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PACIA NASIL 0 DSTDR 
,ijust0:fa kaptanin ve ba~;-yolcularin ifadesine göre 
~ l11ebolu vapurunf!.n kaptani ve mürettebati vazif ele
rini yapamamr1lardrr. Geminin sivarisi adliyeye 

teslim edilmi1 ve ihtiltittan menolunmu1tur 
I L ~'~lu vapuru facias1 diln 

~.„, t 1· b' „ 
' ma em 1 1r 1un ya-
„1tbr. 
'tt feJ&ket an1ada oJ duj'u 
~hu kere de K1ailay ka
~~ere büyllk bir ana 
S:~e yeti1ek ~ama11rlar \! "4111fbr. Dün kazuede
~- Baamalaaaede Kaaday 
~daaa temia edilea te
t~•• 7erle1tirilciiler. ,.._•i bakaDlmn ilbay-

kaptam ikaz etmi~ ve kara
ya oturmas101 söylemit oldu
gu balde birinci kaptan de
mir atmak suretilc gemiyi 
daba ~abuk batmaga scv
ketmittir. Eger 1emi ba§tan 
kara edilse idi. Batmaktan 
kartulacai1 gibi yolcularm 
boiulmaa1da maydan kalm1-
yacaji kaaaab beslemekte
dir. 

Haber ald1i1m1za 1öre la-

mi~tir. 
Bugün ( fzmir) vapurile 

denizyollar1 i§letme idaresi 
ticaret müdürü bay Zekeri-

• 
llbay1m1~1n 

Aläka, hirnmet vc 
~fkati 

' yanm riyasetincle bir fen 
beyeti geJerek kaza mahal
linde tahkikata ba§ltyacaktar. 
ÖLÜMDEN KURTTLAN 

BIR YOLCUNUN 
ÄNLA TTIKLARI 

hususunciaki tclä1ma süvari: 
· "burada kaptan benim, te-

. läJ ve korkuya lüzum yok
„ 

meydan vermiyordu, lzaaire 
yakla1bg1m1z zaman 1emiyi 
karaya oturtarak Yapuna Ye 

Gemi lüzumundan fazla 
yüklü idi. Bunu her gören 
anhyordu. Kaptan dahi yü
küm tam dedigi halde yine 
bir 1srara dayanam1yarak da
ba fazla yük ald1. Gemi Ro
dos a~1kJannda gayri tabii 
bir surete bucalamaga ba§
Jadij'I halde maalesef kap
tanda tcdbir alacak ne bir 
hareket ve aede bir maha
ret 1öriilmed1. POLO VAPURU 

lkiaci lcaptamn imdad is
temc k Yeya tcdbir almak 

1 
tur „ diye awutucu söderle : yelculan kwtarmak vark• 
Jf görmek istiyenlere de hemen deniz erlu1aa tl..V 

~ BTAN INEBOLO VAPURU 
~. tel1rafbyarak fellketten tiklil yapuru yatan remiy• 
~nlann iaplarile deniz tosa ettiii zaman iemi i~in· 
~ l'l beaabiae gidecekJeri de ahlan balah tutaca k 

''*' ~te kadar!Jl6nderilmeleri mürettebattan kimseyi bula-
' "1„lllllmuttur. mam11hr. Mtirettebahn yol-

~endiiimize göre vapur culardan evvel usul barici 
' lldan evve! i~Jemeie olarak bir fiJika ile ~1ktik-
~1•n telsiaile feliketi et- Jan bu rivayet ile de sabit-

' ,!•Pm•t iae de bu yap- tir F eläketten kurtulanlar ls-
; 11 ''&lllirden evve) lstanbul-
ar~ "'trenilmi1tir. tikliJ vapuru mürettebabnm 

-,.,,._olcularin ifadesine göre fedakärbklarm1 saya saya 
"lt l „ b ) d „ bitiremedikleri gibi Polo ~ ..... -· au a maga a1 a 1gi - ~„ ikiaci kaptan birinci vapurunun da bir taraftan 

)\ -- insan toplamak, diger taraf-

' ~~lll•Z ~• tan f zmiri bir an evvel ha-
berdar etmek suretile olan 

' • insanij' bareketi de takdir 
~ c1as1n1n ve fÜkranJa yadolunayor. 

t
1 

'8trii tahkikat neti- Gemiden en sonra ~•kan 
'· cesi ~udur : ikinci kaptan lsmettir. lsmet 
qb. 1 '- en sonra gemiden inmi,, yil· 
~ Y •&ca acentelerden ya-'-tbo •on tahkikata göre ze yüze Urla iskelesine gel-
' lu "•purundaki yelcula- mit ve oraya ~1k1nca olmü, p 
~b:'1•1 103 ki1idir. Müret- tür. Ölümünün sebebi henßz 
~ 1' 43 li:itiden ibarettir. tayin edilmemittir. 
~~i taaba giSre vapurdu 146 BIR TAHKIK HEYETi 
~~„t "t'rd1. Bua)arda" 122 si GELiYOR 
\„ ~ lnu1tur. ~imdiye ka- Adliye dün sabahtan ak-
'"d '»lunniu§ dokuz ceset pma kadar bu facian1n tah-
'-t~bt · ~u halde ak1beti kikatile me1gul olmu1, süvar1 
~tid~ . olan1artn say111 15 bay Mehm~d AJiyi zannalbna 

• •barettir. alarak ihtilittan menneyle 

Evinde rahats1z yatmakt a 
bulunmas1na ragmen bütün 
lzmiri yas i~inde b1rakan 
bu yürekleri par~ahyan faci
ay1 ögrenen büyük kalbli 
ilbay1m1z gece yar1s1 saat 
ikide hemen hastahk dö§e
j'inden kalkarak lzmire ko1-
mu1 ve saniye kaybetmeden 
kazazedelerin yanma gide
rek habrlarm1 sormak, ihti
ya~lar1n1 anlamak himmet 
ve 1efkatinde bulunmu1tur. 
Kazazedeler lzmir ilbay1nin 
bu 1efkatli alikasmdan ~ok 
'JJinnettar ve mütehassir 0J-
mu1lard1r. iNEBOLUNUN SUV ARiSI BA Y MEHMED ALl •••••• „ .... „„ ........ „„„ .... „„ .... „ •••••• „„„ •••••••• „„ .... „ ...... „ 

ltalyanin 1iddetli notasi 
------------------------~-..00„------------------------,---

italya muka bil tedbirler alacag1n1 söyli-
yerek 

Roma 12 (A.A) - ltalya 
hük6metiuin zecrt tedbirlere 
ittirik eden devletlere ver
digi krotesto notas1 10 nok
talar1 ihtiva ctmektedir: 

1 - Pakbn 12 nci mad
desinin ~ignenmesi ittibam1n1 
red edeu italya memorando
mundaki delilleri bu ittiba-

tehdidde bulunuyor 
ma kar,1 ileri sürmektedir. 

2 - Nota ltalya tarafm
dan kurtardan ülke halkan1n 
ltalyaya bir mütearr1z dej'il, 
fakat himaye edici bir devlet 
olarak telikki ettigini ve bu 
rolun pakbn 22 nci maddesi 
tarafmdan kabul edildigini 
temin etmektedir. 

1 3-Zecri tedbirlerin ~n-
zimi i~in toplanan lronferaas 
hi~ bir §ekilde uluslar sos-

l 
yetesinin bir organ1 dej'il
dir. Bu konferansa ittirak 
eden her hükümet münferi-

1 

C!en mes'ul bulunmaktad1r. 
4-Habetistana yapdacak 

- Sonu 4 üncüde -

~--„~„„!11111111'_.~ ... l!lllllll!m.-.ii!~--------------------------------._.--... „~-------
4\hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 EsKI elT~~~~~~N~~::A 15

·
17 

~Ir -.llttH, pa)to •• partleslbnlll mutlaka Ahmed Ye A11ma yapbna11. Y trli mab her ~etid ~ulikidea ~ifte provah, temi1 maeraf, mtikemmel 
•lkit 12 liradaa 18 liraya kaclar aamarlama elbiH yapdar. _ LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

atarak 'Yuiyet bilabltla fe
nala1b. lkioci kaptaaa• zeru 
ile iatimdad didiiili ~aha4h 
ve istikläl vapuruadaa till-
dü '~ le cevab abnd1. Geai 
yatarken phid olduj'aau 
manzaray1 bayabm1a soauaa 
kadar unutam1yacai1m. Kl
~ük ~ocuklana, kachalan• 
feryadlan, el'an kulajgM&a 
~1nhyor. 

CENAZE ALAYI 
PROGRAMI 

Saaat 14 da alay Meaale
ket bastanesinden ~1karak 
Gazi bulvar1nda bitecek, ce
nazele bnluvara kadar el ts
tünde ta§inacak, oradaa c~-
naze arabalar1na devreluaa· 
cak, ~elenkler hastanedea 
bulvara kadar törenleriaia 
önünde gidecektir. 

Törenin s1ras1 fUdur: 
Ba1ta ~elenkler, 1onn aa

keri bandosu, askeri müffe.r 
zesi, jandarma milfrezem, 
polis müfrezesi, belediye mlf 
rezesi, cenazeler, mülkiye ve 
askeriye ve parti ve beledi
ye ileri gelenler, konaoloelar, 
te1ekküller <Re yerli ve ec
nebi müesseseleri. 
Törene itlirik edecek olaa 

- Sonu 4 ilncüde ~ 

Fo-i \·B~rjer 
N asil bir sineana hariku1-

du. Bunu yannki (Hallua 
Sesi)nde görecekainiz. 

Telefon 

No. 

3882 



Sabife 2 ( HaJlua Seal ) 13 lkinci Tetri'!--

Mus o lini kimdir? Kollarr arasrnda1•~:j;J_; _ -·- ~ :tinn• 
-----oo 0000 Türke hiyanet ederek Yunall' 

"italyay1 ben kurtardm1, ben Saatlarca Sojumu1 bir ceset ge~e.n l::. tem hakk1nda Yuna1r 
büyütecegim" Tutan Güzel Dansöz Idar da Neler Söyliyor? 

"Paris-Soir„ den : yor ki: 

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1I ! 

-12-

Mu~so]ini memurlara: Rita ederin1 ~fendiler 
~u bahsi bitireY;im derhal gideriz, dedi 

-Ziyan1 yok ben bu 1sb
raba raz1y1m da beni asma
sanlar. Allah a~k1na bana 

• yard1m et de ben kurtulay1m 
memleketime gideyim. 

Bu zavalh insana kar§• 
mEl~hamet duyan Mussolini 
entarisinin bir tarafan1 ba~tan 
ba~a yirth ve elinden geldi
j"i kadar yaray1 durdurmaj-a 
~ah~d1. 

Ertesi günü Mussolini ha
pisane. müdü„üne hitaben bir 
protostonao1e gönderdi. Bun
da liaks1z yere hapsedildik
lerini, derhcLl serbest b11ak1l
malar1 icap ettigini yazmakta 
idi. 

Bu müracaat tesirini gös
termi§li. lki gün sonra Mus
solini ile diger mahpuslar 
serbest b1rakalm1~lardir. 

Bunlar ltaJyaya gitmek 
üzere istasyona ko1mu1lard1. 
Y olcu trenleri gitmit oldu
gundan .mar~andiz treoile git
mege karar verdiler. lki gün 
iki gece Mussolioi ve arka
da,Iar1 furgundia ayakta se
yehat ettiler. 

Filoranseli halyan1n yara11 
veltitnle,iyordu. Bi ~are adam 
ümitstz hir balde Mussoliniye 
vaziyeti bitdirdi. Fazla kan 
zayi ettigindan bir saat zar
fmda öJmift6. 

M'tislotHU, ltalyaya muva
salafinda 11rkad a1lan tara
fme!än araretli istikbal edil
mijli. Kendisi büyük bir 
kö~~D dekorlu ve yald1zh 
safoliüna ahnmi§b. Fazla 

l 

yorgun oldugundan istirahat 
etmek üz~re yatak odas1na 
~ekilmi1ti. r ' 

Ya!aki odas1 Jäkeden ya
p1Jm1~ karyola, dolap, konsül 
ve saireden ibaretti. Musso
lini ,ekine ~ekine odaya 
girmi§ti. Bu süslü yatak 
oda9'nda ne y21pacagm1 bil
miyordu. Kendinden ge~
m~ti ki: 

Mealinde sözler sarfediyor
du. Yalmz kahnca dakika-
larca, saatlarca dü§ünmü§ 
ve bir türlü yataga gireme
mi§ti. Nihayet hasar bir ka
napeye uzand1 ve -sabaha 
kadar m111I m1~il uyud ... j 
MUSSOLINi YINE HAPIS-

HANEYE SÜRÜK
LENIRKEN 

Mussoliniye ait hatJralar
dan babseden maraf bir ftal-
yan, muharrire gayet bot 
bir vaka anlatm1,br. 

GUnün birinde bir mesele-
den dolay1 polis kendisini 
tevkif etmek üzere ikamet
gihma gelmif. Hizmet~i, po
Jisin geldigini Mussolioiye 
haber vermi§. Kendisi ufak 
bir telä1 ve endi1e eseri gös
termcksizin hizmet~iye! hita
ben: 

- <;abuk, git kapt}'l a~, 
geien efendileri yan1ma re
tir, demi.ttir. 

Bei dakika sonra odasma 
giren polisler, kendisini mü· 
diriyete götürcceklerini 1öy
lemi1ler. Bu s1rada kitab 
okumakla me§gul olan Mus
solini 1ayam hayret bir so
guk kanbbk i~inde: 

- Rica ederim memur 
efendilerl Biraz sabrediniz. 
~u bahsi bitireyim, derhal 
2"ideriz, demi,tir. 

( Arkas1 var) 

Diplomal1 
Bir makinist 
i1 ar1yor 

Yüksek mektebden diple
mah olup ayni zamanda di
zel motorlan ve buharb ma
kineler üzerine Almanyada 
tahsilde bulunmu1 bir gen~ 
i1 ar1yor, ta1raya da gider. 
T aliblerin idarehanemize 
müracaatlar1. 1-' 

Di~ Doktoru 

Ad1 Enzo Pedrazzo, ve - Hi~ fark1na varmadaa 
-10-

Esasen pek ~ok Rum ailelerinin ocakJarir>' Milinb iyi bir ailenin evli- 36 saat ge~mi1ti. Yanyana 
incir diken bu canavardan bir hay1r 

beklemek bir saf derunluktu! 
d1dir. Parise gelmi1, bir müd- yabyorduk. 0 söylüyor ve 
det gezib eglendikten sonra ben söylüyordum. Bir babis-
ltalyada bazi devletlerin gön- ten digerine athyorduk.„ Solomonidi yine biraz dü- : de kar11la§ml§ idik. 0 ':; 
derdigi para He ge~inmege SevgiJiler ancak cumartesi tündükten sonra cevab ver- manlarda ~erkes Etelll~ 
ba,Jam11tir. Enzo Pedrazzo günü ögleden sonra uykuya mi' olmak i~in dedi ki: karila§• Re,idin harb c•'"i, 
kohain müpteläs1d1r. Beraber 
ya~ad1g1 Anr.ie admda bir 
Almandan sözünü de kokai
ne ah§brmak ist~mi§ ise de 
gen~ k1z bunu 'reddetmi§1ir. 
Annie yirmi ya1mda güzel 
bir k1zd1r. Bundan birka~ 
gün evvel Enzo Pedrazzo, 
sevgilisini Montmatre'e götü
rür ve orada ona : 

-Mademki kokain ~ekmek 
istemiyorsun, sana eroin ala
y1m. Eminim ki eroin sende 
iyi 'b1r tesir yapacakbr. 

Ald1klan eroini bir iki gün 
kullanmi§lar ve Enzo bu de
fa he ~i kokain, hem de ero
ini birden sahn alm11lar. Sev
gililer cuma günü ak1am1m 
birlikte ge~irmi§lerdir. Kadm 
zab1tada verdij-i ifadede di-
~ ~ ... „ ~ ..... ,, ... 1 ~ 9-::4 

140 tegih1 
idarc cden bir doku-

mac1 kad1n 
V1~uk §ebrindeki bir bü

yük dokuma fabrikasmda 
bir tek i1~i kad1nm 140 tez
gih1 birden idare etmesi 
tecrübeleri yap1lm11 ve iyi 
sonu~lar vermi1tir. Ameleden 
Marya ~lava yedi if saati 
i~inde 140 tezgihda 1548 
metro kuma1 imal etmi1 Ye 
bu suretle mutad olan itin 
10 mitlini kazanm11hr~. 

(fzvestiya) 

dalm1§lard1r. Anie ak§am 
üzeri u and1g1 zaman, kollari 
arasmdaki sevgilisinin sogu
mut bir cesat lialine geldigi
ni geldigini görmü§tür. Enzo
nun bütün azas1 dimdik ol-

. mu,tu. Enzo birka~ saat öl
mü1tü. 
Gen~ k1z telä1la giderek 

zab1taya vakay1 haber ver
mi, ve kendilerine kokain 
ve eroin satan §ahsm adm1 
da vermi~tir. Bu Villaio adm· 
da bir kadmd1. Bu kadmm 
evinde yap1lan ara§brmalar-
da Bicarbonate de soude ve 
Laktozdan ba§ka bir§ey bu
lunmam1§hr. Her iki!\i de 
tevkif edilmi1ler ve Enzouun 
cesedi de, otopsi yapilmak 
üzere T1bb1 Adliye gönde-
rilmi1tir. 

C•l C•l t•l 
,ßir yeni radyo 
Makinesi 

- r rkes Etemin Yunan- Jerinde bir it göremiyece I' 
· ..,.e l · 1 ld V d kahf 

blarm farafa gefmesi 1u ci- heri akn a1
1
1 ~gidn an. dt...: 

h „ b" d' k" b 1 ane öte erin e p1nea11pr ~ etten mu 1m 1r 1 u ayrt • k y · t l h" de pi'" 
k k . ·1 "K . ·1 re unams an e ID 1d Pot bare eb 1 e uvay1m1 - d .1 1 oh»IJr 

. . v M f pagan a 1 e me§gu Jt '-' 
hye 11 nm sars1Id1g1, usta a k uJd kl b" devi"r ir ,_' . . . oy u ar1 1r .~ 111 Kemabn en ehemm1yet117. Bu defa alayh bir tebes..,...- iiii, 
kuvvetleri bir arada topla- ile <;erkes Etemin yaptakl'' ::S 
mak ve onlardan istifade et- rma sormak saras1 bana gel- ~· 
mek hususunda gösterdigi miiti: • ~ 
te§kiJätc1 kuvvetinin zafa ug- - Nas1l Solomonidi efel ' .J.· rad1g1 kanaahm gerek Yu- di, <;erkes Etem ve karu 
nan umumi efkärma a,1Ia- §IDID yagbgJ büyük i1le cl" 
mak ve gerek Yunanistana memnun musunuz? 
silah ve mühimmat gönderen -Bu meseleyi hi~ sot_. 
bazi devletlere ümid ve em- bh \:eteciler Yunanitt•" 
niyet telkin etmek kolayla~- hii; bir hizmet etmej'e Olt 
ml§ oluyor. Bunun i~in de- vaf~ak olmadan Yunan -~ 
digim gibi bu teslim hädise- yesme o kadar pahahJ;~ 
sinin bizce siyasal mana ve oldu ki ... ; i1' 
ehemmiyeti vard1r. Esasen pek ~ok Rum~ II 

r k Et k d lerinin ocaklar1na incir il!~1t 
ver es em ve ar a &f ·l bu canavardan bir baber .,...„ 

lar1nm son zamanlarda nas1 Ieme" bir safderunlukdul 
Yol ald1klar1 ve Rum köyle- * 

• • • rinden sonra Türk köylerini k dd 
<;crkcs Etcmin ar 

1 de Y eni'reri vari emirler, 
Karaku~u· hükümlerle ezme- Re~idin bir palavr~t91 

17 'Wllil1Dda ve Grinberi Bi - G ff d ~ 
J--i ge koyulduguou bildij-imiz r gun a arza e • ..-... 

ad1nda biri aayet kü.-ük rad- b · · b" k• -·••.,, • „ i~in Solomonidiye ~u cevab1 ve anes1n1n 1r vf-yo vhizeleri yapm1c:.t1r. Bun- t uyo dum B1.rdenbiH k,r' " vermic.tik: 0 ur r · 
lar ~imdiye kadar yap1labi- " fl kapidan <;erkes Re1id if 
1 "h l k·· ··1 h - f"'erkes Etem, karde1- b L en c1 az arm en u~u < a- Y riye girdi ve diier ir a ;_~ 
hacimde ve s1kJette olanlJn- leri ve arkada1larile Yunau- da 911!·'. 

1 K de oturan ve aralar1a . :* 
dar. Bu ka1if bakk1nda ya- hlara teslim o mas1, uvay1 hayli Rum da bulunan bir .,.... 
banc1 Herde malümat abnd1k- Milliyeyi ayr1hga ugratmak gömesine iltifatlar etti 
tan sonra bir Amerikan gu- 1öyle dursuo, bu te1kiläbn kahveler aamarlac:bktan _„_. 
rubu bunu sabn almak ar- biriigini, tam minisile itti- palavraya batlamak 
zusunda olduguou bildirerek hadm1, iutizam ve inzibabn1 mermer masa üzerine ~ ~ 
muhterie müracaat etmi,tir. temin atmi§ oldu. OnJar ken- kalemle bir laarita ~ ~V 
Kä§if cevabmda "ben kendi · · l d 

C:lilerine müstesna 1mbyaz ar anlatmaga ba1la 1: _.., 
ulusum ve ölkem i~in ~ah11- verilmesini istedikleri gibi - "Kuvayimilliye" y• ,,.~ 
yorum ve ke§iflerim onun k balf.' 

CAN Ku .. tüpba-nes·, k modern bir ordu te§kiline darbeyi Yurma üzere mahd1r.„ diyerek Ameri an 
gurubuna Sovyet hükumetine kat'iyen taraftar degillerdir. nuyoruz. ) 

( 'f A N ) sinemas1n1n müracaatta bulunmasma bil- <;ünkü böyle muntazam bir ( Arka11 vat 

tarn kar~1s1nda dirmi~tir. orduda ~ah§mak demek is-

c A N tedikleri gibi ~apnlcuk yapa 
l§ti b mamak demektir ki . bu it 

kütfiph•nesinde istediiiniz Usturumca onlarm hi~ de hes bma gel-
ber ~e~it, kitab, mecmua, mez. 
defter, käg1d, kalem ve saire Belgrad - l~tibi Usturum- • * • 
ve ~ocuklar i~in her tür)ü caya baghyan yeni bir §imen- Bu muhavereden dört be§ 
oyuncaklar, 'rukulata ve difer yoluuun projesini mü- ay sonra gene Amaltiya ga-
§ekerlemeler bulunur. nakalät nazm tasdik etmi~tir. zetesinin sahibi ile bir yer-

B Ge~en scnenin en büyük muvaffakiyeti « <;ARDA~ FÜR~!I~ » f1lmm1 k1m „• 

Bir evladl11' 
Ar1yana 

Alb gün evvel düoy•1' 
geien liir erkek evlad1~1 ~ 
kamamak yüzünden b1r 

1 
lide evladhk olarak bir y~r. 
vermek istiyor. Talib ol•~-~ 
rm Alipa1a caddesinde 'O· 
kac1 bay Abbas Hilmiye III 
racaat etmeleri. 

" - Buras1 neresi? Benim 
i1im ne? Ben bir mahpusum. 
Bu.tada nas1I yatar1m. Hayir, 
haylf L.~ Beni l>a§ka yere 

E~~~~bt*~'Jc:lc~:k*1c1c*'1c1c~~~~~~-
reJ babrlamaz?. Bu unutu)maz fihnin artistleri, Altin sesli güzeller guzeh • acar y1ld1z1 ~· 

2 inci Beyler S. Hamarn ~ M A R T ff A E G G E R T ff • Kral 
H. Tahsin Tao 

götftrtmüz ... „ kar§ismda 37 numaraya ge~- S Ve Avrupanm en biiyük ü~ komigi olan I~ AJeksandr ~~l1 mi~tir. Telefon 3774 1 PAUL HÖRBIGER - PAUL KEMP - THEO LINGEN'den ba§ka Beyaz . . • ~ ~·, 
_______ __,,......., ...... .....,_.......,, ...... ___ I] perdenin SES K1RALI, en büyük en gen~ tenoru, MAR~HA EGGERTH'in bu Kati.llenntn n1ahke \ )(. 

Öl~ü üzerine son sis- filmi yaparken ~evi~ip evlendigi ~ Belgrad-Telefo~: . _
111

0 )'' 

tem s1hhi Kann, l\tide J A N K 1· p u R A a Bu aym on yedinc• ~- tl' 

Yugoslavya Krah Alek5~ Hamile, F1tik, Barsak Sinemac1hk dünyasmm en tath, en güzel, en ne~eli mevzulu ve en nefis ~ark1larla drin katillerinin mabkedl ls" 
Böbrek Dü~kün)ügüne süslenmi§ bir p1rlantasm1, bir §aheserini meydana getirmi§lerdir. )t Frsnsada rivayet olun•'' 

pitot~u pilotsuz Fenn1 Sevginin Sesi ! air. °' 
K 1 N ,.. Acele sat:IJ11' 

8 
Ao:s;R~rs i Eul-.h cuMARTEsl MATINELERDEN sA~L1YARAK I Bane . „b~ 

~ amra i. M. Kütüphane ~ Tama,ahk mahalles• Lastik roraplar, Ka- ,,.... dede sokagv1 numara 64. J• 
'6" ~ • - -- - - ~ •JeP"' 

s1k Baglari... D A ~~emu0ma ~eref bah~eldece~tir. FORD KLARK G~BLE fi s~::~::a:f~:~: ~oe::;: gro: 
S. . fer ~ BUG N: AL TIN Z NC R oyn~yan~ar: JEAN. KRAV -. ~ kär Hasan Yunus. NuJllar•· 

izmir re2 F ransizca Sözlü biiyük film emsals>Z bir muvaffak1yetle devam ed1yor. f'lii (D•4) 
· 23 Odunpazar Kantarctlar ~~~~!~Jl:~~~:V:~~:v='$~:v=~~~~~~~~ 30. _,,, 

Z~nein oimak isterseniz oi Saadet ki-flesinden -;hmz-:-Corakkao1 ka~akol ~~ 
yanl(o biletlerinizi mutlaka Y 11s1nda 354 H. Tabs1n On 
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• ( Halk1n Seal ) 13 lkinci Tetri• 
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~te Kars Sütlerimiz Geldi 
t ~~m mü~terilerimizin Kars l'!ütlerine gösterdikleri 
· ~:iteriae f;u defa Kars Süt fabrikas1nin filitreden 
~•61 •• „y~t aefia tereyailar1 getirilmi~tir. 
· >"i '•• •Uekrilerimisia sütlcnle'a memnun olduklan 
~ lan••M• tla ••„un kalaeaklar1 ~äphettizdir. 
....._ ll ve •r-akentle satJ~ yerleri hüh:,1net 
Yifll!tnda 

• • vim pastanesi 
rcilerde 12-14 No. lar.da 

erci ALi GALiP1
1nüess Ieridir 

~§1k Gey 
cl1n te~zihanesi 

~ NESET • „. ••tlellerJe ••t•t 

z 

T 
E 

R 

); Yap11an elltiseleria 
'i"'ti . . k 
. ~, s111 ~· memnua 

. · Burada, elbiseler 

• czanes1 
Hükiimet caddesi 

MESER ET 0 
lzmir K mer 1 1 Hühumet 
Cadd __ „· karakol § s nd 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikarile
ble nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1~ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik edcrek tesrif 
edecek olan saym mü~terimizin he: türlü istirahatlarm1 te- · 
min ve tam mannsile bir aile ocag1 olmu~ttJr. 

Civar ih;e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimhde bir gcce konuklamak her hakikah ögretecck-
tir. Ak~amlnr1 temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mü~te
riierimize apkhr. 
A~lama sulanm1z sula.1m1z mevccanendir. 
Yatnk fiatlarmda es::ish tenzi'ät vard1·. 

t 

Tel. 
2573 

idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 
Sinemanm iki büyük }'lld1z1 

JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE 
tarafmdan Frans1zca olarak yarablan büyük film 

ALTIN ZiNCiR 
Prograrna iläve olarak: 
1- Paramunt merakh dünya haberleri 

~ 2- Ankara Cumu~iyet liayrammda AT ATURKUN 
j ~ önünde yap1lan GE<;ID Resimleri. 

·j.!;( SEANS SAATL~Rl 
1 •:< Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
~ Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. ~ 
+( Pazar: 13 tc ba~lar. « Ak~amlari sinemadan sonra her tarafa oto'bü!ll 
+c ve tr.amvay vard1r. )t. 
c·~~,,:~~'lt~~~ 'iti! 'l-~~~-:pf:.,,."J$'f-~''1 
Kurtulu§ kisesi: Türkuaz Bar1 

Bir ~ok yurdde~lar1m1z1 fa- j izniirin vegf1ne lüks 
kirlikten kurtarip zenginler ... " ' . . 
arasnp koymu§tur. eglencc yend Ir 

Bu defa da en büyük ik- Me~rubat ucuzdur muaz-
ramiyelerden birini kazan- zam varyete herak~am nu-

m1~br. malar göstermektedir. Pek 
Zengin olmak istiyenler yakmda istanbuldan kuvvetJi 

Tayyarc piyango biletlerini 
v • yeni bir varyete gelecek

bu ki§cden alsmlar. 

ADRES: 
tir tedansan ve numarala-

Hapisbane kar~ismda r1m1z g5rülmegc ~ayestedir. 
- Tayyare piyango bayii Mutlaka Turkuaza bir defa 

. ~ Berber Bekir S1tk1 geliniz. 
~:k~ "d=*. ~ :lc:k:k:k:lc*:-*****-*~1c:JdC~~ ~~ ~ ~~~:~~ ~~ 

+< D O O h i lzmir,cevresikahvecilerine 1 
j) ~ Oyunlarda verih1ek i~in son zamanlarda ~ok aranan 1 « A. Ke al T o a y ~ jelätinli ve kremah öze1 bisküvitlerini yapan müessese- ~ 
~ Ba.kteriyolog \'C bula!:'Ik, sa]gin ~- 1 miz ba~ka ~e~idlerle de sipari~ler altr. S 
"n ~ ~ ADRES: lzmir Sand1k~ilar <;er~i oglu ban No. 21 ; 
jS hastahldar n1ütehassff1 ~ 1 GuZEL iZMiR slSKÜVIT FABRIKASI II 
.i( Basmahane istasyonu kar~1s10<laki Dibek sokak ba~m- » ~kJiJ~~~~:~~~~~ 
« da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ TAFLAN GAZJNOSU 
+( ak~am saat 6 ya kadar ha talanm kabul eder. )+ 
,.C Müracaat eden hast. ira yapilmas1 läz1mgelcn sair )+ 

i
„ tablilat ve mikroskop= 1~ rnayeneleri ile veremli hasta- „ 

lara yap1lmasma ce' 'lZ .5r ilen Pnomotoraks muayene
sinde muntazaman yflpil. . Telefon: 4115 )+ 

» 
«~~lpl:~~~~~~~ i'PPf.~~~~~~~~~~~ 

Taflan gazinosu ~ok bii
yük fedakärlikla ba§ta 1zmir 
y1Jd1z1 Sahibinin sesi mugan-
01yes1 ~ükran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve lstanbulun yüksek 

muganniyelerini Taflana 
celbetmi~tir. l'fürkiyenin ye
gäne kemanisti Bay Cemal 
ba§ta olmak üzere muhtc
~em saz heyeti her ak~am 

Tafla•tda 
lzn1irin 111iinevvcr haJ
k1n1 sennest ctn1ektc
dir. 



:sahife 4 ( Hallun Seal 1 

Habe§ tarihinden bir yaprak: -
-Sultan Garanm ~hadetini, .M1sirhlarm ~ede- l 
niyetini islam Emirlerinin idareJerini gören 
ve bugiin italyanlar1n tama1na ugr1yan Harar 

Habe~istan1n kazan~ kaynag1d1r. 
Bugün ltalyanlar1v göz dik- H~rrar 1ehrinde görülen iki 

dikleri ve ele ge~irmek i~in bin ev itte bu kahve itinin 
ugrafd1rlar1 Harrar büyük neticesidir. Bu suretledir ki 
bir kazan~ merkezidir. Bura- M1s1rblar Habe,istanm bu 
da selvi gibi uzun ve düzgün yerlerine bilgi ve medeniyet 
aga~larm canland1rd1klar1 fi- sa~m11lardir. 

(Koryera Delliisera) nrn 
9ok Acr Sikiiyetleri 

rin ormanlar vard1r. Cofgun M1s1r o zaman ingiltere 
sular tath görünütlü kay- hükmünde oldugo M1s1rhlar 
naklardan firhyarak ~1karki uzak yerlerdeki bükümlerini 
bunlann yaratbklar1 akmlar ya1ata bilecek durumda de„ 

Polonya hükumeti, Polonya halk1n1n arzusu 
hilaf1nda italyaya kar§t tatbik edilecek zecri 

adeta bir gümüt kufaga ben· gillerdi. 
zerler. Ovalarmda gözün gör- Vakit vakit buraya ital-

tedbirlere i§tirake mecbur kalm1§t1r 
dügü kadar genif Kahve ve yanlar da gelmi§lerdir. Fa-
Pirin~ tarlalar1 bu yerlere kat Habe§ler tarafmdan 
batka bir zinet vermektedir. magliib edilmi1lerdir. 
Harrarm Ebah~eleri Habetin Bir gün geldi ki Habetler 
beyaz Elmalan ile süslüdür. M1sirblar aleyhine ayaklan-
Bunlari görenle1 kendilerini dtlar ve onlar1 Harardan ~1-
medeni Hollandada yahad karmag1 bafard1lar. Bunun 
kültürel Amerikada zanne· üzerine o zamanm impara-
derler. Hüläsa buras1 yer yü- toru Menelik Harara yeni 
zünde yarablmit bir cen- bir isläm emir tayin etti ve 
nettir. Harar1n durumunu düzelt-

(Koryera Dellasera) gaze
tesi V ar§ovaden felgrafla 
ögreniyor: 

Polonya hal1nn1n ( 35039 ) 
reyine kar§I (24493) rey ltal· 
yaya kar11 zorlama tedbirleri 
almas1 taraftar1 iken Polonya 
hükiimeti bilinemez nasil bir 
saik ile italyaya karfl bu 
zecri tedbirleri almaga ka-
rar vermittir. Bu haberi tef-

[+] 8 8 8 

sir eden bu italyan gazeteti ge~en sene Polonyada sey-
§U ac1 sözleri yazmaktad1r: lib kurbanlar1na yar1m mil-

"Polonya; ltalyanm ilk f1r
satla kendisine gösterdigi 

dostluklar11 ve onu en mü1-
kül bir mevkiden kurtarmak 
i~in verdigi ödün~ parayi ve 

Polonyanm dirilmesi 1pn 
yapbg1 her türlü kolayhklar1 
ve bilhassa Bay Mussolininin 

yon liret vermek sureti ile 
yapbg1 civanmerdane iyiligi 

pek ~abuk unutmui;tur. Po
lonya hükiimetinin bu ini 

ve beklenilmiyen karar1 
italyanlar kadar Polonyah-

Jan hayret i~inde birakm11-
hr. 

[•] 
F akat bütün bu yerler mek buyrugunu verdi. 

kanh ge~mi§lerle doludur. Fakat bu Emir buras1n1 
<;ünkü burada vakit vakit ve Ogadeni kendine müste-
kanh hidiseler olmu§, birbi- kil bir ülke haline komak 

Tayyare Piyankos~ 
rini kan derelerine atan istedigi ve H1ristiyan Habet· 
Habe,liler burada, bu kan- lerin de bir k1sm1 bu Emire 
Jar i~inde yuvarlanmt§lardir. taraftar ~1ktagi i~in Habe§· 
Bu yere göz diken dü§man- ler ar•smda kanb bir savat 
larla fedakärane cenkler ba1gösterdi. Bu sava1 "ok 

Dünkü ke1idede "12,000" liral1k mükafat 
16,800 numaral1 bilet kazanm1§t1r 

yap1Im11, binlerce insan nit•. uzun sürdü ve Habetistana 
hu yerleri kaplamafbr. Ha- binlerce insan1n can1na mal 
rarda kan denizleri vücud· oldu. 

lslaabul 13 (Özel) - Tay- 7824 28241 20196 29799 1 25138 21979 348 13545 
yare piyangosunun ~ekilme- 28794 13141 24253 8951 9492 22283 21380 14479 
sine dün d'1 devam edilmif· 8969 15974 7557 90o9 8308 24795 297 26495 

lanm11, belki de buraya bu Hararda öylei dareler ku- tir. I 22802 18l72 7648 2017 1947 28117 11322 20859 
12000 Lira 50 Lira kazananlar . 6827 7750 2024 2155 bereketi kan ak1nlar1 vermit- rulmu1tur ki Emirler ho.1cunu 

22260 18212 12 24 17140 12027 53643 11609 20761 tir. Bu yama~ta mermerden ellerini, h1rs1zlarm ayaklar1n1 
yap1lmt§ beyaz bir saray, ve casuslar1 diri diri ate1te 16800 No. 11sa1 28214 2443 19858 22101 1os6 15921 13591 

6969 2037 17258 12656 8168 T~34 24135 4698 
20 bin lirahk büyük mü- 1 2503 23142 24506 17798 

öteki yama~larda da güzel yakm11lard1r. 
bah~eli beyaz evler pek ia- Bir gün gelmittir ki Habe1-
irane görünütlerle yüksel- ler Harran yakmitlar, y1k-
mektedir. Bütün bu güzel- m11lar, bir harabe durumuna 
tiklerin üstünde tabii bek~i- komuflar, yerinde yeller es-

Bu numaran1n yediyüz elli 
a1ag1s1na ve yediyüz elli yu
kar1s1na nihayet numaralar1 
0 ile biten biletler ikiter lira 
amorti kazanm•§br . 

ler gibi 8000 metre yüksek dirmitlerdir. Yine öyle gün-
Molata ve 3500 me re yük- ler olmu1turki Harrar topra- 26573 29671 
sek F ondela . tepeleri vardar gmlD kuvveti yardima ile ye- Numarah biletler ikifer bin 
ki bu daglarm tepeleri be- niden ticaret merkezi olml!f, lira kazanm11lard1r. 
yaz sepu§larla örtüldür. binalar yap1lm1f, kervanlar 

Burada krunu vustadadan iflemit, cennete benzemi§tir. 
beri ya!Jiyan Müslümanlar Habe1ler i~in bir kazan~ 
bura Haristiyanlarimn gözle- kaynag1 olmuftur. 0 zaman-
rmde diken gibidirler. Bu dan beri bu 1ehir kutsal ve 
kindir ki bu fslim Habetlerle bar1§h bir ömür ya1am1§br. 
Hiristiyanlar arasmda vakit Burada san'at dahi ilerle-
vak1t ate§li kalk11malar, kanh mege ba§lamifhr. Habe§in 
savatlar yaratmaktadar. bu cennete benziyen par~as1 

Vaktile sultan Garan 0 ecnebilerin ziyaret yeri ol-
zamanm Habe§ reislerine muttur. Magrur ve 1anh 
kar!}• kalkarak saltanat sa- Molata ve Kondela tepeleri 
ray1m buraya kurmuftu. gene eski ha!jmetile duru-
Bundan canlara burnuna ge- yor ve 1ehri müdafaa i~in 
Jen Habe~ler yardamlarina büyük hizmetler arzediyor. 
PortekizJeri ~agirmit idiler. Bakahm son müdafaas1 nasal 
Kumandan (Kristoforo Da- olacaktar. 
gam) bu yard1m1 esirgeme
mi11 ve sultan Garam kale 
önünde magliib ederek ken
disini de Harar kalesi ka
p1s10a asmtf idi. islämlar 
kaleye kapanm1~ Habefler 
de ayJarca bu ka!eyi muha 
sara altmda bulundurmu1-
lard1. 

ZEKI OSMA ----'!l.!.I,... __ _ 

Deniz konf erans1 
Londra-Japon delegeleri

nin gecikmesinemi birinci 
känunun ikisinde Londrada 
kararlatmtf olan deniz kon
ferans1 birinci känunvn beti
ne atald1. 

28464 24259 
Numarah biletler biner li-

ra kazanm11lard1r. 

500 Lira kazananlar 
24878 26663 18423 22017 
4730 9532 29125 21739 

14424 20465 14967 26286 
150 Jira kazananlar 
2867 14809 6768 2924 

22410 13308 21489 21924 
7312 22146 20762 3554 

25558 217 12662 16888 
18841 i2794 4781 11321 
11811 29694 15793 27963 
24932 
100 lira kazananlar 

15528 7628 9564 26990 
2871 28437 4038 26147 
4499 7572 27236 22113 
8183 15215 17575 885 

26071 21852 23786 25784 
17902 1781 8048 535 

7214 23807 21273 20920 
1895 29749 22155 7069 

1 57 de .M1s1rh!ar Habet 
seferini bapmr§lar vc Harrar 
§ehrini almag1 bar1,clJklan 
zaman i Iabetlcr<le selämeti 
Habe§ist„n i~lerindeki s1k 
ormanlara saklanmakta bul
mt1i;lard1. M1sarlilar Harrarda 
hükiim sürdükleri on sene 
i~inde ilk defa olarak bu 
topraklarda kahve dikmit· 
lerdi. Buradaki kahve mah
sulüni!n m1ktar1 senede iki 
bu~uk milyoo kiloya kadar 

Memleketimizio yetittirdigi yegine modern okuyucumuz 

varm1§tl. 
Bu yüzden buraaa bir ka

zan~ yeri olmuttur ki bufln 

MÜNiR NURETTiN 
VE ARKADASLARI 

Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve 1srar
lan üzerine lstanbula avdet etmezden evvel son veda 
konserini 15 IKINCITE$RIN CUMA GONO AK~AMI 

SAAT 21 DE 
Hep yeni ve se~me ~rkalardan mtlrekkeb zengin bir 
program i~inde 

E L ff A M R A sinema~1nda verecektir 

Fiatlar: 126 - 100 - 15 - IJO kuru~tur. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

kifab kazanan numarala . 3953 15831 3899 18575 
~S~r!l E~~S 

Po~onyadan sonra Avusturya-
da Italyaya eirecek e§yaya am
bargo koymaga karar verdi 
Viyana 12 (A.A) Drf bakan1 Diyet meclisinde Avustur

yanm diger uluslara iltihak ederek italyaya ~1kar1lacak harp 
malzemesi üzerine ambargo koyacagm1 bildirmi1tir. 

Frans1z gazeteleri Italyan no
tas1 i~in ne diyorlar ? 

Paris (Radyo)-1trlyanm devletlere verdigi §iddetli notay1 
tahlil eden Frans1z gazeteleri bunun kuvvetli bir esasa is
tinat etmedigini ve bayat üzerinde oynamak istedigini yaz-
maktad1rlar. 

Karaya oturan 
~•wmw ....-----··-,•-•OO 

( ~i~erin) vapuru hakk1nda 
qelen maliimat • 

Bükre~-Köstencenin timalindeki Midya burnunda karaya 
oturan (<;i~erin) vapurunun elli albs1 sporcu oldugu halde 
seksen ki,iden ibaret olan yo!cu)ar1 Romanyah denizciler 
larafmdan kurtar1lm11lard1r. Dalgalarm büyüklügünden do
lay1 kurtarma ameliyesi pek büyük zorluklarla yapslabilmi,
dir. 

~ ~ m ~ E ~ 

Nas1l olmu§tur? Facia 
- Ba~taraf 1 l inci vüzdc -

• ' 

lar siyah veston ve melon 
1apka giyeceklerdir. Bu pro
gram davetiye gibidir. 

1ST1KLAL VAPURU 
SUVARlSt MUSTAFA 
KAPT ANIN tF ADE 

VE MUT ALi • SI 
F eliketzedelerin bir ~ogu· 

nu kurtarmaga muvaffak olan 
Mustafa kaptan lnebulu mü
rettebahn1n kendi can kay-
jusnna düterek yolcular1 kur· 
tarmak i~in hi~ bir harekete 

ge~mediklerini ve vazifelerini 
yapmag1 zerre kadar ak1lla
r1na getirmediklerini anlat
bktan sonra sorulan bir su· 
val üzerine mutaliasm1 ~u su
retle beyan etmittir. 

Anlabld1gma göre gemiye 
müvazeneyi bozacak surette 
ve fazla miktarda yük kon
mu1tur. Geminin batmak 
üzere ~1rp1nd1j1 yerle sahil 
aras1nda 3-4 millik bir me
safe oldujuna 1öre demir 

Ekenomi 
Bakan1m1z~ 

„ ro Alaka ve teessU _.. 1: 

Ankara 12 (A.A)-E~ 
mi bakan1 lzmir k6rf ~ Dw 
vukua gelea deniz k J 
teessürle bildirdi. Eko~ 
bakanbg1 kazaya uir•Y ~ 
ve kaybolanlar1n list f 

ayr1ca ne~redecek, k~ 
sebeplerini önem ve 1 f 
ara1brarak icaplar1n1 Y;,, 
caktir. Bu ac1 hadisede 
lar1n1 kaybetmi!j ol ,_ ~ 
ailelerine vekiletin ve "' 
s1m ad1na taziyetleriai~ '• 
g1 ile ve elemlerine. fl. 
kalbimle ittirak eden~ 
zaya ugr1yanlar1 kurt ~ 
i~in Pola gemisi ve lt~ 
1ilebi taraf1ndan göste 1 L _ 
olan büyük gayretlere ,l' 'ICl 
alenen tetekkürü bir 
sayar1m. ;', 

Ankara 12 (A.A)-tl.,,; 
ald1g1m1za nazaran ekotJ' 
bakani Celäl Bayar 'rJI.. 
a~1k denizlere a~aluut J'-
nan Pola vapurunu te ~ 
bularak süvaris'.ne lo~ 
gemisi yolcularrnm ku "'
mas1 i~in sarf etmit o~ 
gayrotten dolay1 tet 
etmi1tir. ,!._ 

Celil Bayar ayni 1adl ~ 
istiklil 1ilebi 1üYarisiD' f 
ayni maalde bir telrraf 
Jam1fbr. ____ „,„ ___ _ 

Italyan1n 
~iddetli 
Notas1 
-Ba1taraf1 birincid,.,-

siläh ihracab \izerine 
ambargonun kalda 
uluslar sosyetesi kemit 
tekliflerine mahaliftir • 
komits Habe1istanm t 
li bir kart•biJn önßn• 
cek olan ars1ulusal bir ;tJ 
trol a1bna ahnmas1n1 1' 
etmittir. ,II... 

5 - Bu gibi zecri t d,J! 
ler evvelce vuku bulall ~ 
aktr ibtiläflarda asli tl 
edilmemi§tir. • J 

italyan hükiimeti ze~JI -,: 

birlerin dünya ekono~1,i I._ 
rindeki agir neticelen~~~ 
kab ~ekmektedir. Bu atl "tl.__ 

bütün ltalyan ihracat• ~ 
rine konulan memno /. 
ger~ek bir dütmanbk ~ 
keti olduguou kayt e li f ~ 
mukabil tedbirler alai•. /. 
1 unda bulundugunu iJer• J... ~~ ~ 
mekte ve ltalyan1n b , ~ 
kan§1kbklara meydao /i 
memek i~in uluslar 10•1,~ 
sini terk etmek isteai,dlr 
ilive eylemektedir. . tJI' 
italvanlann ilerl ~ 
z1rl1g1 tan1amla0 tl 
Belgrad- Royterde~ 

nef ortahga kuruttu. 1 . ~ 
larm Tigreye dogru iletl 1J 
reketine engel kal111•~ r1, 
yanlar1n bütün emelle 1' i 
kalleyi muhafaza edere 
den ka~1rmamaktar. A . ~...,..,....- ,o' 
~ma ustaca bi~ '° 1',t''. 
ra ve devir hareketale etf' 
ya oturtularak vapur ,, 
sile ve yolculanD ' 
kurtar1l1bilirdi. 1„J.,~ ÖLENLERDEN IS 19• fl 

TESBIT EDILENLg~ 
Aliiyeli lsmail oi'~ ~· 

him, Hasan oglu Ab. 
0 J'. 

man, Polis Necaiidd•~ $# 
Ali, Komser Be1ir k•'td JI 
biha, V apur kaaiafO 
dullahdar. 


