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ACK 1 DENIZ FA.CIASI 
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eni kale ile Kilizman aras1nda batan f nebolu vapurunun 190 yolcudan 122 si kurtanl-
~1f 3 ü ölü 3 ü yarab bulunmu§ 51 kiti hastahaneye nakledilmit ve 77 si bulunamamqhr 

K1z1lay1m1z1n kazaya ugri1yanlara eösterdigi 1efkat her türlü takdirlere liy1kt1r 
~~ll rece saat yirmi ü~te tahkem mevki kumandanb- ba~tan kara yapmaga cah§- i lo vapurunun da getirdigi on c1a yerine giden uyanak 1 Feyzi Akkor bütüa 1ec.yi 
~tf lta a-elen Polo •apuru gma giderek inebo u vapu- m1' ayni zamanda imdad ki~i sag ve ü~ ki§i ölüdür. mayin gemisi ile Körfezin kazazedelere yard1m •• ta~-
•11t •z aizanda inebolu va- runun gecikmesine mebni düdügünü ~1g1rtmaga ba~la- Vak'a yerine kosan kur- Güzel izmir vapuru bütün kikat ile ge~irmi,lerdu. 
l ll•ua hatbi1n1 haber ve- limana ak§am girebilmesine ma~, bu ~1gr1k üzerine lstik- tarma vasitalart sonradan ilbay vak'ay1 i~ baka.m Y• '"r · gece ara~brmalar yapmlf ise 
~ Vtrerek vak'a yerine miisaade al m:; ve telsizle lil vapuru ko,mu~, lnebo'u daba oniki ki§i bulunmu§tur tanm bakaalaraaa telef••I• tt'-1 u ·1 h 1 k k de yen bir iz bulamam1~lar-Ot ruüddeiumumi muavini parola ver1 mi~ti. vapurnna at at atara ~e - ki bunlarm da ü~ü yarahdar. bildirmitlir. 
~ ''•la Denii: komiseri Faik Vapur Mersinden geliyor- mek istemi§ ise de muvaf- Kurtulanlarm eJJi kadart has· dir. ' KIZILAYIMIZIN ~lFKATI 
f.t~ •as1taJarla seyirtmi~ler- du. Alt anbarlari pamuk, üst fak olamamt§hr. ... taland1klarmdan hastaneye Ba§ta valimiz Bay Fazb lnebolu vapuru fe1iketz•-

. Bund d B aubarlan da bugday iYüklü Vapuru kurtaram1yacag1n1 1 d . k Güler oldug-u balde müddei deler1'n• kar11 K1z1lay1•••• -.d an sonra a a~ lt j 'klAI fTk 1 · yatm m1~, igerleri. sogu tan T • 

deiumumi ba A ]ü idi 1500 ton hacminde an yan sti a 1 1 a ar1m in- k b'l k . . hi d k' umumi Bay As1m, muavioleri gösterdiäi alika •• iuaz 
'-ia••ial . d b YAI. Esim, olan vapurun bütiin yükü direrek suya atdmt§ olan in- oruna 1 me 1~10 ~e r e 1 • 
i.! er1n e• ay J, m- d' .. t-

1 1 
t l , ... hamamlara yerle1tirilmt§tir. Bay Orhan ve Bay Ali eyledigi mua.-eaet tak.lirlere 

~ht d' k" .. b . ye iyuz ton uccar ma 1 ve san ar1 op amaga ugra~mit-
~~k•r ll'e „ öru ay Feyz~ 190 insandan ibaretdi. Vapur mi~tir. Aylli zamanda lima· Gece yar1s1ndan evvel fa- ve emniyet direktörü Bay deger. 
lt~' Musta~~•m mevlu Ak~am saat on yedi ~agla- nun1zdan kalkan ve lnebo- (tl 8 S 3 :;: · B S 2 2 E • r 
~kt.;~rbL' HISI, .h.ükdfun~t r10da Kösten adas1 önüode Junun henüz feläketed ugra- Br·r litalyan Ordusu 
~t~ .' 1man re1s1 en1z parulas!m vererek körfeze masmdan evvel yanm an ge-

~ai;::: tor~";.~';',,~ '~!; lliF.:~~~- Kilizmanla yeoikale ~~;::~:,;::0~„!~d;:u::; .------------
,._,, 1öndermi1lerdir. aras1ndaki Pelikan fenerinia oda filikalar indirerek bir Z ) kJ b• •1 h k t• d kurt 

.._; •cdd1 Yak'a f6yle el- iaünde dibinden su a)maia k1s1m yolcuJarl toplam1~ ve or u a 1r ~evr1 me are e ID en ·-
~: Ye yantarafa oturmaia ba,- inebolunun süvarisi Mehmet labi!-'i. Habe~istan1n servet kaynap olaa 
~ ... t ealtir ratldele- lam14hr tehlikeyj· gören sü· Aliyi alm1~br, istikläl vapu-

1 

~ 
....... ~ •••at• m•••H ···- Yari klir taraftan iemiyi runun kurtard1gi yüz ld~i P•- H 1-- b 1·1 damak1ll1 mu··dafaa•• ............ a .. „Y. ... „ ... „a„ .. r ... e ..... „„P„„i:"y·a·„„n„ .... g„o .. „.„ .... u„„„„I a ar1 ~a e§ 1 er a , 

karar vermi§lerdir 
Roma 11 (A.A) - Cebhe- nun arkasm10 Habe,Jer tara- mal taraf1nda HaiMt •ri•• 

den son geien haberlere gö- fmdan ~evrilecegi bir zaman- yeni Ye metia l.ir cepke t•t-. \5Qo ~oo ~ j i C 0 1• 1 k b•• ••k •k • 24625 re ltalyan kuvvelleri Guvay- 1 da u~aklar vaziyeti talyan tuklan bildiriliyer. 
Ir& I UYU I ram1ye DUm&- .

1 
mn ~imalinde hareketlerine kumandan1na baber vermesi Cibuti yolile Halte1iltaaa 

1 b•J t • b t t • t • devam d!tiektedirler. ltaI- giden ü~ . bombar4i1••• t•y· 
t. ra 1 1 e e 1sa e e m11 Ir 1 yanlann öncü kuvvetleri ~im- ' yaresiniD motaj1 yaptl•akta-

, ... „ul (Chel)-Yirmiaei nOO Lira Kazananlar 3655 4019 6485 6813 cli<ien Sassabanaki ge~mi~- dir . 
.,, ~ bya karamu piyaa- 682 1531 5497 6111 7061 7571 7824 8579 lerdir. General Gnzyani kuv- Ogadan cephesiatle Kera· 
~ •lla biriaci ketiduine 8609 8626 988' 1330~ 8•1.( 9092 '998 10076 vetleri !Oll sekiz gün i~in<\e hafi muharebesiade iki, ltal• 
'lepebatinda Asri iiae- 19743 19920 20467 21096 11022 11160 11315 11536 , Harrar yolu üzerinde iJk mer· yvn u~ä-in•• at•fl•r i~ilt4• 
"- aa1lad1. Kanaaa ••· 22230 23295 23671 2501' 118~1 11979 13215 13919 hale olan Jijika istikametin- dü§tükleri 1örä)miftl1. la-

~ •lan bildiriy•rum: 15281 15695 15903 16321 f 1'le Habe•leria ltalwaalaraa 28503 21743 de yüz kilometreden azla „ J 

4625 Numara. l l>O lira kazananlar ~~~~~ ~~~~ ~~~~; ;~~~~ ilerlemi§lerdir. Y1~~r~mn1.rydeii:laernm· u1,'t~~lar1• ••1111 
~ima) cebhesinde cebhe • 

25000 Lira 715 1442 ~330 2365 ~;:~ ~:~~~ ~~~~: ;~~:~ önündeki müteaddid HabetJ Harrar müdafaa•s••• aiz-9 2975 40~5 4662 5796 karakollar1 yok edilmi~tir. zat Habet imparater••-
156 Numara 6845 7639 7880 8650 27602 29156 29 257 Makallenin cenubunda mü- bulunacag1 Adis-At.a1ta4aa 

l 867' 9731 12905 12374 l>O Lira Kazananlar him m1ktarda yiyecek götü- haber verilmektedir. 
' 5000 Lira 13591 15434 18385 19132 15986 3597 22540 29042 ren 300 develik bir kervan GENERAL GRAZIANi ( HALKIN SESI - Har-

~Sft 25046 13075 26743 2874 esir ahnmi§tar. üzerine italyan ordusu der- rar1n milli ve tabii senet •• 
.790 Numara 19450 21856 23721 26362 12866 27602 1698 6034 MÜHIM RADYO VE bal geri dönmege ve Soma- tarib bak1mmdan pek b&ylk ' toooo L1·ra 28308 15242 9329 25352 11910 TELGRAFLAR liye ~ekilmege mecbur ol- bir degeri oldugunu 1ö1te-

Yüz lira kazananlar 6040 21545 12311 4221 Ogaden cephasinde ilerler mu~dur. ren yaz1m1z yar1nki •uska-
~lanm11ttr. 152 1112 1114 3081 13323 25094 23807 1589 Je~ olan italyan ordusu- Habefler cenup m1zda.) 

µ waaw11am--BBilllllll!.ll81„„___ ------• .„ 
Habe1lerin 
Har1kas1 
Ne imi§? 

Belgrad - Pariste• tele
fon: Maten gazetesia ltalya 
aytar1 gazetesine ~~kdiii ltir 
tegrafta harbia dUJ'ommau 
~izereken diyor ki: 

Habeolerin Atangi gültl ik 
Dusye arasmda topla•m•f 
300 biu. kioilik bir ordusu 
vard1r. Bu ordu mükemmel 
bir surette si1Abland1nlnu1-
t1r. Hatti gi.zli bir yol ile 
gazlt obüsleri 1 ve tayyareleri 
de vardtr. 

f§te mukemmel lhaZJrbkb 
::,ordunun güpün birinde ltir 

har1ka göstereceti zawaem· 
liyor. ltalyanlar ~u orduawa 
vücudunu biliyor. Fakat ltal 

r 

1936 da Berlinde yap1lacak olan büyük oJimpiyadlar i~ia 
hazirhklar devam ediyor. Yüzbinden fazla seyireiyi alabile
cek elaa olimpiyad stad1ada yap1laa pavye•lardaa biriaia 

a~dma tareaiade l'•aeral Geeriag, BJomberr •• Dr. Dnck 
auzurunda haJk btiyök 1isteriler yapm1fhr. 

Yeni Memel Dir~ktüvarmm Nasyonal Sosyalis ~ogunlu
gundan tetekkülü münasebetile milliyet~i Almanlarm gös
terileri ~ok heybetli ve gürültülü olmuttur. Bu münasebetle 
söylenen söylevlerde Nasyonal SosyaJist olm1yanlar1n Memel 
Direktüvartnda bundan sonra ted: bir sandalyalar1 bile 
bulunm1yacag. ima edilmittir. 

f yan layyareleri bualan pre; 
miyor. S1k ormnlarda Hk
lamyorlar. 



Musolini kimdir? 
---~~.__......_..:..;;...~~~--oo~~~~~~~..,_........_~ 

"italyay1 ben kurt~rd1m, ben 
büyütecegim" 

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici havabJ ! 

-11-

Mussolini, hayabn1n en 
l>üytik saadetini hitabet kür
sü.:.üpde tatm1~tir. 

Her: hangi bir mesele et
rafmda, bilhassa i~timai, fel
sefi bahislePi büyük bir ta
läkatla te,rih cder, ve ka
naatJerini fikirlerini 1elis bir 
ifade ile söyler. Kuvvetli, 
gür sesi, canh bak1~1, seri 
j~~tj,eri hita betin en birinci 
vas1Har1d1r. Bundan batka 
diger bir mümtaziyeti var
d1r ki o da haz1r cevabhg1-
dir. Mussolini ~imdiye kadar 
ikiyüzü mütecaviz n'utuk irad 
etmi§tir. 

MUSSOLtNt ÜZER1NDE 
TEsJR Y APAN KADIN 

Mussolini, isvi~rede iken 
Almanlarla temas etmek ve 
Alman felsefe:9 üzer'n e te
tebbuatta liulunmak ßzere 
Zurihe gitmi~ti. Orada Mak
sm, ~belin, Lasahn nazari
yelerini tetliik ediyordu. 
„iu. rada gay~t ~kin bir 

Rus 1'1Ule tan1fmifb. " Ant
relik-t8alaba Of" a@n1 ta§•· 
yan bu 1uz, müstesna zeki
sile en karI§Ik i~timai mes' -
eleleri tahlil ediyor ve Avru
~ p 11rada 1re~irmekte 
oldugu buhr-nlar1 izah e · -
yo~du. ß~ Rus 1'1u „ Ka.rl 
M1ws..n 1;f, na~rU'~lerini oa
Y91 PaYrEt derecede olan 
ltalyancasile Mussoliniye an
laynntir. 

Mf hl)l)Zel Balabanof 'bir 
Dl\<!det s2~z:."'Avpntide Mus 
sor ini~ ref iki mesaisi ol-
11\P.Jtu J4tililci bir ruh ta11-
y~ bu >"• her sabah Mus
s.>Jiniye makale bakkinda 
fikrini söyledi. Bu laz1n kuv
vetli zekäs1 Mug'soHninin ef
kär1nda mübim tebavüller 
yaprni§hr. 

ltte bu andan sonrad1r ki 
Mussoli~i, Karl MakSm naza
riy/.lerini ltayan·c2.ya tercü
mex.e ba,lamittir. 

zab1taca yakalanarak hapse
dilmitti. 

Mussolini, hapishanedeki 
hücrede ihtiyar bir Alman 
ile beraber bulunuyorlard1. 
Geceleyin hapishaneye mül
ted bir ltalyan maznunu 
daba getirilmitti. Y orgun 
ve hasta olan bu adam tit
remeler i~inde kö§enin biri
ne yig1hvermi~ti. Y eni misa
firi ögrenmek i~in Mussolini 
yamna yakia,mI~ ve kim 
oldugunu sormu~tu. 

Boguk bir sesle: 
- Floransah bir italyamm, 

sen nerelisin ve kimsin? 
- Ben de Romah bir 

ltalyamm. 
- Ben Romahlan severim. 

Cünkü a~Ik yürekli, merd 
insanlardtr. l1te görAYorsun 
halim harab, sabaha belki 
saglam ~Ikmam! .. 

Mussolini pür teilt: 
- Hayir ola, arkada~, 

nen var? Derdini anlat ba
kal1m. 

Floransab ltalyan i~ini ~·
kerek, yavat yava1 anlat
maga batlam1~h: 

- Cok bctbabt bir insan
m111m. Tahkik edilmesizin 
hapsa tikild1m. Y olda iki ki
ti gördüm. Birbirlerine bi~ak 
~ekmi§ler, kavia ediyorlardi. 
Bunlan ay1rmak i~in ko1tum. 
Bu s1rada bi~iJD biri bana 
sapland1. Beade can havlile 
tabancam1 ~ektim o adam1 
öldürdilm. 

Bir felikete utr1yan ltal
yan malapusunun bacaklann
dan mütemadiyen tJan f11k1-
r1yordu. Hllcrenin bir kö1esi 
kana bulanm11b. Mussolini 
tatkin f &f ktn balun1yor ve: 

- Arkadat beni korkutu-
yorsun. lsbrab1y ~okmu 1 Di
yordu. 

( Arkas1 var) 

Ml.JSSOLINt isvl<;REDEN -
Ni<;iN KOVULUYOR ? 

Acele sabl1k 
Hane 

Bir Paskalya günü idi. 
Mussolini Cenev.rede bulunu
nuyordu. 0 a1rada bir 1taJ
yan sosyalistle ufak bir mes
eleden kav1a efinit ve bu 
adam1 ddvil~Dnden dolay1 

;r.amf§~Ik mahalleai Abk 
dede sokag1 numara 64. 

Mliracaat yeri: Ke~ecilerde 
Sadullah efendi aokai1 pro
kir HaND Yuaa. Namara: 
30. (D:4) 

Öl~ü Ü7.erine son sis
tem s1hht Karin, Mide 
Harnile, F1ttk, Barsak 
Böbrek Dü~ünlügüne 
pilotlu pilotsuz Fenni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik (;oraplar, Ka- · 
s1k Baglan ... 

S. D. Ater 
lzmir 

23 Odunpazar ~antarcilar 

( Hallua Seal ) 

Ebedi muhacir 
Derdi ! 

Romanyadan gelebek gö~
menlerin oradan ~1kabilmek 
i~in ~ektikleri zorluklar1 ve 
saireyi okuyacaks1n1z, ve üze
rine binbir bahar ~i~ekli ide
al kurulan bir itin nas1I zor-
luklar i~inde rüzmekte oldu
iunun belki fark1na varacak 
veya varm1yacak11z. 

Cumhuriyet rejimi o ka-
aar bilyük ve temiz azmine 
ragmen gö~meni matteessüf 
muhacir olmaktan kurtara-
mam11tir. Muhacir, o, ~ok 
kanam11 Ye kan1ksam17 bir 
yaradir. Biz memleketimize 
koca lmparatorlugun son ar
ka dalanlar1 olan Türkleri ar-
bk muhactr olarak degil, on
la rm bag1rlarimiza basilacak 
soydaolar olduklan heyeca
nile yepyeni ve tapiaze ad
larile gö~men olarak buraya· 
getirecektik. Halbuki ;,in 
büt9n ehemmiyetini kavra-
miyan ~ok resmi bir gidit 
tarz1. bu ideal i~, eseflerle 
kaydediyoruz ki, yeniden 
ezeli ve ebedi muhacir hali
ne sokmuttur. 

Vapur gidecekmio, pasa-
port ge~ oluyormu§, Evkafm 
filan ~iftliii (hay et!) sabn 
ahnacakml,f!„ B1rakmda fazla 
söylemiyelim, bu, maalesef 
hili kanayan ~o eski bir 
yarad1r. 

(Cumhuriyet) - .... _ .... ..,.__ 

Bir facia 
Karadenizde f1rbnaya tu

tularak par~alanan Gazal 
vapurunun ikinf i ~ süvarisi 
Süreyya, Zonguldak'.ta liasta
neye yat111lm11hr. Süreyyan1n 
bir ya11ndaki ~ocugu Vüksel 
evvelce yazd1iJm1z gibi, bo
gulmu1, annesi akli müvaze
nesini kaybetmittir. Haber 
verildigine göre, bu bi~are 
ana ve babaya icap t eCien 
yard1mlar esirgenmiyecelCtir . 

Kuduz köpek 
Sekiz ki~iyi 1s1rd1ktan 

sonra yakaland1 
Tarabyada oturan Katina 

ad1nda bir kad1n1n beyaz 
renldi kü~ük köpegi evvelki 
gün birdenbire havhyarak 
evin i~inde saga, sola saldtr
maga batlamifbr. 0 sirada 
odadan ~1kau madam Katina 
köpegi suzturmak istamit fa
kat hayvau kad1mn üzerine 
atdarak birka~ yerinden 1s1-
np yaralrm11br. Evde bulu
nan Olga admda bir kadm-
Ja Y anko admda bir erkek 

~--------------..eo„~--_,...~~--~ 

Türke hiyanet ederek Yun•11 

ge~en h tem hakk1nda YunaJI' 
l1lar da Neler Söyliyor? 

-9-
Qerkcs Eten1, Yunanhlara teslim oidtt~ 

gün izmirde büyük hir ~nlik yapdm1~t1. 

Böyle bir ~nlik teb'ütün lzmir ve ':°iil~ 
kattn1 yerinden oynatan Atatürkün estr ed ~ 
digi (!) haberi ~1kar:ild1g1 günde yapil~ 
Fakat ertesi gün izmirde bir Mezaris~ 

odaden pkm1~lar, köpek bu 
defa da onlarm üzerlerine s~kutu hiiküm sürüyordu... dl 
hücum etmi§ ve :•kincisioide l1gal senelerinin en ac1kh : ya yürüyecekl~rine (!) . ; 
muhtelif yerlerinden 1s1rarak :· Kuvay1 Milliy~ „ nin _ ~aln~z fzmir Yunan gaz~~~lef,j 
kanlar i~inde birakm1§br. I!_gal _kuv.vetlenle degII .~u- yazilan haberde butuD. ~ 

Evdeki gürültüyü kom§ular tun b1r c1hanla sava§a gm§- ve mülhakatmda öyle b•t 1· 
ve Sofiya, Mina, Katina, K1- · ld - l d 1 · d -llf mI§ o ugu an ar a zmir e rültü ve heyecan dogu•- "" 
samya, Atina adJanndaki ~Ikan Rumca gazeteler ikinci Bu hädiseden bir kaf ,~ . 
kom§U kadmlar da eve ko~- tabi ~ikarmak suretile "<;er-

1
. . . •ski ~},J 

l d S y t ld . . sonra zm1r1n en ... 
mu' ar Ir. aga so a sa Iran kes Etem ve ~ete]ermm R t . Jan (A 
köpek kap1dan girer girmez Anadolu harbinin ~1kmaz bir t" um)ca gatze .e~1 o bibi ~ 
bu be§ kadmmda üzerlerine _ 1ya gaze esmm sa J1 

1 . B I d yol oldugunu anhyarak be' S l 'd" .1 b' y' ab m1~br. un ar a vücut- .. ( ) k d A k rat o omom i I e 1r „tl 
b d on gune r a ar n araya k 1 d• „„ 

larmm ir~ok yerlerin en ya- . _ d . . (I) y ar~I a§ml' ve aramIZ . 
ralar almilardur. Nihayet ha- girmege an •~mI~ ·ld ~nan le bir muhavere ge~111itt1• 
dise poJise haber verilmi~tir. ordusuna teshm 0 ugunu 1· . . k' ve o'fl 

ve "'erkes Etemin AnkarayI zmmn en es • - ~ 
Azgm köpek zorlukla yaka- Y l · · d - iet„ 

kalbinden vuracak plänlara a .. r1 tpn yaz ig. •. ga "".III lanm1§ ve 1s11d1g1 sekiz yarah l h d „v· 
mabk oldug-unu (!) " bitdiri- su .. tu .. n an __ . aricm. e ~ ile beraber kuduz hastane- _ 
yorlardi. goru§meg1 de bilen 

sine gönderilmi§tir. 

Bir baban1n 
Cinayeti 

Adanada ~1kan "T iir ksözü„ 
gazetesi yai1yor : 

~ehrimizde misline ender 
tesadüf edilir bir facia Dlmu~ 
ve babasindan gebe kalan 
bir k1z nihayet ~ocugunu da 
doj'urmuttur. K1i onbet ya
tmda, babasI elli be, ya11n
dadir. 

Ahmet bundan bir yd eY-

izmirin Rumca gazeteleri gazeteci Solomonidi ~ ;/ 
ayn1 heyecanh ve gürültü zi bir tebessüm ile bji.e 

kaldiran ne§riyam „ Atatü kü mu§tu: ~ 
esir aldiklarm1 ~!~ „ bildiren - Nas1l „Sada~• ~ 
bir telsiz haberm1 yazd1klarI bey, <;erkes Etem10 Y 
gün de yapmI~lardI. ordusuna teslim obtte 

0 zamau yalmz gazeteler ve arzI hizmet etmesi 
degil o haberin geldigi gü- bej'endin?z mi? . _,J 
nüu ak1ammda müthi§ bir _ Bazi bazi yaptl,...., 
fen~r alay1 yap1larak bütün gibi -~•kf-., korkusuJcl 
Rumlar ve Yunanblar hep iki entelektüel 
bir ag1zdan ve oir makam bu mes'el~yi de 
tutturarak: edebilir miyiz? ~ 

Ton Epyasatne - ~üpbesiz, her ~ 
Ton Epyasame sinn s&ylediklerinisi 'frt/J vel, bir aktam ~ok ralU i~- _ ~. 

'-· y 8a 01· .. Yunan biik6metine ' ~.;i mit ve eve gelince, öz auz1- ~ 
n1n koynuna girmi§tir. Hadi- Onu tuttuk verecek kadar bir ~ 
se o zamandanberi gizli kal- Onu tuttuk suzluk yapacak d.etorJil I{ 

• Ah t k 1 · Netekim bana batk• ~ m•tti. me ya 8 anmif, •f- Nakaratile lzmirin kordun r„ 
C)\N ._' ·- lediäi feci su~u itiraf etmi§- k dd larda söylediginiz dah:- ~.I 

Kütüph(anes,~ • boyu ile bütün bl\yü ca e 1 . d k "": 
- ·' tir. Ahmet evli ve alb ~ocuk ve sokaklar1m dola11m1,lardI. vas1zca söz er1 e 1 ~ 

( ·r A N ) sinemas1n1n babas1d1r. Cümhuriyet müd- Ertesi gün bütün lzmiri ·~m11 degilim. ,,,_ ~ • 
tarn kar~1s1nda deiumumisi tahkikata gm11- yerinden oynatan bu haberin - 0 halde bu _,U, ~,f 

mittir. yalan oldugu meydana ~·- hakk1nda benim •;:.~ ' C A N kmca bütün agizlar kilitlen- fikir ve mutaliam1 alol ~ 
kütüphanesinde istediiiniz Di~ l)ok toru mit ve bütün lzmiri derin tiyorsunuz, lylemi? ~f 
her ~e1it, kitab, mecmua, H T h • T bir mezaristan sükuneti kap- - Tabii. ~ 
defter, kigid, kalem Ye saire • a SID an lam1§b. - Öyle ise iyi ~ "l 
ve ~ocuklar i~in her türlü 2 inci Beyler S. Hamarn ltte <;erkes Etem ile ona <;erkea Etem Yunaa „(,II 
oyuncaklar, sukulata ve kartismda 37 numaraya ge~- uyan hainlerin Yunan ordu- na iltihak etmit d~i' f ' ~~ 
.,ekerlemeler bulunur. mittir. Telefon 3774 suna iltihak ederek Ankara- "Kuvayimilliye„ den if~-- d 
„ • * ~~~j~;t;t*1c*~~~*>t*.*:t*™1~~~~~; ram1yacag1, ordunun jo~ ;· 

e~eo senenin eo büyük -muvaff~yeti <c ~ARDA$ FÜRSTIN » filmmi kim • ve inzibatin1 bozabihD"'t" 
habrlamaz?. Bu unutulmaz filmin artistleri, Altm sesli güzeller güzeli 1 acar y1ldiz1 • l of timaline bioaen kovu III ,,r 

M A R T H A E G G E R T H ä daha doirusu yaptai' ~ 
Ve Avrupan1n en büyük ü~ komigi nlan sidiklerin, cinayetlerill ~ 

HÖRBIGER - PAUL KEMP - THEO LINGEN'den ba1ka Beyaz b101 vermeie ~~~ 
percleain SES K1RALI, en blytlk eo gen~ tenoru, MARTHA EGGERTH'in bu anlad1i1ndan Yunaoh...-f 
filmi yaparkea pftfip e•leaditi catina ablm11tir. ~ 

J AN KiPURA ~~~~~ 
dllkten sonra fU aoaa-" 

Siaemactl1k dlln1a11n1n en tatb, en ..Azel, en ne1eli mevzula ve en nefia 1ark1larla 1 d. .... e 1: t! 
alaleamit bir parlantaa1n1, bir pheaerini meydana getirmi1lerdir. k ..,, -" 

- Filbakika Cer ~ ll_,,: 

S V 
• • s • en bßytk ciaayetlerltll ~ e grnrn esr köylerini yakmak, ll- „ 

ginJerini soymak, R-ol'I 
lanaa daia kaldum•k 'I Öallmlzdeki CUMARTESI MATINELERDEN BA$LIYARAK 

Elhamra i. M. Kütüphane 
Sinemas1na teref bahtedecektir. 
,UGON:ALTIN-Z-iN-C-IR_o_y-n1-~-n-~-r-:_J_E_A_N_K_R_A_V_F_O_R_D_-~K-L_A_R_K_G_A_B_L_E_ 

Frans1zca Sözlü büyük film emsals1z bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
• ~~·~~~~~~~WBERB 

da irtikab etmiftir. bi' 
Bununla beraber -~J 

ze teslim olma•aada • 'I 
olmaktan ziyade ,,.,-
maa varchr. 

- Ne fihi? at ) 
(Ark~ 

Zen.dn olmak isterseniz ai S i/J f 
y&Di{O biletlerinizi mutlaka QQ e kl.•esr·n Jen abmz. Corakkan1 k~akol ~ 

Y ai 11s1nda 354 H. Tahs1 Oo 



12 lldad Tepla 

Sifa Sif a bahf eder 
• 

~s~~r•J 
~ 

V am midesi olm1yan1n ! 
yatJ ~ünlk hir tem.el üstündedir. : 

3.:•llilll:• •l•e ipi „ temiz ye-k ile .i•e edilebilir. ~ 

emeralt1nda Alatehir ~l 
. ~ 

LOkantas1nda i 
•aM1ini

0

ai&. • Jebata eq iyi •e temi& 1•••1dari ~ 
mc.. ,...... mlpwileriae takdim etm,k mu•uf- ~ .... ti··· ............. . 

A .... Bant Ham Sekajl Kltuinde 

Gey 

...... ll•fl• „t.t 
,apda• elltiHtetia 

· liai ~- memaua 
.__.._. Barada, elbiaeler 

•rle. silf a, fosfor Te 
kabartma karyola 

•• 1ua'i ~~ekler de 
tad1r. 

1:.11,111&;"."''!""„ ~ Karata1ta Bi~ki 
clab.illnde. 

1 - 10 1 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemcra!b 
H&kümet 

Kar11s10da 

aamrm1~mms„•"'• • „ „. 
Sinemas1 T;~eJ1n 

BUGÜN 

ONDRA ile kocasa dilnya boks 1ampiyonu 1 
ks SCHMELING 'in beraber ~e•irdikleri ve kendi 

r1n! temas eden iki saathk kahkaha filmi ~ 

KNO'CK OUT . 
g."rlzlerce gtlzel k1zlar1n varyete numaralara -75 bok

lc111a entereaan boka ma~lar1 - Muaiki - T qanni -

1

.,...„1.;:.:_ • • $imelinfin bayab - Y etitmesi ~ok be1ecan,l1 . 

SIF Eczanesi 
Hükii.met eaddesi 

- 1 i · W*Rilii5'5SW 

MESERRET OTELi r•l-~~· 

lzmir Kemeralt1 Hül1umet 
Caddasi karakol kar11s1nda 

. ~ au GuN 

1.c Elhamra Tel. 
2573 

f daresinde Milli Kütüphane sinemas1 
Sinemanm iki büyük yild1z1 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1' 

JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE 
tarafandan F rans1zca olarak yarablan büyük film 

ve yeoiden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek te,rif 
edecek olan saym mütterimizin her türlü istirahat1arm1 te- 1j 
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu11t'1r. ~ 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin fC 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

ALTIN ZiNCiR 
Programa iläve olarak: 

Otelimizde bir gece konuklamak her ha.kikab ögretecek- 1- Paramqat merakh dünya haberleri 

tir. Ak~amlar1 temiz bava a1mak i~in tara~alarrm1z mü~te
rilerimize a~tkbr. 

2- Ankara Cumuriyet bayrammda AT A TÜRKÜN 
önünde yap1lan GE<;ID Resimleri. 

* 

A,Jama suJanm1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlartnda esash ten:.dtät vardar. 

SEANS SAA TLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. Jt 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. · » 
Pazar: 13 te ba§lar. i +c Ak~amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs 

fC 've tramvay vard1r. 
r·:~~~~m~ä-,,.m~~ 

Kurtulu1 kisesi: Türkuaz Ban 
Bir ~ok yurddetlarnnazda- Izn1irin yec:räne lüks 

kirlikten kurtarip zeniinler v ö • • 

arasma koymu11tur. . eglence yend1r 
Bu defa da en büyük ik- Metrubat ucuzdur muaz-

ramiyelerden birini kazan- zam varyete berak1am ou-

llllfbr • malar göstermektedir. Pek 
Zengin olmak istiyenler k d • ~ tanbuldan k\lvvetli . b"l l . . ya ID a IS Tayyare payango 1 et enm . . 

b k. d a1 1 v.:. yen1 bar varyete gelecek-u lfe en sm ar. 
,.\DRES : tir tedansan ve numarala-

Hapisbane kariismda nm1z görü!mege §&yestedir. 
Tayyare piyango bayii Mutlaka Turkuaza bir defa 

Berber Bekir S1tk1 geliniz. 

~~***'*~*~-~ ~~ ~~ 
D:0 K T O R ~ j lzmir, cevresi kahvecilerine 1 

A. Kemal Tone V ~ 1 je1~J:1::d~r::~e~:.~~~:::~•;:::n~:n:;::,~ 
B kt · ,i;I b 1„ 1 1 miz batka ~~tidlerle de siparitler alar. 

a et'1yo6g·ve ~lK, ~. an ES . S dk l r · wl h N 2J _ ADR : lzm1r an 1 ~· ar "er~• og u an o. 
lasm)Qdar 1nutehass1~1 1 GuZEL 1%M,R BISKOVIT FABRIKASI 

Basmabane iatasyona kar~asmdaki Dibek sokak baf1n- ~~~~~=~~ 

da 30 saytb ev ve muayeoebanesinde sabab saat 8 den TAFLAN GAZINOSU 
alqam saat 6 ya kadar ha5talar101 kabul eder. )+ 

:W: Mürac..-t eden baatalara -fap1lmas1 lä_z1mgelen sair )t Taflan gazinoau ~ok bü
M tahlilit "Ve mikroakopik muayeneleri ile veremli hasta- ·" yük fedakirhkla batt• lzmir 

lara yapdmasana cevaz görülen Pnomotoraka muayene- yaldiZI Sahibinin sesi mugan-
sinde *iuntazaman yap1l1r. Telefon: 4115- niyesi Sükran, Sabibinin 

• sesa· mu1aaDD1°yea1· Bu-lbül 
~~~~:W:~~~~=R:w; a 

A'TES Y A(i~tURU 
SEMA CEHENNEMl 

Bu senenin en bilyßk hava 
mubarebesi Filmi 

• 
Insan 
Ka~ak~1lar1 

FOKS JURNAL VE 
KOMIK MIKI 

Hepsi de lzmirde ilk deba 
olarak bugün 

LA LI~ 
Sinemasanda 

Fahire ve 11tanbulun yüksek 
muganniyelerini Taf lana 
ceJbetmi1tir. Tiirk.yenin ye
gine kemanisti Bay Cemal 
batta olmak üzere mubte-
11em saz heyeti her ak11am 

Tafla•1da 
lzn1irin 01ünevver hal
k101 sern1cst ettnekte
dir. 

Istanbul F ernerbab~eli methur muganniye saz ~atlataa 
namile maa uf Mahmure ile 1ne1bur kanuni kü~6k Abmed 
Taflana gehni1ler ve saz beyetine iltihak etmitlerdir. 

~~,_~:~~~fa1J• Yüksel Kabaday1 Bi~l~r 
~ BU GUN 1 ifte bütun lzmir ve mülhskabn1n seve aeve i~1p doya· 

YRtCA: 
F 0 K S ( Dünya ha vadisleri ) 

~ A ~ macbga rakdar bunlarcbr.1 
~ ~ A S R 1 sinemas1n1n 1 I<;en bitir, biten i~r. 
fi I~ Etsiz ve rakibsiz programana bir bak1n1z ~ ~6.&„~W000 'Ht 'IA•AAAAAA•• 

"" Miki ( Karikatftr ) E l K k 10 k II e Alika yarabc1 iki 1abeser 
Komik E ~ - orsan IZ 1s1m ~ 41 Bugiin 7 lkincite1rin Per1embeden itibaren 

er llin 15<_st.l~NS 1:AA~~~~I )- 111 2- Fedora 10 k1s1m II t (TA N) SiNEMASl'n1n 
---··- Jl,30 - 13 te iläve seanslar vardar. 6.,, 3. Nece)i• Studyo 2 ICISlm komik~

1
11 Perdesini stlsliyor • • 

eai 13 - 15 17 seanslar1nda TALEBEYE ~ ~ d 
....... ltilet verilir. ~ 4- Ml.KI. 1- Roma .ate1ler l~ID e ·1 
~i Her ... nata kifeye hüviyet kartan1 gö1terecek 1 • 2 G•• •• ~1 b• J • 
DORCU~M u, 20, 25 kurutluk bilet veril~„ L;;r1ca iki k111m Moskova geceleri ve derdsiz ~ 

1

• - ODU• er II' etlDCe 
ukadaflar - Filmlerin reklämlara 1 „ AJ!!? Habef, •-t'f'disata iiMi __ • 

Dril~~~i~~ B et'•.-.•J••••„1•••0..,..„•il•W•-. 



Sahlfe 4 

Cifte 
Keramet? 
Yazan: J~e~ad Nuri 

( Halkm Sul' 

Oymyan: Kurultay spor 
temsil kolu 

Dünde bir m1ktar bahset
tigimiz vechile Karantina O
cag1nda bu ~ah1kan ve san
:at a,1k1 gen~lerin hakkile 
canlandirC11klar1 (<;ifte Kera
met) komedisi kap1larm d1-
1ma kadar dolan halkm co~
kun alku; kas1rgas1 aras1nda 
~ok muvaffakiyetle oynand1. 
Sürpik Dudu rolüne can ve 
hayat veren Refik hakikaten 
üs•adane bir sahne harikas1 
ibdag etmi§tir. Bu lzaferini 
hararetle kutlulamakJ bir bor~ 
biliyoruz. Ayni bararet ve 
samimiyet ile tebrike 1itab 
edecegiz bir gen~ artist var
sa o da Rana rolünü oyDI
yan bayan Aytendir. . 

1120 Müslüman Kabilesi 
-----------------------------------------------------~-----------------------------------------------------

Habe§e yard1m i~in haz1rland1. Bundan 
telät ald1 dolay1 Romay1 

Belgrad- Romadan telefon: Yüz yirmi 
müslüman kabile reislerinin Habet impa
ratoruna gönderdikleri mektubda bir nefer-

1 ve bjr mezarhk ve bir de islim kararglh1 
yapdmak üzere elli bin metro arsa hediye 
ettigi haberi burada pek fena tesirler yap-

lerine kadar Habe!} davasm1 müdafaa ede
ceklerini ve Habet impara orunun tetekkür 
ederek Adis-Ababa civarmda bir cami • 

i m11hr. Kendisini islimiyetin bamisi diye 
ilin eden ltalyan siyasas1 i~in bu da bir 
darbe olarak saydm11br. 

Bu gen~ ya110da rolüne 
bu derece hikim olmas1 bu 
gen~ k1za ~ok parlak bir 
istikbel vadetmektedir. Ba
yan Münire de rolünü kusur
suz L ve tam bir muvaffaki
yetle batarmi§br. 

. Birmci keramet rolünde 
Enver, ikinci keramet rolün
de Cenab ve Hayati rolüne 
ruh veren Ramiz halktan 
toplad1klar1 etek etek alk11-
lardan sonra bilmem bizim 
takdirimize ihtiya~au kabr 
m1? 
. Bunlardan sönra DaJg1~, 
lbrahim, Memduh, Pazarh,. 
,Sevket ve Tar:k da kendile
rine verilen rollerde takdire 
liyik bir liya~at gösterdiler. 

Bu gen~, miisteid ve muk-
tedir san'atkirlar1m1z1 takdir 
ve aferine bogarken onJan 
bimayelerine alan kadir1inu 
1ahsiyetlerede te1ekkiir et
megi bir yurd borcu say1yo
ruz, Bu gen~ler böyle ~aht· 
d1kc.a ve daha biiyüklerimiz
den daha tesirli yard1mlar 
görmege läy1k görüldükce 
bu memlekette daha pek bü
yük san'at mucizeleri göster
mege namzed oldukJann1 
1imdiden iddia edebiliriz. 

$1RRI SANLI 

Habe1istana 
Giden 

Alman mermi ve 
bombalar1 

Belgrad Radyo ajans1n1n 
verdigi habere göre bugün
lerde Cibutiye birka~ vapur 
gelmittir. Bunlar Habetista
na mübimmat getirmiflerdir. 
Hergiin Cibutiden Adis-Aba
baya mühimmat yüklü yük 
trenleri hareket ediyor. Ci
butiye bir de Alman vapuru 
gelmi~tir. Bu vapur Habet
lere mt'hsus u~nkJar ve bom
barduman merm=Ieri ile do
ludur. 

Italyan 
Tayyareleri 
~1akalle üzerine 

istik~af ab 
Belgrad - Avas ajans1n

dan: ltalyan u~aklar1 Desne 
taraf1ndan ü~ bin ki,ilik bir 
Habe!} k1t'asm10 Makalle üs· 
tüne yörüdüklerini görmü1-
lerdir. Binaenaleyh Makalle 
üzerindeki sava1lar10 henüz 
bitmedigi anla11lmaktad1r. 
<;ünki Makalleye dogru iki 
ftalyan kuvveti daha gitmek
tedir. 

HarbAvru
paya geliyor 

M1s1r hududunda as
kcrler siläh ba~1nda 

Emri beklivorlar 
Istanbul (Özelf M1air hü

kümetinin Garb Trabulus hu
duduna acele ve biiyük m1k
tarda asker, top ve mühim
mat göndermesi, Sellum dai· 
lanna yeniden istikamlar ya
parak ag.r toplar yerle1tiril
meai, ltalyamn ku1k.tlanma
sma mucib olmu1tur. 

ltalya bu bapta istediii 
izahab alamad1g1 i~1n ayni 
1ekilde tedbirler yapmaga 
mecbur kald1gm1 bildirmek-
tedir. Bu duruma göre harb 
yavat yav•1 Avrupaya yak
la11yor demektir. 

lngiliz zabitleri kumanda· 
s10daki M1s1r askerleri ate!J 
~mrini bekliyorlar. ltalya bu
na meydan vememek i~in 
son derkede cehddediyor. 

italyanlar 
Makalleyi 
801 bulmuslar 

Belgrad (Özel) - halyan 
tayyareleri M akallenin son 
abnmasmdan evvel inceden 
inceye bir arathrma yaparak 
Makalle etrafmda Habe1 
kuvvetleri göremeyince ltal
yan süvarileri Makalleye gir
mit olduklar1n1 Adis-Ababa 
bildiriyor. 

McmJeketimizin ycti~tirdigi yegäne modern okuyucumuz 

E~ONiR NURETTiN 
VE ARKADASLARI 

Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve 1Srar
lar1 üzerine 1stanbula avdet etmezden evvel son veda 
konserini 1 5 IKINCITEIRIN ~UMA GONO AK$AMI 

SAAT 21 DE 
Hep yeni ve se~me 1arkilardan mürekkeb zengin bir 
program i~inde 

E L H A M R A sineMas1nda verecektir 
Fiatlar: 1215 - 100 - 71> - 10 kuru~tur. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

~ ";t1 ~ P""ll ~·!II ~ P1~ 
~ ll.-;ill ~ i.:. ~ ~„ b~ 

ln1aat1 biten Irmak - Filyos 
hatt1111n a~1lma töreni 

Ankara 11 (A.A)- lntaab biten lrmak-Filyon hatbn1n 
a~1lmas1 töreninde bulunacak olan ~agrdhlar bu ak1am 
1ehrimizden saat yirmi ve yirmi birde kalkan iki özel 
katarlar Filyosa gitmi1lerdir. 

italyanlar harbin henüz ba1-
lamad1i1n1 kabul ediyorlar 
Belgrad (Özeif - Romad•n telefon: Bura gazetelerinden 

bazdar1 1ava11n benüz liyik olduiu derecede s1caklikla bat 
lamad1gm1, Habetlerid heniiz ordusunun nohsamn1 tamam
lamrd1j'i gibi askerlerini de cepbeye sevketmedigni, biana
enaleyh hakiki harb ancak onbet 1iln sonra ba1hyacag1n1 
~onkil o zamana kadar Habe~bazsrlanm11 olacag1n1 ve 
saga sola taarruzlar ve ta1k1nlar J&pacag1n1 yaz1yorlar. 

ltalyan v:enel karagih1 
Endi ~dedir 

Belgrad (Özel) - ltalyan1 · eael karar1ih1ndan relen 
haberlere göre ba1 kumandanup son gtinlerde Habe1lerin 
vaziyetine dair malOmat abnmad1jindan dolay1 harekette 
teredd&d etmektedir. 

~or~il yine Alman hava teh
likesinden bahsediyor 

Belgrad (Özel) - Londradan telefonlamyor: Bay <;or~il 
bir toplanbda Alman hava tehlikesinden tektar bahsetmittir. 
• 
Italya §imali Habe§istan1 

almak azmindedir 
Belgrad (Özel) - Asmaradan bildirildigine göre ltalyan

lar $imali almak azmindedirler, Zira burasm1 almakla v zi
yete d~ha kuvveti hikim alacaklard1r, 

Italyanlar1n casuslar1 Hehet 
§eflerinden teslim olanlard1r 

Belgrad - Romadan telefon: Dusye ormanlar1n1n Habe$ 
ordusunun siperi oldugunu, burada yüzbinler e Habe§ aske
rinin hazir buJundugu, bu ordunun sos sistem silähla Pusat
land1g1n1 ltalyanlara teslim olan ufak tefek Hahet 1efleride 
söyledikleri halde Habet tayyareleri bu orduyu görüb da
g1tam1yor. 

intrili~ Akdeniz filosunda 
de9i1iklik 

Belgrad - Havas ajansmdan: So"\ günlerde lngilterenin 
Akdeniz fiJosunda bir degi1iklik olmu1tur London, Devon
tair, Delhi kruvazurlarile Tresdot ve Torid torpiyorlan 
Maltayal gelmi1lerdir. 

E ~ S 
Roma polis 
idaresindel 
Deiitiklik 

Belgrad - Macar ajansm
dan: Dün Roma polis müdü-

riyetinde birden bire degi~iklik 
oldu. Polis müdürü azledeii
di. Yerine Palma tayin olun
du bunun sebebide polis mü
dürü Kokinin lngiliz alehda-
r1 olmas1 imif. 

Mussolini bay Dramond ile 
g6rßtmesinden sonra birden 
bire yap1lan bu icraabn gö
ze ~arptii1n1 Macar gazete
leri yaz1yorlar, ve buna daha 
bia tGrlG maaa veriyorlar. 

tl ~ ~ B 

Bütün is~ilere 
Orta mektep 
Malumat1 

Sovyetler Birliginde bütün 
it~i ve memurlarm en az 
orta mektep ma1umah sahi 
bi olmalan kararla1tmlm11 
ve bunun i~in bir ~ok §ehir 
lerde ort l derecede gece 
mektepleri a~1lm1tbr. Y aln1z 
Baköde bu ~etitden 132 orta 
mekteb lwrulmuttur. bu mek
teblerde 7080 it~i orta tah
sil g6rmekte ve olgunluk 
s1na~lar1na baz1rlanmaktadir. 

(lzvestiya) 

12 bdaci 

En mühim 
• 

Radyo ve telgraf haberletl . 
Yunan krah ikinci Yorgiyi Yunan tabbna davet ifi-~ 

den heyet Kral taraf1ndan kabul edilmittir. Kral 16ylfllf__... • ...._ 
bir söylevde bu davete itaat edeceiini ve ge~mitleri9 
ne bir perde ~ekecegini bildirmi1dir. 

a s a a a a s • 
. Kabile reisi Habe1lerin 
Italyan c~su~u. diyc Bir hatasl 

hapsed1lm1~t11" y•• •• d 
Belgrad ( Özel ) - Adis- UZUß eß 

Ababadan: Habet kabile 
reislerinden Ahmed Masiye 
Gorahayda !Jllpheli olarak 
tevkif edilmittir. Ahmedin 
ltalyanlara casusluk ettigi 
zannolunuyör. Ahmed elleri 
bukag1h olarak Gorahaydan 
Harara gelmi1tir. Orada 
askeri mahkemesine verile
cektir. 

italyan 
U~aklar1 

Ge'Ye f aaliyetinc ba§lad1 
Belgrad-Royter ajamnn

dan: 
Geceleri hareket eden ve 

duruma keif edilemiyen Ha-
bet ordular101 tarassud i~in 
ltalyan u~akJar1 kece u~ut
lar1na ba1!adclar. 

Romanyada 
Petrol madenleri gün

de ne kadar gaz . 
veriyor 

Sofya (Özel)- Romanya
da petrol madenlerinin gtin
de ~1kard1klar1 gaz hakk1nda 
Bulgar ajans1 !JU bilgiyi ve
riyor: 

"Astra Romano" madeni 
giinde 4600 ton gayri safi 
petrol veriyor. "Steano Ro-
mano" kuyular1 4200 ton 
"Konkordiya" kuyulan 3300 
ton, "Kolombiya" 1100 ton, 
"Dacio Romano„ 300 ton, 
"l. R. D. P.„ tirketi 300 
ton, "Petrolul Romanesk„ 
gurubu 60 ton, "Rede Ven
zo„ tirketi 100 ve Petrol
mino" 55 ton vermektedir. 

Romanya hükümeti petrol 
itlerinin geriledigini görerek 
petrol ihracahm bilikaydil 
§art serbest b1rakm11hr. 

Habe1 §imal 
Cephesi 

Ba~ka kuvvet istemior 
Belgrad - Havas ajan11n

dan: Habe§ ordusun sol ce
naluna kumanda eden De
casma~ Sei imparatora fazla 
kuvvete ihtiyac1 olmad1g1n1 
ve ~etelerinin her zaman ; 
Aykun taraf1ndan ltalyan 
Eritresine ak10 yapbklann1 
ve Kinunuevvel aylarinm 
mahsulüne kadar laskerini 
idare edecek iatesi olduganu 
biJdirmi11tir. 

verdiler 
Belgrad (Özel) -

dan telgraf : Oiin ' 
Habetler i~in pek ön-8 ._.. 
milli bir müdafaa ...., J' 
olan Asubrat k1yi11~.., 
Habet kolu birbirin~ ~ 
tarak kanb bir m.....,...-.r 
yapm11lardir. lki taraf "' 
gece daskm1 yaph;aa' 

etmitler. ~ 
Bu yanbobk anlatilcbi' 

man ortada 170 öll 
müttür. Bir ~ok da 
bulunmuttur. 

Bu yanbtbia sebep 
yanlann 6n safla,.... 
askerleri ate1e sokm -• 

lmparatot 
·rayyarc ile Desi 
geldi vc yine dö 

Belrrad-Adia-A 
telgraf : 

Habet kumandanlatl 
a1nda birlih yokdur. 
toplanmaa1 da bu ltir 
min edememitdir. 1 
kumandanlannin ar 
birlik görebilmek i~ 
re ile Desiyeye titad 
yine dönecekdir. Ba 
lmparatonua k - • ..ai..-. 
diti ile ilgili depdir· „ , 
Doktor 
.AmadonuO 
Cenazesi •• 

Ölömü, kendisini ••••• 
lar1 pek ~ok miitee.,il 

Makinaya verilirken: 
Cerkes E1ref pap dün 1 

Atinada tevkif olund'! 
Istanbul 12 (Özel) - $u anda Atinadan abD~ 

grafa göre Atatnrke karfl yapdmak i1tenen mel : 
ile allkadar c;erk• Etref p..- dün gece AtiP• 
obmmuttur. 


