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YOksek mekteplerden çıka· 
tak gençlerin, şark illeri
lnizde mecburi olarak vazife 
•imaları hakkında bir kanun 

• ULUSAL • 
I hazırlanmaktadır. 

Bir diş doktoru Sağlık ha· 
kanhğına mOracaat ederek, 
saç çıkaracak ·r ilaç buldu· 
ğuuu bildiı·miştir. Doktorun 
keşfi incelenmektedir . ..............::::'."'-----------• lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 
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Italyan askerlerirıin sıhhi durumu 1 · .. f Sağlık bakaohğuıırı taınimi 

8astalanan İtalyan askerleri Ataturk Ondülasyon makine1eri 
Rodosa nakloliınuvor ~:ke;r!;~~~d~y"0;ı:: ne şekilde kul anılacak 

ltalyan ordusunu kıran hastalık, malaryadır. 
bütün hasta askerler geri ~·gönderiliyor 

hastalanan askerlerini biran 
evvel doğu Afrikasandan 
çekmeğe ve bu suretle 
ölümden kurtarmağa karar 
vermiştir. 

İtalyan askerlerinin en 
çok uğradıkları hastalık, 

malarya hastalığıdır. Hasta 
askerleri nakleylemek üzere 
müteaddit nakliye vapurları 

!doğu Afrikasına hareket 
etmişlerdir. 

lstanbuJ 11 ( Özel ) -
ltalya hükumeti, doğu Afri-

lstanbul 11 ( Hususi) -
Cumurbaşkanımız Kamil 
Atatürk yarın [bugün] An
karaya gideceklerdir. 

Cumurbaşkanımıza, doğu 
illerimizdeki gezisinden av
det eden başbakan ismet 
lnönü ve burada bulunan 
bakanlar refakat edecek-

Dikkatsizlik vesair şekilde müşteri
lere gelecek zararlardan bu cihaz

ları' kullananlar mes'uldürler 
Permanan 

metodile on
dülasyon ya-

lerdir. pılırken, bazl 4 

\.. __________ _) kimselerin saç· 

Arsıuluslal 

PrP11s Di'igal 
istanbul, 11 ( Hususi ) -

Avrupa gezisine çıkmış olan 
ingiliz veliahtı Prens Dögal; 
Sofya ve Atinaya gidecek, 
oradan da Istanbula gele-
cektir. 

bazı müstesna selihiyetler 
vermiştir. Yeni Baıbakanıo 
bu selihiyetlere dayanarak 
bazı mühim siyasal kanunlar 
çıkarması bekleniyor. Yalnız 
Belgrad gazetelerine göre 
eski Sırp fırkasından demok
rat ve çiftçi fırkaları ara· 
ıında birletme için mllza· 
kereler yapdmaktacbr. 

larının dökül-

12 bin lira 

17383 
10 bin Liı·a 

20114 
3 bin Lira 
3698 14095 18983 

Numaralar biner lira 

kazandılar. 

Beşer yüz Ji ra 
kazananlar 

273 884 3328 8368 
1144) 14086 14544 15754 
25200 25920 28581 29549 
29641 
Y Gz ellişer lira kazananlar: 

186 677 1109 1180 
2858 4153 4347 5763 
5765 6392 6555 6752 
7000 7488 8759 10153 

10553 10899 12618 15264 

Romanya 
Ulusal

1
mndafaa 

ile meşgul 

-3 BKral!K arol -- .. Istanbul 11 (Ozel) - Ro· 
manya hükümeti, ulusal mil· 
dafaa için mühim tahsisat 
ayırmışbr. Uisal mildafaa 
programı, bizzat kral Karol 
tarafıadan tetkik olunmak
tadır. 
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- Size aşağıda hikaye 

ettikleri meşhur papağan, 

yani (Kaptan) 
dedi. Norma, bir kaç sa

niyeden sonra kRpıyı çaldı. 
iki ağız birden: 

Kim o! 
Diye seslendi.. Madam 

Honhard ve (Kaplan)!.. 
içeriden gelen seslerden, 

hangisinin madamın ve han· 
gisinin papağanın olduğunu 

tefrik etmek, Donti için 
güçtü!.. 

da, güzel kız matmazel 
N ormanın odası ve yanında 
da kadanlara mahsus banyo 
dairesi vardı. Sol taraftaki 
odalar cepheye ve sağdaki
ler de- bahçeye nazırdı. Her 
taraf sükunet içindeydi. Ya
lınız bir yazı makinesinin 
gürültüsü işitiliyordu. 

Donti, Bert Maknosun otur· 
duğu odanın kapısına doğru 
ilerledi ve yavaşça kapıyı 

çaldı. lçerden, hiddetli bir 
ses duyuldu ; 

- Kim ol .. Madmazel Norma cevap 
verdi : - Donti, mösyö Maknus 

size birşey söylemek istiyo
- Benim madam Honhard, 

ben, Norma 1. 
İçerde, yavaş yavaş ve 

müşkiJatla yerinden kalkma
ğa çalışan iri bir vücudun 
iniltileri duyuluyor<lu. 

Norma, bu esnada yanmda 
duran mösyö Donti'nin ku
lağına fısıldayordu : 

- Zavallı kadının ihtiyar
lığı çok fena, k~ndisinin, 
günün birinde parası için 
öldürüleceğini tahmin ettiği 
için kapısını içerden kilitli
yor ve kim olduğunu iyice 
anlamadan kimseye açmıyor. 

Madam Honhard, iki değ· 
neğe dayanarak ve mırılda
narak aheste aheste kapıya 

doğru geliyordu. Birkaç sa
niye sonra kapı açıldı. Nor
ma ve mösyö Donti, ikisi 

beraber odaya girdiler .... 

Mösyö Don ti odadan çı· , 

karken saat on bire çeyrek 

vardı. Kapının dışında biraz 

durdu ve mütecessis nazar· 

larla etrafı süzdükten sonra 

kilidin içinde birkaç defa dö-

rum .. 

Söğütlü 
Mekteh gemisi 
Limanımıza geldi 

(Söğütlü) mekteb gemisi 
evvelki gün akşam üzeri 
şehrimize gelmiş ve limana 
girerek ·Pasaportun yanına 
demirlemiştir. Söğütlü mek
teb gemisinde süvari Ha
sandır. G~mide on üç talebe 
vardır. Söğütlü yatı bura
dan Çeşme ve Kuşadasına 
gidecek dönüşte tekrar lima· 
nımıza uğny:ır:ık bmar\an 
lstanbula geçecektir. 

c~ııazeler 
Italya'ya getiriliyor 

nen anahtarın tıkırdadığını deriyeye 2etirilmiştir. 
duydu. Kendi kendine : --11111!11!1111!~~~·•111!!!!!1-•• 

Istanbul 11 (Özel) - Bir 
uçak kazası neticesinde ölen 
ltalya mesaı bakanı Sinyor 
Raıza ile arkadaşlarının ce· 
nazeleri, ltalyaya götürül
mek üzere Kahireden lsken· 

- Hiç şüphe yok ki tu- 1 D O K T O R 
haf bir kadın, fakat dedik- Ali Agib 
leri gibi deli değil her halde.. Çocuk Hastalıklar1 

Mösyö Dotinio, koridorda Mütehassısı 
yapacak daha bir çok işleri '"'inci Beyler Sokağı N. 68 

TelPfon 3452 
vardı. Madam Honbard, ••--ıiiıııl------• 
sağ, sol ve karşıdaki oda· ~atı lık motör 
Jarda kimlerin oturduğunu 

ve odaların bir-birile olan 

iltisak noktalar1nı, kendi 

odasına nereden girilebile

ceğini kendisine iyice ve 

gizlice tarif etmişti. Tenha

lıktan bilistifade bunları 

tetkik etmek lazımdı. Ma
damın oturduğu odada üçün
cü katın tam ortasında idi. 
Koridora bakan penceresini 
iyice gözden geçirdi. Kora
nın yattığı oda.Madam Hon· 
hardın solunda idi. Sağ 

taraftaki odada, Mösyö 
Hanri Davund oturuyordu 
Bu odanm, avluya bakan 
bir penceresi vardı. Bu Oda 
da, bir hafta evvel Ayımil 
Sevie oturuyordu. Hu kiracı, 
artık pansiyondan ayrılmış 
bulunuyordu. Karşıki cep
hede, (Bert Maknus) un ve 
Gollerin odaları vardı. Bu 
odaların sol kenarmda 
erkeklere mahsus banyo ve 
sağında da Madam Sarp'Ja 
kocası Lorens'in k"alclıkları 
oda; bu odanın yanı başın-

12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
.,,otör satılıktır. Taliplerin 

arehanemize müracaatları 
·!an olunur. 

Ulusal 

Birlik 
Gnodelik ııiyııııııl gazete 

~ahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
llc1.1ndi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 
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Tuna paktı 
Avrupayı işgal eden 

mes'ele hudur 
Bugün Avrupayı en çok 

İşgal eden meselelerden biri 
de bilindiği gibi, Orta Av· 
rupada ve Tuna havzasında 
banşın temellendirilmesi di· 
leğini güden Tuna paktı 

meselesidir. Daha doğrusu 
bu gün Orta Avrupada ve 
Tuna havzasında kurulmuş 
bulunan durumun ve bilhassa 
hudutlar durumunun, alaka· 
dar devletler arasında bir 
pakt imzalanması suretile 
kuvvetlendirilmesi istenmek
tedir. 

Tuna paktı meselesi ol
dukça eski bir fikirdir. Vak· 
tile küçük anlaşmanın Avus· 
turya ve Macaristanın gir· 
mesi suretile genişletilmesi 
ve böylece Tuna havzasında 
kurulu bulunan düzenin bir 
kerre daha kuvvetlendiril· 
mesi düşünülmüş idi. 

Tuna paktı yapılması fikri 
bundan sonra Avusturya 
Başbakanı Bay DoUfüss'ün 
öldürülmesile Avusturya is
tiklali m~selesinin ortaya 
çıkmasından sonra yeniden 
dikkat nazarına alınmağa 
başlanmış ve son olarak da 
evvela Romada Bay Laval 
ile Bay Mussolin• arasında, 
ondan sonra Londrada Flan
den-Laval ve Eden arasında 
ve en nih2yet Streza'da ln
giltere- Fransa - ltalya kon
feransında üç büyük devlet 
Tuna havzası durumunu ve 
Avusturya istiklalini temel
lendirmek hususundaki ka
rarlarını yenilemişlerdir. Bu 
işte doğrudan doğruya ali
kadaı olan devletler küçük 
anlaşma, Avusturya ve Ma· 
caristandır. Bu devletlerden 
küçük anlaşma devletleri yıl 
başında Lyubliyana'da yap
tıkları konferansta, Avusturya 
ve Macaristan dahi V enedik 
toplantısında Tuna paktı ya
P.ılmasına taraftar oldukla· 
rını prensip itibarile beyan 
ve ilin eylemişlerdir. Yalınız 
Tuna havzası ve Orta Av· 
rupa durumu ve işlerile doğ· 
rudan doğruya alakadar bu· 
lunan Almanya, bu paktın 
yapılmasına pek te istekli 
görünmemiştir. 

Bu bakımdan yapılan ko· 
nuşmalar sonunda sekiz dev· 
let yani, Fransa, lngiltere, 
ltalya, Romanya, Çekoslo· 
vakya, Avusturya, Macaris· 
tan arasmda Avusturya istik
lalinin hürmet ve karşılıklı 

olarak birbirlerinin iç işle
rine karışmamak temeli üze
rinde anlaşma yapılması dü-
şünülmektedir . 

Habeşistan mes'elesinin 
ortaya çıkması yüzünden 
ikinci derecede kalan Tuna 
paktı mes'elesi, Avusturyada 
Habsburg ailesine aid em
valin geri verilmesi ve do· 
layısile Habsburg ailesinin 
Avustuıyada iadei saltanat 
etmesi ihtimalinin ortaya 
çıkması üzerine tekrar gü
nün, mes'elesi halini almıştır. 

İngiliz Reuter ve Fransız 
Radio ajansları, Tuna paktı 
mes' elesin in orta.ya atıldığı 
haberini teyit etmektedirler. 
Bununla beraber, bu mes'e· 
lenin ortaya atılmasını icap 
ettiren Habsburglar mes'e· 
lesi Avusturyada bile aksü
Jamelde bulunmaktan hali 
kalmamıştır. Habsburglara en 
hararetle taraftar olan kıt'a· 

• 

l~L~H~ 
EY YUBi.~~·' 

12 Ağustos - 1935 .. Ya.tan: M· A 
Tefrika No •• 125 

Harp şiddetle devam ediyordu. IngiJiz kralı, Salabed· 
dini Eyyubinin çadırını zaptetmişti 

d ııı' takdirde soluğu deniz e insan gövdeleri, hayvan 
iaşeleri gibi yuvarlanıyor, 
iniltiler kulakları dolduruyor, 
küfürler göklere çıkıyor, her 
iki tarafın üstüne, başına 
kanlar sıçrıyordu .• 
Öğleye doğru vaziyet şöyle 

bir şekil aJdı: 

Eyyubi sol cenahı sökül
mekte, merkez muvemette, 
sağ cenah düşmanı kaçırt
makla •. 

Bu aralık sol cenahtan bir 
süvari geldi, Hükümdarın 

karşısına çıktı : 

- Kumandanımız diyor
lar ki: biz ric'at etmiyoruz. 
Yaptığımız manevradır. Mer
kez kuvvetlerinden bir kısmı 
sol cenaha düşerek, bizi ko· 
vahyanlarm peşinden vursun, 
biz de gerisin geriye taarruza 
geçince mUkemmel bir ha
reket olur. 

Bunun üzerine Hükümdar 
homurdandı : • 

- Böyle manevralar daha 
evvelden kararlaştmhr da 
öyle tatbik edilir. Ya 
biz ortada bozulsaydık!. O 

Touın OriloO 

Bulgar tütün re
koltesi fazladır 

-· Eski tütünler tamamen satılmış bu
lunduğu için yeni ürnn para edecek 

Sofyadan haber verildiği· lilkelerine yapılan tütün 
ne göre, Bulgar Tütün re· nakliyatı için ton başına 
koltesi, geçen seneye nisbet· 1200-1800 drahmi arasında 
le yüzde otuz fazladır. Eski bir ücret alınmaktadır. Bu 
mahsul tamamen satalmış masraf Amerika için 1900-
-bulunduğu için yeni tütün· 2400 drabmidirl 
lerin iyi fiatlarla sürüleceği Yunaniıtanda sigorta üc-
limidi kuvvetlidir. retleri genel olarak kilo 

Bulgaristanda bir dönü- başma 5 drehmiyi geçme-
mün ekim masrafı ova ara· mektedir. 
zide 550, yaka arazide ise Bulgaristanda Avrupaya 
810 levadır. Bu ülkede ova tütün sevkiyatı trenle yapı
araziye ekilen tütünlerin lacaktır. Nakliye ücreti ton 
kilosu ekicilere 7-8, yaka başına 1400-1900 levadar.Bu 
araziye ekilen ise 14-15 le- ücret Amerika için 2200 le
vaya mal olmaktadır. Ova vadır. Bu ülkede tütün sigor
tarlalar dönümde 90-100, tası memleketimizde olduğu 
yaka tarlalar ise 50-60 kilo gibi partilerin değerleri üze· 
ürün vermektedirler. rinden yapılmaktadır. Sigor-

Nakliye masraflarına ge· ta ücreti kiloda O, 75-0,90 le· 
lince, Yunanis~an'da, Avrupa vayı gememektedir. 

---------------.-.~··-~~-... -----------
Yolu yapacağız ·Hu hale bir son 

Diye hnshntnn 
bozmuşlar 

Şemikler halkından aldı
ğımız bir şikayet mektubunda 
Hacı Hüseyinler istasyonun
d ıo Ahırkuyuya giden yo· 
lun, pek berbad bir hale ge
tirildiğinden bahsedilmekte 
ve bu husustaki kusurun, 
tahsisat mevcut olduğu hal
de ortalığı toprağa gark et
tikten sonra bu yolu halile 
bırakan ihtiyar heye'tinin 
ihmalkarlığından ileri geldiği 
yazılmaktadar. Alakadarların 
oazarıdikkatini celbederiz. 

lardan Tirol ve Voralberg, 
kıt'alarında prens Otto için 
şiddetli nümayişler yapılı· 
yordu. Avusturya hükumeti 
bu gibi nümayişlerden 
vaz geçilmesi emrini 
vermiştir. Bundan başka 

küçük andlaşınanın Fransada 
ve bundan sonra da Fran· 
sanın Avusturya hükümeti 
nezdinde yaptığı dostça ve 
fakat şiddetli teşebbüsler 
Avusturyanın Habsburglar 
mes'elesinde daha mutediline 
hareliet etmesi sonuncunu 

verilnıelidir! 
Dün akşam bir arkad~şı· 

mız saat 20 de Basmahane 

istasyonunun içinde bulunan 
otomotik telefon şirketine 

aid köşkten bir yere tele
fone, etmiş ve ses geli'nce 

konuşabilmek için kasaya 
beş kuruş atmıştır. Fakat 

beş kuruş içeri gittiği halde 
bir türlü konuşmak kabil 
olamamıştır. 

Otomatik telefon şirketi
nin bütün köşkleri bu du

rumdadır. Kaç defa yazdık, 
söyledik. Gine eski tas, eski 
hamam. 

Bu hale bir son veril
melidirl 

vermiştir . 
Muhtelif Avrupa merkezle· 

rinden alınan haberlere ba-

kılırsa Tuna paktı meselesi 
Ağustos ayının ortalarında 

yapılması beklenen bir kon· 
feransta konuşulacaktır. Fa· 

kat, Almanyanın bu mesele 
karşısında alacağı vaziyet 
henüz kestirilememektedir. 

alacaklardı?. kete 
Ve bundan sonra hare f' 

geçti. Buradaki sn~ri k:
0
1 

vetlerden bir kısın• ktı~ 
cenaba doğru silıatle 8 e' 

Salaheddin Eyyubi de h•'e~ 
katı iyice idare edebilo>dİ·· 
için o tarafa doğru il~r~t bff 

Biraz sonra muvaffak•~ d0f 
göstermişti. Bu cihetteki • oı 
man kuvveti neye uğradı~!• 

S - • anlayamamıştı. aga, l fıt 

kaçışıyordu. Müthiş r :it' 
veriyordu. Nihayet b• ~ 

k·ııoe,
tepelerine doğru çe 1 

başladı. . .
0

,e 
Salibeddin başını çevırı 

sap-sarı kesildi: deııi 
Bu defa da merket 

kuvvetler kaçışıyordu. ;. 
Yanında yedi ati~ \'~:,. 

Bir rüzgar gibi deoııef 1ı•t 
ru inmeğe başladı. •dj~ 
. . t . t' OrdUııı 
ış ış en geçmış ı. deli' 
basılmıştı. Hatta Sali~e ;ır 
Eyyubinin çadırına bıle 

0
,. 

mişlerdi. Onun Abıne.t ,,,dl 
mında genç bir neferı br•• 
ki, çadırı beklerdi. 1'• 1ı•• 
man delikanlı, ölünceye 0~ 
dar çarpışmış, düşlJJan ti•' 
ferlerinin çadıra girıııfe 1ııt 

. t' • mani olmali istemış ı. ·? 
bir kişi ne yapa \Jilirdı bif 

Buradaki kuvvetlerd~~;,· 
kısmı dağa doiru çek~relı~ 
lerdi. Fakat arslan yu utl°' 
Rişar, takipten korkııı ıoııd 
Çüokü sağ cenabı boıu jt.tİ' 

• •den I 
idi. Sol cenah ta ıyı 

ye sarsılmıştı. • bi bO 
Salaheddin Eyyu,, ~ ç•' 

defa atının başını dag jçiO' 

virdi. Asker, heyecan 

deydi : uıı o' 
- Ne duruyorsun 

çekiniyor sunuz ? 
Diye bağırdı. oıer4 
- Namusfu olan, 

1 
·o 1 

ge sı 
olanlar arkamdan k 1tı01 

Ve bunu söyfiyere bit sel 
mahmuzladı. Asker, tılıiP 
gibi çağhyarak 000 

tt• Asi•" e ı. .. a r 
Doğrudan dogruY ,,1,10• 

. R' ' D k• ., ~11· Yüreklı ışar ı ddill pı 
çıkmışlardı. Salabeb gl•oı'fı 
yubi, kılıcı bileğine :tıloııft~ 
düşman saflarına o'P 
Aslan Yürekli Rişar 
seyrediyordu:. kabr•ıss•"' 

- Bu, bır .,. 
benziyor! kabralll1 

- Bu, bir t 
benziyor! 

0 
1ııd• 

Diyordu. Taarru~ diitOl1~ 
. şiddetli olmuştu k:~d•· Y•: 
nihayet ricata baş ltıYo'~ ; 
zaptettiği yeri boŞt~ 0ef•1~ •• 

. ıe ı 1 .., Bu Rişarın ıı . o ı:P 
' . bidıse .,o 

parçalayan bır . dol • 
.. erıoe •' tu. Akşam uz . elle 

Saliheddioi Eyubı, g 
bahki yerindeydi: d•)ıi ç•· 

F k t bütün or• q•'"' a a e fı 
dırlar ve eşyalar 11 yıkılll'1 

hepsi parçalan'?.tŞ•ii. flİ' 
alınıp götürüliJJUŞt arekJİ t• 

Yalnız Aslan ~ Iıi ••":ı• 
şarın kumandas~n. •telef 
den dört bin kışı 

muştu. _ ArkaJ• ,)111 """ 



-----~---------:(U_l!!!!_B_ı_rl_lk""")_____________ 12 Ağustos~-'! 
Acun buğday rekoltesi Olivier ve şQreka- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

F h ı h _, VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı ena ava ar ug- Si Limitet vapur Der 'Zee "CERES. vapuru 7 ·~u!losta Burgas, Varvoa ve Kösteoce 

d acentası limanları için yük alacaktır. . 

a • " .. " h d & Co. "GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa y uru ll U ll U 0 Z U Cendeli Han. Birinci kor· DEUTSCHE LEVANTE LıNIE kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limao-
\T don. Tel. 2443 .. DERINDJE,, vapuru ha- Jarı için yük alacaktır. 
tenj dü d --h·~k b d • Ellerman Linyn Ltd. len liimanımızda olup An- "CERES" vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
. nya an aş a ağ ay yelJŞ· "FLAMINIAN" vapuru ay vers, Rotterdam, Hamburg Anvers, Rotterdam, Amsterdam .ve Hamburg limanları için 
lıren d • "' 1 k 1 • k 1 · S ve Bremen için ylik almak-ı ger nıem e et erın re o tesı sonunda Liverpol ve vven- yük alacaktır. 

liaval seada gelip tahliyede bulu- tadır. SVENSKA ORIENT LINIEN ... . arın yağmurlu gitme- milyon buşel buğday alına· " ALIMNIA " vapuru 9 • 
... eıı B· 1 · . nacaktır. .. NORDLAND ,, motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham· lbab ır eşık Amerıka buğday cağı bildiriJiyor. Bu rekolte ağustosta bekleniyor, Bre-
lu •ulünü kısmen bozmuş- rakamları, 1 Mayıs 1935 ta- " DRACO ,, vapuru 29 men, Hamburg ve Anversten burg, Copenhage, Dantzıg, Gdyoia, Göteburg Oslo ve 
berki Bu seneki mahsulün ribiodeki vaziyeti gösteriyor temmuzda Hull, Anvers ve yük çıkaracaktır. lskandinavya limanlar1na hareket edecektir. 
ol11ı enen mükemmeliyette 15 Temmuz 1935 te ikinci Londradan gelip tahliyede "ANGORA" vapuru 19 ağus- SERViCE MARITIM ROUMAIN 
s•Yacağı söylenmektedir. bir tahmin yapılacaktır. bulunacak ve ayni zamanda tosta bekleniyor, 22 ağus- .. ALBAJUL YA" vapuru 11 ağustosta gelip ayni günde 

,.. onbahar ekimi: Dig-er cihette hususi tah- k tosa kadar Anvers, Roter· Malta, Napoli Marsilya, ve Barselooa hareket edecektir. • \ıtçe Londra ve Hull için yü 
•er.. b s .. onbaharda44,336,000 minler, 1 Temmuz 1935 ta· dam, Hamburg ve Bremen Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki deg· işikliklerden 

" bu d alacaktır. k ı k '1,, i ay ekilmiştir. 1 rihiodeki vaziyeti, kış buğ· · için yü a aca tır. Acente mes'uliyet kabul etmez. · 
'• 

11 
1935 t 'hl" z· t Doyçe Levante Liniye SERViCE DIRECT 

'tktl · arı 1 ıraa dayı için 451,000,000 buşel Fazla tafsilit 'çin ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
iare· eta rekolte raporuna ve ilkbahar buğdayı için de " ANGORA,, vapuru 13 DANUBIEN 
tGıd, d~evm bu sahanın temmuzda Hamburg, Bre- TUNA HATTI ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
htıde 31 ı terkedilmiş oldu-

256
•000,000 buıel gösteriyor. men ve Anversten gelip tah- "TISZA" motörü 11 ağus· edilmesi rica olunur. Telefon: .. 2004 - 2005 - 2663 

'"~e ~~ hasat irin 30,497,000 Buğday yetiştiren diğer k tosta bekleniyor, Buda· ~-~ " ı .. liyede bulunaca tır. __ 
de, 8 nııttır ve bu arazi- mühim memleketlerin buğ· peşte. Bratiılava ve Viyana T • 

d Not: Vurut tarihleri ve t ~td e 431,631,000 buşe1 day rekolte tahmioleride için yük alacaktır. aze em IZ ll CUZ 
"-' ay elde edileceği tahmin atağı da gösterilmiştir: vapurlann isimleri &zerine .. A TID,, motörü 26 ağus-
lı~•ktadır. Kanada 400,000,,000 Buıel değişikliklerden mes'uliyet tosta bekleniyor, Budapeıte, • ı A 
b'-b•har ekimi: Arjantin 452,000,000 " kabul edilmez. 1 v· · · } a«; 
" •b k Bratis ava ve ıyana ıçın •tted· •r e imi 17,847,000 Hindistan 375,000,000 ,, 

ır B yük alacaktır. · u sahadan 250 Avusturalya 150,000,000 1 
Kiralık evi " TISZA " motörli s ey- • 

ilanı R f• f"h · lülde bekleniyor, Budapeıte, 
za Qstem otoğra ane ve olanlar Britislava ve Viyana için 

Her tnrlo tuvalet çeşitleri 

fotoğraf malzeme mağazası Birinci ve ikinci kordon yük alacaktır. 
8 G ı JOHNSTON VV ARREN 

foto <lnı%a Rü$tem beyin fotoğraflıane$i, lzmirde en iyi ile Karantina ve iize yah LINES L TD. 
lfta,:a/ çekmekle şllhreı bulan bir $an'at ocagıdır. En semtlerinde laakal altı odah LIVERPUL 
'-do lpe&enı olanlar dahi, bllrada ("ektirdikleri foıokraJ· kiralık bir ev aranmaktadır. "GUERNMORE ., vapuru 

Ilı 11 rrıemnun kalmışlardır. Evini kiraya vermek isteyen 
,,o,_<lnı%a Rwıem bevin, l'otoITrar malreme$İ mıan ma- 12 ağustosta bekleniyor, 
a'-..., .1 J' o· ';/ ev sahipleri ile ellerinde ki- d 
ite,. 1 da muhterem müşterilerinin ince zevklerine gllre Anvers ve Liverpul an yük 
da, ç~iı rrıalları, f oıograr makinelerini bulundurmakıa· raya verilecek evleri bulu· çıkarıp Köstence, Galaç ve 

' B..,. h · · k nan sı·msarların matbaamıza 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczaııesi 

\.. 
Başturak No: 37 

lstanbul ve (1 • zıyareı er şeyı ıspaıa afi.dir. Braila için yOk alacaktır. 
ıtnll' • Başturak caddesi, Refik bey çarşun) müracaatları. THE EXPORT STEAMSHIP Şeker Fbrikaları 1.,0rk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası )'_- il: CORPORATION 

ı .. ~. Ilı .. İr evkaf flirektörlüg"' ünden: "EXCELSIOR,, vapuru 10 
~1 Kitaplannıza Gtızel Bir ağustosta bekl~niyor, Nev· 
'• r •n birinci kordon caddesinde 482 eski 330 yeni Cilt, Habralannıza Şık york için yük alacaktır. 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

d._ ı:•h evin mutasarrıflardan idaremize icarei müeccele- SOCIETE COMMERCIALE 
Vi),11 o~çlu Lütfiye, Halide, Kevaerin Berutta ve Na cinin de Bir Albftm, Ve sair BULGARE de NA VIGATION ı!lllllllllllllllllll!lllllllUllllllll11!1lllllllllllllllllllllllllflll llllllllllllllllllllllJl lllllf! 
ttti,ti' .• oldukları polis tahkikatile tesbit edilmiş ve ad- Cilt İşleri Yaptır· A VAPEUR ı~ lzmır yuıı filensuca İJs 
•t,t 11111 

belli olmaması basebile kendilerine kanuni teb- mak isterseniz : "BULGARIA" vapuru 12 .:= := 
!~tala 'tPd~ak imkanı bulunamamıştır. Yukarıda isimleri ağustosta bekleniyor, Bur- ~r • • k A • • ı t • § 
ıti"-re Gtfıye, Halide ve Kevser ile Nacinin ilin tarihinden * YENi KAVAFLAR* gas ve Varna için yiik ala· = ur nonım Şif \.e l::_= 
f'll, e ... e1

11 ı. S gOn içinde dairemize mllracaetla borçlarını Çurşısmda 34 Numarada kt -
... e ı ca ır. = . = 

1
1
)'"ill '' llzumu, aksi takdirde icrrat ve mukataah vak- Al. R Geliı tarihleri ve vapur- = Bu mftessese, iki yoz bin lira serma) e ıle ~ 
llQ t llleınurini valdiyece tahsili hakkındaki 26 temmuz • • 1 IZ8 • • Jann isimleri lizerine mes'u teşekklll etmiş ve Di Oryental Karpet Manu·§ 

tl)..: •ribli kanunun ikinci maddesi ahkamına tevfikan işbu b d -
'- ·• 111 le Mücellithanesine uğrayınız. liye~ ~a. ul e ilmeı. - fakıPörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ ttia eıı uldeki hisselerinin satılarak istifayı matlup olu· Bınncı Kordon, telefon = .., = 

t~bliğ yerine geçmek fizere ilin olunur. 10-12-16 2512 • No. 2007 _ 2008 = fzmirdt Halkapıoardaki kumaş fabrikasını satın =: 
........ ._ __________________ iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimİİİİİİİİmı~.------11111!!~•• = almıştır. fabrika bOtOn teşkilat ve tesisat ve mfis- § 

Öksflrenler! Mut ;;;;;;; tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- § 

IKQ]liUf 

#'~~ 

· o il ıu ıı-

laka (Okamentol) - rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- § 
öksftrftk şekerle- :: - mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta- ;;;; 

·~ = niye ve çorap imal edilecektir. .Mamulatın enısa- _;;;; 
rini tecrftbe edi ~ ""-:ı...._ ~ line faikiyeti her tarafta takdir ve kaimi edilmiştir. § 
ıiz •• jılllll"""') = Bu mamulat Peşlemalcılar başında eski Orozdibuk § 

eıt$ ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- sa 
~ = rika içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu: 127 § 

Ve POrjen ~&hapın 

en OsUln bir mfls· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat ıtlrgfln 

haplarım Maruf :i!5 
ecza depolanndan 

- -:= Telgraf adresi: İzmir=.- AJsaocak ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

• .11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111 ım ii 

·-S iımer Bank.-ı 
Fabrikaları manıulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar 
1 &lrCJ~l DANKA~I 1 

ve eczanelerden 
arasınlar. il lzmir şubesinde bulursunuz ______________________ , __ __ 



12 Ağustos 93~ (Ulusal Blrlfk) 
~--~~~---·------

-
Bulgar komitecileri Makedonyanıu her tarafında yeniden faaliyete geçmiş buluıiuyorlar 

(o ____ ·ıeci er .. Drama civarında iİ Yu
~ 

a i ·· yler·ni so mağa haşla lar 
.. ~w_., ... .., 

Yunan liöylüleri, köylerini terketmeğe başlamışlard r. Yunan hiikume i 
Bulgar hükumeti nezdinde teşehbüsatta bu unmuştur. 

Jstaubul I l (Özel) - Atinadan haber veriliyor: Bul· Yunan köylilleri; Bulgar komitecilerinden kurtulmak 
gar komitecileri Yunan topraklarına saldırmoğa baş· için köylerini terkederek Dramaya iltica etmişlerdir. 
lanıışlnrdır. Sdanikten gelen son bir habere göre, Makedonya genel ilbayı, keyfiyeti Yunanistan iç 
Drama civarıodaki köylere hücum eden komiteciler, i~lcri bakanlığına bir raporla bildirmiştir. Yunan hn
ortahğı tedhişe başlamışlar ve bazı kôylerde mütcacl· kumeti, .Bulgaristan hO.kumeti nezdinde protestoda 
dit bakkal dakkanlarım gOpe • gündfiz soymuşlardır. bulunmuştur • .............. , 

r 

ihtilat var 

• z 
. Bir Haheşheyeı· 

Am;- Japonyaya gidiyor 
İ çel{• İ Y Or ID • Habeşistan, japon-yadan silah almak 

~~-------~----~-Deniz bakanı Dusmauis, Amiralla için teşehbüsatta bulunuyor 
lstanbul, 11 ( Özel ) - etmiştir. Bu heyet, Japon 

bir türlü anJaşamıyor Adis-Ababadan alınan ha- ricalile temasta bulunacak 
·· ) Y su hilafıoa donanmadan çı· berlere göre. Habeşistanm ve Habeşistanın, japonya-

lstanbul 11 (Ozel - u- en meşhur diplomatlarından 
nan donaomasmda yapılacak karılacak zabitlerin listesini Tapahirooun başkanlığı al· dan mühimmat ve silih te· 
tensikat için donanma ku- k'endisine · danışmadan ilin tında özel bir heyet Adis· darik etmesi hususunu temin 
mandanı Amiral Sakelaro- etmek istemiştir. Deniz ba- Ababadao Tokyoya hareket eyliyecektir. 
pulos ile Yunan deniz baka· ~ ......... -.-------

d b . "ht"IAf k kanı bu hususta ısrar eder- LA h Burnova nı arasın a ır ı ı a çı • 
mıştar. Deniz bakanı Dusma- e, Sakelaropulos istifasmı a ey 
nıs, Sakelaropulos'un arzu· verecektir. 

____ _..._ ......... ~----- Adalet divanı 

Fransa o 
Grevcileı·iuden ya Bizden maden kö-
kalaoanlar mah- mürü alacak 

kenıeye veriliy"r 
İstanbul, 11 (Özel) - Ber· 

linden haber veriliyor: To· 
!onda grevci ameleler tara
fından yapılan tahribat, 

şehri tanınmıyacak bir hale 
koymuştur. Caddelerdeki 
taşlar baştan başa söküldüğü 
gibi, silah dükkanlarındaki 
silahlarda yağmaya uğra· 
mıştır. 

Hükumetin aldığı tedbirler 
sayesinde grevci amelenin 
bir kısmı tekrar işlerine 
başlamışlardır. Grevcilerden 

yakalanarak tevkif edilenler, 
beş yüzü tecavüz etmektedir. 
Bunlar hemen mahkemeye 
tevdi edileceklerdir. 

•• •• •• n 
Genel m üfeıtişlik 

Ankara 11 ( Hususi ) -
Erzurum üçüncü genel mü· 

fettişliği teşkil edilmek üze· 
redir. 

Ulu~lar 
Kurumunun 88 ci top· 

Jantı ının ruznaınesi 
\ I 

Cenevre, 11 ( A . A ) -
Uluslar sosyetesi genel sek· 
r .. terliği, sosyetenin 88 nci 
toplantısınan muvakkat ruz· 

namesini neşretmiştir. Bu 
toplantada İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığma bakacak La
yeh adalet divanmın ölen 
Japon üyesi yerine bir baş· 
kasıoı seçecektir. 

lstanbul, 11 ( Özel ) 
Ekonomi heyetimizin Pariste 
yaptığı temaslar neticesinde, 
Fransızlar bizden mühim 
miktarda maden kömürü 
almağa karar vermişlerdir. 

Şükrü ((aya 
Istanbula geçti 

lstanbul 11 ( Hususi ) 
iç işleri bakanı Şükrü Kaya 
bu günkü trenle Ankaradan 
şehrimize geldi. 

ır kesif 
' Ankara 11 (Özel) - Bir 

diş doktoru sıhhiye bakan· 
lığma müracaat ederek dö
külmüş olan saçlara yeniden 
kuvvet vererek çıkaracak 

bir ilaç bulduğunu bildirmiş· 
tir. Diş doktorunun bu tek
lifi Sıhhiye bakanlığınca tet· 
kik edilmektedir 
~~~-----~--~~~ 
Balk sahasında 

Y apılao Maçlar 
Dün, Halk sahasmda gay

ri federe kulüpler arasında 
maçlar yapılmıştır. Dokuz 
Eylül Türk Yurdu ile 0-0 
berabare, Hilal - Yükselme 
2-2 berabere bitmiştir. 

Saat 18 de Dokuz Eylül 
Türk Yurdu birinci takımları 
arasında yapılan maç heye
canlı geçmiş oyunun bitmesi
ne 3 dakika kala Dokuz 
Eylül aleyhine bir penaltı 
olmuş, aralarında ihtilaf çık· 
tığından maç yarım kalmış 
ve oyuncular sahayı bıraka· 
rak gitmişlerdir. 

Azası oluyoruz 
İstanbul .11 (Hususi) -

Labeydeki adalet divanı aza
lıklarına Türk ve Japon 
mümessilleri tayin edile· 
cektir. 

Tayyare 
Piyangosu 
-Baştarafı 1 inci sahifede -

2969 3348 4848 5451 
6123 6670 7528 8344 

10830 10870 11387 12017 
13022 14621 15258 16117 
16508 18868 "20065 20425 
21621 21651 22688 23143 
24398 25130 25741 26229 
27356 27486 27607 28389 
30000 

Amorti 
On iki bin lira kazanan 

13686 ve on bin lira kaza
nan 17383 numaraların yet· 
miş beş aşağı ve yetmiş beş 
yukarılari yirmişer lira 
amorti alacaklardır. 

M. Bek 
Feıılandiya parla· 

nıentosunda 

Helsingfors 11 (A.A) -
Polonya dış bakanı M. Bek 
sabahleyin resmi göretiler 
(ziyaretler) yaptıktan sonra 
öğleyin Finlandiya egemen· 
Jiği kahramanlarının meza
rına bir çelenk koymuş ve 
öğleden sonra da parlamen· 
toya gitmiştir . 

Parlamento başkanı hoş 

geldiniz söylevine cevabında, 
bu ziyaretin yalnız iki mem· 
leket aras•nda iyi siyasal 
münasebetlerin ve ayni za
manda iki ulusu birbirine 
bağlıyan dostluğun da bir 
belegeai olduğunu ıöylemiş· 
tir. 

Manisada mağlôp 
oldu 

Manisa 11 (Özel) - Burno· 
va sporcuları bugün sabah· 
leyin otobüslerle tehrimize 
geldiler. Burada tezahüratla 
karşılandılar • 
Öğleden sonra Yıldırım 

takımı ile karşılaştılar. Maç 
çok heyecanlı geçti. Her iki 
tarafta çok güzel oynadı ve 
çok alkışlandı. Neticede Yıl· 
dırım takımı Burnovayı 2· 1 
mağlup etti. 

Sporcular akşam lzmire 
hareket ettiler . 

Yük~sek 
~lekteplerden çı· 

kanlar şarka gide
cekler 

Ankara, 11 ( Hususi ) 
Yüksek mekteplerden çıka
cak gençlerin şark vilayet· 
lerimizde mecburi olarak 
çalışmAları hakkında bir 
kanun layihası hazırlanmıştır. 

Layiha meclis toplanır 
toplanmaz müzakere ve 'ka
bul edilecektir. 

lngiliz prensi 
Bled mOkalemelerin· 

de Yunan işlerine 
karışmamış •. 

lstanbul 11 (Özel) - Yu· 
nan başbakanı Çaldaris'in, 
Yugosla vyanın Bled şehrinde 
Prens Polle yapmış olduğu 
mükilemelerde hazır bulunan 
lngiliz prensi Jorj'un, Yuna· 
nistan işlerine karışmadığı 
ve babası lngiltere kralı 
Jorj'uo, kendisine bu husus· 
ta tenbihatta bulunmadığı 
Belgrattan haber veriliyor. 

Nazilli mensu
cat fabrikası 

-Baştarafı birinci sahifede
işyar aparhmanlannın kantin 
binasının depoların ve de
miryollarının kurulması için 
üstermeler yapılmaktadır. 
Asıl fabrika binasıoa birinci 
teşrinde bu ilk planda Üster· 
meleri yapılmakta olan 
kısımların bitmesinden sonra 
başlanacaktır. 

Dün bu iş hakkında yetkili 
direktörlerin aylarımıza ver· 
diği bilgiye göre, yeni kuru· 
lacak Nazilli fabrikasımn di· 
ğer kısımları da Avrupanın 
en iyi fahrikalarmdan alına· 
caktır. Nazilli fabrikasmın 
işlemesi için lazım gelen kö· 
mü:-ü, Nazillide işletilmekte 
olan kömür ocakları vere· 
cektir. Fabrika bir yılda 18 
ile 20 milyon metre arasında 
basma çıkaracak ve bundan 
~aşka da ayrıca ufak bazı 
alacalı dokumalar yapacak· 
tır. 

İşçilere, esastn aşağı Na
zillinin yakınında kurulacak 
olan fabrikadan şehre dön
meleri kabil olacağı ıçın 

ayrıca evler yapılmasına 

lüzum kalmamıştır. İşyarJar 
için yapılmısıoa bflşlaoıla

cak 4 aparhmanııı ikisi 8 
daireli diğer ikiside 4 dai .. 
relidir. Burada 24 ailenin 
oturması sağlanmıştır. 

Fabrika Kayseri'deki bez 
fabrikasmın dörtte üçü bü
yüklüğünde olacak ve ma· 
kine kısımları da Kayseri 
fabrikasındaki makinelerden 
eksik olmıyacağı gibi boya
cılık ve büyük tablo maki· 
neleri atölyeleri daha zengin 
bir ıekildedir. 

Yeni Nazilli basma_ fahri· 
kasının pamuk ihtiyacını 

Nazilli pamuk ürünü ile 
karşılanacaktır. 

Gene yetkili direktörler
den öğrendiğimize göre en· 
düıtri plaoımn yeritimi 
yolunda kurulmuş olan fab· 
rikalarımızın yaptıkları üre· 
tim bugün için henüz yur· 
dumuzun bütün ihtiyacıDI 
karşılayamamaktadır. 

Bunun için kurulmuş olan 
fabrikalarımızı yüzde yüz 
büyütmek yolunda çalışmalar 
yapılmakta ve esasen fahri· 
ka arımızın ekonomik du· 
rumu çok sağlam bulnnmak· 
tadır. Sümerbank ayrıca 
memleketimizde toprak ve 
kimya endüstrisinin kurul
ması yolunda Anadolunun 
bir çok verlerinde inceleme
ler yapmaktadır. 

ULUS -----------
Bur ur 

Bisil{letçilerioin 
Gezisi 

Burdurlu bisikletçiler beş 
kişilik bir kafile halinde 
evvelki gün akşam üzeri 
şehrimize gelmişlerdir. Bisik· 
!etçiler evvelki gün Mene· 
mende, Menemen öğretmen· 
teri ile birlikte Kubilay abi· 
desine çıkmışlar ve Burdur
lular namına bir çelenk koy
muşlardır. Bisikletçilerin şim
diye kadar gezdikleri yerler; 
Afyon, Kütahya, Eskişehir, 
Bursa, Balıkesir, Edremid, 
Ayvahk, Bersıama, Mene· 
mendir. 

Burdur Sakarya ilk mek· 

4 Sabi~ 

Sağlık . 
Bakanlığının Tamifll1 

Baştarafı 1 inci sahijeıle · 
saade edilirse de kullanı1•0 

elektrik cihazı ve teferrilS' 
tınm lüzumundan fazla h•' 
raret yapmaması ve kazala~• 
- ·ıO sebebiyet vermemesi ıÇ 
belediyelerce bir heyet 

,fenniye '. tarafından muayeıı.t 
•ettirilerekkullanılabileceğİO 
tasdik edilmesi ve bu cib11'' 

fara muayene edildiğiai g65 

teren numaralar konuldl85 

ve letler bir kere mua)'~~: 
edilerek muvafık görüldııg 
takdirde dahi zamanla b0 

zulmaları mümkün oJduğııO' .. dan sık sık teftiş ve IJJll 

yeoeye tabi tutulması ıaı1~: 
dır. Bununla beraber dı ıe 
katsizlik veya sair suret 
müşterilere yapılacak zar~': 
lardan· bu cihazları kul• 
nanlar mesuldür. 

Şiddetli bir zehir madde~. 
olan süblimenin mablulü iill. 

- t• lanılmak uzere berberler ,1• 
rafından oodülasyon ysP·. 
ması sıhhat için muhtelif 

50
• 

·ı ce retlerle tehlikeli olabı e 1• 

g• inden bu usullerin kull11111~ 
··ye• 

masına ve tatbikine kat 1 
0 

müsaade edilemez. Esa~~· 
her ne nevi olursa ofsurı 11 .. es5 
valet Jevazımından IJJU 2,. 
maddeleri ihtiva edenler J' 
5. 19~8 tarih ve 1262 pU~b 
rah "ispençiyari ve tı ııf 
müstahzarlar ,, kanuou",~ 
ikinci maddesinin D fı"',r 
mucibince "tıbbi müıtabı rı~ 
lar,. sayıldığmdan bu01'ete 
kullanılabilmesi ve tic•~IJ!i• 
çıkarılmaları için vek&Jetı fİ' 
tarafından böyle bir . ıııa şo 
müsaade verilmemiştır· 

1 
o· 

hale göre aıağıda yazı 1 
0o 

sullerle saçlara ondiil•5~, 
yapılmasınm kati surette s' 
sak edilmesini ve bu yas;ııı 
riayet etmiyenlerin ulJJ 296 
hıfzıssıhha kanunu~uo 10,~ 
ncı maddesi deliletıfe 11ct 
ceza kanununun 396 ~f 
maddesi mucibince cez• ,. 

ki. p>ıl 
darılması için gere ı 

melenin yapılması. ~8ç• 
1 - Birinci metodd• "t'o 

lar buklelere ayrıldı ,,.~ 
sonra her bukle . ayr~011ıt 
türlü ölçülerde bıkar .

11 
tl 

dö süd zamk gJiserı. bit 
1 1 \fi 

hazan amonyaklı ka e A' 
. r• .... 

su ile ıslatıldıktan sorı laf'~ 
deni kalemlere sarı ğJ11l1' 
özel mesoedlerioe ba1'ıeJtf 
makta ve bu yaş bu 

810
rl1 

elektrikle ısınan P>aŞ 
maşalanmaktadır.,. totl' 

2 - Yukarıdaki llle vi ı( 
olduğu gibi saçlar ka1~011t' 
larla ıslandıktan 51ııd' . . ar• Aa her bukle üzerıne, blv 

- d · k" ·· bl" P>e o:ı' a" yuz e ı ı su ı rf · 
ile ıslatılmış bir b~ı :: Je'', 
konulmuş iki alenııoYbit ııı•: 
hadan ibaret çukur .. ~ıc 

,. SaP 11 te' 
konulmak ve .. ıJJe ~ 
zeybak 11 ın aleP>İJJY:ıc'~lı 
sirinden ileri gelen ktır· 
ile saçları maşalaP>9cldB be"', 

- tO ~ 3- Uçüacü oıe ·· 1' 
d ''saoı• I'' 

kalevi ve hem e ·ıe sııÇ • 
zeybak,, lı bir su ~ukfe ~;. 
ıslatıldıktan sonra 81eııı1 

, 

line getirilen saçla.r ıcoıı', 
·çıPe Jlf 

yüm borucuklar 1 sBf 
11
• 

rak meydana gel~JJJe yıP1 

maşalamak suretıY / 

yor. d•'1" 
....;...--------:-. -:-. t{ıı>' ile' 

tebi başmualJıP>ı . •iffetf ıı 
k" bıSI , Je 

başkanlığında 1 }ıriıı>1ı oe' 
grubu bu sabah şe ve e' 

AydıP ddl1 ayrıJacaklar, d r' 
nizli yolu ile sur &J 

ceklerdir. 


