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Bu haber dogru ise ltalyanlarrn fekecegi var 
•• 
'!'kün, Türkiyenin en hain ! 
~.:nanlar1 tevkif edildiler· 
'- •atana en mütkül za- 1 tam manasa ile göremeruek 

1a..._--•lar1nda ibanet ederek bu itlerde ~ok duygulu olan 
~ taraf1r1a ge~e• Ye Türk ulusunu ~ok müessir 
~ tla diifmaa ukerlerini eden bir hal oluyordu. 
~ orduauna karp aeYk Bundan sonra böyle Jirkin 

al~akbjinda bulanan ballere tabammül edemiyeeek 
M.. Wt •emlekete kart• yapa- olan Türklerin dost olan dev-
~k biittin hainlikleri letlere fiyle bir tavsiyesi 
~:an, fenahklara yap- vardn: 
~ utanmayaa <;erkez Türkün Atatürkiine 
~ kardeti Retidia Ma· k 'k 1 h J 
~~ -...: 1• ta -L. ...1 ar~1 su1 as{ az1r an 
l...i~~ ..... „a pe 18 rann••D „ 
~ •laadutanu bildiren m„s1na lakayd kala-
~ Ajanam1a ltildirdiii cak n1cmlcketlcrdcn . 
~. 26 (A,A) - Rey
.& •Jaa.1 bildiriyer: 
~ke brt1 yapdaa aui

t„ebblel ile iltili ola
~ ......_ tahkikat üerine 
4-~ria poliai Amau
...._. k ietiklil ltarl>1 eana-
~ tllfmana 1e~ea Etemle 
--~riadea l»iriai te•kif _..,. 
\ tla Tirk ulua-u aeYia

'- '-• teYkif halteriDdea 
•• Ulu 1•••teai la
•ia Filiatintle ltu aui

Türk dostlugu hak
k1naa süvlcnecek s<>z-„ 
lcrc 'fürklcr ~in1diden 
kulaklann1 kapam1~ 
bUlunuyorJar. Simdi
lik bu kad:.t r . 

SIRRI SANLI ---001---
Trablusuearb 
Habishanesi 

III 1· • • S f kl.f/ ' Bu haber lYlUSSO lnlnln On e l l ~ Dogru ise 
"°°„ (:ekecegi var 

Bu teklifi . Yaln1z Habe1istan degil, Fransa - .Asmaradan ahnan ltir • 1 • • • habere gööre Aduada yerli 1le ng1ltere de kabul etmem11t1r halkan ttalyan askerleriae 
- ------------ ---"°°„ kar4l ink1yad1 ~ok zahirier. 

I• ff b b• •d k ltalyan Generab Dö Be-m par& tOr ar 1 1zzat 1 are etmege arar nonun huzuruyla 1896 bez-

d• J• l J ) 28 • d t d k gunlugununda Aduada •ak-ver 1. 8 yan ar ay1n ID e aarrz e ece tul düten ltalyinlar1n hah· 
kontrol altma almacaktir. l ralanna yafatmak i~ia diki-

1 

5 - Genei andla1ma mu- Jen abideye yerliler secele-
cibince esir ticareti vesair yin tecavüz etmi,lerdir. a.-
hareketler mennedilecektir. rada katlayaD bir beallta 
Bu gibi sui istimaller hak- Abideyi k1smen hasme• u-
kmdaki kararlara Habe1istan rap etmi,tir. 
tarafmdan riayet olunacag1aa ltalyan komutanbiJ yerli-
dair ulusfar sosyetesi kefalet lerden bazdanna teYkif et-
edecektir. mit ise de bu teca•bla ki· 

6 - Habetistana serbest .min tarahndan yap1ld1;t •11-
lqdamamlfbr. 

Hallun Sesi - Batta ltal· 
yan bat kumandan1 •laak 
üzere Italyan1n en bl~ 'ft 
degerli kamandaalanam, u-
keri karargihlann1a, akeri 
imalebanelerinin ve nibayet 
hakiki bir a1keri i,kali alba
da bulunan Aduan1n i~atle 
bugiln yerliler taraflndan 

. '-kluada ciddi ve sa-
~-1.i~ tleatluk eaeri rea· 
t~• yazd1kb • aoua 
~II•• da idare ve hima
' altuada bulanan yerler
~ ~ke ve Türkin uluaal 

Bopld1 
Belgrad (Özel) - 1stefaa1 Frans1z Ba1b.·kan1n1n yaphj'I aöylenen tekliflere göre 

ajansandan: Garb Trablus Haltetittanan alaca;a 1ekil 

l böyle hombah dinamitli Wr 
suikasd yapild1i1 tabakkuk 
ederse ltalyaya tesli• eltlu-

' gu bildirilen Habetlerde. ae 
haber gelecegini tabmin et
~ek gü~ birteY olm1yacaldlr. 

~ lefi al~yhinde tertip 
~'-lecek suikastlar mese
Se daha itinah davran
'htj ~ok yerinde olarak 
~ektedir. 

'-t e bundan li~ •gün ev
~~Q IDelun suikast bak
~ Yazchj'lmaz bir bq ma-

l ' e TUrkiye 'ye buadan 
~oatluktan dem ura
~ d . e6zlerinin i1 alamn
~· „·~~at etmelerin lizam 
~) •~1!11 ve F aransanan hi
~• •e manterligi albnda ''11 Sanyecle ikide birde 
'-iet . ~erkezler, bazen Hi
de ~derj ve bazen Türkiye-
~ )~~lllak bakk1n1 gaib et
' :•~er taraf1ndan hazar-._ i.: ••tenen kötü ve mel
~teketJere kar11 likayd 
'-h1-lltQ dostca bir bareket 

l'Qt •t•c:ajin1 anlam11hk. 
~'. h&kumeti, Türk ga
' 

11 
doat devletler ve mil

~lt •1taiatle tek bir söz 
~-~. tek bir hare
~!aamamak i~n gös

.11 latiaaliniyet mey
ilc„ baDua kar91btam 

genel valisi •ah'bus bulunan Uluslar sosyetesinin de : tana ge~en kas1mlar olmak 
onbir Arab kaltile reisinin kabul etmiyecegini bildirdi- üzere ikiye böliinecektir. 
serbest b1rakdmas1na karar ii bu teklifler 1unhrd1r. 2 - As1l Habe~istan ol-
vermittir. Bunlaran ~akmasile 1 - Ha1istan, biri asal mayan böige üzerinde ltal-
bapisbanede ba1ka siyaaal Habesistan, ötekisi de diger 
su~lu kalmam111hr. kabilelere sonradan Habe1is-„„„„„„„„„„„„„ „ •••••••••••• „ •..•.• „„„ 

~ecritedbirler 
• 
Ineiltere 16 1•1c1 maddenin 
tatbikini eeciktirmiyecek? 

1 

Paris (Radyo) - Bazi ha
berlere göre, ltalya, 8. La-

Muaaolini ile Müzakerelerde 
bulunu lngiliz sefiri 

Erik Drumond 

vahn zecri tedbirlerin tatbi
kini tehir ettirmek i~in mü-
dabele. etmesini yalvarm111hr. 
Bazi italyan teklifleri lngiliz 
hilkiimetine bildirmi§ ise de 
Lonra kabinesi bunlar1n ka
bultine;imkin olmad1g1 ceva
b1n1 vermittir. 

Bununla beraber Londra -
Roma ile s1\n temaa halin
declir ve bil~lin uzlatma im
kinlar1n1 gözönDnde ~tutmak 
tadar. 

F akat diier taraftan lngil 
tere 31 llkte1rinde bütün 
zecri tedbirlerin tatltiki ip. 

- Sonu 4 tlnclcle -

MARE~AL BADOGLIO 
liman olarak ( Sabi ) limana 
verilecektir. 

Paris (Radyo) - Asmara
dae bildirild!gine göre ltal
talyan u~aklar1 Ras Seyumun 
Ambela bölgesinde Muhibi 
k1yalannda kararginm kur-
muf oldugunu bildiriyor. Yi
ne Asmara haberlerine gö
re makineli tüfenklerle mü
cehhez bir Habe~ kolu bu
gün de Aksuma kar11 bir 
taarruz yapma~br. 

Paris ( Radyo ) - Adia
Ababadan bildiriliyor: lmpa-

GENERAL DE BONO rator bugün de cepheye ha-
yaya manda veya kontrol reket etmemi§tir. Saray cr-
hakk1 verilecektir. hi.nmdan baz1lar1 Negüsün 

3 T' . . b Adis-Ababada kaJmas1 lüzu-
- agre arazasi ura : munda 1srar etmemektedir-

rüesa ve papazlar1 taraf1n- J 
dan kabul edildiji ve~hile 

er. 

ltalya hakimiycti altanda ka
lacakbr. 

4 - ltalyan topraklar1n1n 
emniJetini korumak i~in Ha
befi1tan1n sillhlan 1imdiden 

Yabanc1 aytarlarm verdik 
Jeri hebere göre, lmparator 
italyanlann Makalle ve Mus
saliye eo ge~ ay1n yirmi se
kizinde tecavüze ge~ecekle-
-Sonu 4 üncli aayfada-

Milli vicdada uyanm11 cea· 
gaver bir milletin naad eaa
ret hayabna ab1acaiJ dllfl· 
nülürse lh lyan1n, galib gel
sede, Habetiatan onun i~iD 
bir gülüstat olam1yacag. 11111· 

bakkak sayalabilir . ___ _., __ _ 
Habe1 

Krahn1n mütareke 
Sartlanna cevab1 
Belgrad (Özel - Royter 

ajansandan: Habet iinpara· 
toru ltalyan teklifine ba •Jlll 
yirmi betinci gtcesin Rad,o 
ile cevab vermi1tlr. Ve de
mittirki: Habet bar11 i1te •• 
bar11 i~in büyük fedakirhk 
yapar. Likin &Habet milleti 
bu sulbun uluslar aosyeteai 
marifetile yap1lmaa1n1 i1ter. 
Tabiidirki 1erefe liyik ola1-
yan bir sulhu HabetU. ti
maldeki yanm milyon ukeri 
ile cenubdaki okadar aayal1 
askeri yerine getirmere ~· 
h11r. 



Kara Lindberg 
---------------------------------oo,---------------------------------
Ital ya tayyarecilerini kor-

kutan zenci tayyar~ci 
0000 - --~ 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimtlir? 
- 15 -

EvcJin, Amcrikadan Hahe~istana sadece 
Para kazanmak i~in gen1i~ ! 

- Ya ... Ta Amerikadan avcundakini siläl mübayea-
bun!a zengin olmak i~in mi sma sarfediyer .. ltalyanlarda 
gelclin ? para sarfetmekten ~ekinmi-

- AtaiJ yokar1 bunun yorlar. 
i~in geldim. Amerikada buh 
ran yüzünden itlerda kesad 
var. Milyarder ve miliyoner
ler arbk eski milyaderler 
.degil. <;ogu topu ath, elle
rinde bir ka, milyon veya 
milyar lcalan da paralarm1 
sarfetmiyorlar. Gözlerini a~
blar arbk. 

- Bu onlann hareketle
rini ben bakh buluyordum. 

- Her ne bal ise.. Ame
l'ikaaa arbk if yok. Güzellik 
eskisi gibi para etmiyor. 

- Amerikay1 bunun i~in 
mi terketti ? 

- A1ag1 yukar1 bunun 
i~inf 

Evelin, Tel Robensepa ~ap
km bir bak11la bakd1, ve: 

- Buntar i~n ve biraz 
da dostum Tel Robeasonu 
rörmek l~D Habetistana 
geJdim. Maamaflh f talyan 
sefaretbanesine de davetli 
iclim. 

- ltaJyan sefarethanesia
de mi? Orada ne itin Yard1? 
Tubaf fey .. 

- Neden tuhaf olur. En 
basit ~ tabii bit hal! Para 
kuanmak l~in buntlan · iyi 
bir yoJ olamaz! Bugun Ha
be1 imparateru elinde ve 

m a a e 

- Y a ... Bundan sana ne? 
- Bundan b~nde bisse 

alacai1m? 

- ltalyanlar rast gelene 
param1 dag1byorlar? 

- Hay1r. Fakat it bilene 
para veriyorlar. 

- Sen para alabileceksin? 
- Tabii .. 
- Nasal? 
- Seni Habe, hükumeti 

hizmetinden ~1karmaga mu
vaffak oldugum gün ltalyan 
sefarethanesi bana 100,000 
liret verecek, Dogrusu .. Ha
betistandan ceplerim bot 
gitmek fikrinde degilim. 

Tel Robenson, Evelinin 
bir ltalyan casusu oldugunu 
anlad1 m1? Bilmem!. F akat 
k1zd1g1Da 1üphe yoktu. 

<;ünkü, Tel Rol>enson A
merikanlD apa1lar1na mab
sus ve okkab bir küfür sa-
vurdu! 

Evelia, yil111k bir tav1rla, 
bareketinde fena hi~ bir 1ey 
görmiyor ve Tel gülilyordu •. 

Tel elbet enun fikrine laiz
met edecek bu suretle ke
layca 100,000 Jirat kazana· 
cakb. 

( Arkas1 var) 
E E 

Bu da bar11 :Bulgaristanda 
Tesellilerinden Yeni korkular 

Belgrad (Özel) - Adis-A
babadan telgraf: Dura askeri 
kaynaklanndan ~1kan bir ha
bere glSre imparator ü~ gün
den beri gayri resmi bir su
rette, Adis-Ababadaki ital
yan sefiri vasitasile mütare
ke ve bar11 müzakeresinde
dir. Bunun i~indir ki ne ltaJ
yan ve nede Habet ordulan 
cebhede ciddi bir barekette 
bulunm1yorlar. 

Di~ J)oktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar11s1Dda 37 numaraya ge~-
mittir. Telefon 3774 

Sofya (Özel) - Ordudan 
tard olunen zabitlerin pro-
paiancias1 neticesi olarak 
yeni bi, ibtilälden korkulu-
yor. Hühümet bu babda pek 
derin tekayütlerde bulunu-
yor . Buradaki kanaata göre 
hükümet bu cereyanm önüne 
ge~emiyecekdir. 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yald1zb ve her ~e1it 
kitap ve sair cild itleri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1hr. 

Yeni kavaflar ~ar11s1 No. 
34. 

Öl~ü üzerine s1hhi 
Karin, Mide, Hamile, 
F1tik, Barsak, Böbrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BAYARiS 

Lastik (:oraplar, Ka
s1k Baglari ... 

S. D. Ater 

izmir 
23 Odunpazar Kantarc1lar 

• 
Italyan1n 

Mütareke §artlari 
Belgrad (Özel) - Royter 

ajanstndan: ltalyan ba1vekili 
Romadaki lngiliz el~isine 
mütareke f&rtlar1D1 havi ver
digi notada mütE&rekeyi biran 
evvel akdetmek emelini de 
göstermiftir. Demi1tir ki: 

Eger ltalyamn bu 1artJar1 
kabul edilirse ltalya derhal 
Afrikadaki cebhelerin kaf
fesinde harb1 btrakacahr. 
ltalya hükumetinin mütareke 
i~in elan teklifleri 1unlard1r. 

1 - Uluslar sosyetesi ital
ya ile olan Habet mes'elesi 
acele bitirmegi teahhüt et
mes1. 

- 2 Konu,ma günlerinde 
ltalyan askerleri gibi Habe§ 
askerlerininde silihtan uzak
Ja~tmlmas1 yani silählar1nm 
abnma11. 

3 - ltalyan1n rehin ola
rak bax1 Habet illerini elde 
tutmas1. 

4 - Uluslar 'sosyetesi ltal
yanan müstemlekeye olan ih
tiyac1D1da nazar1 dikkate ala
cag1n1 teahhUtlemesi; 

5 - Habetin italyaya bu
güne kadar olan maddi za-
1 arlar1 ödemesi; 

Yunanistanda 
Örfi idare kalkm1yor 

Atina (Özel)-Örfi idare 
ve sansürün cumartesi günü 
kaldmlacag1na yazan baz1 ga
zetelere cevap veren Ba~ba
kan Kondilis bunun i~in hü~ 
kümet~e benüz bir karar 
verilmemit oldugunu söyle
mittir. 

Krala dair 
Bir kanun 

Atina (Özel)-Yunanista
nm yeni re jimile Krabn tah· 
s1n1n taarruzdan masum ol
dugu bakk1nda yeni bir ka
rarname haz1rlanm1fhr. Bu 
kararnameye mubtelif hare
kette bulunanlar jüri mah
kemelerine gönderilmiyerek 
bef kitilik istinaf mahkeme
lerinde mubakeme edilecek
lerd1r. 

Ay1k 
Gezmezmi1! 

Ameribh mllprder Jimmy 
Donoghue gen~lerd~ Roma
da, büyük bir otelin lokan
tasmda, me1hur birka~ zatla 
birlihte akllam yemegini ye
dit. ten sonra odasma ~ekiJ
mi~, Fakat milyarder, yemek 
te e kadar fazla i~mit ve 
öyle ~ileden ~1km11 ki, oda
s1na gelir gelmez pencereyi 
a~arak, avaz1 ~1kbg1 kadar : 

- Y a§asm babetistan! diye 
bag1rmaga ba,Iam11hr. 

Polis ite müdahele etmif. 
Milyarderi yakalam1~lar, ka
rokola bkm11Jar ve ertesi 
sabab iki polisin refakatinde 
hududun i>bür tarafma b1ra
k1vermi,Ier. 

Hädise Romada bir~ok gü
rültü uyand1rm11. Milyarderi 
tan1m1yan birisi, tan1yan bi
risine: 

Kuzum demif. bu adam 
i~medigi zaman da Habe1ler 
hakkmda ayni fikir de m1-
dir? 

Öteki cevap vermi§ : 
-l~medigi zaman yoktur 

ki ! 

Frans1z 
Gazeteleri 

Siyasal havalann a~tl
mas1 uzaktir divorlar 

J 

Belgrad (Özel) - Havas 
~jans1ndan: Peti Pariziyen 
Londrada Habe~· italyan me
•elesi hakkmda dü~üncele
rin pek karanhk oldugunu, 
jurnal gazetesi, Londra res
mig ~evenlerinde nikbinlik 
görülmiyor, bunu temin i ~in 
Fransadan kavi teminat bck
ledigini, etodopari, Akdeniz 
meselesinin her ü~ taraf i~in 
bir korku tetkil ettigini ve 
her feyden evvel Akdeniz 
tahfidatmlD halledilmesi Jü
zumunu Maten gazetesi de 
FransanlD cevabmdan evvel 
bu itleri hal i~in Londra 
Londra a~ag1 parlamentosu
nun karar1 läz1m oldugunu, 
Pari Süvar de siyasal hava
larm a~1lmas1 uzak oldugunu 
yaz1yor. 

, , "' 
0 SErtE!'" ILK Bu~,j'< 

\f~~leff 
~-: SOZLÜ : 

• 0 

• ~ /tlUAZ7Al'I ~AHESE!li o 
c 

Paramont Jurnalda: Habet harbine aid ilk sesli filim 
ltalyan ve Habe11 cebhelerinde faaliyet 

Zenein olmak isterseniz ni S J t 
yan~o biletleftjizi mutlaka aaae kifesinden 

Deliligin ili~la tedavisl 
e kA Im 8DSIZ •• • 

•• 
Doktorlanm1z An1crikadaki kesf e inanmty 

Amerikan1D me11hur ope- ~· "-Haberi oku'ma • 
ratörlerinden Dr. <;arles Mar- le bir ke,lfteil de 
yonun l>az1 delileri daimi 11m yt>ktor. DelUik 
surette kurtaracak bir ili~ bir isimdir ve akd ha'I ~.M.• 
ketfettigi baber verilmekte- lar1 mulltelif ciulerd.-r 
dir. Bütün bu laafka b~•t 

Enjeksiyon suretile tatbik hillerde .g~rtllen •lol . '::i 
edilen bu ili~la yap1lan tec· bklar~ b1r ill~la teda9:' ~ 
rübeler benüz kat'i bir neti- elacag101 zannetm•Y=-,~ 
ce vermemit ise de, d7ktor Her halde ciddi 'bir 1eY 
Maryo ke1findeki muvaffa- maaa gerektir." 

Profesar dektor fahredl' 
Kerim de fU fikirde bal_. 
mu1tur : 

kiyetten emin bulunmakta 
ve ak1l hastanelerinde yedi 
sene tedavi edilmekte olan 
hastalardan a111 yapbgi baz1 
delilerin "'gözleri parlad1gm1 
ve memleketlerinin geri gel
digini iddia etmektedir. 

Profesör, ke~fettigi ilicm 
dimagdaki deveram degi1ti
rebilecek bir hassay1 haiz 
olduguna emin bulundugunu 
söylemi!Jtir. 

Tip alemindeki bu yeni 
ke,if üzerinde fehrimizdeki 
emraz1 asabiye mütehass1zla
nn1n fikridi almak istedik. 

Profesör doktor Mazhar 
Osman bize 11unlar1 söyledi : 

,~ ~ "·-.;. ~ 
b1uitl ~ I" d lli„1~ 

italyanlar1n 
Habe~lerin sava~ plä
n1n1 hildiklerini iddia 
ediyorlar ve o plant 
~öyle tasvir eli)·orlar 

Belgrad (Özel) - Roma
dan telefon: "Mesajero" ga
zetesi, ltalyan kumandanmm 
Habet sava1 plinan1 ögren
digini yaziyor ve diyor ki: 

Habe11le Vola taraflar1Dda 
ki uzun ve daghk olan ve 
Mavi Nail ile Habe11istan 
i~inde b~r d1var halin1 alan 
stra daglar1 aras1ndalri arazi 
de ~arpitmaga karar vermit
lerdir. 

Habe~lerin bu plin1 kabul 
etmesi ltalyanlann Adis-Aba 
baya dogru ileri hareketini 
kirmak i~indir. Cenupta Ras 
Jeste ve Ras Hatibo lbi de
resini müdafaa i~in askerini 
tophyor. 

lmparator Menelik de 18'}5 
de eo büyük kuvvetlerini 
burada toplam11b. Habe1le· 
rin bundan maksad1 da ltal
yan ordusunun yürüyu1ünü 
zorla~hrmak, harbi uzatmak, 
bu suretle ltalyanlaran yor· 
gunlugundan istif ade etmek· 
dir ki kral menelik de bunu 

Bayramdan 
Evvel bayram 
Bu senenin hi~ görül-
memi~ bir sinema 

... progranu 
1 - Don Juna.. Duglas 

Ferbanks 
12 KISIM ILK DEFA 
2- Korkun~ Süvari 

10 KISIM 
„ 3- Komik Miki 

4- F oks dünya baberleri 
S - Ak Kartal Türkce 

(Fragman) 
6- ilkbabar resmi ge~idi 

(Fragman) 
Bunlarm hepsi (Bugünden 

itibaren LALE sinemasmda) 

"-Delilik diye birpY 1~ 
tur. Evvela bunu kabul 
mek läz1mdir. Bir akd • ~ 
tabg1 eard1r. 0 da ~efld,..,. 
11iddir. Bütün bu hast hk..,· 
bir IJä~la tedavi etmek ~ 
bil olamaz. 

I~ hastahklarda da ~ 
deflil midir? F rengiye •:.; 
ilic1 bir mide rabab11b 
kullanabibr miyiz? ~ 

Her halde ortaya • lt 
iddia ilme de hakikat• 
uymamakbr. „ " 

(Cumurif91' 
[•] 2 s 

Habe1lerid 
Büyük hücümü 

Ne vakit? 
Belgrad (Özel) - Ro~ 

rin bildirdigine göre Ha~ 
ler kuvvetlerini topla• 
ve noksanlar1n1 tamaltla 
ta, korunucu bir do..
maktadar. Habet bk „ .... , ........ 
an~ak imparatorunua ce 
ye gidecegi zaman ba~ 
cakbr. Bu gidi1in gtintlaf' 
nils tayin olunmam11br. 

Gece 
Yürü ··,1eri 
Belgrad 1l:- R~ 

den: Ras Kassa kuvvetld 
nin timale dogru olan [ 
rüyü1leri yaln1z gece ya~ 
hyor. Bu da ltalyan1n h• 
dan bombard1man ede 
mesi mak1ad1na mebbidlr· 

ingiltereniP 
Barl§düstur 

Belgrad (Özel)- Lo~ 
dan telgraf: Bura diplo= 
tilf ~evenlerinin kanaa 
göre lngiltere Habet ifOfll'_ 
ratorunun ve uluslar I~ 
tesinin kabul etmiyec ... : 
tartlar da1resindeki 1'ir bf 
r111 kabul etmiyecektir· ~ 

l1n1z. Corakkao1 karakol I 
11s'lnda 354 H. Tahsin 



ALTIN 
Yorgancdarda 23 No. ~1 · kine in1aläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
MESERRET ;oTELi 

lzmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar§1s1nda DAMLASI 

Kolonya ve IJosyonlann1 

YAIJNIZ 

S. Ferit 
yapar 

Size taklitlerini vcrn1ek 
isterlerse kabul e : n1eyiniz. 

Depo:~if a ECZANESi 

~kuaz Ban Kurtulu§ ki§esi 
1 

itin yegäne lüks Bir ~ok yurdde,lar1m1z1 fa-
e~J kirlikten kurtarip zenginler 
~ ~ ence Veridi r arasma koymU§tUr. 
'~fllbat uc~zdur muaz- Bu defa da en büyük ik-
-.1 "•ry„ete herak§am nu- ramiyelerden birini kazan-
~ mifbr. 
~d rostermektedir. Pek Zengin olmak istiyenler 
~· )tft~ fltanbuldan kuvvetli Tayyare piyango biletlerini 
~ t 1 bir varyete gelecek- bu ki,eden alsmlar. 
~tdiosan ve numarala- ADRES : 
Si.~rülmege ,ayestedir. Hapishane kar,1s1nda 
~ Turkuaza bir defa Tayyare piyango bayii 

. Berber Bekir S1tk1 

~~:~™J~~~B 
T A F L A N 1 

'- . . Gazinosu A~1ld1 1 
h ~Inn en nczib gazinosu olan " T A F l A N " ~ 
~ ~u a~aJd1. Multte,cm ince saz heyeti ile mugan- ~ 
~~r TafJanda bu ak~amdan itibaren icray1 ahenge 1 
M'91ftar. Me1rubat 'Son derece ucuz ve nefi1Jtir. fi 

ka taflam bir defa ziyaret cdiniz. ~ 
~~~=~~~~~ 

Ahmed Hamdi 
Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka'1et 

kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam ~olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
Fm nlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamirah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

Kabaday1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'TIN 1'1iH\1E1'i 

S1hhat1n n1ihve1·i ne~'edir inan 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika•e-

1 
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m11 
ve yeniden otelciliga ait levazimab tedarik ederck tqrif 

1 edecek olan saym mü,terimizin her türlü istirahatlarm1 te
l min ve tam manasile bir aile ocagt olmu§hir. 
1 Civar iJ~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
l hariciode kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek-
tir. Ak~amlar1 temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mütte· 
rilerimize a~1ktir. 

Aflama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlannda esash tenzilät vardar. 

~~:t~~**--~~--.~ 
<t( 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

« Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n i 
« hastahklar Jnütehass1~ 1 
~ Basmahaoe istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m· 

~ 
da 30 say1h ev ve rnuayenehanesinde sabah saat 8 den i 
ak§am saat 6 ya kadar hastala.nm kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yaptlmas1 läz1mgelcn sair 
+( tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- ~ 
« Jara yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- i 
l +( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

l~::w:~:n:~::w:~++-+m~ 

! HUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 

Her a1·ad1g1n1z ~1k, · tcmiz, liiks 

e,· c~yas1n1 burada buJaeiJir.siniz. 

Bir':defa ziyarct 
ed1niz 

~ekeciler 
No. 26 

Nc~'esiz hayata z1ndand1r cihan 1 
Ne~'eyi huJur, bugiin her insan \--==-----·-----------------1 Z M 1 R 

«Yükscl))den «Billur»dan «l(ahadav1Hdan T J y A T R 0 
i§te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhat~ ehemmi

yet verenler ne§elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

ED E 8 i SAHNE 
T 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesri 

E 
R 

z 

Bir müddetten beri hasta 
olan sanatkär Bay Güldürücü 
Hakk1 tekrar sahnededir. is
met pa,a bulvar1ndaki tiyat-

M NESET rosunda her ak§am edebi 
ve komedi temsiller vermek

En son modeUerle metot 

E Z tedir. Ayr1ca Bayan Sabahat 
Uzerine yap1lan elbiselerin ve Bayan Zebra taraf1ndan ff E zerafeti sizi ~ok memnun akrobatik numaralar ve Bayan 
edecektir. Burada, elbiseler Bedia tarafmdan milli oyunlar 

~~~~~~~t,~~~*~*[•l M K gelinliklerle, silfa, fosfor ve yapalmaktadar. Pek yak1nda 
>+ E J kadife kabartma karyola Emirler ~ariasmdaki k1,hk 
~ tak1mlan ve sun 'i ~i~ekler de tiyatroda temsillere ba§lanacakbr. 1-12 

Elhamra Tel. 
2573 

f daresindc Milli Kütüphane sinemas1 
BU AK~AMJ 

·w T yap1lmaktad1r. ~-· 
>+ Kemeralb Adres ~ Karata1ta Bi~ki ~ TAYYARE s· Telefon 
)t Hükümet Yurdu dahilinde. ~ 1nemas1 3151 
>+ Kar,1sanda 1 - 10 ij B U G Ü N 
~ ~~™1~~:~~~™1~~ § 25 Birinci Te1rin Cuma günü saat 15 ten itibaren 
)t !'U GUN ~ ~ aylardanbcri beklenilen büyük film 

KARYOKA Define Adasi 
Tu••rk„e so••z1u•• >+ Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak halk ~ Bu film yalmz bir hafta devam edeceginden görmek 

~ >+ ~ iki filim birden görecektir. ~ ~ istiyenlerin acele etmesini tavsiye ederiz 

~~~11 Fi1
111 

h I T . . )+ lj 1- Niyagara 1ellalesinden ufak bir kay1kla ge~en m A Y R 1 C A : 
't!\suREme:sLurANnDg• IZ dml uharnra STEVEN~O~'U~ ~ E ak1llar dl!rduran, kalpler ~arphran, binlerce zorluklara m F 0 K s ( ))ünya_ h~ vadisleri ) 
\k ~t'1d b a 1 romam olup dunyadak1 u.. I gögüs geren (BIL BOYD) .~ M • k • ( Karikatur ) 
.,~, 

8 
Ütün dillere ~evrilmi' ve tam 17 milyon w •• ~ 1 1 Komik 1 

~lblfbr. ~ Olüm canbazlar1 ~ § DlKKAT : Fiyatlar tenzil edilmi1tir. 30 -40 - so kuru1 

lt., " SEANS SAATLARI >t I 2- Insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olm1yan 1 1 E -( SEANS SAATLARI )- .,. 
c::..._~un: ~s - 17 - 19 - 21,15. „ . aras1nda fark1 gösteren bütün dünyada roman1 okunan m E Her gün _15 - 17 - 19 - 21,15. 1 
~b.,~ea1: 13,30 _ 15 talebe matinesi. ~ IJ Gaby Morley, Hanri Rolandm büyük temsili ~ ~ Cumartes1 13 - 15 - 17 seanslarmda TALEBEYE 
~ 13 ~ D • h ••d•• •• 1 ~ tenziläth bilet verilir. 
!\~~rnl tc ~a,lar. ~ ~ emtr ane mU UrU ~ : Pazar 11,30 - 13 te iläve seanslar vardir. 

•ri s1nemadan sonra her tarafa otobüs „ IJ Filimlerini görecek ve alk1§hyacaksm1z 1 Sinemadan sonra her semh otobüs, 

"11~-~-ve·t·ra~m·v~ar,y*"v~a~rd·1~r·a~~-~~ » ~ Ayr1ca MiKi renkli ~ Karf1yakaya vapur 
:W:[•l ~~ ... ~~~~~~~~ • 1\. 



Sahife 4 

Tenis Maclari 
' 

Sovyet Tenis~ileri Dünkü 
Ma~lar1n Hepsini Kazand1lar 

$ehrimizde bulunan misa- liip etti. 
fir Sovyet spor kafilesi Te- <;ift kar~1la~mada, bay Jiro 
niscileri dün lzmir ve fstan · damad1 Remo Alisti, Sevyet 
bul teniscileri ile f zmir tenis Megrebitski ve Midivani ile 
klübünde yapbklar1 ma~lar1 kar~1la~blar. <;ok heyecanh 
hepsini kazanm1~Iard1r. olan bu kar~1la~mada lz•irli 

Sabah saaat dokuzbu~ukta tenis~iler 6-2, 6-4 kaybetti-
ba§layan ma~lar1 seyir etm-.k ler. 
i~in büyük bi1· galeyan saha- Tek kar~1la~ma~mada Ne-
YI doldurmu§tur. vigof Sua~1 6-2 Ye 6-3 mag-

TEK KA~ILA~MALAR llp etti. 
Tek kar§tla§malarda ilk BU G0NK0 FUTBOL 

defa izmirin en kuvvetli te- MA<;l 
niscilerinden C. J1ro ile So•- Bugün misafir Sevyet Fut-
Negrebistki oynad1Iar. Ha- bol tak1m1 i.zmir son kar~1-
kem ~arlton Vitol idi. Bu la~mam1.z1 yapacakhr. 
kar§1la~manm ilk devreshii Son kar~tla1may1 kazan-
1-6 kazanan bay Jiro, ikia- mak i~in ~ok ~ah~acak olan 
ci devrede 1-6 ve ii~üncü SoYyet tak1m1na kar~1 iyi bir 
devrede 6-3 gaib etti. tak1m te~kil edecek elursak 

ikinci tek kar11laf•ada iyi bir neetice alacai1nuza 
.!!!!.<!ivani Suad1 6-0, 6-2 mag- ~üphe yoktur. 

''=" '=- ";" ~ ,,... ~ dll llWI lll'Udl lli::'id ~ ~ 
lfl"lll 
~ 

29 Numaral1 
italyan resmi 
Tebligi •• 

Azmaradaki ltalyan karar
gäh1, 29 nmarab resmt teb
ligi ne1retmi§tir. Bu teblig 
a§ag1dard1r: 

Y erli askerlerimiz, Alaz
mar hatbnda iJerlemi1 ve 
ve yo1Jar1 temizlemi1tir. Bir 
~ok Habe1ler yeniden gelip 
teslim olmu1lard1r. Cepheler 
de ufak tefek bareketlerden 
ba§ka hi~bir §CY olmam11br. 
Ordumuzun kuvYei manevi
yesi saglamd1r. 

Museviler 
Atatürk icin 
Qua etmi§ler. 

Istanbul 26 (Özel)-Muse
viler, Atatürk'ün ba§1m1zdan 
eksik olmamas1 i~ia hutün 
hafralarda duada bulunmu1-
lard1r. 

Müsamere 
Cumhuriyet bayram1 müna 

sebetle pazartesi ve ~ar1amba 
ak§amlan Göztepe'de K12; ens 
titzsünde iki müsamere veri 
lecektir. 

,. q 
„~ 

Y eni bir idam 
Usulü ! 

Estonyada, Paul Vogemast 
adh hakkmda vcrilen idaai 
hükmü zehir i~irmek sureti
le infaz edilmi1tir. Bu idam 
usulü Estonya Adliyc tari
hinde ilk defa olarak tatbik 
ediliyor. Mahk6mu, zehir 
i~irmek suretile idam etme
~evaz veren kanun 1 1ubat 
1935 tarihinde mcriyete ri
ren yeni bir öanundur. Bu 
kanunun bir maddesi, zehi
rin be1 dakika zarbnda te: 
sirini iÖstermemesi halinde, 
mahkum astlarak öldürülmc
sini ämir bulunuyor. Halbu
ki, Pauf Voiiemast, ~ellid1n 
uzatbg1 siyanür di potasyom 
bardagn:1 bir laa•lede i~mi1 
ve, haz1r bulunan doktorun 
raporuna na.zaran derhaJ öl
•Ü§tür. 

isve~ 
Salihiahmerinin 
Habe~e yard1m1 

Belgrad (Ö.zel) - Stek
holmdan telgraf: Bugüne ka
dar 1sve~ s.alibiaameri Ha-
be,istana iki yüz bin lsve~ 
kronu yard1mda bulun•u~tur. 
[•l C•l m s 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
halyanlar Makaleye kar§I büyük kuvvetler y1gddar. Bura

sile birlikte Musaaliyi zaptetmege ~ah§acaklar. Fakat Ras 
Nasibu kuvvetJi mevzilerde dü1mamm bekliyor. Yarm ba,
hyacak olan harbm ~ok kanh olacag. muhakkakbr. Yarliler 
Aduadaki amb y1km1§lar. 

§ Tigre ilindn ltalyanlar meden ara~brmalarinda bulunu
yorlar. En ziyade önemle aranan demir madenidir. 80 kilo
metre geni§liginde olan Kuartz madeninin i'letilmesine ba§
lanm1~tir. 

§ istnnbul - Y eni bas1lan afak paralar bugün piyasaya 
~1kar1lm1~br. 

~ Posta telgraf ve Telefon genel direktörü bay Fabri ile 
muavini bay Suphi ve tdgraf i~Jeri direktörü Bay ihsan1n 
mahkcmeleri netice1enmi~tir. Her u~ü de ü~er ay hapse 
mahküm oldular. 

istanbul- Bugün •ezbahada bir cinayet el111u1 ve eski 
bir husumet yüzünden kesici Murad ad1nda birisi, arkada-
11 s1ymc1 Bekiri öldür•Üttür. 

§ Daily telgraf gazetesi bava endüstrisinin iagilterenia 
hava ihtiya~larm1 gidereril•ek i~in tam verimi ile ~aht· 
makta oldugunu yazmaktad1r. Saatte 480 kilometre sür'atle 
gidebilecek yeni bir harb u~•i••• ve •akinelere aid plla
lar bitmek üzeredir. Seara bir Strato1fer ltaleauda yap1-
lacaktir. · 

Mussolininin 
Son teklifi 

(Ba~taraf1 1 incide) 
rini nazar1 dikkate alarak 
bir ka~ güne kadar Dessiere 
erdusunun ba§mda bulun•as1 
t•k muhtemeldir. 

Ma'<alle yakmmda italyaa
larm tah11da·1 ba,Iamitbr. 
U~aklar Makalle ctrafmdaki 
mevzileri 1tombard1man etmi§ 
lcrdir. 

Zecri tedbirler 
-Ba1taraf1 biriocide

laz1m geien tedbirleri alnu,
ttr ve bir an i~inde bunlari 
tatbik mevkiine koymaä"a 
hazir bulunmatadir. Roma 
ile yap1lan müzakerelerin 
neticesi ne olursa elsun, 
kat'i uir kotarma olmad1k~a 
16 1nci maddenin tatbiki hi~ 
bir suretle durm1yaeakbr. 

• 
lngiltere 

~11s1r müna~ebetinde 
tereddüd 

Belgrad (Özel)- Lendra
dan telgraf: Deyli Telgraf1n 
yazd1g1na göre M 1s1r bat· 
Yekilinin istifaya hazirlan
aaSl doiru deiildir. Zira 
ba1vekil lngiltere ile olan 
istikliliyet ae1elesinde an
la1abilecegi kanaatindedir. 

M1s1r kabinesi 
istifa 
l=adecekmi§ 

Belgrad (Özel)-Kahircden 
telgraf : 

Burada M1s1r kabinesinin 
istifa edeceii sö:deri söylea
mektedir. Bu haber ne tas
dik ve ne de tekzip cdifiyer. 
Ri•ayetlcrin ~1kmas1 lngiltc
renin M1s1ra ilt.tiya~ göster
difri bu dakikada M111rm is
tiklilini u temin edilme1i si
yasas1 ile aläkadar olduiu 
da söyleniyor. 

Silah alt1nda 
Bir 1\tilyon il<iyüzain 

italvan var. 
J 

Belgrad (Özel)-Romadan 
telafon. 

Bir resmi teblige göre k1~
lalara gelmekde olan yeni 
tertibat ile italyanm siläh 
altmdaki askeri bir milyon 
iki yüz bine balig olaca'kbr. 
italya Afrikaya bundan faz
la kuvvet atmak dü,üncesin
de degildir. Zira italyanm 
Avrupada da sekiz yüz bin 
askere ihtiyac1 vsrdir. 

. ingiltere 
Italyaya yeniden kö

n1ür gönderiyor 
Belgrad (Özel) - Londra

dan telgrafla bildiriliyor: 
Birka~ haftahk fas1ladan 

senra ingiltere yine itaJyaya 
birka~ vapor kömür gönder
di. Bu kö„ür Rayna maden
lerindead !r. 

italyaya aakliyat durdurul
dugundan bu madenler bü
yük zare ugram11br. Bu öyle 
bir madeadir ki 954 senesin 
de bir •ilyea 'f)() hia tea 
k6mür ~1karm11br. 

italya 
Makale cebhesiden 

Geriliyorlar 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajans: Bu sabah Ras Seyyum 
i•paratora telefenla ltalyan
lar1a hi~ bir sava~ neticesi 
ulm1yarak Makale ccbhesin„ 
den ireri kuvvetlerini ~ekti
iini biltliriyor. 

Habe§in 
Eski Sü bakan1na 
kumandanhk verilivor 

Belgrad ( Ö.zel ) - Adis
Ababadan telgraf: Dün Ha
be,in eski Sü bakan1 Ras 
Titivari buraya gelmi§tir. 
Bu nazir uzun zamandan 
beri Adose ilinde ya~1yordu. 
Sebebi de Habe§ k1ralmm 
teveccühünü kaybetmi§ bu
lunmas1 idi. Fakat bugün 
affa nail olmu§tur ve kendi
sine bir kumandanhk mevkii 
verileo~ktir. 

Yunanistan1n 
Habe~ - italyan sava 

~1ndaki noktai 
narzan 

Atina - Kate:rini gazetesi 
diyor ki : Yunanistamn Ha
lte, - ltalyan savatinda na
zar noktas1, daha ilk güoler 
de, aralar1 pek s1k1 olan 
Balkan anla,mas1 grubu ta
rafindan tayin cdiltli. 

italyanlar 
Yapmad1k 
Diyorlar 
Habe~ler iddialann1 

isbat ~divorlar 
"' Belgrad (Özel) - Havas 

ajansmdan: Lendradaki ltal
yan el~isi italyan t yyarele
rinin Habe~ler üstüne begu
cu gaz atmad1klar1 gibi ital
yan askerlerinin de Habe§· 
lere dum-dum kur,unu kul
lanmad1klarm1 lngiliz d1' ba-

in2i~izler 
italyan1n sulhperver

ligine inann1yorlar 
Belgrad (Özel) - Lond

radan telefon: Her ne kadar 
lngiliz ve ltalyan diplomat
lar1 sulha dair görü~üyorlar
sada ingiltere italyamn ball' scvdasmda olduguna inan 
getiremiyor. Fakat ftalyanlar 
cebhede hezime ugrarlarsa 
bari, goru~mes101n ucunu 
b1rakmam1§ olmak i~in ifi 
uzatmak istedigini zannedi
yor. 

italyanlar 
Mütareke 
T eklif ettiler 

Beigrad (Özel)- Londra
dan telgraf: Deyl Ekspres 
gazetesi ltaJyanlarm sulh 
müzakerabna giri~mezden 

evvel Habe~lerle bir müta
reke akdini teklif etmesi 
ingilizlerin bar111 müzakeresi 
masasma oturmazdan evvel 
ltalyan askerlerinin Habe§ 
topragmdan ~1kmalarm1 iste
mesine cevab oldugunu ya
zarken diyor ki: italya ken
di hesabma göre kendini 
ralib say1yor ve iddias1n1 

Habe1ler1i 
Cephesini 
Telefonla 

Belgrad ( ÖzeJ) - ~ 
ajans1ndan: Habe1ler ~~ 
cephesini telefola Adil„ 
baya baglad1lar. Im --""~ 
bizzat dephe ile konu1t11-
uzak yerJerden haber ....J.!J 
mamak yüzünden meJ"" 
geien endi~eler zail olcl• cl' 

Diger cephelerin d• !..., 
fonla baglaamas1 a111eliY ... 1 

devam ediyor. 
• 
lzmirde 
Erkekler 
Fazlad1r.. , 

Y ap1lm1f olan genel „, 
ma göre, Belediye h~~ 
i~inde 84943 kadm •e ~ 
erkek olmak üzere 17 
ki§i vard1r. ~ehrimizde er 
nüfus, kadindan 5524 
dir. 

•• 
Odemi1te 
Hamiyetli 
Yurtta1lar . 
Ödemi~te tütün ve 

sat1c1s1 Bay lbr~him. oO 

tecimeni bay ~nay1p . 
ve Ali Kemal Akseki tJ 

da öylc yapacakbr. 

~ ~ C•i 

Bankasma ait aksiyeo 
tamamcn hava kurumuo• 
g11lamak suretile yarlii 
bulunmut olduklar1 •e 
niyetle habcr ahn•11tJ1· 

L"t ~ ~ 1';41 d E'A lliMill lli • .i .,.... 11"1 

vatan ,ehidi ve 
Polislerimizin 

Vazife 
An1b •• 

Genei savafta dü§man tay
yarelerinin bombalarilc ve 
i.zmirin ac1kh i,galinde vazi
feleri ba§mda dü§man sün
güleriyle ~~hit edilen polis
lerimiz adma say1n lzmirliler 
tarafmdan ServHimescidde 
yaptlan Polis ,ehitleri amb 

a~~l•a töreni brogram1d1r. 
1-Polis tehitleri an1bmn 

aplma töreni Cumuriyet bay
rammm ikinci 30-10-935 ~ar
§&mba günü saat 14 de ya
p1lacaktar. 

selim vaziyeti elacak1" 
viller fapkalar101 ~1k 
suretile seläma .&ur.ac 
dir. Ba sayg1 durulll~ 
dakika devam edecektit' 

4 - Süel müfreze k 
tan1a1n tlikkat kumuta81 
da abt yerindeki 8' 
a;ir, ai1r bir pelis t 
dan yar1ya endirilec-' 
ag1r, ag1r tekrar ylJ 

~1kar1lacak ve K. tar• 
verilecek rabat ku 1 all 
baz1r bulunaalar ra1' 
yete ge~ecektir. 

kanhgma söylemi§tir Bunun 2-Bu törene kart§acak 5 - Bu sayi• 
üzerine Habe§ el~isi dahi olan süel muzika, süel törea den sonra: 
italyanlarm bu insanhk dü§· müfrezesiyle Jandarma, Po- A - Emniyet 
maa1 aletleri kuland1klarm1 lis ve belediye zab1tas1 n1üf- Fevzi Akkor 
Habe§ ordusunda hizmet rezeleri ve diger resmi te- B - En yeni bir 
eden Avrupah d'>ktorlar i!e ,ekküller ve davetliler saet i§y trl ' 
isbat etme iddiasmda bulun- 13,45 de amt yerinde göster- C - Ilbay Fazh Gnl' 
mu,tur. ilen yerlerinde toblaem1~ bu- rafmdan birer söylev 1 

I• • • •• •• d lunacaklard1r. necektir, 
§ID l~YUZU e 3-Törene saat tam 14 te 6- Söylevler bitio'' 

V arm1~ ! istikläl mar~iyle ba,Ianacak- Güle~ amb a~acak ff 
"$ hr. Mar§ bittikten sonra II- lenkler konduktan 

Belgrad ( Özel) - Havas bay Fazh Güle~ hazir bulu- muzika Cumuriyet 
ajans1 Londradan veriyor: nanlar1, pol:s §ehitlerini ve ~alacakhr. I 

Bura siyasal ~evenleri Ha- biltün selamlamaya davet 7- Marf bitince ,oe 
befistanm bar1~1 hakkmda edecektir. Bu davet üzerine rezeden ayr1lacak bit ~-
ha,hyan aörü11melerin uzun süel müfreze komutam di- asker tarafmdan h•"' 
sürecegi kanaatmdad1rlar. kat komutasm1 verecek ve defa ate§ edilecek "' · 

Zira i~in ic;.yüzü vard1r ve bu kumuta bzerine müfreze- bitmi§ olacak sayg• '' 
mesele ~etindir. Ier ve üniformah te§ekküller zamla dag1lmacakt1t· 
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Belgrad (Özel) - Asma- 9 1. t•kJA J U.., d 
radan telgraf: D. N. 8. aj~n- „ 5 l 8 tzrUD 8 
sm1n muhabiri bildiriyor: Im- „ Vales Beri - Fay Vray . 
parator haile 191' Harrar 8' V E 

hapishanesine ahlan kral Life • SarlQlß Kukla 
Yasonun, italyanlarm elinel lt y 
dütmesi ihti•aline mebni, Lilian Harvay'in har1kulide eseri 
hatka hir aapsaneye nakliai A.~aca Paraasuat Ju~l Wabe1 bädisat• 
irau etmiftir. r..•it„„.„ •• -.t ... •••• 


