
~:------~.--~._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------........ ---------~~~~~--- .~~~~~~~~~~--~~~~~~~~---

s.t.ih Te Bqmuharriri 

SIRRI SANLI 
/~AREHANESJ 
zaur Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

Dcrcedilmiyen evrak iade 

edilmez 

2641 22 tKINCl TE$RIN 193S CUMA 

Ne1riyat Amiri SIRRI SANLI 

.ABONE SERAiT1 
Seneliji 7, Alb Ayhfl 4 

Lirad1r, Günü Ge~it 
. Nüshalann Beheri 

1 5 leuriqtur. 
( Hallaa Sesi ) Matbaa•1ada 

Basdm1fbr 
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abe1 imparatoru cepheleri dola1tiktan sonra döndü 

~ 

h'-·· -Q _,,,... -4 -("r.,.r. ... ........ ....,.„, ... ,,,...,. ............ 
~~ \l sualin cevab101 ikinci sayfam1zda ne~rettigimiz ( ltal-
\)l ben kurtard1m, ben büyütecegim; diyen Mussolininin 
~-t, ) ba1hkh tefrikam1zda bugünden itibaren okuyacak-

~'t. 0, kendisinin harb ve ihtiläl fikirlerine itiraz eden
„ lu cevab1 veriyordu: 

\ "rkamdan yumruk s1kanlar, dil uzatanlar nazar1mda 
\ kapekten ba1ka bir1ey degillerdirl ltalyan parlamentosu 
~illet meclisi olmakfan ziyade miUeti zehirliyen bir 

ocagid1r 1 „ 

mu~tur. 

Bundan sonra askerlere 
hitaben bir söylev vererek 
bunlara vatan1 müdafaa i~in 

canla ba1la \:ah§maga davet 
etmittir. 

lmparator Cicigadan ayr1-
hr'ten pek büyük tezahü
ratla ugurlanmi§br. 

Bu seyahat esnasmda ltal
yan tayyarelerinin taarruzuna 
ugrad1g. ve tayyaresinin düt 
mamn mitrrliyoz ate§ine tu
tuldugu hakkmda ~1kar1lan 

Ramazan 
Kutlu olan Ramazanm 

ilki önümüzdeki <;ar1amba 
günü olacag101 saym ulusa 
bildiririm. 

lzmir müftüsü 
Rahmetullah 

--------------~00 --------------

Hatt1n1n A~1l1§ Töreni 8ay1nd1rl1k Bakan1 
Bay Ali Cetin Kaya taraf111dan yap1lacak 

Fevzipaf& 21 ( A.A ) - : inci kilometredeki 496 ra- * vannda SOS kilometre uua· 
Anadolu ajan11n1n özel ay- kamla Eloglu istasyonu ve : lugunda olan Fevzipaf& - Di· 
tar1 bildiriyor: yaribekir hatb lzerinde ea 

Y arJD Diyarbekirde a~th§ büyüjii 670 motre uwala-
töreni yap1lacak olan F evzi- da 64 aded tonel buln•,-.k· 
pa§a-Diyarbekir bathnm ba§- d G b 1 •- z-d ta 1r. ene u yo UAeJm • 
lang•~ noktas1ndasmday1z. 
Buradan bqbyarak üzerin- yap1lm1t ••)'l„Z kll~lk blytlk 
den ge~ecegimiz hat Cumu- köprüler aras1nda ~ok laemli 
riyet idaresinin ilk gftnden fen ve san'at eserleri Yanhr. 
beri büyücek bir önem ver- la1aat masraflan bir mil-
digi Demiryolu siyasasmm yon dokuz yüz elli bin liraya 
ilk pilimnda ge\:en hatlar- varan Göksü ve F1rat k6p-
dan biridir. Birka\: gün ev- rüleri bu meyandadu. 
vel Filyosda kömüre varan 
hatb a~hktan sonra bak1r 
yolu da yar1n Ali <;etin Ka- en yüksek noktas1nda 1400 
yamn eli ile i11letmege a~il- rakamh ~evket istasyonu ci-
m11 olacakbr. 

1927y1h Nisamnda F evzipa1a 
istasyondan in1aabna ba1la
nan ve arbk bir münteba 
degil, f akat daha ileriye 
smirlanm1za dogru uzanacak 
hatlarim1zm hir ba1lang1~ 
nokta11 olan ve Diyar1bekire 
varm11 bulunan bu hat 60 
milyon liraya mal olmu1tur. 
Yurdun en C>nemli ana de
miryollanndan biri olan bu 
hatbn biiyilk bir k1sm1 \:Ok 
arazah yerlerden ge~mekte
dir. 

Hatbn deniz seviyesine na· 
zaran en al~k noktas1 SO 

____ ,„, ___ _ 

Yunan Kral1 
italya Krah ile uzun 

Bir n1ülakat vaot1 
.J 

Roma ( Radyu ) - Roma· 
da bulunan Yunan Krab ikin· 
ci Jorj dün sabah Panteoua 
giderek merasimle me~bul 

asker amd1na ~elenk koy-
mu1tur. 

Yunan Krab saat 11 de 
italyan Krah ikinci Emonuel 
tarafindan kabul edilerek 
kendisile 
yapm11hr. 

uzun bir mülikat 

fl' .... , ...... „ 
1 Komite 1 Hamiyetli yurdda,„ 
n lara te~kkür ediyor 
i Gazeteci arkadqlamm· 
ft z1n soysal yard1m komite· 
i sine kar11 g&sterdilderi 1 degerli ilgi ve yard1mdan 
~ dolayi kendimin, biltiln ar
i kada1lanm1n ad1na te1ek· 
~ ~ür etmeyi bir bor~ bili· 

nm. 1 Bu itde ud 6rilmei• 

1 
degeri olan, lzmiria ucak 
kanh ve özveren ~ocalda· 

1 
ndu. Ostün •e dayplu 
olan lzmirlilere se~ea JIÜd 

"111111111„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„m..„„ ... 
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ve bu y1l yapacaldan ,..._ 
dlDldan dolaya bat eierek 
1ükranlanmiz1 1uaanz. 

Soysal yardam komitell 
HllllDa Y oa1at aaJlaft 

A. DCMIAN ._ 

~ me ve s1m uyu e 1se a r1 as1 TELEFON 2042 
ICatJ1k elbise,:paJto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve A11ma yaptmn1z. Yerli mab her ~efid ~ulikidea Pfte proYah, temiz muraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 18 liraya kadar 1smarlama elbin yap1hr. LEVHAMIZA .DIKKAT EDINIZ. • s sa wn s s n s r• • r s r 



Sahlf e 2 

Musolini kimdir? 
--~-----~-----------00---------------------• 

,,Jtalyay1 hen kurtard1m, ben 
büyiltecegim'' 

----
Diyen Musolininin merakl1 ve 

ibret verici hayat1 ! 
-:20-

Armamdan yumruk s1kanlar, dil uzatanlar, 
Kar~mda bir Köpekten ba~ka bir~ey degildir 

SiY AH GÖMLEKLILER, : tir? 
HEDFiNiZ R0MA !.. Bu sual1n ct:vab1, bu §ey-

50,000 · ki§ilik kuvvetli bir tanatkir adam1n ltalyan umu 
ordu llVftcud getirildi. Bu mu- mi efkär1n1 muhtelif vesile-
azzaq\ kitJe 1iyah gömlekli- lerlele adeta kirbr~hyarak 
leri libis olarak Mussolininin yoklamas1 ve "Popolo Dital-
huzurunda büyük bir ge~id ya gazetesini ne~retmesile 
resmi yapm11lard1. Mussolini a~bg1 mücadelenin takibin-
büyük meydanda bu insan den anJa1ihr. 
kalababiina hitaben mühim Mussolinin sosyalistlerin 
bir nutuk irad ederek: na1iri efkär1 olan "Avanti" 

" - Ey hür vicdanb va- gaüetesinden istifas1 ~ok dik 
tanda,Jar1m, vatan1n mükad- kati §&yand1r. Partinin tam 
derab sizin elinizdedir. Yir· bir itimachn1 haiz olarak ga-
mir dört saat zarfinda mem- zeteyi ~1kard1g1 halde bir 
leketin iaa~esi elimize tevdi sabah, matbaya gelecegi yer 
edilecek olursa son nefesi- de müdürite hitaben §U 1e-
mizi vermege ant i~erek Ro· kilde bir teigraf göndermi§· 
maya yürüyelim. Ve icab eder· tir: 
se Krahn tac1n1 tekmeliyelim. " Gazetenizin ba, muhar-
Biz ü~ ~ey istiyoruz. Kamu- rirliginden kat'i aurette isti-
tayin feshini, sepm kanunu- fa ettim. Hürriyetim elimde-
nun tadili, ve yeni se~im t •• „ dir, cümlenizi selimlarim. „ 
Göklere kadar ~1kan, "Ro- Bu teJgraf, gazete direk-
maya ! Romaya 1 Avazlar1 törünü derin bir hayret i~in-
yükseldi 27 birinci T ~rinde de b1rakbg1 gibi korkutmu1-
F qistler Romaya yürüyorJar- tuda. Bu istifa neden ve ne 
y1. Mussoli iraCI ettigi diger i~in icab etmitti? Hangi fikir 
söylevinde, bu nef a milletin ve emellerin pe1inde ko1ma-
reyi tezahür edecek degil, ga karar vermi§ti. Bu tehli-
dörtyüz bin göksün ve sün- keli adam ne yapmak istiyor• 
günün hareketi vatan1n mu- du?.. T elgraf elden ele do-
kadderabna häkim olacakbr, la11yor, kulaklara bir tak1m 
demi1tir. laflar nsdd1myor, ka§lar oy-

Fa§istlerin isyan hare1'eti- n1yor, audaklar titriyor Sos-
ne kar§l, ba~vekil bulunan yalist mahfeli altüst oluyor· 
"Fanta„ vaziyete häkim ol- du. Gen~ bir Sosyalist say-
mak i~in örfi idare ilän1na lav1 bütün bu istifliamlar1n, 
te§ebbüs ediyor ve bu te- bu hayret [ve taaccüblerin 
~ebbüsfi kiral taraf1nc!an cevab1n1 zeki bir bulu§la ver-
tasvib edilmeden evvel de mi,ti: 
icab1na tevessül eyliyerdu. "- Efendiler, bu adam 
Bunu haber alan Fa§istler, miskinlik ve uyu1ukluk de-
Romanm liütün memleketle gil, ihtiläl, hem kanh ihtiläl 
münasebabn1 kesmek üzere is'iyor. Topunuzun yapama-
bütün Clemiryollarm1 tahrib d1g1mz1 o tek ba§ma yapa-
eylemi§lerdi. Vaz.iyetin vaha- cakhr„„ 0 vakit tereddüdle 
meti üzcrine kabine istifa kar~danan bu söz, az zaman-
etmi§ ve Fa~istlere tarafdar da hakikat olmu§tu. Zira bu 
görünen Salandraya ba1ba- hitaban ilk k1v1lc1mlar1, ilk 
kanhk teklif cdilmi,ti. Mus- . lävlar1, "Popolo Ditalya„ 
solini, kirala ~ektigi bir tel- sütunlarmdan Romanm, Mi-
grafta, kendisinin ancak fänonun muhte,em caddele-
kabine .te~kiline muktedir rine f1rhyor, herkes ihtiläl 
oldugunu, ba,kalannm ikti- kelimesini agzmdan dü§Ür· 
dar mevkiine ielemiyecegini miyordu. 
bildirmi§ti. GEN<;LIGiN HEDEFI: HARB 

ltalya kmil1, bane<ianmm VE IHTILÄL ! .. 
ikibetini kurtarmak i~in der- Mussolini, gazetesindeki ilk 
hal bu teklifi kabul eylemitti. makalesini gen~lige ithaf edi 
24 saat ge~memi'ti ki Mus· yor ve diyordi ki: 
solini, yetmi1 bin ki1ilik si- " Ey §Uurlu ltalyan gen~-
yah gömleklilerile beraber Jigi !.. Senin temiz ve ~1plak 
eski Roma imP.aratorlannm ruhuna hitab ediyorum. Siz 
ha§met ve C:lebdebesini ha- 0 gen~ler ki mekteb s11ala-
brlatan ihtifal ile Romaya rmda, bacalarmdan duman 
gidiyordu. f11k1ran "'fabrikalarda ~ab~1-
MUSSOLINI, F A~IZM iHTi yorsunuz, sizlere ve yaln1z 
LALlNl NASIL HAZIR- size hitab ediyorum 1 Siz 

LIYOR?. •. gen~ler ki, yeni bir tarih 
Bir ha~lede iktidar san- yapmakla mükellef bulvnu-

dalyas1na f1rbyan Mussolini, yorsunuz, vicdanlanmza b -
] 922 ihtilälini ne gibi esas- gmyorum ! Selämeti vatan 
lara istinad ederek hazarla- ve millet i~in 'imdiye kadar 
m1,hr ve hangi vas1talarlä söylemedigim ve bu dakika-
balk1 ken<lisine tabi kilm1,- da bütün kuvvet ve kudre-

( HaDaa Seil ) 

Habe§ 
Askerleri 

Tayyare av1nda 
Belgrad - Adis-~baba

dan: Makalle istikametinden 
geien bir tayyare Habe~ 

mevr:ilerinde gaz1n1 keserek 
200 metreye kadar al~ahnca 
Habe~ bad ve mevzilerinden 
silih1m kapan bir ~ok asker-
ler hemen meydana ~1km1~ 
ve tayyareyi avlamak i~in si
perlere yathklar1 bir anda 
tayyareden verilen i§aret üze-
r1ne bir kahkaha salarak si
Iählarm1 yerlerine komu§)ar
dir. Bu tayyara Franstz ga
zetecilerinin tayyaresi idi. 
Verilen itarette Adis-Aba
badan mevzilerdeki Habe§ 
kumandanlarma verilen paru• 
la oldugundan gazetecilerin 
bu sun 'i bask1n1 iki tarafin 
gülü§mesini mucib olmu~tur. 
Bu vak'adan bahseden Fran-

s1z gazeteleri Habe§ ordusun
daki süel terbiyeyi takdir et
mektedirle ~. 

Bi1· köylü ba§
ka bir köylüyü 
Bugda y meselesinden 

öldürdü 
Konya, - Mendeli köyün

den Ahmet ve Halil adlar1n
da iki g~i bugday mesnle
sinden kavga etmi,Ierdir. 

Mehmet HaJili ~ak1 ile 
karn1ndan agir surette yara
lamtf, yaral1 hastanede öl
mü,tür. 

Makastar 
Ve i~<;i aran1yor 

(Hasan Basri) Elbise fab
rikas1 mutaaddid makastar 
ve terzilik ten anbyan kad10, 
erkek i§~ileri ar1yor. 

~·~ ~· E-~~~~::c-:.~-i;:i?JHiifl 

l~ Ag1zdadiyle t~ 
!j Ve midenizi bozma·· ! 
t•. dan yemek yin1ek + 
\. . . ? • 
'+ 1st1yorsan1z . 1• 
• Hi~ tereddüd etmeden t 
~ Kemeraltmda Barut ham t 
~ sokag1 kö,esinde ,: 

! ALASEHIR • 
!t,_~~~a:~::a -~~':~.;.;:J 

timle bagirmak! ve he1·tarafa 
duyurmak vazifesile mükel
lef bulundugum bir hakikab 
ilän ediyorum: Harb ! ihtiläl ! 

" Harb ve ihtiläl bütün 
gen~lik i~in bu dakikada bir 
mefküre,•mukaddes bir mef
küre olmahd1r. Damarlor1n· 
daki kan onun i~in kayna
mahd1r, kalbleriniz o gaye 
i~io ~arpmahd1r. Dimagm1z, 
bu maksad i~in i,Iemelidir. 
Bizim i~in tek timsal vard11: 
Harb ve ihtiläl ! ! 

"Düo bana tapanlar, fikir
lerimi, gayelerimi takib eden
ler, bugün Soslaristlerin bü
yük kongresini tang ve te§· 
nig ediyorlarlar, beni manen 
par~ahyorlar. Vil o sürülere, 
vil o kar1§1k dimaglara!.. Ar
kamd 1n yumruk s1kanlar, dil 
uzatanlar, kar~1mda bir kö
pekten ba1ka bir§e degildir. 

( Arkas1 var ) 

Otomobilli 
H1rs1zlar 
Tutuldu 

Paris!e Pleyans mevkii po
lis komiseri, ikisi kadan ol=
mak üzeze, bir hirs1z ~etesi 
tutmu1tur. Bu ~etenin i~icde 
her milletten birer iki1er 
ki,i olugu gibi Said isminde 
bir de Cezayirli Arub var
dir. 

<;ete büyük mikdarda h11-
darda husizhkla me§gul olu
yormu,. Bu ~ete efradmm 
evlerinde yap1lan ara1r11ma
daa bir~ok ~ahnmt§ e~ya ~1k 
m1iJbr. l!§ya arasmda bir de 
mübevherat kutusu bulun
mu§tur. 

<;etenin kendine mahsus 
otomobilile bu ei,yalar kara
kola gö ürülmü§tür. 

Bu kutunun Mihrace Ko
marinin elmaslarm kutusu 
oldugunu fakat eJmaslartn 
~ete efrad1 arasmda taksim 
olundugunu söylemi§lerdir: 

Pazarl1k 
Uymad1 

Belgrad - Romadan tele· 
fon: ingiliz el~isi ile bay Mus 
solini arasmdaki bar1~ anla§· 
masmdan bir,ey ~1kmad1. lki 
tarafm dilekleri birbirine uy· 
mad1. Maamafih bura gaze· 
i':elerinin ifadesine göre ümit 
kap1lar1 tamamen kapan
m1§br. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

Mutlaka 
Bu Y az1y1 Okuyunuz ! 

Alipa§a caddesi Kuyum
c1lar dibinde §ekerci Baha-
ettin. 

Her nevi §eker, lokum, 
ni§an kutulan toptan ve pe
rakende satihr. No. 98 

Türkuaz Bar1 
izmirin yegane lüks 

eglence yeridir 

Lüks salon, mükemmel caz 
ve muzik. lstanbuldan celb 
edilen en muazzam ve muh
§em bir varyete heyeti saat 
onbirden onikiye kadar nu
mero akrobatik eksantriktir. 

Barda i~kiler son derece 
ucuzdur. 

Türkuvaz barma motlaka 
ugraym1z. <;ok memnun ka-
lacaksm1z. Müdüriyet 

Zeöein olmak isterseniz ni S~ ttet 
yaruro ~iletlerinizi mutlaka ~ ki~esinden 

22 lkinci Tetrin 

Eski lmparator __ .........,~.....__ _____ „ . 
Lic Yasu Cepheye gitmelt 

i~in izin istedi ! 
Sab1k Habe~ imparatorunun Eski Hulyalar1 

Ve istanbula Gönderilen i~leme]i Bir Sancak 
~-~-~-----· 001~~~--~-----~ 
" ( DünUü Say1dan Devam) „. 

Kabilelerin büyük adam- : ihtilä1tan menedilmit dejil" 
lar101n kizlariyle evlenmi§ ve dir. Seferberlik haberi k~" 
Tamaraya helince §eyh Mu-' disine gününde bildirilmi,tif• 
hammed Ebubekirin torunu- Sab1k imparator ltaly•0 

nu da nikäh1 altma alm1§b. tecavüzünden son derece 
Habe§istanda herkes en- münfail olarak Atta LorenJI 

di§edeydi. Papa.zlar, asilza- vasitasiale, Habe§istan ugrU" 
deler, Frans1z, lngiliz sefir- na bir nefer olarak barb~ 
leri hep endi~e i~indeydiler. i§tirak etmek müsaadesiol 
Lic Yasanun halledildigi A- istemi,tir. 
dis-Ababada, ba§metropolit im arator Lic YasunoO 
taraflndan ilän edildi. Oglun- bu h~reketi~den son derece 
dan yana Olan Ras Mikael müteesir olmu§ fakat devlet· 
maglup oldu ve Lic Yasuda ~e mevcut bazi sebeplerdeO 
bir müddet Somalide dola§- dolayi sabik imparatoru0 

bktan sonra krali~e Zaoditu- teklifini kabul etmege ii:nki0 

ya teslim edildi. Habei,istamn örememi§tir. Her gün, f-{ar· 
§imalinde bir vilayette hap- ~ar valisi Nasibu taraf1ndall 
sedilen Lic Y asu, Harrara gönderilen bir adam, sabl~ 
bir §atoya kapat1ld1, Bu §ato impartora cephe haberleriP1 

imparator Haile ~elasiyeye vermekteciir. 
.~ok sad1k olan papaz Abba Lic Yasunun balefi "~ 

. l 
Hannanm muhafazas1 altmda Habe§ tahbmn me§ru vart5 

Cara Mulatap ad1nda birinin oldugunu iddia eden oglU 
bir kartal uvas1dir. Meneliktir. Menelik 20 ya· 

Lic Y asu, burada bilekle- §tnda bir gen~tir. Ve anoe· 
rine vurulan altm zincirler sile birlikte Cibutiye yaki0 

altmda ya§1yor, bununla be· Tacurada oturuyor. 
raber etrafmdakiler kral ai- Birka~ hafta evvel bir~o~ 
lesine mensup bir kimseye .1 k d. · · · 1ete gazetec1 er en 1sm1 Ziya 
gösterilen hürmeti gösteriyor- gitmi§ler ise de §imdiye k~" 
lar. ,,„ 

Aradan seneler ge~ti, bu dar hi~ kim~e. bu geD 1'i 
meselenin bütün esrar1 Gara dünyaya geh111 etrafind• 
Mulata üzerinde topland1.. macerayi ögrenememi§tir. ·bi 
Sab1k imparatorun delirdigi Gen~ Menelik, babas1 gi 
bile söylendi.. müslümanlara kars1 mubab' 

Hakikatte hi~bir ecnebi bet beslemektedir. lmparatot' 
• de 

Lic Y asuyu göremiyordu. bir ~ok kereler bu genc• , 
Hatta bundan birka~ haf- babas1 Lic Yasu gibi yald~ 

k ·~111 la evvel sab1k imparatorun h bir hap1shaneye atma ly t 

öldügü bile i§aa edildi. Fa- teslimini istemiotir. fa1':i 
kat Lic Yasu zannedildigi Fransa, eski sad1k müttefi 
ve tasavvur edildigi gibi bir olan §eyh Muhammed Ebd" 
müterreddi degildir. Adis- ~ - bekirin torununu, •Habetist•" 
babada birinci derecede mü- 1· t · t' ... na tes im e mem1§ 1r. t"' 
him bir rol oymyan siyasal 
bir §ahsiyet ile görü§mege 
mbvaffak oldum. Bu zat bun
dan on be§ sene avvel Gara 
Mulataya hususi bir vazife ile 
gönderilmi§ti. 

Bu zat, Atta Lorenzo Ta
ezazd1r ki, matbuat bürosu 
,efliginden ba~ka Harrar vi
layeti siyasal mü§aviridir. 
Atta Lorenzo bana Lic Ya
sonun s1hhatmm mükemmel 
oldugunu ve zihninde bir 
muvazenesizligm bulunmad1-
gm1 söyledi. Oturdugu yer 

(J1 
0 
::3 

3 
0 
Q.. 
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Diolomal1 
Bir makinist 
i§ ar1yor . 10' 

t üksek mektebden d1P di' 
mah olup ayni zamanda , 

zel motorlari ve buharh ~' 
kineler üzerine AlmanY8 

' 

b. i:relJ 
tahsilde bulunmu§ 1r o 

1 1 ·oe. 
i~ ar1yor1 ta~raya da gi .„e 
Taliblerin idarehaneo:>; ,6 
müracaatlan 

Öl~ü üzerine son sis„ 
tem s1hhi l(ann, 1'1ide 
Hamile, F1bk, Bar~"e , 
Böbrek Dü~künlü~ii~ 
pilotlu pilotsuz f eo01 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik ~orap1ar, J{~" 
s1k Baglan... , 

D Att s. . 
lzi:nir 

11•' 
23 Odunpazar Kantarc , \o 

abmz. f;orakkap1 karakol ~~ ~ 
11s1nda 354 H. Tahsin On 



( Hallrua Seil ) 22 lld.aci T ...... 

Sif a Bal1k Yaii Sila 

SAN BASRi FABRiKASI 
~li na~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 13 

•b· - - - • -
'~anuzda faaliyet ba~lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 

diki~ birlikte 1 provah 10 lirn - Nezaket Halka 
~t 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
~~ ~lte 'rnma~larmdan kazmit 2 p1 ovah 21 Jira, 3 provah 
~ ltrad1r. 
~u eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda 

\ lle tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
~n olarak dikilir. 

*****~*=*:i:lclt*:bt:tc:lc1c:t1r.1c"l-Jf „ 
DOKTOR a 

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog ve bula~1k, saJg1n )t 

hastahk1ar 1nütehass1~1 » 
~&lllahane istasyonu kar!ltsmdaki Dibek sokak ba§m· i 
ll._ 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
'Ilm saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. 
~Üracaat eden hastalara yap1lmas1 läzungelen sair )t 
'ilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- a„ 
ti.. ~ Yap1lmasina cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
""Ge muntazaman yap1hr. Telefon: ~115 

)+ 
~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 

CANKüt~~ 
( rf A N ) sinemas1n1n 

tarn ka r~1s~ nda 

CAN 

Eczanesi 
Hükiimet caddesi 

Heyecan duym1yanlar, zevk
ten usananlar sava§a susa
yanlar gelin de 

LÄLEDE 
Kov Boy 

Ne Duruyorsuouz ~ 

Kov BOylar 
K1ral1 

Kenmaynor Me,hur TanaäM• 

LALEYE kütüphanesinde istediginiz 
her ~c~it, kitab, mecmua, 
defter, käg1d, kalem ve saire 
ve ~ocuklar i~in her türlü 
oyuncaklar, ~ukulata ve 
~ekerlemeler bulunur. 

~erefini görün. Geldi 

Bugün: (Kov Boy ~erefi) - (Sana tap1yorum) - (Türk~e Jurnal) - (MlKI) Yt aaire 
Hepsi bugün L A L E D E 

c:'l ... .... • „. 
= „. 
! 
0 

i 
~ 
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Yüksel Kabaday1 Bill ur 
i~te bütün lzmir ve mülhakatmm seve sevc i~ip doya

mad1g1 rak1lar bunlard1r. 

TAFLAN 
T aflan gazinosu ~ok bü

yük fedakärhkla ba§ta lzmir 
y1ld1z1 Sahibinin sesi;mugan
myes1 ~ükran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve lstanbulun yüksek 
muganniyelerini Taflana 
cclbetmi~tir. rrürkiyenin ye
gäne kemanisti Bay Cemal 
ba§ta olmak üzere muhte
§em saz heyeti her ak~am 

Tafla•tda 

GAZINOSU 

~:tc.1dclt.1dc:btlt:lc:A::A:i~:U~~. ~~~„ 
it)( F evkalädeligin fevkinde„ . Ädeta ~1lg1nhk ... 

kah... Dans ve ,ark1lar. filmi... „ 

MARAHUAN~ 
Amerikamn cn güzel yiizlerce dansözü, 2özleri k...._,
gözleri kama~bran bir güzellik ve zengialik, emalab 

~ ve orijinRI musiki aras1nda ge\:en meralda • e li•J•~•!b 
-t( bir me\'zu 
t( Bu ak,am ~ 1, 15 seansmdan itibard 

1 Elhamra 
« ldaresinde Milli 1<ütüphane 

Tel. 
2Sf S 

sinem„ 

t( Ayr1ca: 

«p t ;J ld ~n 1on dhya 
~ aram'!-1_1 ~~a a: han a1.1er1 

SEANS_ SAATLARI 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te ba§lar. 

Ak§amlari sinemadan sonra her tarllfa Wfl"'.111 
ve tramvay vardrr. 

[• ~~~'PS=·Ri~~~~~~ .... „ 
~1k Gey 

Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnuo 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor vc 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun 'i ~i~elder de 
yap1lmaktad1r. 

Adres ~ Karata11ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

T 
E 

M 
E 

H 
M 

Kemeraltl 

z 
1 

T 
Htl~t 

1-10 .. ~-

~Nt~~~~~~~ 
Izn1irin n1üncvvcr hal- ~ 
k1n1 sennest etrnekte- i lzmir, cevresi kahvecilerine 
dir. ~ Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~k ar•• 

~·„t*J~~~~~~~~8~~~~~~~~~~ Istanbul fl jelätinli ve kre.mah özel b.iskü.vitlerini yapan mlle11ue• 

l' 
t ,,_ ._ _ ~ F ernerbah~eli me§bur muganniye saz ~atlatan ~ miz baika ~e~idlerle de sipari,Ier ahr. . 

AYYARE s· Telefon ~ namile maruf Mahmure ile mechur kanuni kürük Abmed 1 ~- N 21 ~ 1nemas1 ~ T r ADRES: lzmir Sand1k~1Iar <;er~i otlu 1111n o. 
~ I . 3151 m Taflana gelmi~ler ve saz heyetine iltihak etmi§lerdir. GuZEl. aZMtR BISKÜVIT FA BRIKASI '"° .... kincite§rin CUMA günü saat 21,15 den itibaren ~ _ 12 
'"JQk ~rans1z edibi AlfonsDodenin edebiyat äl~minde ~ [+J~~~~~i~~~~~~ E~~~~~:~~ 
'1.~dab yapan ~aheser romanmdan iktibas edilen ~ m Tugler urperbcildemz fac1as1-. Kankahah buyuk kom1k m 
" S A f 0 ~ i R ... 8 

u G 9 N i Taze Kars Sütlerimiz Ge„ 
~lel.aandr Domafizin "LAdam Okamelyas1. Emil ~ ~ A S f . S J N . ~ M „ A ~ Muhterem mü1terilerimizin Kars sütlerine rhterilildeat 
- •lln "Nana„si ayarmda ve muharririne dahi unva- ~ ~ salonunu dolduran bmlerce halk1 1k1 saat goz ya~1 :1 ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1n1n filitrMea 
~1• 'kazand1ran S A F 0 romanmdan daha güzel bir ~ ~ döktürecek ve iki saat kahkahalarla ne~elendirecektir ~ gecmi§ halis ve gayet nefis tereyaglar1 getirilmittir• 

•lde filme ahnmi§br: ~ ~ GÖSTERILEN FILIMLER ~ Muhterem müiterilerimizin sütlerden memnua oMnkllft f" derin ve .~o~ heye~nh bir a,k ~ace~asm• ~an- ~ ~ t- Tun~tan vücudlar 11 gibi yagtar•m•zdan aa memnuo k•••c•klan t&phemcur. 
•nd1ran bu f1lm1 kome~1 Fr~ns1z artistler1 tems1l ~ ~ EDI KANNON 11 kisim 1 1"'ootan ve oerakende satJ~ yerleri hu.lrillnit 
~ etm1~lerd1r ~ ~ ~ k d 

)tica: En son Foks Jurnal (Türk~e Sözlü) Miki m '11 2- Bitmiyen 1zt1rab 1 ar~ISIO a 

~ canh resimler ~ ~ Den·z facias1 10 k1s1m ~ • t •1 
~b bir ~ok müracaatlar üzerine. bu gün 15-17-19 m II 3-- MIKI 

1 sevim pas anea. 
~k lannda MAURICE SHEVALIER'in ~ ~ 4- Yeni Alkopon Rekläm , 

beienilen, ~ok alki§lanan, ~ok sevilen büyük filmi m II 5- Senin gibi bir ka.dm . " «!:ekercilerde 12-14 No .... 
F. 0 L 1 B E R J E R ~ II Heps1 24 k1s1m buden ~ 

Son defa olarak gösterilecektir _ ... ~. ~. Fiatlar 15 ve 25 kuru1tu~•~. ~kerCI• A'L(• GALIP müessese..,,.... 
-:•._••

0
•• ,..·""'DD ·~~ ~ ft 



. 
Sahife 4 ( Halkm Seal J 

12 saat süren kanli sava~ 
~~~~~~~~~~~~~~..aa„~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Bu kanl1 sava11n Italyan, lngiliz ve Habe§ 
kaynaklar1ndan ald1g1m1z tafsilit1 yaz,iyoruz 

iTAL YAN AGZINDAN yan bir meharebede Habe1- t gibi b!~mi1t!r. 
BeJgrad (Özel) - Roma- ler iyi müdafaada bulunmu1, HABE~ AGZINAND 

dan telefon: Romanin dün bu yanh muharebe on iki Belgrad (Özel) - Havas 
ak~amki gazeteleri cebheler- saat devam etmi1tir. iki ta- ajans1 Adis-Ababadan bildi-
deki aytarlarmdan aldtklan raftan da telefat verilmittir. riyor: Yerli koUay kumanda-
baberleri hüläsa ederek di- INGILIZ AGZINDAN n1 olub dün kaybolan Maryo-
yorki: B. Marya tarahnda Londra - Röyter ajansin- ti mayetinde Azbiya harbm-
italxan tayyareleri büyük bir dan: (17-11-935) bugün Oga da 4 sübay ölü dü1mü1tür. 
Habe1 cephane kervanma den cephesinde bir harekit Bunlarin i~inde bir miralay 
kar11 iki ,aat bomba atm11, olmam11br. Tigre cephesinde vardi~ ... J:?.üt~an askeri~ b~-
baz1 infilaklar meydana ge- iAzbiya harb1 24 saat devam r~kbgi olulerm sayisi yumi· 
tirmittir. Bu bombardimnna etmittir. Bu sava1 ba1byab dtr. V • • • 

on u~ak ittirak etmittir. beri eo kanhs1 oldu. Bu sa- Agir yarablardan elli k1§1 

~ombardman evvelce ter- va§ neticesini Habe1ler bile de . ka~am~mi§br. Bu . kol 
tip olunan Rlin icab1ndan vakbnda tesbit edememi1ler- Azbiye daglari~da tah11d~t 
'd" · b -u1 d t h · d' yapan Habe1lerm bu tah§1· 
1 1 %1ra u gu er e a ~·- 1r. . k f'k · 1 
dat ve mühimmat nakliyahn- italyanlar burada pek ~ok dabna mani olma . 1 riy e 
d b- -k f li ti - ül l f · 1 d' B 1 u~aklar1n yard1m1 ile taarruz a uyu aa ye gor en te e at vermI§ er ir. u te e- · · d ·1 l k · t · H i, 1 · b h l kl vaz1yebn e 1 er eme 1s em11 

a e
1
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1
r1n k u
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8
anna fata .sebeb yerli askerlerin istemi~ isede mitralyoz ate§i 

enge o ma az1mwr. ura- taarruzaa acele etmesinden k d d k 1 . ar~ISID a uram1yara te e-
da Habe§ler yalmz. mitral- ileri geldigini de iddia etmek fatla ~ekilmek mecburiyetin-
yözle mukabele etmi1ler fa- tedirler. Burada ltalyanlar de kalmi§lardir. Harp bir 
kat baz1 tayyarelere ufak el bombas1 kullanmak iste- gün akiama kadar devam 
ya~alar a~maktan ba§ka bir mi§ler, halbuki Habe§lerin etmi§ ve geceye girdiginden 
§eye muvaf1k olamam1~lard1r. mitraliyozlan bu hücuma ge- buak1lm1§d1r. Bu harba Ras 
Habe§lerle Azbiyede ba§la· ~cnleri ekin tarhrs1 bi~er Kassa bilzat i§tirak etmi§tir. 

„ 

Yeni 
Te~kilät kanunu 

Tekitler ve gümrükler ba
kanbginca haz1rlanan yeni 
te~kilit kanunu bir kinunu 
evvelden itibaren tatbilca 
ba~lanacakbr. 

Fuhu1la 
Mücadele 

lzmirde erkek ve kad1n
lardan fah,elige vas1ta olan 
kadm simsarlartn1 gözönün-
den ka~11m1yan ahlik zab1-
tam1zm toplad1gi kirk ki~i 
kadar hapistir, elli kadar da 
mahkum olmu~lard1r. 

Bu önemli i~i muvaff aki· 
yetle iuare eden polis idari 
k1s1m ba§kan1 bay Ya§ar 
Br1§ ile §efi komiser Ra§id 
Onadli takdir borcumuzdur. 
<;ünk i' adamlar1nm ögün 
bakk1d1r. 

Südcüler 
Kilo usulüne ria yet 

Etn1iyor 
inek sahiblerinden süd alan 

südcü dükkänlar11 sokaklar
da sü8 satanlar bu südü ok
ka ile ahyor kilo ile sabyor
lar. Bumava, Kar,1yaka ve 
Buca tarafmdaki lnek sahib
leri süd tophyanlar tarann
dan bu usüle esir edilmi~
lerdir. 

Evet, südcüler inek südü
nü 8 - 10 kuru~ okka olarak 
ab'yorlar. Bu südün kayma
gim ~1karmak suretile bir 
kär ald1klari gibi okka ile 
ald1klar1 südün kilosunu on 
be§ kuru§a satmak suretile 
ikinci bir kär daha temin 
ediyorlar. Belediye bu okka 
meselesini görmiyor. Binaena
leyh resmig öl~üye riayet 
olunmad1g1 gibi ihtikärada 
sap1ld1g1 görülüyor. 

Evkaf 
Binalar1 

Evkafa aid binalann sag
lam oldugu balde baz1 ilbay
hklarda belediyelerce y1kb
rild1gmdan §ikayet edilmesi 
üzerine bu ,ekilde hareket 
edeceklerin mes'ul tutulacak
lara tamim edilmi§tir. 

s s 
Atatürkün 
Y etistirdigi 
Gen~ 

Kaza kurba 1 eldu 
Büyük ~efimizin yardim1 

ile Londrada tahsilde bulu-
nan Bayan Zebra dün Lond
radan dönerken • Ampans 
ekspresinden bir kaza eseri 
olarak dü1mü1 ve vefat et
mi~tir. 

Bir Tamim 
Yüksek mekteb mezunla

r1n1n askerlikleri tecil edi· 
lenlerle hastabk dolay1sile 
raporu bulunanhnn maa§b 
iseler memur namzedi ola
rak, ücretli iseler dogrudan. 
dogruya istihdam edebilecek 
leri hakk1ndaki Heyeti Ve-
kile karar1 ilbayhklara ta
mim edilmi§tir. 

Yak1nda 
Ekmek 
Ucuzl1yacak 

Belediye Ziraat bankasile 
anla§mt§br. Bankadaki bug-
stoku Belediyeye sablmi§br. 
Bugünlerde Belediye un fab-
rikas1 bu bugdaylan ögüte
cek ve piyasada un fiatini 
dütürecek Belediyeciligin 
ehliyetini meydana koyacak· 
br. 

F1rt1nadan 
Karadenizde batan 

Vapurlar 
Karadenizdeki müthi1 hr

bnalardan dolayi bir ~ok 
vapurlar telsizleri vasitasile 
yard1m dileginde bulunuyor· 
lar. Bulgaristan k1f1larmda 
bir Türk yelkenlisi par~a-
lanm1~br. Mürettebabndan 
albs1 bogulmu~tur. Bogaz 
k1yilannda f1rbnadan evler 
dü1mü1tür. Lovraviski k1y1la-
r1nda bir Yunan vapuru ka
raya oturmu§ bir italyan 
-yapuru da par~alanm11br. 
Mürettebabndan haber ah
namamt§br. 

lzmir i~in kömür yükliyen 
Kanarya vapuru ile Zongul-
dak a~1klarmda batm1§br. 
.Mürettebab bakk1nda malu
mat yoktur. 

inebolu 
Vapuru\ 
Mesele~i 

Ehli vukuf raporu hazir
lanm1§br. MüddeiumumiJik 
tarafmdan sorulan yeni sor
gulara ehli vukuf cevablar 
vermi§tir. 1§ adliyece takib 
olunuyor. 
~ E 

En mühim 
Radyo ve telv,raf haberle.ri 
Adua cephesinde Habe§ler tarafmdan paralanan ltalyan 

tayyarecisi dün ak§am Aksum hartahanesinde ölmü§tür. 
~ Habe§ ordusunun Adua civarmda italyanlar1 maglup 

ettikleri, alh italyan tankmm ~amurlara saplanarak kald1g1 
Adis-Ababadan bildiriliyor. 

§ Hükiimetimiz ~ark §imendüferlerini de sabn almak i~in 
istanbula bir heyet göndermi§dir. 

§ <;anakkale bogazmdan ge~erken zecri tedbire tabi bir 
italyan vapuru geri ~evrildi. 

·§ ~arbay1m1z doktor Beb~et Salih 1erefine Moskova §ar
bay1 tarafmdan bir ögle ziyafeti verilegini, bu münasebetle 
iki taraftan pek s1cak sözlü söyleyler söylendigini, bu ziya
fette Rus ricalinden pek ~ogu bulundugunu Anadolu ajans1 
bildiriyor. 

§ 1937 y1hnm May1s1nda lngilterenin bava filolarma daha 
3000 subay ild 250 u~ak kablacak ki bu suretle ingiliz kara 
u~aklan 1250 den 1500 sayia1na ve deniz a11r1 u~aklan da 

ordusu 
Tam manasile haz1rlanm1§t1r 
Sava§1 Negüs idare edecek 
Belgrad - Roman telefon: 

Mesajero gazetesi cebhedeki 
aytarmdan ald1g1 bir telgraf-
ta diyor ki Habe1 italyan 
i~ln korkun~ bir dü§man ha· 
lini alm1~d1. <;ünki son gün • 
lerde Habe§ ordusu oldukca 
kuvvetlenmittir. Te§kiläh 
modernizedir, ihtiyacmdan 
fazla mühimmah vard1r. Bü
tün Habe~ kumandanlar1 ceb
hede yeni haz1rhklarla me§
guldür. Bundan sonra he!' 

~ 11;11 r+1 '"+1 ~ lli.dll ~~. ~:a 

Hebe§ müsademesinden müt
hi§ harbler beklenmelidir. Zi-
ra bundan böyle ~arpt§ma
lar1 Negüs idare edecekdir. 
Bundan sonraki ilk ~arpt§· 
mada Habe1lerden kuvvetli 
bir müdafaa beklenmelidir. 
Zira bu ~arpi§malarda Habe
§in en iyi askeri ve mektebli 
sübaylari ile beraler Negü
sün mutaass1b papaslan bu
lunacaklard1r. 

Italyan ordusu 

1 Afgan 
Hükü~Ume~i k 
Türkive - Iran ve Jra 

w • 

paktina i~tirakt 
kabul etti f 

Tahran 21 ( A.A )-A~ 
ga~ bükumeti Türkiye „ Ir dt 
ve Irak hükumetleri aras1~ e 
ki ademi tecavüz pakt•0 

i~tiraki kabul etmi,tir. 

51 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Birinci kolordumuza IJleo' 
sup k1taat, <;ilikonun ceo~: 
bunda ve Adikone köyii ". 
var1nda ke~if hareketleri >''je 
mt§lard1r. Diger cepbeletef 
ayni ~epilde faaliyet gösl 
mi§lerdir. I , •• „„ 8 1yanm cenubunda rast.' i 

Italyan askeri amelesi kac1yor d1g•m•z dü§man kuvvetl~~~ 
•h •1A J h } } püskürttük. Tayyarclerl . ve 1 t1 a az1r 1yor ar bütün cephelerde faaliyet b• 

Belgrad (Özel) - Asma- : kard1g1 resmi gazete ile bir linde idi. 
radan : emriyovmi te§retmi§tir. Bu ff b 

italyanlarm yapbrd1klar1 emirle bütün askeri ve sivil- a e§ 
yollarda, köprülerde ve bu Ieri itaata dayet ediyor. Bu imparatorU 
gibi iclerde kulland1klari as-~ emirlere talimatname hilif1- d ) 
keri amele firar etmektedir. nda olarak vazifesini terk (Ba§taraf1 1 inci e b f 
BaZI yerlerdede ayaklanmak- saattan. fazla sürdü. Ha 1:11 
tadir. edt:cek olanlar hakkmda ga- lerin Italyanlara yaptak ~ 

Bunun i~indirki ltalyan yet §iddetli hareket olunaca- bu baskm neticesinde bir ~o~ 
ba§kumandam cephede ~1- g1 bildirilmektedir. italyan esir ald1lar. Bir ,r,. 

8l S ~ li,~ :!J [+] l~~ 8 da mübimmat ele ge~ird~~o' 

l l kl 
italyan radyolar1 bu 111ai ~ 

ta Yan Ufa arl biyeti tekzip etmiyor.A0''r 
Harar cephesinde bir ~;e' 

00 
pt§ma oldugundan babse j• 

H
--b-------.-

1
- • d d rek italyanlan galip göstef 

a e§ mevz1 er1ne urma an yor. r1· 
v d J Roma 21 (A.A) - 8°6,e ate§ yag 1r1yor ar dan haber verildigine g~·· 

Paris - Havas ajar.smdan: italyanlar Habe~lerin bugün- Makallenin cenub m111t• J 
lerde kat'i taarruza ge~eceklerine inan getirmi§ olduklarm- smda hi~ bir Habe' 851' 
dan ltalyan u~aklar1 bu Habe§ haz1rhgm1 ge~iktirmek ve kalmamJ§br. 
zey1fla§brmak i~in büyük bir u~ak faaliyetine. ge~m.i1ti~. Kiz Lisesi 
Dün bu u~aklar Afgol, Buya, Antolu, ve ~evres1 mevk1lerm- r- • • ,u' 
<ie toplanmakta olan Habe§ kuvvetlerine pek ~ok bomba- f alebe Yurduna tkd, 
lar atm1§lard1r. ba arn1agan edil 1,~ 

R S Orta ögrenimini güde~ef as evuma ~zere ba§ka il ve il~e1er,t1, 
'J lzmire gelerek burada ~ i 

-------0000 cak ve barmacak yerlerJ iii' 

Yenl.den tes 1·m olan 1·talyanlar miyan yoksul kiz taleb:,e~ 
Pa.·is - Hayas ajansmdan: Bugün Tigre cebbesinde 50 

italyan askeri yeniden Ras Seyum kumandanlarma siläh ve 
cebhanelerile beraber teslim olmu~lard1r. Bunlar Eritrenin 
yerli abalisindendir. 

~ ~ ~ 

Misir meselesi 
----~----------0000----------------------

Kahirede Kanl1 ~arp1§malar 
Devam Ediyor 

Kahire 21 (A.A) - Bugünkü tezahürat esnasmda 50 ki§i 
tevkif olumu~tur. Nasyonalistlerin merkezi önünde 200 ka
dar tezahürcü polislere bücum ederek bunlardan ycdisin 
yaralam1~lard11. Halk bundan sonra dag1blm1§hr. Tramvay
lara ve otobüslere hücum edildigi zamanda baz1 yolcular 
yaralanmt§b r. 

Kahire 21 (A.A) - ingilizlerin M1s1rdaki süel haz1rliklar1 
devam etmektedir. Süve§ limamnm M1s1rh kumanzam degi~
tirilmis ve yerine bir ingiliz getirilmi~tir. „„ ........ „ •••••••••••••••••• „ •••• „ ..•••••.••.• „ 
636 say1sma irecektir. 

§ Almanya birka~ aya kadar u~ak say1sm1 Frans1z u~ak
lar1 kadar yükseltecektir. 

§ Bazi italyan gazeteleri M1s1rdaki ihtilälin ingiliz parma
g1 ile ~1kar1ld1gm1 ve ingilterenin bu hareketleri behane b·1-
larak Amerikaya istedigi kadar asker gönderecegini yazi
yorlar. 

barmdmlmas1 i~in yO ,r 
Partimizin korumalarile ;"r 
lan K1z Lisesi T alebe bite' 
duna ger~ekten öviine \.e 
cegimiz §ckilde saglarO ,g1 
yerli dökme sobalar yaPll' &1 
ba§aran ve yerli sanatlar 11' 
bir~ok önemli ba~ar•~ j~ 
gösteren lstanbulda ~· ~· 
Kakaga~ta .Zümre Za etl'' 
~akir Türk Harp ve sall~~~ 
F ab1 ikas1 iki dökme bil eti' 
soba armagan etmek 50~if 
le yurt severligini göste .• b~ 

• e a„ 
oldugündan kendiler1J1 ~e~' 
yoksul ~ocuklar ad1n~ te04e( 
kür etmegi ulusal bar ~e~' 
ve bir bor~ bilir, bu t~ete' 
kürümüzün yüksek ga gal'' 
nizle duyurulmasm1 saY 
nm1zla dileriz. „{ eti' 

lzmir K1z Lisesinde\,111 

§edler Kurulu Ba~ 
1
,r 

Haydar Cand•0 

ilbay teftif 
Diyor no rJ': 
ilbay Fazit Giile~ d bri~' 

diha ile Tür an yag f 8 

. s1n1 tefti~ etmittiJ. 


