
r 

' 

I• 
ri ,. 
•• 
o 
ıJ' 

o· 

" o 
ef 
it' 
o• 
ıt· ., .. 
•• 

Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

~dres : lzmir İkinci Beyler Sokağı 
.\bone tartları: Seoeligi 700, altı aylığı 400 kurut 
b: Resmi illiolariçiıi: MaariT~fjCtfilbi"at 
urosuna müracaat edilmelidir. 

~ıusi ilanlar: ldarehanede kararlathrılır 
__ asıldığı yer: (AN ADÖLU) Matbaası 

Telefon: 2776 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yahudi vakıf Jarında büyOk 
bir suiistimal yapıldığı, bir 
Yahudi tarafından hüktl.me· 
te haber edilmiş ve derhal 
tahkikata başlanmıştır. 

Para ........._Yıl : 2 - No : 549 - Çarşamba - 20 İkinci Teşrin 1935 
~------~--~------------~~-

Fiab (100) 

Habeş imparatoru Cebhelerde 
:xxıc - __ ...,...,,___..,,._.=~~~ ~ -

?r~~~ük':1:a~~:_ 1 Doğu Afrilia'sında IRomanya'da i.; du-
~üny_·~·D _her yerinde o(- .rum l{aranlıktır 

duiu gıbı bızde de yoksul- ı ı h h ı 
ı,,. yardım1riçin .. teşekkül Ian ) mu are e er 
et111iı hayırCcemiyetıeri var· ~ Tataı-esko kabinesinin istifa ede-
dır. Bu teşekkülleri yaşat· .., • • • • • • 
11lak ve onların daha iyi cegı ve çıftçılerın iŞ başına 
~~::k~d~:i~~;::i~nib~,~!~ Habeş imparatoru Dessiye cephesine gelecekleri sövleniyor 
dur. Hayır cemiyetleri nere· d b h } {1 d Istanbul 20 ( Özel ) -
de çok olursa, orada ıstırap V3r J, ütün Cep e eı•i te tiş e ecek Bükreşten haber veriliyor:. 
lz olur. Kral Karol, çiftçi partisi 

liugün hali vakti yerinde başkanını tekrar kabul et-
bir aile, ' yarın çocuklarına miş ve uzun müddet konuş· 
kitap alamıyacak vaziyete muştur. Tataresko kabine· 
dGıebilir. Şimdi sapa sağ· sinin bu günlerde istifa ede· 
lam gördllfıümüz bir yurd· ceği ve iktidar mevkiinin 
dıı, kaza ve kaderin sev· çiftçilere geçeceği söyleni· 
itile yarın alil ve baıkaları· 
llın muavenetine muhtaç bir 
bale giriftar olabilir. 

B\\ttln bunlara çare bu1an, 
hiç""tiiphesiz ki bizim mua· 
ltnetimizle yaııyan hayı.!_ 
Ce111iyetleridir. Bu itibarla 
bu cemiyetlere yapacağımız 
llıuavenetle, onların, muzta • 

... ~ip!e~e yardım t edebi~m.ele_!!: 
•1111,ln~ı hazırlamıı olacaau.: 
86yle yllkaek: ve insani bir 

l 'deve koımıyacak kim var· 
dır? 

10 ay içinde 
Filistioe gidip yerle

şen Yahudiler 
htanbul 20 (Özel) - 1935 

senesi ikinci Kanunun birin· 
den birinci Teşrinin 31 inci 
gününe kadar Filistine 52 
bin 431 Yahudi gelmiş ve 
yerleşmiştir. Bundan başka 
birçok Yahudi türistler~de Fi· 
liıtin'e uğramıı ve memleke· 
tin bazı yerlerini gezmiştir. 

Kral K.arol . rl 
yor. 

Gazeteler, durumun ka
ranlık o'duğunu yazıyorlar. 

lzmirdeki bayır cemiyetle· ------------·-·----------
1 rinin daha iyiP,hizmet ede· 
bi1111elerini temin için parti 
bııkanımız Avni Doğan, ge· 
Çtıa sene bütün güzideleri 
bir araya getirmek ıuretile 
bir komite teıkil etmiş ve! 
bu zevatın himmet ve gay· 

'•tile hamiyetli yurddaşlardan 
te mlle11eselerimizden top· 
laıaan para ile çok önemli 

İtler baıarılabilmiştir. 
Geçen gün ya palan işlerin 

~~nçoıunu gördüğümilz za· 
~ ~İı~ buhayı~h teŞebbüsü 
kuvveden' fiile Çıkaranların 
llt111u hesabına şiikran ve 
llıinnet hiıleri duyduk .. 

Parti başkanımızın geçen 
Yıl diiıündükleri ve onu 
•even ve çok sayan mesai 
lrkadaılarının gayretile ba
krdıkları • bu güzel işin ne· 
tıYİci, bütnn lzmir'i 'minnet-

' tar:bırakmış, muhitimizi cid· 
den aevindirmiıtir. 

Parti başkanımız Avni 
l>oian'ın, kendi eserleri 
~lan bu güzel iti buıene de 
•bı:nal etmiyerekj büyük bir 

... •lika göstermek suretile 
~'lcili--etmeleri;- takdirlere
~-- ve çok-y-üksek bir him:
_...~~iti;:-Biz..,. bu ıatırla;ı ya-: 
\ltrken:-yoklullir adına ona: 
~il. derin ve kalbi teşekkür· 
erımizi ıuamağı, ulvi bir 
~dev tellkki ederiz. 

Ulusal Birlik ___ _. ____ _ 
Baba Koldaş 

Mektupcu Baha Koldaı'ın 
Çorum viliyetinin Iskrip 
~•zaıı kaymakamlığına atan· 
~iuu yazmııtık. Bu:huıuıta 

tillyete beailz bir emir 
ltl11aımi1tir. 

lstanbul 20 {Özel) - Az· kanlı bir muharebeden sonra 
ma dağında ve Ambalaki Habeş mevzilerini bombar· 
cephesinde ltalyanlarla Ha· dıman için havalanan 20 ltal· 
beı orduları arasında baılı· yan tayyaresine, Habeşler, kul· 
yan muharebeler, kanlı bir ' )andıkları Erlington toplarile 
surette devam ediyor. ateş etmişler ve bu tayyare· 

Son ıelen haberlere göre )erden birini düıürdükleri 
İtalyan kuv•etleri Takazenin gibi diğerlerini de kaçmağa 
arkasına çekilmek mecburi- mecbur eylemiılerdir. 
yetinde kalmıılardır. Bu cep· lstanbul 20 (Özel) -Pa· 
hede 8 saat devam eden risten haber veriliyor: 

•• ••••• •• 
Mısır, U. sosyetesi
ne girmek istiyor 

~-~--------~~-lngiliz'ler, neden Mısır'ın istiklalini 
~tanımak . \istemiyorlarmış? 

Habeş imparatoru Dessi· 
ye cebhesine muvasalat et· 
miı ve Raı Kassa ile Ras 
Seyyum ve diğer Habeş ku
mandanları tarafından kar
şılanmıştır. imparator, ordu
ları teftiş etmiı ve mütea -
kiben Habeı zabitlerini top
lıyar11k bir söylev vermiştir. 

imparatorun, bütün cep
heleri teftiş edeceği söyle
niyor. 

lstanbul 20 {Özel) - ltal
yan kumandanı mareşal Dö · 
bono, Afrika'yı terk eylemek 
üzeredir. MarP-şal, cepheden 
Azmara'ya gelmiş ve karar
gahı Halefi mareşal Badoğ
liyo'yaJ teslim için hazırlık

lara başlamıştır. Mareşal Dö
bono bu hafta sonunda ltal-
yaya müteveccihen hareket 
edecektir. 

lstanbul, 20 (Özel) - Ha
beşistan'ın Londra elçisinin 
oğulları, lngiltere'de tayya· 
recilik öğrendikleri için Ha

.. beş ordusunda uçman olarak 

Mısır'da Elıramlar 

Londra 19 (A.A) - B. N. küçük milletin:~menfaatlerini 

D. dan Röyter ajansına Ka- ihmal ve yalnız kuvvetin hak 
hire'den gelen bir habere verdirdiği bir empiryalizme 
göre, Veft partisi lideri Na- müzaheret edebilir mi? 
has paıa milletler cemiyetine Mısır hükQmeti lngiltere· 
çektiği telgrafta soruyor. nin ltalyan • Habeı anlaı-

-M illetler eımiyeti bir -Devamı dördüncü sahifede-

· istihdam edilmektedir. 
Bu iki Habeş genci, Mus· 

solinin oğullarına birer mtk· 
tup göndermişler ve istediği 
zaman kendilerile havada 
karıılaşmaya lıazır oldukla· 
rını vaktin ve yerin tayini· 
ni de kendilerine bıraktık
larını bildirmişlerdi. Fakat. 
Mussolininin çocukları bu 
mektuplara elan cevap ver-
mediklerinden, Habeş genç· 
leri ikinci bir mektup daha 
göndermişler v ! eğer buna 
da cevap vermezse, bu hali 
bütün dünya gazetelerine 
bildireceklerini söylemiıler· 

1 
dir . 

lıtanbul, 20 (Özel) - Hı-

Gener!ll Kondilis baş-
vekil olmazsa 
~~---.. ·-------

Bu mes'ele Yunanistan'da önemle 
takib olunuyor. Zira aksi tak

dirde general kaçıyor 

General Korıdilis re arkadaşları 
lstanbul 20 ( Özel ) -

Atina'dan haber verildiğine 
g6re, general Kondilis ile 

beş hiikümeti Londra'ya 

dört harb tayyaresi sipariş 
etmiştir. Bu tayyareler üçer 
kişilik olacak ve imparato· 
run erkanı harbiyesini taşı· 
yacaktır. 

Istanbul, 20 (Özel) - Ha· 
beş resmi tebliğinde, 3 ltal· 
yan tayyaresinin Habeı kuv· 
vetlcri tarafından düşürül· 

düill bildirilmektedir. 

M. Çaldarisin arası fena 
halde açılmıştır. Kral Atioa· 
ya geldikten sonra general 
Kondilis kabinenin istif asını 
verecek ve kralın iradesini 
bekliyecektir. Söylendiğine 
göre, şayet tekrar kabine 
teşkili kendisine teklif edil· 
mezse, ieneral, Yunan ulu· 
suna bir beyanname neıre· 
decek ve bir yıldanberi Yu
nanistan'da cereyan eden 
hadiseleri izah eyledikten 
sonra Yunan topraklarını 
terkedecektir. 



Sahife 2 (UluıalCBlrllk) 20 ikinci T .. ria 95S __.-

Hasta adam, şimdi 
olduğunu isbat 

çok 
• 

ettı 

zinde 

Yakın 

fak 
şarkta, paylaşma projelerinin artık muvaf
olmasına imkan ve ihtimal kalmamıştır 

"Bethel" de çıkan "An
fuarts" gazetesi, yakın şark· 
ta beliren birleşme arzuları 

hakkında bir makale yaz· 
mıştır. Bu makaleyi" önemli 
bulduğumuz için aşağıya 
naklediyoruz: 

Bütün dünyada hüküm 
süren ve bugüne kadar bir 
çok uğursuzluklara sebep 
olan " pakt iptilası ., şimdi 
de, dünya tarihindeki ehem
miyetlerini yeniden takdir 
ederek bütün gayretlerile 
yükselmek istiyen birkaç 
devleti birbirine yaklaştırdı. 
Iran, tıpkı Atatürkün Tür· 
kiyesı gibi ulusal bir hayat 
canlandırmış ve modern bir 
devlet olabilmek için çabu· 
cak inkişaf ve terakki et
meğe başlamıştır. işte bu 
iki devletle Irak arasında 
Cenevre'de bir ademi teca· 
vüz ve dostluk paktı imza· 
lanmış ve buraya Afganis
tan ve lbnisuud Arabistanı· 
nın da girmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu suretle yakın As· 
yanın en önemli memleket
leri bir blok halinde birle
şerek siyasal kararlar tera
zisini belki pek ağır bastı· 
rabilecek bir kuvvet haline 
gelmiş bulunuyorlar. 

Bu beş devlet, Avrupa ve 
Asya'nın birleştiği ve geçen 
yüz yılın ortasındanberi Av
rupa devletlerinin nüfuzlar1-
nın hüküm sürdüğü yerlerde 
bulnouyorJar. lngiltere yüz
lerce yıl Boğaz içindeki 
hasta adamın yani Türk'ün 
etrafında oynanan oyunları 
idare eden kuvvet olmuştu. 
O hasta adam ki, bundan 
"doctrinaire,, lerin hayretine 
rağmen çok zinde ve elve· 

anlaşmazlık hasıl olması yü
zünden, bir savaş patlaması 
tehlikesine kadar varılmıştır. 
italya'nı~, Libya'yı ve birçok 
adaları aldıktan sonra Lloyd 
Ceorge'un teşvikile Anado
lu'ya el uzatmak istediğin· 
den beri de pek çok zaman 
geçmemiştir. 

Bugün, artık yakın şarkta 

bu nevi paylaşma1 projeleri· 
nin muvaffak olmasına imkin 
yoktur. Her ne kadar bu beş 
devletin geçirdikleri inkişaf 

safhaları yer yüzünden farklı 
ve her ne kadar iç strüktür
leri ve dışarıya akseden si
yasal kuvvetleri başka baş-

ka isede, bundan yakın şark 
devletlerinin ayni menfaat 
peşinde koştukları ve icap 
ettiği zaman her hangi bir 
emperyalizme karşı gelecek· 
Jeri aşikardır. Bugün , Habe
şistan'ı tehdit eden akıbet, 

uzun zaman bu memleketler 
üzerinde de dolaşmııtı. Ha
beş mes' elesinin, bu paktın 
daha çabuk imzalanmasında 
önemli bir rol oynadığı mu
hakkaktır. Negus'un göster· 
diği mukavemet, bilhassa ya· 
kın şarkta büyük bir hay
ranlık uyandırmaktadır. 

Bu blokun ne gibi tesir
ler icra edeceği, ancak bu 
müstakil iş birliğinin şartları 

malum olduktan sonra tah
min olunabilir. Avrupa'da 
ve bilhassa büyük Britan· 
ya'nın, bu memleketlerdeki 
menfaatlerini ilgilendirecek 
noktaların bulunduğundan 

şüphe yoktur. Esasen lngil
tere son Habeı mes' elesinde 
ltalya'ya karşı aldığı durum
la yakın şarkta da büyük 
sempatiler kazanmıştır. Bu
nun için Avrupa ile Hindis
tan arasındaki karayolu ilze
rinde lngiltere'nin ekonomik 
egemenliği hakkında şimdi

den bir fikir yürütmek Ira· 
bil değildir. ·-

Yunanlılar 
ihracatı yasak mı 

ediyorlar? 
Atina Türk ofis şubesin· 

den şehrimiz ofis direktör-
lüğüne gelen bir tel yaz11ın· 
da, Yunan hilkfımetinin; sade 
ve iç yağları, peynir, hayva· 
nat bilumum hububat, hamur 
işleri, patates, tomates ve 
salça, ıoğan, taze ve kuru 
balıkların ihracını menettiği 

bildirilmektedir. 
Ayni telgrafta; zeytinyağı 

ihracının müsaadeye tabi ol
duğu ve ilıracat için yapılan 
müracaatların reddedilmediği 

de ilive edilmektedir . 
~~~~~-----.. ._...·~-----~~---~-

j a po nlar, Harbinde 
tevkifaJ yapıyorlar 

Tevkif edilen Rusların evle-
rişli olduğunu isbat etti, h 
logiltere çarlık tarafından rinde japon z Jtasınca araş· 
yutulacağı zaman Türk'e ll rmalar l t 
yardım etmiş, fakat menfaatı yapı mış ır 
İcab ettirdiği zaman da onu 11 lzvestiya " gazetesinin bin şubesi direktörü de 
terketmiştir. Bundan başka, verdiği bir habere göre, bunlar arasındadır. 
Fransa'nın Suriye'yi elde Habin'de Japon makamları Mançuri şehirlerindekiSov
ettiği gibi lngiltere'de bazı Sovyet'leri suçsuz ola- yet tabaları mütemadiyen 

t Mısır ve Filistin'i Türkiye- rak tevkif etmişler ve evle- takip edilmekte ve biç suç· 
den ayırmış ve ayni zaman- rinde araşbrmalar yapmış· saz tevkif olunmaktadırlar. 
da, bütün haric! hücumlara lardır. Yakalananlar arasında Sovyet konsolosları protesto-
karşı kendisini müdafaadan bir Rusca gazete saliibi ve larda bulunmuşlar, ancak 
aciz olan lran'da, lngiliz ve muharrir hey'eti de vardır. bugüne kadar protestoların 
Rus hisselerinin ayrılışında Sovyet devlet bankası Har· tesiri olmamııtır. 

Yunan 
ribi 

hükftmeti 6 torpito mob· 
ı.,; 

yapmaga karar verdi 
Deniz erkanı ,harbiyesi ile Avrupa fabrikatörlerinİll 

mümessilleri arasında müzakereler devam ediyor 
Son posta ile gelen Ati

na gazetelerinde okunduğu
na göre, Avrupa deniz ima
lathanelerinin Atina mümes· 
silleri ile Yunan deniz er
kanı harbiyesi arasında uzun 
konuşmalar yapılmış ve Yu
nanistanıo ısmarhyacağı tor· 
pitolar hakkında konuşul
muştur. Avrupa deniz ima
lathanelerinin Atina' daki 

Tütün 

mümessilleri, ilk kanun için· küçük harp gemilerinin it 
de fabrikalarından yeni ka· görebildiğini ileri sürdüğO 
taloğlar alacakları gibi, Yunan gibi, bunların masrafları d• 
bükümetinin teklifi hakkın· az olduğunu iddia etmekte· 
da da cevap beklediklerini dir · 
söylemişlerdir. Yunan hükumeti, gelecek 
Yunan deniz erkinı harbi- kataloğların ihtiva edecej'İ 

yesi, ısmarlanacak olan yeni tipleri muvafık bulursa ıiın• 
torpito muhriplerinin en çok dilik 6 aded torpido muhribi 
bin ton hacminde olmasını ısmarlıyacaktır. 
istemişler ve şayet gelecek Talib olan deniz imafit· 

modellerde, bu hacimden kü- hanelerinden hangisinin dab• 
çük olanların elverişli oldu- elverişli şartlar göstereceği 
ğu tahakkuk ederae, yeni ge- henüz malum değildir. Yu· 
milerin 800 ton olanlarının nan deniz erkanı harbiyesi, 

Mahsulün dörtle tercih olunabileceğini beyan tenzilitlı fiatle iş yapacak 
eylemişlerdir. fabrikalardan ziyade, sağlaırt 

üçü satılmıştır 
Tütün satışları büyük bir 

hararetle devam etmektedir. 
Bölgemizde mahsul yetiştiren 
birçok yerlerde tütün kal· 
mamıştır. Gerek Amerikan 
kumpanyaları ve gerekıe 
inhisar idareai ile hariçten 
sipariş veren ecnebi müeı· 
seseleri, busene mübayeatta 
çok siir'at göstermişlerdir. 

Mahsulümüzün bu derecede 
rağbet görmesi, çok nefis 
yetişmiş olmasındandır. Ala
kadar müesseselerden aldı -
ğımız haberlere göre, tütiin· 
lerimizin bu seneki kadar 
rağbete mazhar olduğu pek 
az görülmüştür. En belli başlı 
tütün bölgelerinde tütün şim
diden bitmiştir. Şu hesaba 
göre, piyasa açıldığı günden 
itibaren aşağı yukarı 20 - 25 
gün içinde mıntakamızdaki 
mahsulün dörtte üçü satılmış 
demektir. Vaziyetin, memle· 
ketimizin diğer mıntakala· 
rında da ayni şekilde olduğu 
söyleniyor . 

Yunan 
Vapuru hattı 
Son posta ile gelen Av· 

rupa gazetelerinde okudu· 
ğumuza nazaran, Akdenizde 
şiddetli fırtınalar devam 
ediyor. Pire'ye gelmek üzere 
Rosf rt'tan yük alan 3588 .ton 
hacmindeki (Orus Pandeli
kon) adlı Yunan vapuru 
batmıştır. Vapurun mürette
batı tamamen kurtulmuştur. 

Deniz erkanı• harbiyesi , iş yapacak fabrikalart 
Yunan denizlerinde en çok tercih etmek fikrindedir. ............. 
Göçmenler, biran evvel 

refaha kavuşacak 
·-. Trakya'd.a büyük işler haşladı. 

Yurdun 
çe 

bu gnzel parçası hah· 
halini alacaktır 

Hüklimet, göçmen işlerine 
büyük bir önem vermekte· 
dir. Memleketin iskin böl· 
gel erinde yeni faaliyet baş
lamıştır. iskan işlerinin en 
çok sür'atle yürüdüğü bölge 
Trakya'dır. Hükumet, bura
lardaki göçmenleri biran evel 
refaha kavuşturmak için çok 
büyük fedakarlıklar göster· 
mektedir. 

Haber verildiğine göre, 
Trakya'da ve en çok göç
menlerle meskftn olan hava· 
lide hazırlanan kalkınma 
projesi, pek yakın bir za-
manda tamamile tatbik edil· 
miş olacaktır. Bu projeye 
nazaran 1936 ve 1937 yılları 
içinde tohum üretme çift· 
likleri açılacak ve rençberin 
tohum ihtiyacı bu çiftliklerce 
temin olunacaktır. Tarım 
bakanlığı, bu mes'ele ile ya· 
kından v" önemle ilgilen· 
mektedir. 

Tohum işleri böylece yü
rürken, Trakya'nın ekonomik 
işleri de takip olunacaktır. 

Trakya'da peynircilik ve 
mandıracılık kurumlarına da 
yardım edilecek, ipek böceği 

Peynircilik, sütçülük, •!• 
boz sığır ırkının etüdlerı, 
şarbon savaıı hazırlığı, kı· 
vırcık hayvanlarının dab• 
iyi bir surette seleksiyonu 
ve merinos tecrilbeıi, şarap-
çıhk, yaş üzüm ve mevy•ı 
bahkçılık, arı, koza, kuş ye• 
mi, yonca, kavak ve fidan: 
calık, gübrecilik, Kibi herbir• 
Trakyanın tabii servetleri 
olup plinla işlenecek ulaıı 
geniş mevzular bu kalkınuı•· 
nın esası olacaktır. 

lıtanbul ve Trakyayı A"· 
rupaya bağlayan büyük aı· 
f alt yol faaliyetle ilerle· 
mektedir. 937 yılının ıonla· 
rına doğru biteceği tahmin 
edilmektedir. Bununla Tür1' 
tarihinin büyük ve şerefli 
Edirnesi turizm bakımındao 
daha ziyade, bütün güzellik 
ve değerli tarih eserlerile 
kendini gösterecektir . iyi 
bir plinla imar edilecek ol•" 
Edirne turistleri kendindeıı 
sonra gelen büyük Türk ıe· 
birlerine çekecek hususiyet· 
leri taşıyacaktır . 

Yağmurlar yapı işlerine 

tesir edinceye kadar göç· 
men evlerinin yapımına de· ................ 11111111!!11~ .................... ml!I .............. . 

Tayyare Sineması Tele fon 
3151 

Telefon 
31sr 

.. 
1 

ve kozacılık işlerine önem 
verilecektir. Bunun için 1936 
ilk ve sonbaharında koza ve 
tohum kursları açalacak, bu 
işlerle meşgul olan köylülere 
kredi temin edilecek ve 

vam edilmiş ve göçmen iş· 
feri müspet ve normal bir 
şekilde ilerlemiştir. Soo 
haftalar içinde dört milyoSI 
kilo tohumluk ve yemeklik 
buğdayın sevkedilmesine de
vam edilmektedir. Göçmen
lerin mevsim dolayııile sağ
lık durumları ve ekim itleri 
üzerinde gereken tedbirler 
ahnmaktadır. 

MOIFÖS Şöv©ıOöye 
Beraberinde 300 güzel kız ve en tanınmış FrRnsız artistleri olduğu halde koza için ihnak fırın ve 

makineleri kurulacak, bu 
suretle böcekciliğin büyük 
inkişafı başhyacaktır. Bursa 
ipek ve koza enstitüsü di
rektörü Tahir, bu itlerle 
uğraşmak için Trakya'ya 
gidecektir. 

Trakya'daki bütün iÖç
men evleri bir plan altında 
busene mutlak surette ağaç-

Pullukların dağıtılmasına d1 

vam edilmektedir. Ayrıcı 

20 den bzla traktör ekiın 
ve sürme işlerine yardım et· 
mektedir. 

lanacaktir. Bunun için, tim· 
diden bütün meyva fidan-

F O L ı• B E R J E R lara Tarım Bakanlığmın yar· 
--- I --- dımile temin edilmiştir. Bun-

dan sonra Trakya'da da fi· 
Filmi ile lzmir'Jilere zevkli:saatlar yaşatıyor. CHEVALIER'IN 5 güzel şarkısı· Büyük revüler • Canlı;bir aşk maceras ı danlıklar tesis olunacak ve 

ihtikar 
rretkik komi~yonu 
İhtikar tetkik komiıyonll 

dün yarilbay Sedat Erim'iıı 

AYRICA: Foks Türkçe sözlü dünya haberleri - MlKf (Karikatör Komik) her türlü ağaç yetiştirile-
SEANSLAR: Her gün 15 • 17 - 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. cektir. Macaristan'da aiaç 
Pazar günü 11,30 - 13 te ilave seansı vardır. · yetiıtirme işinde ihtisas pey-

Fiatlerde zam yok_t_u_r-. -3-0~4-0---5-0 Kuruştur. da eden gençlerimiz Trak· 

••W..1t._~~!!!!!!!l!!!~~!!!~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=================::~.;ya~'=d;a1ı;·s;ti~h:dam olunuyorlar. 

baıkanlığında toplanmış ve 
pamuk ipliii fiatleri üzerin
de ihtikar yapıldığı hakkın .. 
da iddia la üzerinde incele" 
melerde bulunmuıtur. Komi• 
yon gelecek toplant111nd• 
karar verecektir. 
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Olivier ve şOrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentuı 

Jlırı 

Kuru.r 

L• • ROY AL NEERLANDAİS 2 nci tqriade beklenmekte 
Si ımıtet vapur KUMPANYASI !olup yükOnü tahliyeden sonra 

acentası " OBERON " vapuru 8 Roterdam, Hamburg, Co· 
2nci teırinde gelip yB· penhage, Dantzıg, Gdynia, 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 

" OPOR'fO " vapuru li
manımızda olup Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu· 
lunmaktadır. 

.. BULGARIAlt vapuru 15 
ıon teırinde gelip 20 son 

teırine kadar Liverpol (ve 
Glaıkov için yilk alacaktır. 

" ROUMELIAN .. Yapuru 
ikinci teırinin sonunda bek
lenip Liverpol ve Svven· 
seadan tahliyede buluna· 
caktır. 
Loadra hatb: 

.. BULGARIAN it vapuru 

18 ıon teırinde gelip Londra 
ve Hulle ıelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

" OPORTO ,, •apara ilk 
kinun iptidaıında d6n0p 
Londra ve Hull için r yiik 
alacakbr. 

künü boıaltbktan ıonra 14 O 1 1 k d' ı· . . . ı o ve ı an ınavya ıman· 
ikıncı Teşrınde Roterdam,Amı· · k 

' 
d H b 1. ları için ynk alacaca br. 

ter am ve am urg ıman-

"' ıarı için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
.. GANYMEDES,, vapuru 8 .. SARMACJAlt vapuru 26 

2nci teırinde gelip 14 ikinci 2 nci. teırinde beklenmekte 

T eırinde Anvera, Roterdam, 

Amıterdam ve Hamburg 
limanlan için yllk alacakbr. 

.. UL YSSES " vapuru 20 
2nci. t~trinde gelip yll· 

kllnll tahliyeden ıonra Bur· 
gaı, Varna ve K&ıtence 

limanları için yftk alacaktır. 
.. CERES,. vapuru 21 2nci 

tetrinde gelip yilkünü tahli
yeden ıonra 25 2nci teı· 
rinde Anvers, Roterdam, 
Amıterdam ve Hamburg li
manlan için ylk alacakbr. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. FREDENSBORG .. vapuru 
18 2nci teırinden gelip yll-

olup (Doğru) Anvera Ye 
Gdyniaya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. DORUSTOR,, vapuru 20 
2 nci. teırinde gelip yOklball 
tahliyeden ıonra K6stence, 
Sulina, Galaı ve Brıyla li· 
manlarl için yiik alacakbr. 

.. ALBA JUL Y Alt vapuru 
20 2 nci teırinde gelip 21 
2nci teırinde Malta, Mar· 
ıilya Cenova, ve Baraelona 
hareket edecektir. 

Yolca ve yllk kabul eder. 
Ulndaki gelit ficlit tarih· 

lerile navlonlardaki detitik· 
liklerden acente meaaliyet 
kabul etmez. 

- N. V. 
VV. F'. H. tllUlllllUınWUlllUlllllllHlllİIUUIUlllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllll/M,_ The General Steam Naviıation 

~ · Co. Ltd. 

Van - 'f • • k H K 5 •PERTER,, vapuru 19 ıon 

kilnü tahliyeden aonra 21 
2aci teırinde Roterdam, 
Hamburg, Copenbage, Dant
zıg, G~ynia, Goteburg Oılo 
ve lıkandinavya limanlan 
için yilk alacakbr. 

F ula tafailit için lldaci 
Korcloacla Tahmil ve Tala
liye firketi biDaıı arkaaıada 
Fratelli Sperco acentahjma 
mtıracaat edilmui rica ola· 
nur. ! ur ava urumu~ teırinde ıelip 21 ıon teırine 

Der Zee § k p § kadar Loadra için yllk Telefon: 2004 • 2005 • 266S 

1) a eo. ~ Büyü iyangosu ~ ·'·:;~~- tarihleri .. 
lUTSCHE LEVA.NTE LıNIE E! =: vapurlann iıimleri &zerine 

.. GOTLAND,. mot&rn 30 

lstanbul ve ' ~rakya . • SOFIA ,. mot6rll balen i Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ deiifikliklerden mea'uliyet 
li .. maur.da olup An.era, 5 • • • § ' kabul eclilmea. 
loterdam, HambJars n Bre- § zeD~ID etmıştır • Ei 
lben için "'" al.-ktadar. e . . k .d ııo· . . KA 935 t d. 5 Satılık motör 

• AllSEL ,; Yapma halen a 2.ıncı e,ı e ırıncı uDUD e ır. ~ 

Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 

•iaaaaunasd& olup Anver1t § Boyflk ikramiye: 30 000 Liradır ~ 
lotwa-. Hamllafl' " ~ ' ~ 
~--· içia Jlk almalm- E Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo lirahk § 
·~VOLAlt vapura 9 2ci. ; ikramiyelerle beheri (20,000) liralık biri 

12 beyfir kuvetinde (Dizel) 
markah az kallamlmıt bir 
... ot6r aabbktir. Taliplerin 
idarehanemize mlracaatlan 
ilin olunur. 

lıtanbul Bahçe kapı d6rd&ncn Vakıf ban 30 - 40 

.-Sümer Bank--
l91rinde bek leniyor, Ham- § mGkitat vardır. ii 
l»Urı, Bremen ye Aaveraten ~ ... . ._ı Al • R 
16\ çıkaracaktır. ·~lllllllUlllllRRlllllllllllllllllllllU1llllnllllllllllllllllllllftlllllllHllllllHHllllP. } } za Fabrikaları mamulatı 

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

•ffANAUlt motöril 11 
l'claci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An· 
"9ra, Roterdam, Hamburg 
._ Bnmen İp• ytlk ala
ttktir. 

• MA~EDONIA it vapura 
2S 2ci. tqriade bekle11iyor, 
30 2ci. tepme kadar An
"era, Roterdam, Hamburg 
•e Brem•• için ylk ala
'-lchr. 

~llERJCAN EXPORT LINES
NEVYORK 

.. EXCELSIOR. vapura ha.
leaa limanımızda olup N ev
Jork için ytlk almaktadır. 

.. EXMINSTER" vapuru 16 
2ti. teırinde bekleniyor, 
~evyork iÇin yük alacakbr . 

.. EKSERMUNT,, vapuru 
1& 2ci. teırinde bekleniyor, 
~evyork için yük alacaktır. 

.. EKSARCH" vapuru 30 
2ci. teırinde bekleniyor, 
~evyork için ytlk alaçaktır. 

.. EKSCUTIVElt vapuru 15 
ati. kinuada bekleniyor, 
Nevyork için ytlk alacaktır. 

•EKSILONA.. ••para 31 
8ci. klnanda bekleniyor, 
~•Tyork içİD yiik alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
..AI.ISA. motirl balen 

~~~ılda olup Belırad, 
-~ 1'omarno, Bada· 
~ ... llfatitlu•ı Viyana Ye 
~ı için ytik alacaktır. 

•ESPAGNE. S 

-- ------ -------
BAŞDU.RAK 

HAMDİ NüzeET 
Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çe~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Babk yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıilzOlmtitür. 

Biricik aabf yeri 
BAŞ DURAK 

Hapıdi NGzhet 

s-ıe_u_A~T EzANESI 

cakbr . 
Direkt yük ala- ı 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

•HANSBURG. vapuru 8 
2ci. teırinde bekleniyor, 
Anvers, r<oterdam ve Ham-

burg için yük alacakbr. 
DEN NORSKE MlDDEL • 

HAVSLINJE ( D-S. A·S. 
SPANSKELINJEN ) 

OSLO 
.. BANASEROS" motar& 

21 ikinci Teırinde bekleni· 
yor, DBnkerk ve Dieppe 
içia yllk alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI· 
NE - LIVERPl:JL 

.. GUENMORE,. wapara 4 

tlı.HllM .. 

QOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk ffastabldan 
Mltehauııı 

11·itaci Beyler ~ N. 68 
Telefon 3452 

Llverpal ye AaYeratea yak 
çıkarıp Barıaı, K6atence, 
Galaç ve Braila için ytık 

alacaktır. 
Geliı tarihleri Ye vapur· 

lann iaimleri tlzerine mea'a 
liyet kabul edilmez . 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

.. V apqrların i aimleri, sel· 
me tarilıleri ve naYlun tari
feleri hakkında bir taahlaWe 

Mocellitbanesi 
Dereke kumaşlan 
F esan ° kumaşları 

Kavatlar çarfısı 

No. 34 

laka (Ok.amentol 

6keftrftk '*'kerl 

rini tecrtlbe edi 

ıi.z.. 

en tlatftn bir mtll

hil tekeri oldap 
aa aoatmayuus. 

Kuvvetli mtllhil 
iltiyenler Şahap 

Beykoz kıınduralan 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar,. JS 1 I~mir şubesinde bulursunuz 

~ ! ıııııı ııııııııııııyıııııııııııııııı~~llllllllllllllHHUHlllllll uınıınııııııııııııuıııı. 
:Q ~lzmır yun mensucatıı 
~ iTürk Anonim şirketil 

~ Jzmir Yfto MeD&ocab Tftrk A. ~· DİD Halka· 5 
~ = == jlıııııııı4 § p1Dardaki kumaş fabrikaeı mamulabndao olan il! 
~ ~ mevıimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, battaniye, E 
~ ~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
~ § kordonda Cumhuriyet meydanı civanoda 186 iİ 

:Q ~numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim til'P i 
~ ~ keti) maAamaında eatılO:~kta~ır. Mezktlr fahrlb· ı 
Q) 5 nın metanet ve zerafet ıtıbanle herkesçe malam 

~ olan mamulatını muhterem mG.tterilerimi&e bir 
§ defa daha tavsiyey! bir vazife biliriz. 1 
§ Perakeade aabt yeri Toptan aahf yeri 1 
5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon ao: 186 Şark == 
§ Kemalettin Cad. Sağır zade laalı T. A. Ş. İ§ 

Sıhhat eftrgtln 

haplarını Maruf 
eaa depolanDQIQll 
ve eaıanelerdea 

~- § lliraclerler !i 
§ Kaıu oiha ,., ... Aaım Rıza İl 
§ Y.e biraderleri 1 
~ YeDima ..... larclalQiqlu 
iE Kemaleddin Cad. YlnHl mal· 
~ lar an f. Kudemiroila 



Uzak şarkta vaziyet tebellür etti, japon· 
ya Çini yutmak istiyor ~ 

Nankin bugün öğleye kadar japonya'nın oltimatomupa cevab vermezse 
şimali Çin istiklalini ilan edecek ve japon orduları harekete gelecektir 

Istanbul 20 (Özel) - Uzak şark hadiseleri, Avrupa 
siyasal çevenlerini önemli bir surette dn~nndOrmeğe 
başlamı,tır. Japonya'nıo, bnınn Çin'e hakim olmak 
sevdasında olduğu ve bu hususta ıenelerdenberi plAn· 

lar kurduğu söyleniyor. 
Nankin hOkumeti, buglln ôğleye kadar Japonyanın 

notasına cevap vermezse Japon kuvvetleri derhal iler· 
lemeğe başlıyacaklardır. 

Nankin'de bOyllk teJilş hnknm sOrmekte ve Nankin 
kabinesi sık sık toplantılar yapmaktadır. 

I..ondra gazeteleri, uzak ~arkta Çin nflfuz ve haki· 
miyetinin çoktanberi öldOğO kanaatındadırlar. 

Istaobul 20 (Özel) - Japonya'nın flltimatomuna 
Nankin'io ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Çin 
hOkO.metinin ufak bir teehhnr veya çekingenliği şimali 
Çin'in muhtariyet ilin etmesine sebebiyet v~recektir. 

Paris'te bir Yunan'lının Şangay'dakiJapon mağa· 
aşırdığı milyonlar zaları yağma edildi 

•• 
Sahte evrakla 15 milyon 300 

hin frank dolandırmağa mu
vatfak olmuş 

lstanbul, 20 ( Ôzel ) - almağa muvaffak olan Yu· 
Sahte evrakla (Sen) ve nan'lı Aleksandr Çalpaçara, 

Fransız zabıtası tarafından 
(Marn) sigorta kumpanyala- yakalanarak adliyeye veril· 
randan OD ilç ve dij'er miıtir. Me1ai nezareti bu 
muhtelif kumpanyalardan mühim sahtekirlık hakkında 
2 milyon iç ytız bin frank tahkikata baılamışlır. ... -
Yunanistan' da zecri ted

birler ve serbest bıra
kılan maddeler 

Italya'ya gönderilebilecek mallar 
için evvela Yunan bankasın

dan mezuniyet alınacak 
lstanbul, 20 ( Özel ) -

Atina'dan haber veriliyor: 
Yunanistan' da zecri ted· 

birlerin tatbikatına ehem
miyetle devam olunuyor. 
HilkOmetin neıreylediği ka-

Mütehassıs 
Kargılı ağlarla halık 

avlamayı iyi buldu ' 
lzmir' de balıkçıların hasır 

yerine kargılı ağlar kullau
dıiı ve bu tUrln avlanma 
da büyük balıklanu yavrula· 
nnın da tutulduiu için kör
fezdeki bahkla11n azalması· 

na sebebiyet verdikleri, dal· 
yancılar tarafından ıiklyet 
edilmit ve bunun üzerine 
Ekonomi Bakanlığı ıehrimi
ze bir mütahauıs gönder
miıtir. 

Bu mütehaasıs; balıkçıların 
kullandıkları kargılı ağlar 

&zerinde incelemeler yapmıı 
ve bu ıekilde avlanmanın 
çok güzel bir buluı oldu
iunu görmiiıtUr. Milteha1111 
bu vesaitle balık avlamanın 
hiçbir zarar vermiyeceği gibi 
yalnız lzmir'de kullanılan ve 
Türk buluıu olan bu şeklin 
bütiln Türkiye'ye yayılma

aını milnaıip görmllttür. Mil
tehassıs, raporunu bu su· 
retle Bakanlıi• verecektir. 

Eko11omi Bakaahiı mlUa· 

rarnamede serbest barakmıı 
olduğu mevattan baıka ltal
ya 'ya hiçbir ıey gönderil
memektedir. Serbest bıra
kılan maddeler için de ev
veli Yunan bankasından 
mezuniyet alınması şarttır. 

Fransa'da 
Şiddetli soğuklar 
Istanbul 20 (Özel) - Paris· 

ten haber veriliyor : bütün 
Fransa' da ıiddetli soğuklar 
başlamııtır. Jora dağlarına 
kar yağmaktadır . 

1 

Mısır, U. sosyetesine 
girmek istiyor 

Başıarafı 1 inci sahifede 

mazlığı münasebetile Mısırın 
mildafaaıı mes'uliyetini ta
mamen üzerine almasını ka· 
bul edemiyeceğiui lngiliz 
mümessiline bildirmiı ve Mı-
sırın milletler cemiyetine ka
bul ıartile iki memleket 
menfaatlerinin karıılıkh ola· 
rak himayesi için bir anlat· 
ma akdını teklif etmiıtir. 

lngiltere bu teklifi red
detmiı ve bu suretle Mııır 
için ne 1923 kanunu esasi· 
nin imtiyazlarını ve ne de 
istiklilini tanımak iıtemedi
iini anlatmııtır. 

hassısı, dün balıkhanede bu 
mevzu etrafında lzmir balık· 
çılarına bir konferans ver· 
mit •e KUf8daııaa ıitmiıtir. 

Japon konsolosu, Çin milliyet· 
teşkilatının kuldı· pcrverleri 

rılmasını • • 
ıstemış 

lstanbul 20 (Özel) - Şang· keyfiyeti protesto etmiı, 
haydaki Japon mağazaları, Şanghaydaki Çin milliyet· 
Çinliler tarafından yaima perleri teıkilltının daiıtıl· 
edilmiıtir. Japon konsolosu, maıını iıtemiıtir. 

------•ıtı•~· ....... . 
l\loskova'da idam cezası

na makftm olanlar 
Ahdulmuttalib adında bir öğretmen 
ile iki beyaz Rus kurşuna dizilmişler 

lstanbul, 20 ( Ôzel ) - Sabin adında iki beyaz Rus· 
Moıkova'dan alınan haber- ta, Sovyet'ler aleyhtarlığı 
lere göre, Abdülmuttalip yaptıklarından dolayı harb 
adında bir astretmen, tale· . divanınca idama mahk6m 
beye mlisllimanhk propagan- olmuılar ve kurıuna diıil
dası yaptığından, Prokiı ve mitlerdir. 

••••••••• 
Yahudi vakıtları 

üzerinde suiistimal 
Yahudi hayır cemiyeti için toplanan 
paralardan 12 bin lira deve olmuş 

Yahudi vakıfları üzerinde 
büyük bir suiistim•I yapıl· 
dıiı hüküm ete ihbar edil· 
mittir. 

Muhbir, Y abudi'ler arasın-
da hayır cemiyeti için top· 

lanan paraların da bazı kimse· 
lerin zimmetine geçtiğini 

ıöylemiıtir. 
Yapılan tahkikata göre 

hayır cemiyetlerinden ve 
vakıflar üzerinden timdiye 
kadar aıırılan paralar 12 
bin liradan fazladır. 
Bu paralar, cenaze masrafı 

ve saire diye gösterilmiı, 

külliyetli miktarda para ka· 
sadan · ahnmıştır. 

Bu yolsuzluğu ihbar eden 
gene bir Yahudidir. Kendisi 
bu hallerden çok mütee11ir 
olduğunu beyan etmiş ye 
suiistimalciler hakkında ka· 
nuni takibat yapılmasını iı· 
temiıtir. Zabıta derhal tah· 
kikata giriımiı ve bazı kim· 
selui isticvap eylemiıtir. Bu 
hususta elde edeceğimiz fazla 
mal6mah yarınki nüshamızda 
yazacağız. 

Liret düşüyor 
Iıtanbul 20 (Ôzel) - Zecri 

tedbirlerin tatbikine baılan· 
dağı giladenberi liret dilı· 
meğe batlamıthr . 

iz mir Eşref paşa hastanesi haşta
babetind.en: 

Hastanemiz için alınacak olan 131 kalem muhtelif cinste 
alitı tıbbiye 19-11-935 günlemecinden itibaren 20 glin 
milddetle milnakasaya konulmuıtur. Taliplerin alınacak 
alitı tıbbiyenin cins ve miktarlarını ıörmek ve ıeraiti an· 
lamak için hastane heyeti idaresine miracaatları ve 
ihale ılinii olan 9-12-935 pazartesi ıünli saat do· 
kuzdan on ikiye kadar encümeni villyete milracaat· 
ları illa oluaur. 20·24-2a-2 3771 

----
Sarayda bir Rum 
EDDLBERö~ 

.HaşmetlQ kızlarağası, Vasilikinin 
saçl"irlna:bir hüse:kondurmuştu .. 

- 18 
Faik Şemıteddin, ::\l.Ayhan 

Y egine, ilk görUı· 
et ~ok azemetli ad
dettiği DilAvizle bu 
suretle yalnız kaldı. 

Sakahyor ve utanı· 
yordu. 

Kendisini bu büyük 
sarayın, bu küçük ve 
tenha odasında bile 
yabancı •görüyordu. 

:Bir köylü, köyden faz· 
la ~bir ~yer r görme mit. 

-bi;-klz,io umiii'°n- eD, 
büyük de•" 
letinin ell 
yüksek mu" 
bitinde ko
nuıacak ue 
bulabilirdi, 
sanki? ister" 
se karşısıll" 
dakiYunaD" 

Kızlaragasr , Vasi/ikiyi okşadı, saçlarından öptü ca biJmit ol-
Y egioe, kızlarağasının düı 1 sun bundan ne çıkabilirdi? 

kiin ve yorgun vaziyetini Bu liiks ve ıiizel odada, 
merhametle seyrediyordu. Ve kendisini kafeı içinde bir kut 
kızlaraiaıı, yeni relen Rum farzediyordu; kalbi, k&çiik 
dilberinin bu bakııından de· fakat yüksek emelli, yüksek 
rin bir teselli buluyor, bu duygulu kalbi de, göğil• 
bakııı, gözlerile en lezzetli içinde yaralı bir kuı gibi 
bir teselli ıarabı gibi adeta çırpınıyordu! 
içiyor, içtikce tifa ve kuvvet Bu garib kızcaj'lZın kal-
buluyordu. binde bir ilmid yıldızı, bir 

Kızlarağası gene söze baı· teselli ıllneıi parlamakta idi: 
Jadı ve, ıedir Dzerinde bili Bu da kızlarağa11 idi. 
yan oturmakta olan azametli Ne olmuıtu? Ve ne için? 
ve gllıel kadını ıöıtererek: Oımanlı hilldimetinin bu eo 

Dillviz, senin arkadaıın "udretli adamı kendisine 
olacaktır, dedi. Saca burada bir baba ıefkati ıöıtermiı· 
iyi bir r.ehberlik edecek ve ti? Ve neden? Kendisi de 
ben ıenınle her zaman ya· b d 
kından alikadar olacağım u .a •mı uzun senelerden· 
himayeye layık bir kızsın, berı tanıyormuı gibi bir 
Allah ta himayesini üzerin· hissin altında idi?. Babası, 
den ekıik etmez elbet! bun- papaz Nikola öleli çok 
dan b6yle DillYiı'Je beraber olmuıtu. O zamandan beri, 
bulunacaksın. Bu kadın se • ilk defa idi ki, kızlarağaıı 
nin dilini iyi bilir, bu suretle saçlarını okıadı ve saçlarao• 
rahat rah~t ko~~t~bili11in. sıcak ve samimi bir buse 

Kıılaraıası, eııldı ve Ye- k d 
1 (v ·tik') . il 1 on ururken babasının ne· g ne ası ı aın g ze saç- . . . . . • 

!arından saygı ve ıevgi ile vazıılerını bıaaeder gıbı bil• 
öpt6 ve bir hayalet ıibi tün mevcudiyetile titremiıti. 
oradan uzaklaıtı. Devamı var 

Devairde 
Odun kömflrfl 
yanmıyacak 

llbaylıkta kaloriferlerin 
tamiratı bitmiıtir. Yakında 
kömür alınacak ve muayene-
ıi yapıldıktan sonra iıletil· 
meğe baılanacaktır. Bu se· 
ne hiçbir re1mi dairede 
mangal kömlir6 yakılmaya· 
caktar. 

Yaş meyva 
Ve sebzelerin muha
fazası için bulunan 

form Dl 
Karııyaka'lı Bayan Cena· 

nın yaı meyva ve sebzeleri 
muhafaza için bulduğu for
mlll üzerinde yeniden tecrii· 
beler yapılacaktır. Cenanın 
bulduğu formüllerden bir 
çoiu üzerinde yapılan tec
rübede bir tanesi çok iyi 
görülmüıtür. Bir kaç anne 
kadar tek formül ile iiıüm 
ambalaj edil~ ve bir ay 
muhafaza edildikten ıoara 
açılacaktır. 

lzahname 
Hennz hazırlanamadı 

lıtanbul, 20 ( Özel ) -
Zecri tedbirlerin tatbikioe 
başlanması münaaebetile bD
k4met tarafından neıredile
cek izahname gflmrüklerdeo 
mütemmim malumat geldik
ten sonra aeıredilecektir. 

Türkofis, bu iıahnameyi 
henilz hazırlıyamamııtır. ...... 

Haticeyi 
Zorla kaçırmak 

isti yenler 
Kemalpata'nın Tafra kö" 

yiinden lımail kızı Haticeyi 
iki arkadaıile akıam ilzeri 
çadırdan zorla kaçıran ve bir 
haf ta yanında tuttuktan ıonr• 

. evine getiren lbrahim 'in Atar 
cezada deYam etmekte olao 
muhakemesi diin bitmittir. 

Hey'eti bikime, lbrabim'i 
zorla kız kaçırdıtıodan bir 
ıene 3 ay hapıe mabkO• 
etmittir • 


