6nyaca tanmm1ş bllyi! 

y AŞAR filmde. Kahraman gureıçılerımızın lstanbula • • k• 
2s inci cuıus •enesi şenhk- • Ki k f s r ı avdeti, vapurda ve rıhtımda yapılan istikbal merasimi • U e Si 1 leri binbir gece masallarını 3 

andıracak bir debdebe ile ve tezahürat )t 41 Fuarın 
yapılmıştı. Serveti de yedi Türkçe izahlı ~ ı Klukef si 
buçuk milyar franktır. ..a 
rm•ıt1 '* ffmm.a;ı Ayni zamanda geçen hafta yetitmediğinden göste- >t """ Hususi tr~nle Köstenceye ve n n rilemiyen ve venedik arsıulusal filmi müsabakasında. ,. • basuıi bir Tür&< vupurile fzmire gel~C· 
11Kordon rakısı11 biri•<iliği ihr•• ederek volpi kupasın• k•••nan ~ 1 Klukefsi Sirkı 

1 
Fuar şerefine piya-ı yaralı Kuş = 40 büyük vapurdan ibaret olup 100. adi:....r. 

saya çıkarılmıştır. ~ Paula VeHely Reji: Villy Forst • vahşi hayvan, 4 tan beheri 12 ~onlu :·~ ~1 
i,enler başka rakı f( Dikkat: Cuma ve Cumartesi günü ÇANAKKALE e !anlar, ayıl~r, maymunlar vesaır va 11 

l ki d 1 t( filmi ilive olarak göıterilect ktir. 1 milrekkeptir. ... ........ 
:::~!!:.~ .!!~~ LJJ~~~":w;~~~- •••••••••••• ,.. ~··""--· 

meselesinden Naib ojlu ile zim olarak kaçmağa mecbur küm verilmif, muayyen mtid- sevimli, u~I 
halasının ojlu arasında bir kalmııtır. detler geçtiği için de bOkOm verem bir g d' 
ihtilif çıkmıt ve bu ibtilif Mllsademenin neticesi, Nuib katiyet kesbetmiştir. tuluş davasıod• 

Karadeniz Kıyılannda 
"Espi)'a,, müsademe ini do- oğlu tarafından bir çoban. Vakıa, Naib oilu yakala- meti vardı. b tJ/tf, 
ğurmuılul'. maktul, iki kızan mecruh, nırsa, muhakeme vicahen Bir gön N•İ 

beri. taraftan bizzat şef ve tekrarlanacaktı; fakat bunun geldi ve: _ .... _.... 
Kasaba halkının '' Espjye d 1 

'ıkı· ,.0 ban m~ktul, bir iki hafif da neticesi, hidiaenin ıara· _ MOj e __ 1 mlişf demesi " dediği hadise, .,. k h k l'"Of'P' 
iki tarafın 60 dan fazla yaralı olmuıtur. batı karıııında il ü miin buraya ge ·~ı.& •• 
adamle ve iki uat siren bir Bu vaziyet nzerine Naib ayni olacaktı. MOjdeled

1
••· __.ı.,.. 

1 Naib oalunu ben bu su· b·ıldı"rdi«i " op-muharebedir. Bu muharebe· ·oğlu heman batını a mış ve "' ., ~~:?.il 
Har•ı't daöları tarafına kaç- retle harici ez kanun olarak mabud topal 

de tabanca, mavzer kulla· y • d d ·ı ! 
b 1 mlctır. Hübtimet te tahkikata buldum. Fakat dai a eğı 1· di. · . ~~ 

nılmıf, nihayet Sa it oğ u ., d k O~ 
ba'lomış, --bitleri dinlemif Yine ayni kasaba a, ve a- Bu topal ,.·.1 

Ismailin galebP.sife neticelen- 'r' 5 d k kad d 1r11 " 
ve Naib oğlunun cinayetle sabanın 1 a i a evre· reJ·İ kofculu•-

miştir. Çünkü, ıahitlerinin h k . k dilmesi mümkün olan dara- . ıo 
hepsinin de ittifakla söyle- lü~um mu a emeaıne arar cık mubibnda ! süJüketrnıtı t ......... .n.., 

diği veçhile, Sabit oğlu, verilmiştir. yanında Pdll 
Bir taraftan takip müfre- Evet .. Bu küçücek kasaba k rlll'f bir siperden hilcuma geçen t mUft aÇI ebet 

1 Zelerl. go .. nderilmi• beri taraf- için de görüştüm, tanış ım. hakı'k .. tta ıO 
halasının oğlunu, tam a nına " b · "' 

tan da mahkemeye devam Nezaketini, ki arhğını, mısa· '/ • 
bir nıavzer kW"fUnu yerleı- b" bir te 

d N 'b firperverlig"' mi hiç unutamı- ın ( tirmelde öldür.mUı; bunun t edilmiş ve neti'Ce e aı 
f h l OiluDUD aıyab~n idamma hU- yacaiım bu Naıb oil1

1, 
üıerİJle dijer tara ml\n e- • 

Soytari Oğlunun 
1 

Bir Macerası 1 
-4- YAZAN:•• 

Diğer taraf kaçmağa mecbur oldu 
Evli bir erketın kendi en sırası detild, makudım da 

yakın akrabasından, yani ana Karadeniz kıyılarının ictimai 
hemtire, teyze, ve halandan vaziyetini tedkik değildir. 
başka bir kadın ve kız gar- Fakat Sabit otlunu anlata· 
mesine imkin yoktu. Hayat bilmit olmak için bu kadar-
bu kadar ibtidai görilndüğil cık tafsilata lOzum vardır. 
h Jde bu küçük konaklarda Naib oğlu, herıeyden evvel 
baıka bir h•yat yatanırdı. arzedeyim ki hukuku mede-
latanbulun alaturkabjı ~ura- niyeden sakıt ve bir mah-
larda ekıikıiı tetbik olu· küm idi; bence ( ... ) kasa-
nardu. buına geldiğimden ikibuçuk 
Vakıa bunları yaıman111 sene; evvel, bir kız kaçırlfta 
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Arsıulusal 
6 ıncı ser2isinin 99 

numaralı 

BOZKURT VE HALK 
Traş bıç kları oavyo .. 
nunu ziy ret ediniz 

TÜRKiYE SEllGILERINDE 
ilk defa olara teşkir 

ed· en yalnız 

Bozkurt ve 
Halk 

Traş bıçakları 
olmuştur 

fraş hıc;aldnrı 

ht fün IHrnhlnrdan üsfaı{dli, 
10 TAU..:J; 
40 l ı\ 

Sahip ve umum dekosu Fehmi Hüseyin ve 
Mehmet Salih şirketi Marpuççular, Yarım 

işeci han. lstanbul telefon: 22811 

11~~~oo~ıgıı!2~~!!l~~~~~~~~~~~OOM~.:;ı~ s. Ferit eczacıbaşı Mı.kroskop go··stPrİr ki 
ı; ]j ·ık ·ı ·k ~ ~ • d b'' "k b' L• '"h t k ~ l l l ~ r.2 Bütün Türkiyemız e uyu ır mevtiı ve şo re azanan 

~ ~ her yerden seve seve aranılan İzmir kokuları hiç şüphesiz 

.. . . • 1 S. Ferit eczacı başı 
Biçki yurdu muessısı ~ti kolonya ve esansıarıdır. -~----~-

Zehra H san t~ ~ Bahar, ~ltmdamlası, Dal· 
l' m ~ ya, Yasemın, Ful, Muhab-

1 )• tlebe kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ~a- ~ ~ betçiçeği, Unutmabeni, 
~i 11 ~ta bir senede çiçek yalı boya fosfor kabartma bıç- ~ ~ Senin için, Manulya. 
•tt~~kiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname ~ ~ ~ni çıkan kokular 

ta it..: r. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders· ~ r'' N · Nuvar Revdor 
'§ ·• er~ k . . . ~ , 4 ergız , ~ lit 6osterilir. Altı ayda mükemmel ma astar yehştırı- ~ ~ F "t 
~ · l\l h d .ıı& ,, .,. erı . ~ •t I lı tacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yur un ~ ~ ----~-

dt: Ytainde en müşkH pesentleri memnun edebilecek ~ ~ Yakı~da. çıkacak,.. kokular 
~ t tctde · · d' k" k b 1 edilir ve hazır karyola ~ ~ Krep1or1et, Leylak Blan li •kırnı sıparış 1 iŞ a u ·~ ~ııııııııııuııuıııııııııııııuıııın•111111111111ıııınııııı11ıını11 
~·hltd arı satılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman ~~ ~ bu ince ve yüksek eser- « PERFA PUNKTUELL » 
~~~ lllüracaat edebilirler. r• ~~ ler tabii çiçeklerden istihsal Go-zıu-k camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 

GÖZLERİN 1\1UHAFAZASI ANC1\K 

~"'~ , ~~ l";~~~~~~:qr~~~~-f~~:sl~ ~ ~-z y ~~~~~~~c'°",..~~.; r~~~~~~.:~~~~~~11~~~ "'. ~ edilmiştir. Benzer ve ya- gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralb 
llSQf Riza Sıhhat ve cglence ~ kın isimlere aldanmayınız. Meserret oteli altmda Nafız Göz gördi\ren saat ve gözlilk 
O yok pahasına r+1 s. Ferit evinde bulursunuz. 

!:sı . kulu Çeşme pl8j ve f:) isim ve etil<etine dikkat. _Z_e_n_g-İn--K-i_ş_e----=s~ir~in-c-:-i -=s-ın-=ıf-:M:":'u~t-:ah:-a-ss-ıs-
'1 {J Darülirfan [+] UMUM DEPOSU D D • AJ• 

~İt h:lt~etiınizin en eski ılıcaların da [•l Hu·· ku" met sırası Şifa eczanesi İzmir Fuarı münasebetiyle r. emır 1 
\~ ~11 Usı okuludur. Ana ve Sergi münasebetile [ 95 ın Tayyare piyagosnun beşinci KAMÇI oGLU 1•~1 4

1

nıları havidir. Ana ,,yalaklı. de .. ni.z. k_ena. rınd:ı ~*~-'****~* i:lc~~~'*~.*:SC)t='t~ ~ , keşidesine müşterilerine pi-
ıcl, ' , 6 yaşındaki ço· ara ına uyu ur ıya aı e t( ,

1 ~· S K b b k T k l i yangonun ikramiyelerinden, 
~~ 'Yttı· kabul eder. Okul, oteli ,, ] rekla.m yapmak ~e ~ D O K T O R amortisinden maada ayrıca 
"-)•t 111 

llsuUerle ocukları b~tün T~rkıye Çeşmemn .* ikramiyeler, amortiler veri· 
~-. ' "e 0 t k çı h . cıhanda eş• buıunmıyan ılıca ~. A emal yor. 

Cilt ve Tenasül hasta
lıkları ve elektrik 

~ l r a o u ta Si· k '" onay F d (34) ı 
f:' qltır]a ve plajlarını tammak ma - tc • uar a numara ı pav· İzmir - Birinci beyler so-

ı~,'~ttaıtca rdilı' . k k sadile denize ve caddeye tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın tl. yona, İzmirde Kemeraltında kagv ı Elhamra Sineması 
tedavisi 

li ti •ınıf ıl ısmın nazır ve elektirikle tenvir tC h I ki .. h "& hükumet caddesinde karakol 
~ tr 'k~ndan başlar. edilmiş temiz odalarınm ban· t( asta l ar n1ute assısı yamada (49) numarada Zen- arkasında No. : 55 
~~dın- ~ \!: ~sma öğrenci yosu ile beraber kar) ola +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· gin kişesine m uacaat. Telefon : 3479 

'-•b h Ylul tarihinden ücreti Eylül ayı müddetince da 30 sayılı ev ve mueyenehanesinde sabah saat 8 den )Go , • • -·- k. . hh t 
~ ~~t•c aşlanacaktar. yarım liraya indirilm;ştir. tC akşam saat 6 ya kad:ır hastalnrııu kabuJ eder. )fı Neş en1zı, hayatınızın zev tnı. Si a ınızın 11

k"td._:~ zn~anları: saat .. Ted:wi veyahud eğlence +cB Müracaat eden hastalara ynpılm~s.ı lazımge!eıı sair ~ daimi surette korunmasını temin edecek ancak 
tıt~u· nyedıye kadardır. ıçın bu fır.satın kaçırılma- tablilfit ve mikro!kopik muaycnelerı ıfe veremli hasta- " . d e·ıı 1 

·~desi, No. 76, masını bildiririo o !ara yapılmasına cevaz görülen Pnomotonks muayene- ı+ Yüksel, !Kaba avı ve 1 ur 
el fon: 2914 M D RYET sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t k J d 

+c * ra ı arı ır. 
~~~~ ,,:~~,,:~~~~~ ~ :w::w:>+ aEal81~~~~r!4saus~mme12ERB 

Doktor ~ TAYYARE sineması TE\~~?N 

M. Şevkl. Uğur ~ İzmir fuara ve 9 Eyliil kurtuluş bayramı şerefine 

])ahili hastalıklar n1ütehassısı 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarım 

her sabah saat d .... 'rnza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
varl karşısında 36 numaralı muaye~cbanesinda. 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
kalb hutalıkları, mid~, barsak ve böbrek hastahkları J 

~ mevsimin en kuvvetli programı 

~ AŞK VE TAHT a 
~ Pierro Richard Villm ile Nata!is Pnley tarafından 1 
~ temsil edilmiş olan btiyük bir aşk ve ihtıras romanı a 

1 

~A M 1 Dünyada mev- a 
~ yrıca : aymun ar cu~ her cins 1 
~ maymunun yaşayış tarzı ve tür1ü maskaralıkları E FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 
~ Seans saatleri: Hergün 15 · 17 - ~~ • 21,15. Cumar- ı 
B tesi ve pazar günleri 13 te ılave seans 
sama~m~BBEE~ BBBll 
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Bir çocuk oto-
mobil altında 

can verdi! 
Dün Eşrefpaşada Torbalı

dan gelmekte olan şoför 
Rifatın idaresinde bulunan 
10 numaralı otomobil :Katib
oğJu caddesinde 5 yaşında 
Hasan adında bir çocuğu 
çiğnemiş ve derhal olmüştür. 
Çocuğun başı otomobilin te
kerlekleri altında ezilerek 
parçalanmıştır. 

Şoför yakalanmış, fakat 
çocuğun birdenbire otomo
bilin önünden geçmek iste-
diği anlaşılmış, ve şoför ke
falete rabten serbest bıra
kılmıştır. 

Çocuk arını 
öldüren ana 
- Baş tarafı 1 incide -

Diğer taraftan Madnm 
GareJle şüphelerini izale et
mek şoyJe dursun bilakis 
gittikçe sinirleniyor, kocası
nın arkasına adam koyuyor, 
günün gayrı muayyen saat
lerinde çaJıştığı yerde bas
kmJar veriyor. 

Kadm mutfağa gidiyor, 
e!ioe ·et srı. tırını geçiriyor. 
Ve hiç bir şeyden haberi 
olmıyan zavallı kocasının ka· 
fasma biı denbıre indiriyor. 
Adamcağız nefes bile ala
madan boluk bir hırıltı çı-
kararak ruhunu teslim edi
yor. 

İçerdeki en büyük çocuk 
uyanıyor, ağlamaya başlıyor, 
çılgın ana, bir kahkaha atı
yor: 

- Onun evladısın.... Sen 
de gebereceksin! ve çocuğun 
üzerine koşuyor, ancak do
kuz yaşında olan yavru bü
yük bir korku ile l(aryolanın 
üzerinde sıçrarken öbür ço-
cuklcr da uyanıyorlar. 

Kendisini adamakılh kay
beden anne, elindeki satırı 
önüne gelen yere vuruyor, 
evvela beş yaşındaki yavru
nun lcafaııını parçalıyor, son
ra ortancanın canını kıyıyor, 
ve nihayet kardeşlerinin bu 
feci akibetini görerek kor
kudan bayılan üçüncü ve en 
büaük yavruyu boğuyor. 

Bu gürültü ÜLerine apart
manın alt katında oturanlar 
yukarı fırlıyorlar, kadını acı 

acı kahkahalar ataıken gö· 
rüyorJar, elindeki satırı tes
lim ediyor: 

- Neye geldiniz? Ben 
diğer üç çocuğu da öldüre
cektim, diyor. 

Hep o alçak babanın ev-
latları değiller mi kahrolsun
lar ... 

Sonra hüngür hüngür ağ
lıyor. 

Kadının çıldırdığı tahmin 
edilmekted r. 

l)amla danıJa O'Ö} o]ur ö 

l~asaı rufun bir 
. 

nunıunesı 

Orta halli bir ailenin ayda 
yüz lira tuhafiye eşyası aldı
ğını düşünelim daıma ucuz
luk sergisind~ n alırsa asgari 
yüzde yirmi ucuz alır bir 
ayda yirmi bir yılda 240 on 
yılda 2400 elli yılda 12000 
lira tasarruf yapmış olur 
iıte ucu~ alış farkının mah
sülü muanam bir servet. 

(Halk111 Sut J 

Taş taş üstüne kalmadı 
şehir baştan başa iniyor 

---· ----------.... ..00 .... ••-------------•• 

Morfinle 
Çıldıran 
Adam 

Yazan: KARANTINALI 

-9-

s !yltl ,,-

Olü mıktarı yüzbine yaklaştı, dumdum 
kurşunu ve zehirli gaz kullanılıyor 

rına iltiça etmişlerdir. 
Roma 4 · On .. bin tonluk 

lstanbuJ 5 (Özel) - lspan- altında.. Sarayda bin kadar 
ya barbı çok kanlı bir şekil asi vardır. asiler vardır. Asi-

Babam şimşek çakan eözlerile 
Margariti süzdü aramızda . 

Pola adlı ltalyan kruvazörü 
Barselena hareket etmiştir. 

almı~tır, yeniden tesbit edi · ter teslim olmamakta sonun·a 
len rakamlara göre bu harb kadar mukavemet etmekte-

boğuşma başladı 
Babam içeriye girdi .• Kız- di .. Babam r~imşek 

te her iki tarafın verdiği dirler. 
ölü miktarı yüz bin rakamına Paris 4 General MoJa 

Par· s 4 - Barselonda öl
dürülen ltaJyan işçisi hakkın
da alınan malumata göre; 

bu cinayetin saiki işçinin 

üzerinde dini mahiyette bir 
takım resimler bulunmasıdır. 

ğın olduğu belli idi. Güzleri gözleri!.: Margariti 

yaklaşmaktadır. Bu tüyler kıtaah bu sabah İrunu işgal 
yerinden fırlamıştı. Bununla aşayıya süzdü. ıss: 

beraber hiddetini sağlamağa Ninayet birdenbire çof~ell 
örpertici rakamdan başka etmişlerdir. Kısa bir piyade 
zehirli gaz ve dumdum kur
şunu kullıınılması harbteki 
dehşet ve vahşiyeti bir kat 

ve mitralyöz çarpışmasından 
sonra şehrin müdafileri Fran
sız toprağına sığınmışlardır. 

çahştı~ıda beJI~ i.dı. Be? şaş- Baba ... DedİJJl·· ~:o bO" 
kın bır halde ıdım. Elımden ne istiyorsun.. Gençlı 
geldiğ; kadar tabii görün- ihtiyarlar affeder ... 

~ 1 d B b ba b•
1111 

daha artırmaktadır. İtalyan gazeteleri bu sabah 
bu haberi büyük manşetlerle 
neşrederek İtalyanın tehJü
kede olan tebaalarımn hima· 
yesi için hpanyol sularındaki 
deniz kuvvetlerini arttırmağa 
karar verdiğini yazıyorlar. 

mege ça ışıyor um.. a am Benim bu sözle İlll 

Dünkü lrun muharebesi müteessir bir sesle : 
- Oğlum.. Annen kardeş

lerin hepsi merak içinde ... 
Merak edecek bir şey 

çok ka.nlı olmuştur. Ölü mik
darı pek çoktur. Şehir baş
tan beşa yanmaktadır. Daş 

daş üsttünde kalmamıştır. 

Hendeye 4 - lrun şehri 

ateşler içinde yaniyor. Asiler 
şehri ev ev zaptetmek mec
burıyelinde kalmışlardır. Mü~ 
tearizlere karşı koyanlardan 
5 bin kişi Fransız toprakla-

ı yok .. 

Alkayar sarası muhasara 

ltalya l ·panyayı şiddetle 
protesto etti 

Roma 4 - Altı çocuk babası olan bir lsalyanın Barselonda kurşuna dizilmesi burada 
büyük bir heyel'an doğurmu~tur. Şimdiye kadar İspanyada öldürülen İtalyanların mıktarı 
altıyı bulmuştur. Barselondaki İtalyan konsolosu şiddetli bir protestoda bulun.nuştur. 

-------~ __ .. ------------

Almanya eski müstemle-
1 

kelerini açıkça istiyor 

Nasıl yok ... 
- Sıhhattayım 

SUDUZ ya ... 
görüyor-

- Biz meraktan çatlıyor

duk .. Her halde seni ölüm 
döşeğinde bulacağımııı zan
nediyorduk.. insan hiç 
olmazsa beş dakika evine 
uğramaz mı ? Seni evinden 
bukadar uzaklaştıran, ananı, 
babanı kardeşlerini unutturan 
sebeb ne? 

Ben somutttum.. Babam 
bu son cümleyi söylerken 
kızmış ve kinli gözleri 'e Mar
garite bakıyordıı. Hiç cevap 
vermemeği daha makul bul
dum. Babam sesını daha 
yükseltı. 

Berlin 4 (A.A) - Bavyeradaki Rayş valsi Genral Fon Ep Almanyanın Versay muahe- - Anlamıyorum.. Oğlum 
desile elinden kaybettiği eski müstemlekelerini istemekte olduğunu yazmaktadır. General, biz de huvardahk yaptık .. 
Hitlercilerin müstemlekat bürösu şefi ve Alman müstemlekat birliği reisidir. General, Al-

1 
Biz de rakı içtik, karı oy· 

manyanın bugünkü nüfusuna kifayet etmiyecek kadar oir toprağı bulunduğunu, ibtidai nattık, aşık olduk.. Olduk 
maddelere muhtaç olduğunu, Almanyanın ikinci derecede b:r devlet halinde kaldığını ileri amma evimizi,wanamızı baba-
sürerek müstemleke istemek işinde ısrar etmektedir. mızı unutmadık. Senin huvar-

ooocooooooooooooooooooococoooooooooooooo OOCOODC>C<J:>CiC:X<JX<>OOOOO>OCIOCOOOO~JOCK>Cl~00004~>0CaotllOOOOCOO dalık değil kepazelik. .. Şöyle 

.Rus - Japon vaziyeti nazik! Operet 1 
bana kara sevdaya mı du-

ıstnnbu1 4 - Uzak şerkta vaziyet nezaket kesbetmiştir. -Baştarafı ı incide- tuldn .. 
Resmi Sovyet makamları Mançuko' da fena muamelelerle 
muuz kalmaktadır. Rus .. Japon münasebatı, gittikçe ger
ginleşmektedir. 

İn1riliz kralı 
- Baştarafı 1 incide -

büyük misafir Topkapı sara
yını ziyaret etmişlerdir. Ak
şam bütün gemilerin de işti

rakile yapılan muhteşem 

fencralayını kral gemiden 
seyretmişlerdir. Gece Cumur 

reisimizle büyük mi~afirimiz 

Tak~ım bahçesini şereflen
dirmişler Balkan festivali 
oyunlarında hazır bulunmuş· 

larCır. Kral geç vakin yata 
dönmüşlerdir. 

Paris 4 - Fransız siyasi 
mehafili Atatürk-Sekizinci 
Edvard mülakatına çok bü· 
yük bir ehemmiyet veriyor. 
Buıada hakim olan kanaata 
göre, sulhun direklerinden 
biri haline gelen Türkiye; 
lngilterenin sulh mesaisine 
yardım etmeği bir vazife 
telakki ediyor. 

Londra 4 (A.A) - Sela· 
hiyettar mahafilde alınan 
malümata göre, kral seki
zinci Edvard iki üç gün de 
Viyanada kaldıktan sonra 
14 veya 15 eylCıJde lngilte-

Sirk 
Fuar içi· Macnristandan 

gelecek olan vahşi hayvanlar 
Sirkı dün şehrimize gelmiş

tir. Sirk bugün yarın faaliye
te başlayacaktır. 

reye dönecektir. 

Paris 4 - İngiliz kralı 
bugün lstanbula geldi. Bul
gar kralı da ayni günde 
Yugoslavya payitahtını ziya
ret etti. Ufukta bir İngiliz -
Türk antantı teressüm eder
ken Bulgaristan ve Yugos
lavya arasında bir mukare
netin başladığı duyuluyor. 
Şayam dikkattır ki bu 

dört memleketten ikisi 1914 
de ittifak ve diğer ikisi iti
laf zümresinde bulunuyorlar
dı. O gündenberi dip!omasi 
çok iş görmüştür. En kkklü 
sanılan geçimsizlik [sebeblc
ıini ortad11n kaldırmıştır. 

Siyasi mahaf ıl bu görüme
lere büyük alaka göstermek
te olup F ransanın Jstanbul 
ve Belgrad mülakatlarına 
yabancı kalmaması lüzumuna 
kanidirler. 

Bütün operetin en ağır yükü
nü üstünde taşıyan bu kıy~ l 
metli artistler halkı çılğın bir 1 
neş'e içinde yaşattılar. Bch- I 
zeat, Mahmud, Muammer, 
Şaziye ve diğer artistlerde 
çok alkışlanmışlardır. 

....... --.-ııur., __ _ 

Fuardd 
kalabalık 

3 Eyliıl gecesi saat ıkiye 
kadar fuarı ziyaret edenleriıı 
sayısı 26,661 dir, Civar vi
layet ve kazalarla iç vilayet
lerimizden foarı görmek ü
zere lzmire gelenler pek 
çoktur. 

Ofis Reisi 
Ofis reisi Meçdet Alkın 

üzüm vaziyetini tetkik için 
dün Kemalpaşaya gitmiştir. 

Cellad gölü 
Torbalıda Cellad gölünün 

kurutma faaliyeti iler. emiş, 

denizden Cellad gölüne 
kadar ince bir kanal açarak 
göl sularını denize akıtılma
ğa başlamıştır. 

Küçük Menderesin bu kış 
taşmaması için tertibat alın
maktadır. 

- Neye susuyorsu.. Şu 
suratına bak .. Maymuna dön
müşsün .. Avurtlarm çökmüş, 
gözlerinin etrafı simsiyah 
bir kemik kalmışsın ren
gin bal mumuna dö müş .• 
Seuinki hovardalık değil 
çılgınlik .. Delilik .. Şu odaya 
bak .. Meyhane gibi kokuyor. 
Sabah sabah rakı mı ıçtin .. 

- Söylesne 
son . f şte ağzın 
kuyor .. 

ne sakhyor
Jeş gibi ko-

Benim sus,...am ve hiçbir 
şey söylememem babamı da
ha ziyade faı.la kızıştırıyor

du.. Morfinle rakı başıma 
vurmuştu.. Kafam dönüyor
du .. Ayakta duramıyacak bir 
hale geldim.. Babamın kar
ş.ısında yere düşmektense, 

oradaki bir sandalyaye otu
ru verdim .. 

Babbam tekrar gürledi: 
- Bak ayakta duracak 

halin kalmamış... Oğlum bu 
işin dibini bulamazsın .. Ve
rem olub, kan kusarak ölüb 

gidersin .. 
Margarit biraz cilve yapıp 

babamın kızğınlığını gider· 
meğe çalışıyor.. Ona otur
ması için bir koltuk göster-

çileden çıkarmıştı : 90 
H d. d"" o"'nüaıe··· - ay ı uş . 

ksUJ.o 
evi derhal ter\\ edece 

- İmkanı yok. 
Benim bu kat'i 

karşısında babam 
vurulmuşa döndü. 
yerde sendeledi: fe 

D A ru e .. - .. ou de 
- 1.. uş o ume · d't 

· tak 1 

gideceksin.. Aksı d dece· 
seni evlatlıktan red e 

ğim. ıesi· 
Her halde s~rb.oşlu:af•d~ 

rile olacak elım• gibi 
"adam sende!...,. der biiYO~ 
şöyle bir sa!ladım .. v~ e·· 
bir kahkaha sahverdu~· tedİ· 
bam üzerime yürüaıek I"' jdİ· 

. ·yette 
Kudurmuş bır vaıı ,~· 

. 'd" beni a'/ ~ Halinden belh ı 1 .. eflle 
)arının altına alıp çıgo 
stiyordu. 

0
d,J· 

.. bir Sil f , 
Oradan kaplıgı . k• • 

k veule ,:ı, 
y yı bütün uv . su t•0 

ma endirmek isted~· rt••'"d' 
cietli hücumun a ettid" 

haf a:ı• .rol' 
kendimi zor aıu . dee o,- , 
Artık kafam yerı~JedeO '1~, 

t BeP de çı .. d• e mış ı .. t 0 ., 
'"s u tJ' 

mıştım. MasdPID 0

1 
yı tı•P 1 

me geçen bir tab 
8 

kaf•''" 
ğım gibi babamın 

f ı ,,, 
ır att m .. k•"' " ( .Ar . 

- ~·---- ıe' 
İzmi,..e gel~~~ 

SeJed•Y ~· 
Karşıyakanın ~. """ ·r 

't egı b' 
gazinosuna gı l1l l irİP 

k.. ıtıl 
sınlar. Çüo u dıt· 

. orası 
cennet köşesı ı 

•çtı• 
Karataş 8• 

Yurd11 ., 
tti'ıSfl 

ııuhsa r si 4' 
I\tüessese ol•" I 

. ibaret. fo-.1 
iki sm1f tan ·rk dıl' ,,. 

iki senede terı.ı 'r .,.o•~ 
veren bu k ıylJl~l~'~ diP1 ,,,.,~ 

r:ıı •~ . '' bir senede te 5irİ11'1 f''~ 
vermektedir. d"kle' · 11 • · te 1 • .,,ı ... u' 
bitirenler 

15 11'1 
- ~ 

yur,l açabilit.~:~, ete"' ısa•~· 
11
, 

tatbikat sın•,. çiçe"' fO' ~f ~ 
yatid\r. S~n ~ ft f~fe d' ' 
dersleri. sılk • k•d .ıl ~ 
yaları kub~rttıl 1,~( 
)er gösterır·· erı" Jilı 11' ~ 

Yurd her 
5 birİll -~- \ 

musabaka)ard• 1ıdi' ısa 1 ~· 
ve t• 1

'' ~ ıanmakta t)0 J k) 

almaktadır. tr•o>"'1 .-';!· 
Karadaş tf U•"O lı'd 
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