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.,, f/abe1 lmparatoru en ziyade kimlere güveniyor ? 
' ~egüs qeneralhrinden Ras Seyum ve Ras K;~;adan sonra h1nstiyan raslardan ziyade miia 

•Inan raslara emniyet ve itimat besledigini 2izlememektedir. Habe1ler muvaffakiyetU 
'-nkabil taarruza ge~mi§lerdir. Son sava§larda yerli ltalyan askerlerinden 1000 nefer esir 

· ~l§lar ve 12 ltalyan zabitini öldürmÜ§lerdir. lngiltere Italyamn. Akdenizde inkipfuu 
, zmedemiyecegini gösteren hareketlere ve kü~ük devletler nezdinde tabrikita ba§laDllfbr 

Habe1 ordusu hazirlikta 
devam ediyor ... 

llabe§ imparatoru h1ri;i:iya.:. ras"ardan ziyade 
müslüman raslara emniyet 2österiyor 

IL;ia-Ababa 13 (A.A) - i lar yap11hrtlm1~br. Buaunla dan taadik cdilmiyen herkea 
~1ler faaliyetle harba i kudretsizliii doktor 1ehadet- cepheye J'idecektir, diye cli 
~ rJaamaktadir. Raa Gektc- l •amesile sabit .llmtyaa •• ayai1 tutan berkes •••a1a 
'-- 40 bia kiti ilt Demiryo- amelcdta olduiu aid makam f•iir1lmaktadir. 

~ ;:~ b::e•;:~~e~ 11:HE .•l •
5 

•l • ~ • 
~„ ki1i ile Demiryoluaua -" 

„ ~ ~i::::::.~:;e·~~:~ az e e asiye 
~.-, „„„ _ ____ _ 
~ ilerliyea ltalyanlara „ • „ Sultu jajayi koymut· Italyanlar Habe1 askerin1n 
k.~ ikuYYetleri 30 bin 
~. Deaia b6lreaiDda sava11n1dahagörmediler,dedi 
~· Raa Kabadenin ta- Belgrad ( Öael ) - Dayli bu 1art 41a uluslar kurumu 
~.....,.uaa kar11 Habctiala- telgraf ga1etesi Habe1 im- tarafmda tayio oluour. 
i._ .luwrlad1i1 kuvvetler paratoru Halle Selisiye ile •• 
~blardir. Ba ku•~etler yapbi1 bir mülakab ne1re- l ffabe§i&tanda 

• '-L.. -1• kadar luarba 1ume- diyor. lmparate>r beyanabn- 1 ''dir. da Habe1i1tana kaltlr nek· talyanlarin en büyük 
Ni lrrad - Ha••• aju11 taalodau yaptaklarim aaydik- dü~man1 Habe~ler 

1 ~•~Ababadan bildiriyor: tan aonra demittir ki: degil sineklerdir ! 
lj ~/•a u~lana1a paytahta "-Denim a1kerlerim be- Rus~a ~1kan " Servodna" . '.,c. ba1kia1 yaparlar kor- nliz ltalyaolar ile harba rir- 1a:zeteai yazd1i1 bir makale-
1.. ..... ~ bertaraf olmuotur. lhti- de harptaki va1iyetten bab-

~hkuacla gtccleri 1ondü- •edilcr. Bir kerrc bakikii settikten aonra, " Habe1is-
i_ ~~kte olan so!<a vc e•- aava1 ba1larsa 0 zamall tanda ltalyanlann eo bßyük 
~· lflklano yalulmasma ltalyanlar Habet askerinin dü1man1 Habe1ler dejildir; 

1.. l..1"1de edilecektir. Bununla ne oldugunu ve neler yapa- ancak sineklerd1r. Insan, in-
~I>.,, aiper magaralari ya- bilecegini göreeeklerdir„" san1n tacizliginöen kurtula-
li "•kta devam edilmesi em- Negüs beyanabn1 11u söz- bilir, fakat bu, topal ayakb, 

)tt.ilenmiJtir.I Jerle bitirmi,tir: yan boyunlu, kirk ayakh, 
r a H · "H b h„k. t' 1 hulisa binb!r ~ekilli sinekler-~a •• a - avas a1ansm- a e~ u ·ume 1 ya mz 

~: liararfsokaklar1na ilän- bir ~arth bar1~ kabul eder den kurtulmak yoktur, diyor 

~„.n„y„a„d„a„„n„„e„le„r„.o •• l.u„y .... o·r·?„„„...... ve bu sinekler öyle 1smr ki ka11nbs1 kan ~1kmadan ge~-
mez, bu ~1kan ka0101n yaras1 

l ~ da irinlenmeden iyi olmaz. 

~t.~~1• Ul~sal sosya1istleri Memel direttuvarana kimilen 
'1)a 

1
1 t1rafdarlarm1 kayard1ktan sonra yollarda 'enlikler ya-

t ''· 

Hatti bu yüzden hastaneler
de yatanlarda vard1r. 

Fakat tuhaf1 11u ki, bu si
nekler Avrupahlari 1s1r1yor, 
fakat Habe~lere dukanm1yor! 
Dotorlarm ifadesine göre, 
ltalyan cephesindeki malarya 
hastahg1 bu sinekler yüzün
dendir. 

Ate1 bast1r1ld1 
Alsaocakta Y eo Türkiye 

sokagmda F eyzi k1z1 Gülsüm 
lkbal ve Alinin odasmda, 
konulan mangaldan s1~r1yan · 
k1v1lc1mlardan yang1n ~1k
m11 ve bir ,me ile bir kiJim 
yanm11br. Yang1n bilyüme
den söndilrülmü,tür . 

lzmirde matemli bir gün 
Deniz facias1 kurbanlar1n1n dünkü cenaze 

töre11i pek ac1kl1 oldu 
Dünkü gazetemizde yaz- mma Türkofia müdürü bay aoloalup, tecim octua, Kt-

d1i1m1z tören program1 ay- Ziya,. ecnebi konaoloalan, zd ay, it~iler birliji, ... 
nen tatbik edihii:Jtir. Tören- Maliye milesseseleri direk- yollan i1letme idare•i, „. 
de binJerce halk hulunmu,, törleri, lstanbuldan geien nD yollar1 m&teablaidliji, • 
facia kurbanlar1 omuzlara heyet, cemiyetler miimesail· niz yollars mürettebab, Tlr· 
abn1nca bütün yüzleri bir 1eri Gazeteciler ve binJerct kiye 1, banku1, V..._• 
hlbün, gözleri s1cak ya,lar halk hazu bulunmu1lard1r. ve Olivye aceateleri. 18 tlr· 
kaplamithr. En ileride Ekonomi ba- keti, lzmir MuaeYi 1autaa•, 

Kimse bir~ey söylemiyor, kanbg1n1n ~elengi olduiu V eai Aau, Aaadola. Halk• 
herkes i~in i~in aghyor, bu halde ilbaybk, parti, kumaa- Seai 1ueteleri we daM II.· 
facian1n deh~etini dü1ünüp daDhk' llray' Amer1°ka koa- (Soaa 4 laclth) 

doruyordu. Törenin ge~tiii B B B B 11 8 B • 
yerlerde balkonlar, kap1, D • C:- • 
pen~ereler, sokak kö1eleri eniz r ac1as1 
hep iÖIÜ yafh insanlarla ~ 
dolu idi. 

Törende ilbay Fazh Güle~. ' Adliye ite kanunun verdiil 
Mustahkem M!vki kumanda-
m General Kiramiddin. Par- 1 Bütün kuvvetile sanlml§br 
ti Batkam bay Avni Dogan. 1 Dün müddei umumi mua- neticesine 16re kapt.aaMt 
As~arbay Suad, Liva kuman- vini Bay Orhan baZI 1ahid- mahakemuiaia meykllf •· 
dani, kumandanhk erkäm, lerden sonra vapur kaptan1 rak cereyaama karar ~eri&· 
Askeri, Mülki ve Adli reis- Mehmed Aliyi il~ aaatl1k bir mittir. Dtm Kiliamu, K-.. 
leri ve lktisad bakanltg1 na- sorguya ~ekmif, ve evrak tea ada, Url l Ye dalaa ileri ..•• „ •• „„ •..• „ .. „ .......... „ ......•.........•... 

ingilizin ho1una gitmiyen 
Dir manzara 

ltalyan donanmasmdan bir görünü1 

sahiller 1eaidea tara•=91, 
bir aefllye bemirea cl.W. 
ylldlndeki tlecar mallan 
araauada inan Dafl ...... ,. 
bu - IY•JI muhafua .... 
juclarma Ye bek~,._ 
soralm11f iae de in .... jalr 

bir fCY g6rlllmediti ceft\t 
abnm11br. 

Kurbanlar araa1nda Jaa
darmadan terhis edilmi1 ild 
kitide vard1. Bunlann Wri-
nin nllfuau buluamut ltekiye 
dair hen&z bir nipa pl
memittir 

Müddei umumilik mulltelif 
iskelelerden binea yolcalar 
hakk1nda yapbji · tahkikata 
göre yaporda 101 yolaa 
vard1. 

81!ndan mada biletais "i· 
nen dört kit! ile 38 mlret
tebat dabi katahnca :me•ca-
dun 143- ·-olduiu ula11hr. 
Buna kuc1kla •e yalaud hi
let almaga tabi olmiyan ~o
cuklarlda onbet yirmi fan 

• edilse bu mevcucl yl1 altm1„ 

- Sonu 4 inc!lde -
• - -'I •-; •• „ .. ,..„ - ·•·· • •II 

Telefon 

.......... „„„„„„„„„„„„ ...... „„ ............... „„„„„ ... „„ ... „ ... „„„„„„ .......... ~ No. 
A 1- t A. - b•• ••k tb• f b •k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
~llle ve ~1m uyu e JSe a r1 as1 TELEFON 2042 
~ .JlliH, palt. •• partles8aDs6 autlaka Alam..& " A11ma yaptlna11. Y crli maJ1 her ,„id ~ullldden ~iftc proYah,t temis munf. ..alremmel 

. .. .dilrit 1 l lirada• 18 lira„ lradar 11aarla„ alWH „,...,, LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 5882 



Saldfe 2 

Musolini kimdir? 
--------"--00----------•• 

ultalyayi ben kurtard1m, hen 
büyütecegim" 

--~~____.;_ 0000~-~----

Di yen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-13-

ISMI AGIYDA:N AGIZA sergüze1tcüyane siyasetini 
DOLA~AN BiR ZA T a~1ktan a~1ga tenkid ediyor-

tlmumi Wirb bütün ,idde- du. 0 ••rada "Avanti" ga-
tiJe devam ediyordu. Avus- zetesinde ihtilAJca Rus mu-
surya cephesindeki askeri harriresi "Anna Koli~of her 
harekät gittik~e ehemmiyct · dürlü enditeden muarra ola
k~ädiyordu. Herke~ Avu1- rak hfik6met aleybinde ne1-
t°.9'a - Macaristan lmpara- riyatta buJunuyordu. "Anna 
tärb Fransova Jozefin ölll- Kolicof"un yai:d1g. makaleler 
mÜ\Ü bekliyordu. bir~ok mahiyetde, 1uurlu, 

etkeii!lbiliyor,du ICi, Avus- bassas halk kitlelerinde de-
~· milli v•hcletini muvaf- rin izler b1rak1yor, kalplerde 
fak1yetle tutan bu ihtiyar infialler uyandar1yordu. Bu 
lnpra;ur icli. Fakat ne vak1t müna~aplar ~evam ettiii 
ölllek, ne vak1t Avusturya bir s1rada bir tak1m sosya-
d-bilinde kartt1kbklar ~1ka- listlerin, ne,ir efkär1 olan 
cakh. "Avanti„ gazetesi hükiimeti 

l'hn1 ~unse bilmi}·or ve vatana hiyend ilc itbam et-
bilernezdi. Bu takdirde ne mege ba1lam1~d1. . 
yap1lacakd1? her halde nzi· "Bento Mussolini„ nin azim-
yet ciddile1iyor. haJyan OI".• klrane kararile sosyalistler 
duau un itnevkii endite1i ve Ciyolitiye ademi itimad be-
tehlikeli körünüyordu. Yata- yan etmitlerdi. Ke1meke1in 
n1n iatikbal ve akibetini nereye varacag.01 kimse hil· 
düfiinmek zaman1 ~oktan miyordu Mussollni arkadat-
ge:lmis4i. lar1na - her haJde iktidar 

"Taranto" ile sosyalist fir- mevkiini temin i~n olacak -
kaSt •z~ an cephedeki vazi- bir dilziye ihtiläl ~1karmak 
yeti, '.Vatan1n istikbalini cid- tavsiyesinde bulunuyordu. 
di .arette tedkik ediyorlar· Bir gün ögleden sonra, 
d1 . Milinonun en genit bir halk 

i1te bu s1tada idiki Sos- kitlesine bitaben Mussolioi 
yalistler aras1nda en ziyade iktilllklarane bir utak söy-
sesi i'-tilen, ll'1ecanh e •Ü- liyonlu. Bltin birJnsaa kit-
rükleylci nutuldariJe mecliste lesin teheyyü~ eden Musso-
häkim bir phJiyet belirmit· lini, " Ya1as1n ibtilil ! Kah-
ti: Benito Mus~olini 1 rolaun hükUmet ! " Avazele-

Muucili 1, btiflin vatantla1- rini yükseltmege muvaffa"' 
larma endife ve tereddüdden olmuftu. 
uzakla1malann1, umumi va- Ya1as1n nidalan aras1nda 
ziyetin 1talya111n lebine inki- birdenbire: "Asker geliyor!" 
taf edecegini o kadar tid- sesi i1itilmitti. Akibetten 
detle ifade emyorki, sözle- k1ukan ahali ~il yavruau gibi 
rine hi~ itiraz e1le~ olm1- dagilm1fb. 
yorau. Halbuki bu giinün ba,ve-

M USSO LINININ ILK kil, düoün ihtililcisi Muuo-
SIYASI MOC~DELSI liui hitabet kt1rs6sünde cesu-

1911 de iktidar mevkiinde rane bak11larile duruyor ve 
bulanan „ Cioliti „ ~abinesi, ka~an balka bu defa, al~ak-
Tralilusgarp barb1n1 ht.E1rh- lar, köpek mahluklar, hain-
yordu. Halkm ekseriyeti, ü- ler, firar ediyorsusuz, degil-
kumetin bu siyasetini 11ddet- mi? Sözlerile telkin ediyor-
le alki1hyor. Geceleri iener du. Dakikalar ge~mi1ti. Or-
alaylar1 terlip ederek hüyük tada ne asker, ne jandarma 
gösterilerJe hükumeti bu yo- hi~ bir 1ey görülmemitti. 
la te1vik edi.yordu. · Bilihare ögrenilmi11ti ki 

Dig.p taraft.an ' milnevver biltün bu gürültüleri, velve· 
bir k1s1m ahalide " Trablus- leleri, yapan bir kan külhan 
garP. seferinin memlekete begidir. Bununla beraber 
pek pipaliya mal olacag1n1 hükümet dahili silkinu boz-
dü,ünerek bu ihtiraslar ve dugundan dolayi Mussolini 

Öl~ü üzerine son sis
tem s1hhi Karin, Mide 
Hamile, F1tik, Barsak 
Böhrek Dü~künlügüne 
pilotlu pilotsuz F enni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik (:oraplar, Ka
s1k Baglar1 ... 

S. D. A.., 
izmir 

23 Odunpazar Kantarcilar 

( Halkaa s.a ) 14 11daci T er:-, 

Doburca 
Türkleri neden 
g~üyorlar 

Sofya- (Özel)- Bükrefte 
~1kan "Üniversol„ gazeteai
nin gezen aytan yeni Do
burca TürkJerinden bir mn
nevverle göriiferek Roman
ya Türklerinin ni~in g~ et
tiklerini sordugunu yauyor 
ve bu münevver Türkün bu 
sorguya: Bi. gÖ~menin ü~ 
sebebi oldugunu, bunlann 
biri propaganda, öteki ro· 
man hük6metinin Türk aile
leri evlerine ve aralar1na 
yerlqtirdigi b1ristiyan aile
lerinden gördükleri zülum 
ve biri de bu halkm bir 
~ogunun arazi sahibi olma
d1g1ndan Türkiyede arai:i ve 
ev ve it sabibi olmak üzere 
gittikleri cevab1n1 vermi§tir. 

~·-

Bulgaristanda 
Y eni k1pran

malar 
Kü~ük zabit cemiycti 

nedemek istiyor ? .. 
Sofya, (Öi:el) - Buarada 

~1kan "Slovo„ gazetes, "lh
tiyat kü~ük zabitleri dil.gi„ 
ba1bg1 albnda yazd1g1 bir 
makaJede. kü~ük zabitJeria 
hükiimetin siyasal hayaba
tmdaki rollerinin ehemmiye
tindeu bahsederek diyor ki: 

Bu ihtiyat zabitlerinin va 
tanperverligioi hep bilirii. 
lhtiyat kü~ük zabitler komi· 
rasm1n verdigi karar hiikQ
metin siyasal ve ekonomik 
hayatile aläkadard1r ve ge
nel efkin da önemli surette 
11gal etmektedir. 

Bu grup bükiimetle millet 
aras1nda bir birlik olmas1n1 
ve hük6metin biiyilk mesele'
lerin milletten 1aklanmama
s1n1 istiyor. Zira bu dilekle
rin ~ikaracag. neticeler ehem 
miyetlidir. 

Avusturya 
Kazan1yor 

Belgrad - Viyanadan te
lefon: ltalya ile Avuslurya 
arasmda yeniden ve hususig 
bir ticaret muahedesi imza
lanm11tir. Bu muahedeye 
göre Avu1turya ltayaya d6k
me ve ädi demir verccektir. 
ltalya bu demirden pmrtik 
alm1yacakbr. Bu muahede 
mer'iyete girmittir. Avustur
bk parti olarak ltalyaya on 
Det bin ton demir g6nder
mi1tir. . .... .... ... ,...,.. „ ... . „. 

&:eyhinde takibatta bulun· 
muttu. Fakat neticede Mus
aolini beraet etnUfti. 

Sosyaliatler arasmda ~akan 
ihtilif nihByet gencl bir 
kongrenin kurulmasm1 ica
bettirmitti. Kongre, partinin 
gazeteai ba11na M usaoliniyi 
getirmeie karar verm•tti. 

( Arkas1 var ) 
i i 7 3F3TF 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tao 
2 inci Beyler S. Hamaru 

kar11s10da 37 numaraya ge~
mittir. Telefon 3774 

Deniz faciasi - WI QC!il& ' Hastahane ve Otellerde 
olanlar.1n listesi 

Kurtanlan yüz yirmi iki med, Ordulu Kamil, batan 
kifiden memlellet hastahane- vapurda ate§~i Mustafa,yag-
sinde bulunan 1unlard1r : c1 Hayrullah; Antalyah M. 

Anamurlu Memif, $evket Yatar, li:mirli Ay,e, lnebolu 
Manisal1 Mehmed, lzmirli ~rk~1s1 SeJim, lnebolu kätibi 
Mehmed, Kilisli Mehmed,ana- Murad, ü~üncü kaptan Rah-
m Fatma, Makbule, oglu m1, makinisti Nevza<i, maki-
Ekrem ve Ahmed, Aydmb kinisti Halid, millii:1m kap-
Mehmed, lzmirli Osman, Er- tan1 Bedri, telsiz memuru Zi-
menekli Rifat,Selänikli Bedir, ya, s1hhiye me'lluru Abdur-
lnebOlulu Galib, Ankarah rahman, kamara memurlan 
Muatafa, IAntalyah Oaman, ~emsi ve Faik, Iod omaa1 
Merzifonlu Veysi, Huriye, Mahmud, serdümen Muhar-
Erzurumlu S1tk1, Adapazarb rem, 3 üncü kamarot Necati, 
lbrakim, <;e§meli Leman, Recep, serdümen Ali, anbar-
lataabullu polis . Necmiddin, ci Hasan, kamarot Salib, 
kar1s1 Mesrure, oglu Nazmi, atet~i Mustafa, •M• Tabsin, 
Trabzonlu Temel, lstanbullu ate§~i Tahsin, taifeden Ri-
Nuri, Silifkeli mehmed, Es-

zeli lbrabim, atetci Davut 
kitebirli Sad1k, llgazh Meh- Davud, Durmu§, kömürcü 
med Ali, Antalyah Ilyas, Ku- Mehmed. Hamid, tayfadan 
§adah Cemal, <;ar~ambah Ce- Veli, serdümen Hasan,ate§~• 
mal, Osmaniyeli Ahmed,Ge-

Öruer, yagc1 Muatafa, b6-redeli Mustafa, Bolulu Hay· 
rullah, Antalyah Os 11an, mür ü Memi§, kamarot Ali-
Yatar, Käzim, Vodineli Ane ,an, anbarc1 Ahmed, büfeci 
bmirli Coya, Antalyab Fatma Mustafa, kamarot Vahid, 
ve kiZI Leman, Cenani, Bo- Adanah komiser Be,ir zev-
lulu Kemal, lstanbullu Hasan cesi Naciye oglu Beh~et k1-
lneboJulu yazici Osman, Düz- z1 Hatice, Antalyah Fatma, 
celi teref, lstanbullu Hida,Yet, torunu Leman, lzmirli Roza 
Zeki, ~ükrü, Nuri, Hürrem, Nanhnh Musa, Mardinl Zeki, 
Manissh Äli. Kulah Halil, Samsunlu ls~ 

OTELLERE YERKE~- mail, Ali, Akhisarh lsmail 
TIRILENEER Ordulu Musa, Mebmet, Hüs-

Ge~en ak§am hamamlara oü, Kadir, Emrullab Hayre-
bilaher,.e muhtelif otellere bolulu Qsman Antalyah Ali 
yerleflirilen ve 8ün ög!eye <;ivrilli Yaf}ar, lstanbullu Zey-
dogru ~ehir ot Une teksif neJabidin, Tankslu Enver, 
olunarak Hililiahmerce giy- Boyabadh Ömer Lütfi, Or-
dirilen we i~el~rine be~'•· dula Ali. Feyzi, Boyabadb 
nan kazazedelerde funk du: mehmed, <;altüccarh Ahmed 

1 italyanlal'lll 
Y aptiklar1 yollan Y'~ 
mur, scller ve f azla gt 
dih gelmeler boiU~ 

Belgrad - PariateD 
fon: Bu guetelerinio lt't: 
cebheaindeki aytarlart 
yanlar1n Eritrc hudud~ 
Ad1grata kadar yapb 
yollar, uzman .i§~iler t#~ 
dan yapillDlf ahn:-... ~"" 
yagmur ve seller1n ar...MI 

kesilmemek ve giinde ~ 
yak1n kamyon gelib P . .,.r 
yüzünden bir ~ok yerlefl llt 
mit ve ~ukurlanm11tir: ~· 
yan hududundan Adu~ 
palan rolda adeta t 1f: 
~ukurlar görülmektedir~_....,.. 
lun iki taraf1nda k.,.......... 
u~ruma dütmÜf, tatm•t ~~ 
yon ve otomobiller ;et". 
mektedir. 

Amerika 
ltalyaya 
Gaz eriyor 1 

'Beltrad - Royter a)a"" 
Nevyorkdao veriyor: ~ 

Nisorleanide ttalyay• J1 
~ok emtea yllkletiyor' .. .J

hassa pek ~ok petrol ~d•1„ 
O kadarki buras1 bi~ 
vakit bu kadar petrol #,. 
derdigini habrlam1yor. 

Habetler 
italyan taarruzuntl 

gukka nla bekliy.~ 
Belgrad - Havaa •J 

Adis-Ababadan •eriyor, :,II, 

lnhisarlar memuru Mebmed, findikeaeli Hamdi, <;e1meli 

Ogaden cepbesindeJd. 
kerin durumunu iyi bil 
lerin ifadesine göre or• 
durvm o kadar satiamd" 
Habe~ler it :> lyan bficulll 
sofiukkanlahkla bekliyor~ karisa Huriye, Ankarah Meb- Nezahat, llhan. 

r!J~ma a~t;lE 

Bir eVlaclhli 75 bin Dinari : §imal cebh~si 
Yere Gömen Kö:vlü Sava~lar1nda sekiz Ital-
A~bgt Zanian Bir yan f 11:-kas1 oay abyor 

D K.„ ... • Belgrad - Londradan tel-
etnet ag1t graf: ltalyan cebhesinde bu-
Bulmu~ ! · · Iunan iogiliz i'azetecilerinin 

S1rbistanda Ni1 kasabas1- verdikleri haberlere göre 
mn yak1nlar1nda Budvi~e kö- ltalyanlarm bu güoe kadar 
yünde Dragutin adb koylü fimal cebhesinde yapbklar~ 
paraaam bankaya emniyet taarruzlarda alb firka yan1 
edemediginden etki usülde 125 bin ki§i pay alm~1tar Bu 
küpe koy,mut ve yere göm- alti nrkayi artiran b1rde .Fa-

.n. ~ ~ist milli farkas1 ve b1rde 
muf,u. d k" b 

IYüzbin dinardan yetmif yerli f1rkas1 var 1r 1 unun-
b bi . . .. dükt b. Ja sekiz firka olmaktad1r. 

Cf mn1 gom eo 11 ·~.....,....,.... .... ~ 

müddet son.a gazetcJerde ~1karm1~ttr. Fakat ~ömlegin 

Acele sat 
Hane .JJ 

Tamatalak mahalle11 
dede 10kag1 numara 6'· 

bir yerde bir define ~1kar1I- i~inde b1rakbg1 sar1 Napoli-
d1gm1 okümu1, hemen göm- yonlarm yerinde kagit par-
dügü ~ömlegi bahrlam1~b. ~alan bulunca hemen dütüp 

Derhal gitmit ~ömlegin bay1lm1§ ve kalb sektesinden 

Müracaat yeri: Ke~ecil~ 
Sadullah efendi soka~ 
kir Hasan Yuous. N _ _.., 
30. (.,...., 

yerir:i kazm1§ ve ~ömlegi ölmü,tür. 
- - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ • • ~ ~ ~ ~ lllliill -...... llMll ..... ~ ........ lliiiif ,-- -

MAURiCE CHEV ALiER 
Beraberinde 300 güzel k1z ve en yüksek Frana1z artiatler oldoju halde 

1 S lkincite1rin 1935 CUMA giini 

T A Y Y A RE sinemas1Dda 
En büyük eseri olan 

FOLi BERJER .~ 
Filmine bütün lzmirlileri davet ediyor. Bu film yalmz bir hafta g6sterilecejinden ..

i~in acele etmek liz1mdir 

Foli Berjer 
Ba1tan ba1a lüks, fant«zi, eglence i:~•k fihnidir 

MAMRiCE CHEV Al.JER 
Meihur "VALANTiNA„ tark1s1 da dahil olmak üzere 5 gmel tark1 söyli)fec~IJ, 

. iki 1ahsiyet yaratacaktir 
1 

Fiatlarda degitiklik olnuyacakbr. 

Zemrin ~lmak. i~t~rseniz ni Saadet 
yango biletleriniz1 mutlaka 

L • • . .~ al1n1z. ~orakkao1 kar 
R.l6e81.nuen •••nda 354 ff. Tahsin 



( Halkm Saal J 
~----------------------------------...__----~·----__.~-------------~------~~~~ 

Sifa Sifa bah1eder 

'~-~ :a:sa ~•.:•::;_· ~ •4:·25>-r•l 

~ilam midesi olm1yanm 1 
Hnyati ~ürük hir temel üstündedir. f!j 

-~'.ilam mide iyi •• teaiz y„ek Ue elde edilehilir. :i'l 
~~: m 
kemeralhnda Ala1ehir ~!l 

LOkantas1nd8. m 
k~ 'lllalailiniaia. Bu Jokanta en iyi •e temiz yem.Jderi ~ 
~i.. \lcuz fiatlarla miifterilerina takdim etmek •u•-'· ~i~ 
~ti·~~L ~ „. n1 uc aaza111111ft11. [+1 

Adrea: Barut Han1 Sokajl Ki1•sinde :F+~ 

~1k Gey 
~ad1n terzihancsi 

. ._ NESET 
, .._ modellerle' •etet 
\ e yap1lan elbiselerin 

~ti . 1iai ~ok memnun 
~ ,lttir. Burada, elbiscler 
~U~lerle, silfa, fosfor ve 

~ kaba.rtma karyola 1 

>,M tri Ye san'i ~i~ekler de 
~ "•ktad1r. 

'r~ tltea ~ Karata1ta Bi~ki 
~ Q dabilinde. 

1 - 10 

... ·, _ ........ ,~ ... 1 
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Kemeraltt 
Hükumet 

'•' .~:l 
t•l 

Karo1s1nda 

-

.SIFA .Eczanesi 
Hükumet cadaesi 

' w 

Diplomal1 
Bir maKinist 

:~~~~~~btlt:t*1c~~~**~~~ 
§!l Beyaz Perdenin En Büyük Zaferi 1 

~ En G üze1 Filimlerin En Güzeli , 

~ ~ A H E S E R L E R i N ~AHESERi • 
I§ ar1yor 

Yüksek mektebden diplo · 
mab olup ayni zamanda di
zel motorlan ve buharb ma
kineler üierine Almanyada 

1 Sevginin • sesi 
· tahsilde buJunmu§ bir gen~ 

i§ anyor, ta§raya da gider. 
T ali blerin idarehanemize 
müracaatlar1. 1-6 

« <;ARDA~ FÜRSTIN » "BiTMEMi~ 
VE " KAST A DiVA „ FiLiMLERiNi 

SENFONI„ 
YARATAN 

MARTHA EGGERTH 
DÜNY A SiNEMACll.::IGININ SES KIRALI : 

JAN KiEPURAI 
CAN Kütüp~anesi·- AVRUPANIN EN ME~HUR KOMiKLERf : *l 

jj PAUL HÖRBIGER - PAUL KEMP -( ~r A N ) sinemas1n1n ~„ T H E 0 L 1 N G E N 

tarn kar~1s1nda llcuMARTEsl GONO MÄTINELERDEN BÄ~LtVARAK 1 
c A N ~El'·'- ~ kü~üph••••i•d• istedigini• 1 namra t M. Kütüphane t1 

h :!.f ~etit, kitab, mecmua, ~ m 
defter, kig1d, kalem ve saire ~Sinemas1na ~eref Ver,ecektir B 
ve ~ocuklar i~in her türlü ~ Bu fiJmimi g6rmiyenler, "Hayabmda sinema gördüm" IJ 
oyuncaklar, ~ukulata ve ~ iddiasmda bulunamazlar.--·- . · 1J 
§ekerlemeler bulunur. ~~~-~~f'l=:W:~::V:::V:~~::V:~~~~~~~~~~EEIJB 
'!llfli5~~--m>1m~":..>o\.~l/.Ji:'1~~~„. ·• ~ •• ..,.„ • ~ ........--

~~ ™1~~~~:~~~~~~ 

i lzmir, cevr,esi ka ·ecilerine ~ 
~ Oyuolarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan I; 
~ jelitinli ve kremali ö2el bisküvitJerioi yapan müessese-

1 miz batka ~etidlerle de sipari§ler ahr. „ 
~· ADRES: lzmir Saod1k~1lar <;er~i oglu han No. 21 ~ 

1 GuZEL 1ZM1R BISKÜVIT FABRIKASr 1 
~~™1~~~:~~~~~ 

XTES YAGMURU 
SEMA CEHENNEMI 

Bu senenin en büyük hava 
muharebesi Filmi 

TAFLAN 
Taflan gazinosu ~ok bü

yilk feäakärhkla ba~ta lzmir 
ylld1z1 Sahibinin sesi mugan-
niyesi ~ükran , Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
F ahire ve lstan buluo yüksek „ 
muganniyelerini l' aflana 
celbetmi§tir. 1 rürklyenin ye
gäne kemanisti Bay CemaJ 
ba§ta olmak üzere muhte
~em saz heyeti her ak~am 

TaflaJ.tda 
lzn,irin n1üne:vver:hal
k1n1 ser1ncst etmekte
dir. 

GAZINOSU 

1stanbul F emerbah~eli me,hur muganniye saz ~atlatan 
oamile maruf Mahmure ile me4hur kanuni kü~ük Ahmed 
Taflana gelmi~ler ve saz heyetine iltihak etmitlerdir. 

~ Müracaat eden hastalara yapilmas1 liz1mgelen sair 
•• tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- " 

lara yapdmas10a cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

~~~~--·-~~ 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay ~ 
*1 Bakteriyolog ve bula~IK, salg1n 

hastahklar mütehass1s1 
Basmahane ista1yonu kar§1s1ndaki Dibek sokak bat•D

fe da 30 sayib ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
f( ak,am saat 6 ya kadar hastalar1n1 kabul eder. 

sinde muotazaman yapahr. Telefon: 4115 



Sahif e 4 

ehe§ 
Saray1nda 
Ya~ etle ziyaf et 

Belgrad - Royterden: Bay 
Havaryat ~erefine Habe1 ea
rayinda verilen ziyafette mi• 
safirlere yaf et verildi. Ha
varyat ayaga kalkarak, ziya
f etin sonanda, söz söylediii 
zaman l:>üyük tamata olclu. 
Zire Havaryat, lmparatora 
hitab ederek demittir ki: 

- " Biz, her birimiz, her 
ncmiz varsa millete verme· 

• liyiz. „ Bu sözden sonra ce-
binden 52530 Frans1z f1rani1 
k1ymetinde bir paket banko
not ~1kararak lmparatora 
sundu. V e ~u sözleri söyledi: 

- " Bu benim tevdiabm „ 
Bundan sonra Havaryat 

haz1r bulunanan naz:1rlara ve 
generaUere Habe§ ltalyan 
ha.rbmdan dolay1 Avrupada
ki durumun ne kadar gergin 
oldugunu izah etti. Ve dip
lomat s1fati)e icb101 yapbitm 
ve §imdide harb cebhesine 
gitmek üzere o)dugunu söy
liyerek Habe~leri memleket 
ugrunda fedakärhga davet 
ederek iläve eylediki: 

- Ben muvaffakiyeti mu· 
vaffak görüyorum. Zira harb 
nekadar uzarsa dü§man o 
kadar ~ok zayif dü~üyor. 

italyanlar 
Yoguttan yapa~ 

Yapiyormu~ 
Zora gazetesinin „ ~a1m

lacak icadlar „ ba§l1i1 albn· 
da italyan gazetelerindeo 

> aklcn yazd1g1 bir hkradada 
diyor ki: 

AJcyhinde tatbik edilmek
te olan zecri tedbirlerden 
dolay1 yapags1z kalan ftaJya 
hökumeti bundan sonra ya
pag1y1 yogurttan yapacakbr. 
Bu suretle ~1kar1lan yapait
nm saglambkta tabii yapa-

g1dan fark1 yoktur. Viyana 
wühendislerinden Liner bu 
gibi icatlar yeni degildir. Bu 
tecrübc Almanyada da ya
p1ld1 fakat netice verilmedi. 
Demi~tir. ---'MI ..... __ 

Kocas1na 
Sa da ka t göstcrmck 

ic;in a~1k1n1 kör ctmi~ 
Yugoslavyanm Valcvu ka

sabasmda Goyko ile Vasilya
mn kocas1 Marko pek iyi 
dostlar idi. Goyko Markonun 
evine teklifsizce gider ge
!irdi. Günün birinde Marko 
Hersekteki akrabalm-ma git-

ti, orada bir ka~ ay kald1, 
Goygoda beride 1arkonun 
kar1s1 Vasilya ilc a~k t ence
J"esini ate~e koyarc.k kay-

natb. bu ä~1khl: roJü Marko 
geldikten ""Onra da bir müd
det devain etti. Nihayet 
Mar o i ,in f - rk1 r a vard1 
kar1s1 Le kavgaya ba~lad1. 
Kan G ,.,yl oyu sevmc Jigini 
iddiada l ulundu. Kocasr da 
bu iddiayi Goykoya b ir fe
nahk yapmak sur tile isbat 
etmesini is cd i Vasilya biraz 
göz da§1 aldr. Bu da~1 ha· 
vanda dögdü. Tuz hal!ne 
koydu. Bir gün Goyko Va
silyan1n evinde uyurken tuzu:i 
gözlerine atta. Zavalh A§tkt 
kör etti. Tabii jf mahkeme· 
ye gitti, Vasilya mahk6m 
_,du. 

~ 

Radyolar1n 
Gümrük 
Resimleri 

Ankara (Özel) - Radyo 
makinelerinin gümrük res· 
minden muaf olarak memle
kete ithaline müsaade edil
digine ve edilecegine dair 
baz1 gazetelerde ~1kan ba
berler a!nl11zd1r. Kamutaya 
böyle bir teklifte bulnnul· 
mu§sa da bu teklif; hususi 
radyolar i~in degildir. 

Harb Ruhun 
G1das1 imi§ ! 
Belgrad ( Özel ) - ltalya 

gazeteleri; Futoristlerin ba~
ka•1 ve Roma ekademisinin 
üyesinden Maryeti dogu Af
rikas1na günüllü olarak sa
ta gitmi§tir. 

Y ola ~1kmazda n evvel sa
va~1n iyiliklerine dair bir 
beyanname yapm1~hr. Bu 
beyanameye göre, harb dün
yada ruhun g1das1dirl Dedik
ten sonra harb bir~ok nok
tadan• güz~l bir 1eydir, diye 
iddiada~ bulunuyor ve misal 
olarak diyor ki : 

Harb kuvveti iyilik seTen· 
lerde toplar. Erkeiin vücu
dunu ren~e11tirir, hayata ce
saret verir, kad1ndaki kor· 
kakbit aiderir. 

Bundan sonra da : Harb 
iyidir; zira büyük f a11iist ltal
yas1n büyüklüiüne yard1m 
ediyor Cümlesilesile beyan
namesini sonuna irdiriyor. 

Akdeniz 
ittif ak1 nercdcn 

<:,":1km1~ 
Bel~rad (Özel) - Roma

da ~1kan Yiribuna ga:ietesi 
lngilterenin ihafbg1 albnda 
bir Akdeuiz birligi yaptlaca
g1 fayia.s1u1n i~ yüzü anla-
111lm1~br diyor ve devam edi
yor: Bu meselenin bir ittifak 
olmad1g1 anlaodmiob. Bu p
yia lniilterenin Fransadan 
Akdenizdeki Franst! deni.z 
duraklar1n1 ( Üssübabri ) in
giltere emrine almas1 ve bu 
deraklann Akdenizde yapa
cagi barekete az olmas1na 
mebni Yunanistanda Argos
talis durag1 He Navarin as
keri iskelesinin dabi lngiltere 
emrine verilmesi talebinden 
ibarettir. Hatta fngiltere fs
pan radan da Akdenizdeki 
birka~ iskelenin lngilere em
rine buaktlmas1n1 istiyecektir. 

Tuna üstünde 
Bir 'Sileb yand1 

Sofya (Özel) - Petrol ve 
Benzin yüklü bir Roman ti· 
lebi Tuna üstünde ti1tuttu. 
~ileb Ro 1 anya sahilinde 
baih idi. Ate, ald1g1 zaman 
kaptan yok idi fakat kap· 
tan1n kar1s1 ve iki ~ocuitJ 
vard1. Yang1ndan sonra bu 
ü~ cüvud Tunada bogulmu1 
bulundu. Ate~den kurtulmak 
i~in suya abld1klar1 anla,1h
yor. 

Atefe sebeb ; elan kapta
n1n kar1s1dir. Zira fileb i~in
de yemek pifi,mek i~n bir 
kuocaii. yakmit · vapurda 
•Mt ai.1.-r. · . 

( Mallon Seal J 

l _Demir 
Y ollar1m1zde 
Muvaffakiyet 
Saframbolu 13 ( A.A) -

Dün a~alan lrmak filosu de
mir yolundan ilk posta tre
ni bugün geldi. Bir günlük 
Istanbul kazetelerini getirdi. 

Tekirdag1nda 
Kurtulu§ 
Bayram1 

Tekirdagi (A.A) - Bugün 
on ,ü~üncü kurulu, y1bm 
co~kun bir sevin~le kutbyan 
Tekirdaghlar sonsuz bir k1-
van~ i~indedirler. ---oo---
At1 dögemiyen 
Kaltagi 
Dögüyor 

Belgrad-Romadan telefon 
Romada ve bütün ltalyada 
lngiliz aleyhdarbg1 duygusu 
uyanm1~hr. Bu duygu ~ok 
kere nümayi,Iere var1yor in
giliz mab alaolara vatan ha
ini lakab1 verilmektedir. Otel 
Iod ad1da Otel Paradiso 
diye degi,titilmi~dir. l:.ondra 
otelinin ad1 da Adua etelili 
olmU§tur. 

--~ ·-=-· ~ --
Aile namusu 
Temizl~mek i~in baba 

Ogul bir cina yete 
Taksim edemiyorla 

Sofya (Özel) - Sofya ile· 
i gelenlerinelea 0 jarofun 

kan11 J!lak o~nda ölö 
bulunmu§tur. Kad1n bu oda
da ihtiyar anas1 ile beraber 
yabrd1, kocas1 Ojarof kar1· 
s1mn son günlerde ahlaks1z
la§masmdan dolay1 aileye sü
rülen bu lekeyi temizlemek 
i~in intihar ettiiini iddia et
mio, polis bu cinayeti Oja
rofun yaphg1 zan·na· dü~mü~, 
oilu babasm1n tatil diye bap
sedildigini görünce anas1nm 
alile namusuna sürdügü le
keyi temizlemek i~in anasm1 
öldürdügünü iddia etmi§ bu 
iddia üzerine baba!n cinaye· 
tin faili oldugunu söylemi~
tir. Fakat baba ogul bu ka· 
bahah bir tür)ü taksim ede
memi§lerdir. Polis dahi bu 
i§te §a~mb kalmi§br. 

Lise mezunlar1 „ 

da Kaymakam 
olabilecekler 
f ~ bakanlzk uzun zaman

danberi mülki te§kilätta ~a
h§makta olan ve kendiJerin· 
den ger~ekten istifade edilen 
Jise mezunlanmn da Kayma
kam olmalarm1 temin mak
sadile dahiliye memurlarm1 
kanununda degi,iklik yap
maga karar · veri'ni~tir. Ba
kanhi1n ha!lrlam~ oldugu 
bir kaoun liyihas1na göre 
lise mezunlarmdan olup da 
birinci sm1f komun direktör
Jülderinde bultmmu' olanlar 

J 
Kaymakamhia tayia elu•a

. bil.celdenlir. 

: • • italyanlar1n 
Resmi tebligi 

Roma 13 (A.A) - Stefa
ni ajans1 8§ag1daki 44 numa
rab resmi f talyan harb tebli
gini yapma~br: 

General Dö Bononun tel
grafma göre kolordu Dessa 

mmtakas1m i§gäl etmi§ ve 
bu suretle danakilli askerler ' 
kolu ile irtibahm temin ey-
mi§tir. 

' 
Radyo ve telgraf haberle~ 
Habe§ler bazi sava§lar kazanmi§lardar. Bu arad• ( 

1 

yerli italyan askerinide esir alddar. .
1 . s r . de 1 § Bir Ras idaresindeki kuvvetler ltalyan oma 1s1D b 

yorlar. Son bir harbte 12 ltalyan z~biti ölmüttür. f'fa 
rin vaziyeti iyile§iyor. · ,fi 

§ Kahirede ve Tanta da kanh arbedeler oldu. N:i
~iler, ingiliz el~iligini ta§lad1lar ve lngilizlere küfre "' 

§ (Ekleror), Akdeniz meselesine nazaran. ftaJya-flf,. ....._ 
tan ihtiläfm1n ikinci derece oldugunu ileri sürmekte 1 ~ ls1 

§ (Pöti Pravensal). ltalyan1n mukabil tedbirleriodeO • 

setmekte ve italyanlarm Frans1z maUarma kar§• •~tl l 
boykotajdan uzun uzad1ya bvbseylemektedir. . ~l 

Yerli askeler kolordusu 
baz1 Habe§ gruplarmm mu
kavemetini ezerek Geralta 

§ (Liberte) Gazetesi de, ayni mevzu üzerinde b1r 
, yazmt§, italyanm; Frans1z mallar1n1 boykot etmekle td 

bir i§ yapm1§ olmad1gm1 kaydeylemi1tir. - LI 
m1ntakasm10 temizleme hare
ketine devam eylektedir. 

lkinci kolordu T~kazl! hat
hna gelmi~ ve Addi - Rassi 
ile Addi - Enkast'da dur
mu~tur. 

Somali cephesinde hare
kete devam olunmaktad1r. 
Tayyare kuvvetleri Hahe§Je
rin hareketlerini kontrol et-

~ ~ m ri2 a m s '(a 
izmirde 
Matemli 
Bir gün 

""" (Ba§taraf1 1 incide) 

z1 cemiri t ve müesseseler 

tarafmdan göp_derilen ~elenk
ler oldugu halde cenaze 

'Askerlik 
Kanunu 
Degi§iyor .1 ~~~~ir 

ba" k'lls1 • 
Bu kanunun 111U ai '.td:' 

lara olan t .111 ~ ~ ili 

mekte ve ke§if u~u§larm1 
Asongi ~ölüne ve §imali 
Ogadene kadar uzatmakta
dular. 

1 ~lay1 yola ~1km1§, ~elenkleri 
askeri niuzikasi liazin ar~a-

Askerlik hizmet1 ~,J 
günden ba§layacag11"e. ~ 
gün bitecegi ve muba''' 
askerlik hizmetleriii'i* " 
retle olacag1 hakk1oa• 

mutaya verilen asker~ 
nunun bu maddelc~ 
suretle degi~tirllmekte 

---oo----
Hava 
Tehlikesine 

lar101 ~alarak takib etmi1l, 

ondan sonra da deniz faci
asma kurban olmaktan kur

tulanlar, asker jandar ma 

polis, belediye zab1tas1 müf
rezeleri yürümü§lerdir. 

Oü otomobile. yerle§tirilen 
deniz kurbanlara arkas1ndan 

bütün Devlet te§l(ifäb mües

seseleri, binlerce l:ialk büyük 

bir elem i~inde ilän ettigi
miz program dairesinde bu 

kurbanJar Asri kabristanda 

hazJrlanan .ebedi yatakfärma 
konuldu. 

llbay1m1z Fazit Güle~ me

zarba§lba ge~erek, kalbinden 

guna dair ol~n tafsi16.ll 
rmki nüsham1zda okuY -----ao,---
KazazedeJe 
Bin lira g~I 

I~ bakanhii vapur. , 
zedelerjpe yard1m 19' 

baybga bin lira iöncl' 
dir. 

Kar$1 yeni Ü)1eler 
Ankara 13 {A.A) - Ha

Ya tehlikesini bilenlerden Ya
oi Kazmi Istanbul 2o, Kosti 
Harala111bo 20, Karabet Bal
ban 20, Mihail ve J. kard l§l 

20, Panayot Tili 20, Kerim 
ve Aziz 20, Conye Fi§er 20, 
Adol Fis1gri 20, Margarit 1 
Hasan Sami 24, Kavi 20, · 
Vangel 50, Rosto 25, Lala 
Mihaliki 20, lira ile 9942 
numaradan 9954 numaraya 
kadar üye olmu§lardir. 

• f akan teessür ya§la~.1m gös-

1 termege ~ah§arak, yürekten 
1 geien ac1kh duygula~1na · ter-

Ekonomi 
Bakanl1~,.a 

Bir tekzib 
Sofya ( Özel ) - Royter 

ajaos1 Akdenizdeki lspanya, 
Yunan ve Arnavudluktan 
Akdenizdeki haZ1 iskelelerin 
tn2iliz donanmasm1n emrine 
verilmesine müsaade istenil

digi haberi dogru degildir. 
Zira uluslar yasasmm 16 mc1 
maddesine göre bu devletler 
bu iskeleleri ing,liz donan
masmm em inde bulunciur
maga mecbur olduklarmdan 
talebde bulunmaga lüzum 
yoktur. 

I 

Deni~ facias1 
-Ba~tarafa birincide

var1r. 
Kurbanlar arasmda as1l 

Urlah olan ve cesedi Urla 
sahillerind~ bulunan bir ce
naze orlada defnedilmi~tir. 

Denize ahlanlardan bayan 
Nezabat vapurda gaybettigi 
k1z1 ilham bulamayinca va
purun arhk barmacak bir 
yeri kal~1yacagm1 takdir 
edince bir kerede deniz üs · 
tündeki insan sergisi aras1n · 
da IIhanm1 aramak i~io de
nize atild1g1 ve vapurda ol
dugu gibi su i~indede llhan 
llhan: Diye bag1rd1g1 esnada 
bir tahta par~as1na sardm11 
olarak annesini ar1yan llha
n1n da öteden anne anne 
anne ~iye cevap verdi;i 
f6riilm6fttir. 

cüman olan bazin bir söylev 
söyledi. 

Halk bu söylevden ve du· 
rumuo fecaatmdan dogan 
göz ya§larile cenazeler<ien 
ayr1Jd1. 

• 
Isve~lilerin 
Habe~lere yardtmt 
Belgrad - Has ajansm

dan: Marsilyadan Cibutiye 

hareket eden bir vapurda ls
ve~ k1z1I salibinin Habe~lere 

hediyesi olan ecza sand1kla
rile salibiahmer mürettebab-1 da yükletilmi~lerdir. 

1 Bu hediyenin k1ymeti ikiyüz 
bin isves: frangrdir. Bu para 
isve~lilerden ianedir. Bu ec
zalar Harrara gidecektir. 

iLAN 

· Memleketimizin yeti~tirdigi yegane modern 

MÜNiR NURETTiN 
VE ARKADASl~ARI ,,r 
d . J • • d „ l . . u "e •' J' Muhterem mü av1m cr1m1z en yuz erces1n10 arJ ;eo 

lar1 üzerine istanbula avdet etmezden evvel so~>'~I 
konserini 15 IKINCITE~RIN CUMA GÜNÜ At< 

SAAT 21 DE 

Hep yeni ve se~me prk1lardan mürekkeb 

program i~inde ·. Jc(j( 

· 'E L ff A M RA sinema~1nda verece 
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