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AKDENIZDE BARB OLURSA 
Yunan gazetelerine göre Balkan hükUmetleri erktini 
harbiyeleri . müdaf aa pltinlarini haz1rlami1lard1r 

--------~-~-------___ „„ •• 00„oe>••••„---~---------------~ 
ltalyan gazeteleri, Fransaya "neticeyi sen dÜ§Ün" diye yeni bir tehdid savurdular 

OOOOOO••OOOOOO 

Habe1liler bu haf ta zarf in da Aksum ile Adua 
1ehirlerini almak üzere and icmi1ierdir 
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Almanya krallik oluyor r Balkan l1ükUmetleri 
------....,..-....,,......-------:--~•OO -------------

Yunanis~anda oldugu gibi reyiamla sab1k Harb1n Balkanlara sirayet etmesi ihtimaline 
\1 eliaht1n oglu Alman taht1na getiriliyormu1! kar11 erkin1 harbiyeleri plänlar1n1 haz1rlam11 

Berlin - Devletlerin hal- ba~ göstermek üzeredir. Ha- tere saray1 ile olan akraba- Atina - Neonfos gazetesi . z1yor ve diyor ki: hem Balkan hükiimetlerinin 
Yan - Habe~ gailesile ugra§- dise Alman tahtma bir hü- bg1 hasebile Almanyanm bir ltalya iJe lngiltere arasinda - Bu barbm önüne ge~- diplomatlar1 me1iuJ bulunu· 

kümdar1n, Yunan tahtma ol • bir harb olursa Yunanistamn mek mümkün olm1yacakh. yorla1. Harb sabneainin Ak-
dugu §artlar dairesinde yani alacag1 vaziyeti bildigini ya- Bundan dolay1 hem bizim ve deniz olacaiJna göre bu hi-
reyyiam neticesinde oturma- .„ ••• „••••••„•••••••• ••••„••••••„••„„• ... •••••• kumetler mllhim bir rol oy-

s1dir. Bu hükümdardasab1k Akdeni·z harbrnl niyacaklardir. 
Kron prensinin oglu Prosya Bu gazetenia ifadesine 
prensi yirmi dört ya~mdaki göre Balkan ittifak1 erkll-
Frediriktir. 0000 harbiyeleri zecri tedbirlere 

P.ek kuvvetli ka}naklardan 1·nn1·1iz amirallar1nJ.n idare et- i§tirak eden bilylik devlet-
~1kan saglam haberlere göre Ji;. lerin erkämharbiyelerile le-

eger milliyetci sosyalistler me~i Londrada kararla~t1r1ld1 masa ge~mitlerdir. Bunlar 
Almanyamn müstekil idare- "i' Balkanlara sirayet etmeai 
sinni aleyhinde olmazlarsa muhtemel olan muharebe 
iki ceryandan birisi olacak- · tehlikesini, ltalya heaabma 
t11. Ceryanm biri prens F re· kalacak olan Bulgarisran Ye 
derikin ölmesinden öteki de A mavudluktan uzaklatbrmak 

IKINCi ViLHELM bu tahta bir Pavyarah yeri- i~in konu,mutlard1r. 
t~1 bu anda Avrupada müs- ne oturmas1d1r. Arnavudlugun müdahele· 
ltana ve önemli bir hädise Prens Fredrik ölürse ingil sine kar§l Yugoslavyanin te-

Ci E m ~ m m ~ ~ minat verdigi gibi Balrar 
' seferberligi hakk1nda da ted-

Vu•• Ltu•• rpark zn birter ittihaz 01unmu1tur. ft:j ESKi ALMJ\.N VELIAHTI 

ingiliz d~~~~,~~ kar1imas1 Sarho1luk bir _ __... ______ - ----· 
'tenJ.el . atma törenine yar1n 
hütün izmir halk1 davetlidir 

1 Känunusani 936 <;ar
tlinba günü saat 15 de Kül
t1iirpark1n temel atma töreni 
, lbay Fazh Güle~in ba,kan-
1ilnda yap1lacakt1r. 

Toplaub yeri doktor Mus-
f bey caddesinin ~ükrü 

~ . bulvarile birle§tigi 
l(~aki meydandir. 
~ 1ne askeri bando tara-
„ ~ahnacak istiklal 

e ba§lanacak ve sar
~et Uz Kültürparkm 
·atla kunuldugunu 

gibi müesseseler 

1 
n• anlatacek, hazir
~ i bir pavyon i~in

inde de devet-
~ 1 verilecektir. 
1 3 ,'-lylevinden sonra 

~II -1 !mn terneli ab-
~· Janan ~ukur-. 
"'~ 4-Vmiye ba§la-

1 'n ~al1,tin· 
E :ye mezba-
~~~J"g k\iltür 

park §erefine hediye~. editen 
etler dag1blacakbr. 

Temel atma törenine bü
tün lzmirliler ve izmirde bu
lunan bütün genel ve özel 
kurumlar davetJidir. 

Da vetlilere belediyece ay-
r1ca özel da\ etnameler gön
derilmiyecektir. 

italvan 
Gazeteleri 
Hücumda berdevan1 

Belgrad ( Özel) Romadan 
bildiriliyor: 

italyan gazeteleri ingilte
reden ziyada Fransaya hü· 
cuma ba§lam1§lard1r. Bu ga-
zatelerin yörüttükleri görÜ§e 
göre bar1§ plän1 dü§mekle 
Avrupada bir sava§ mecbu-
riyeti kar§1smda kalmi§br. 
Bunun neticesi Fransa i~in 
vahim olacakhr. lngiltere bu· 
nu bildigi i~in Akdeniz de -
letlerini yard101a davet et
µiittir. 

olmakla beraber a~i zaman- cinavet daha 
da ingiltere krahnm yeni Arabac1 Mustafa oilu lb-
Honovro prensinin de bu rahim ve arkada,Ian Hßse-
tahta getirilecegi bahsedil- yin ve ~olak Alimed, ß&tclu-
mektedir ki lbu ne suretle rak hayvan dam1nda · sartlot 
olursa olsun Almanya ile olarak ~1km1tlar, Ali otau 
· Osmana rasgelmitler," arala· 
lngiltere atba§I gidecekleri Belgrad (Özel)- Pravda- yolda idare edilecegine dair rmda bir a)acak gavga11 ~k· 
an)aqihyor. L d d ld "' l f l 1 k J 1 i T nm on ra an a 1g1 te e on o an p am arar a§brm1§ ar~ mt§, brahim aymms, sonra 

haberlerine göre buraya gel- dir. Mü§terek deniz filolan- da ~olak Ahmet lbrahime 

S1n1ftan 
Dönen 
Talebe i~in 

Ortaokul ve Jiselerde iki 
y1l üstüste dönen talebe 
hakkmda Kültür bakanhg1 
yeni bir karar almi§tlr. 

Bu iki y1ldan, birinde her 
hangi bir sebepten imtihana 
giremiyenlerin hakk1 korun· 
mu~ ve imtihan taJimatna
~esinin bu husustaki mad
desi ancak her iki senede 
imtihana girdigi halde mu
vaffak olarn1yan Webenin 
tahsiline nibayet verilmesi 
9eklindt tavzib olunmu1tur, 

mi§ olan Frans1z erkäm har- na lngiliz amirah kumanda ~atm11. l1e bir de Mincikof 
biyesi azalan ingilz ei-käm edecegi söyleniyor. Akdeniz kari§ml~, kasap bi~ait elde 
harbiyesile ü~ gün müzake- devletlerinin filolan da bu etmi§ Mincikof lbrahim ka· 
reden sonra Akdenizde bir amirala tabi tutulacaklar1 sap bi ;ag1 ile Toma lbrahi· 
harb ~1karsa bu sava§m ne anla§ihyor. mi ag•r surette yaralamif, 

i2 m . ~ m ~ s m m lbrahim hastaneye gotürüllr
ken hastane kapusunda öl· 

Ordusu ~~~~~~~~~~-
mak üzere aralarmda ahtu 

-------~--------ocoo--------------~ 
Muvaff akiyetli ak1nlar yap1-
yor. Aksumu ve Aduay1 bu 
hafta almaga and i~mi§lerdir 

Belgrad ( Özel ) - Adis- lemiyor, Her taraftan yap1lan 
Ababadan telgraf: taarruzlarm önü ahnam1yor. 

Taarruz lezzetini alan Ha- Habet askerleri bir hafta 
bet ordusu fenni harb din- kadar Aksum ve Aduay1 al-

peyman ediyorlar. Habe1ler 
arkada§larm1n ölü diiftügünil 
gördükce gadablanarak inti
kam arkas1ndan ko1uyor, ltal· 
yan ölülerinin üstüne basarak 
ge~mekten de lenet ahyor
lar. Bu son günlerde iki ta• 
rarafin da telefati binlere 
val'ml§br. Bunun say1s1D1 he
nüz hi~ bir taraf tesbit ede
memi1tir. 
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M;;·~iini kimdi;? Bayram rm maflflrl' lspan;ya_nin fall 
oo~~~~~~~~~~ 

Mussolini, Atatürkün; bir hayali göz kama~-
tiran bir hakikat haline sokan nihai zaf eri 

gibi bir zaf er elde e<lebilecek midir? 

Ha time ....,.ya ben kurtard1m, 
lllyüteeejim Ye ben 

seltecegim" diyen Mus
fflininin siyasal bir · romana 
bep,ziJ.&$ merakb macera-

dolu bayabn1, yapbgt 
ifleri, girittigi ve sonunda 
muzaff• oldugu firka ve 
fildr savatlann1 gördük, 
okaduk, fimdiye kadar ba
prchga itler, ortaya atbit 
16zleri yaarak Mussolininin 
ldm oWapnu ögrendik. Bu 
aiyaaal tefrikanan ikinci bö
lümüoün bllflnda da ltal
yan BqvekiJinin bundan 
Mlll'a1'i itlerinin vereceg1 
neticeye göre bugün clßnya
ya tatao ( Mussolini ) ad101n 
daha ziyade ziyade parbya
cagana voyahud bir küsüfe 
utrayacaj'lm i1aret etmittik. 

Hakikaten bir milletin ta
rihini aV11cunun i~ine alanla
nn nami nihi zaferin biitlln 
a~klai ile bir bakikat ol
.paua, bar kafiyet kesbetmeai 
il~tlltlyor. 

..u.atmamak Jizamdar ki 
bunu öl~ecek terazinin bir 
g&züne zafer ve bir göziine 
de bozulduk konmaktad1r. 

IJ [•] 2 
Yeni Adam 
Y eni Aclam1n ikinci yd 

son · n&sbui olan 104 üncü 
1ay111 ~1kti. Dikkate deger 
bir~ok yazal~ra11nda lsmail 
Hakk1mn Gen~er i~in büytlk 
telillkler, Cami'ain Siyaaa 
acunu, Mageleine Pu'1n Ka 
d1n Ye ~ocuk dütürme yaza
lann1 okuyunuz. Fiati 10 
kuru1tur. 

1nhisarlar U.müdürlügün· 
den: 
~malb tuzla11 tuz dejir

meai Makine temel radyo 
ve kauklan intaatl pazarhg1 
2-1-36 Pertembe ~nü saat 
14 te lstanbulda Kabata1ta 
lalliaarlar ahm sabm komi1-
yonunda yap1lacaktar. 

Ketif bedeli !834,16 mu· 
vakkat teminab 287,56 lira
cbr. 

lateklilerin teminat para
larile o giln sözü ge~en 
.komisyona müracaatlar1 

(4101) 

Muuolini, Türkiyeyi bi~ok 
1iyasal doktorlann "ümitsiz 
ha1tabk" dedikleri en müd
bit bir feliketten kurtararak 
nihayi zafere ulathrarak bir 
hayali, bir rüyay1 bir baki
kat, ~ok parlak do1t ve düt· 
manlann gözlerini kamatb· 
racak kadar parlak bir ha • 
kikat yapan Atatürkün ba-
1ard1g101 yapabilecek midir? 

Bu husuata fazla mütaläa 
yörütmek, batka bir müna
aibetle de söyledijimiz ve~

hile iki bükümet arasmda 
mevcud do1tluk münasibet· 
leri bir mani tetkil etmekte · 
dir, 

Esasen hidiseler okadar 
~abuk yörüyor ki bu bususta 
her bangi bir taraf 1ahsen 
iltizam ederek fikir ve rey 
yörütmek hükümetimizin ltal
yan • Habet savaflDID ilk 
gününden itibaren tuttugu 
bitarafllk siyasas1na uygun 
au,miyecektir. 

Esasen uzun olm1yan bir 
ati biraz yukanda bebsetti
tij'llliz terazinnin bangi gözü· 
nlln banji tarafa egilecetini 
göstermekte gecikmiyecektir. 

- SON -
[•l [•] 

Bir tehrin bir 
Senelik südü 

Yapalan bir istatistike gö· 
re Bosnasarayda senede 
1,857,760 litre süd i~ilmek
trdir. Bunu getiren etraf 
k6yltller ge~en 1ene 37 bin 
dinar sücl paru1 alm1flard1r. 

Kirahk 
Sabl1k 

ve 
ev 

Degirmendag1nda Selimlye 
maballesinde Necib efendi 
1okai1nda 9 numarah bane 
6-7 odab olub k1zma bamam 
elektrik ve kumpanya suyu 
dabi mevcud olarak kiraya 
ve sahhga ~1km11br. Talip
lerin ayni aokakta kundurac1 
bay Fuada fazla malümat 
almak iatiyenlerin Giizelyah
Poligoa caddesinde 38 nu
marah bane sabibine müra-
caatlar1. D : 6 

1iliiiiF',........„'-111liliiliö:ililil„i„„„„„„ ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Öl~n lzerine son sistem 

s1bbi kann, mide, bamile, apan
disit, böbrek dütkilnlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VAl~iS 

Ve Flebit i~in listik ~orap
lar, kauk baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 

Altay - Alt1nordu tak1mlar1 9 36 Y 111 Neler Getirecek Ve 
birbirlerini yendiler Neler GösterecC!k? 

1 

tepbbüaler ~oja!acak, 1cf· 
lerin karakter 11okta1mda0 
olan istiklillerine ve ihti~ 
kirane ruhlar1na ra;aa„a 

Bayram1n bitinci günü 
Anadolu arkada11m1z1n Al· 
tay - Albnordu tak1mlann1n 
kal'fdatmas1na bir gtizel sa
at koydu. Bu m61abakaya 
Altay alta esash oyuncusun
dan noksan olarak sabaya 
~ikb. Sebebi bayramm n~nn
cü günii yapacag1 lzmirspor
Altay lik ma~1na noksan hir 
kadro ile ~tkmamamak i~in. 
Tak1m sahaya giderken Al
tayhlar lik ma~lann1n tehir 
edildigini baber aldilarsa 
da tak1mlann1 kuvvetli bir 
tekil ile ~akarmaga muvaf
fak olamaddar. Ve yapbk
lar1 ma~ta 3-4 gibi az bir 
farkla maglub oldular. laa
betli bir anlatma ile bu ma
~m revan11 dilnkll gün Al· 
1ancak alamnda yap1ld,.. Sa· 
bada oturacak yer kalma· 
m11br. Hava ~ok güzeldi. 
Ma~ln hakemi Sabrinin ita
retile oyuna Altmordulular 
ba1lad1lar. 

Altay bu devrenin en bü· 
yük k11m1nda ~ok hikim oy
nad1. Fakat bütün ~ah1ma• 
lara ragmen ne Altay ve ne· 
de Altunordu bir fey yapa• 
madalar. 

lkinci devreyi oynamak i~in 
aabaya ~1kan Altay tak1m1n
da deiitiklik yapdarkeo bay
retJe Vehab1n oyundan ~1k
bg1 görüldii. Meger burada 
ismini yazmak istemediiimiz 

B 11 B E 

Hukuk 
Talebesinden 

Nihari olanlara yeniek 
verilecek 

Yüksck lahsillerini yapmak 
üzere memleketin dört buca • 
g1ndan Ankaraya geien ve 
nihari olarak hukuk fakülte· 
sine devam edEn talebeler
den bir ~ogunun yoksul ol· 
dugu ve hallerine elveritli it 
de bulamad1klar1 görüldügün
den fakiiltenin bu gen~lere 
ögle ve ak1am yemeklerini 
temin etmesi kararla1m11br. 
Bu talebeler her yal terfi 
etmek ve iate edildikleri yal 
kadar devlet bizmetini taah
hüt etmek gibi baza 1artlara 
tibi olacaklard1r. 

Müthit 
Tren kazas1 

Berlin - Almanyada bir 
tren kazas1 olmuttur. 46 
ölil 87 yarab vard1r. Yolcu
lar ara11nda me1hur komik
lerden Lorel ve Harvi de 

bir oyuncu kaptanan emrini 
dinlemek istemiyerek oyun
dan ~1kmak istemiyor. Altay 
takima oyuna Vahabstz ba1-
lad1. 

Oyun gittikce h1zh•11yor. 
Altay gilzel oynuyor. l1te 
oyunnu ortalarma dogru Al
tayhlar kale önündeki bir 
karga1ahktan istifade ederek 
ilk golü yaphlar. 

F akat ~ok ge~meden Ze
hir Alinin kendi kalesine 
dogru ortalad1g1 topa Seid 
yetiterek beraberligi temin 
etti. Oyunun bitmesine daha 
yirmi dakika var. Altaym 
oyuncu Vahabm seyirci kal
ma11na raz1 olm1yorlar. l1te 
Ali yalvararcasma Vahaba 
oyuna gelmesini kar11d, n 
bag1rayor. Kulübüne ve tak1-
m1na büyük bir a1kla bagh 
olan Vahab ve istegi izzet
nefsini kirarak kabul ediyor. 
Ve oyuna giriyor. l1te sem«: 
resi. 0~ dakika sonra V aha· 
bm ~ektigi gftzel bir firikik 
neticesinde Enver ~ok güzel 
bir 1utla galip golünü yap1· 
yor. 

• Oyunuo bnndan sonraki 
k1sm1 gayet sert ge~ti. Hake
min mtidahalesiie iki taraf
tan birer oyuncu ~1karald1. 
F akat bütün ~ahmalara rag· 
men oyun Altayan galibiyeti 
ile neticelendir 

E 
A. Özgür 

E E 
Bir hidise 

Birka~ baft l evvel lngilte
rede önemli bir blclise oldu, 
bu hidiseyel hc rkes ,a,akal
d1. lngilterenin Do~ester 
1ehrinde kad1nlar sosyatesi 
bir de Jet tertip etmi§lerdi. 
Bu baletin program1nda ibti-
yar kad1n Mail Bravonun da 
röl alm11ta. Kakan ~alg1ya 
pek i; i bir eski ingiliz 1ar
k111 tayin ettirmi1tir. 

Bu tark1n1n ad1 "ölüm ba • 
Jeti„ idi. Bu balet ,ark1s1nm 
i~ndeki " isterdimki camm 
bu ~algman sesi ile beraber 
bz günabkär vücudumda11 far· 
'ayaversin „ sözlerini söyler-
ken kachn yüzü üstü yatm11 
idi. 

Bu yatmay1 herkea oyunun 
jestlerinden sanarak ilkönce 
kimse telä, etemitti. Fakat 
musikinin durmas1 üzerine 
hemen hakikat anla1ald1. Her 
kes kad1na ko1tu. Fakat 
itiyar kadan cans1z bulundu. 
Binaenaleyh musikinin sesile 
beraber can101n ~1ktag1 anla
,t1d1. Muayene nehcesinde 
kad1nan kalbinin durma110-
dan öldügü anla11ld1. 

vardar. 

Bu sene kuzu Bir Delinin 

Bir ~ok 1ans1 hklara rag
men lspanya, ge~en sene 
söyledigimiz gibi, daimt bir 
ytlkselmeye gidiyor. Dinlet· 
lJle her zaman kar111kbr. 
Fakat pek ~abuk normalize 
olmaktad1r. lspanyol milleti 
bir~ok vatanperverler tara
f1ndan mildafaa edildigi i~in 
l:u vatanperverler bu mem
lekete büyük millet)er ara
s10da bi · yer vermege ~ab-
11yorlar. Likin buna ancak 
941 - 942 senelerinde muvaf
fak olacaklard1r. 

Harb ilih1 olan Merih bu 
sene meselenin albnc1 dere· 
cesini i1gal ediyor. Bu du
rum i~ siyasanm memlekette 
düzelmesine käfi bir imil 
degildir. Eger iktidar mevkii 
tutan memleket §efleri sebat 
ederlerse bu ,siyasan1n mem
leketin düzelmesine medar 
olmasa ihtimalleri kuvvet bu-
lur. 

Ger~i y1J i~inde birbirini 
güdegelen siyasa yüzünden 
hoja g:tmiyecek ve can saka 
cak §eyler cereyan edece
gini lapanya fab gösteriyor. 
Fakat iktidardakilerin dn1-
manlan belli oldugu gibi 
onlar kendilerini de sakla
maga lüzum görmedikleri 
i~in bu fenabklar1n önüne 
ancak durumda sebat ile 
ge~mek ve teblikeyi azalt
mak mümkün olacaktar. 

Tesirler ulusaldar ve yap1-
lan gayretler muvaffak1yetle 
bezenecektir. 

Dogunun Sertan burcunun 

fedakirhk yapmak ibtiJ&CI 
ka1f111nda b1ralulacak, "9 
bunlarda bunu ibmal etmiye
cekler. Her 1eyden e.,.el 
l.panyolluk menafiini iltisam 
edeceklerdir. 

Bu yilda •ükünet blyilk 
olacak, bundan maada clahiJi 
kart1khklar1 uyandana altaa· 
ca derecenin Favus b.arcun• 
girmesi iliblarua reili olaD 
mü1teri yddazlarmmda bunla· 
ra ittirak etmesi ve Meribill 
yedinci derecede bulanm•11 

itibarile ge~en senelerde g&· 
rülen kar111khklar1 and1r· 
mtyackbr. 

Harici devletlerle müaa1e• 
bat ~ogalacak, sabah yddas• 
olan Zührenin miifteri yddall 
ve ay ile betinci derecede 
bulunmalar11 harici itlerill 
kolaylqacat1m 1asterin. ~~
raf Jaran artmak ihtimJbD1• 
amelenin durumunun ijilet• 
mesi, yevmiyelerin art111a111t•• 
temin edeceginden bu 1oretl• 
dahili asayifbacle yo1- girece· 
gine alimettir. 

lspanyanan ulnslar mahfe
linde yer almas1 benlll bO 
yd olm1yac:lkhr. Fakat lap~ 
ya ile F raaaa ara11nd.i:; 
minasebetler mlikemmel b 
sur~tte baj'lanacak. Hattl 
dinebilir ki lspanya f r...,a1' 
Fraasalda lapanyaya gnvea' 
cektir. 

Y.ar1n Amerikamn fali. L--___..„_ ... __ _ 100 htlceresine yerlettigine 
göre lspanya cumburiyetinin 
taliinin henilz yatr1mam11 hi
diselerle ~arp11acaga anJa11I· A~ ve 
maktadir. 

Hukümet adamlar1 1erbest hkailtmeye 
it görmekten kösteklenmi,- Gireceklerin Ehliyet 
lerdir. Onlar istediklerini ser· 
best~e bath amazlar. Onlann V esikalart 
arzulara baglanm11br. Onlar Devlef daireleri araf1nd 
i~in beklemek, unutulm1yan, yap1lan arbrma ve ekailhll' 
unutulm1yacak taraftan geie· lere gireceklerden araa. 
cek olan bir yard1mc1 bekle- sana lüzum 1örllea ebli 
mek ve ona göre dananmak vesikalana1 -ltazt kim• 
liz1md1r. Bazi partiler hükü· arbrma ve eksitmeain ya 
met adamlarma yard1ma g~ lacag1 100 gönde istedikl 
lecektir, bu büsnliniyetle ha- anla1dm111br. 
reket edecek olan partizan- Bayandirbk bakanl•i' 
lannda yard1m1 kutlu ola- diden sonra i tenilecek 
cakt1r. yet vesikalan i~in, o vesi 

1936 y1hnm güneti ltalya- n1n lilzumu oldugu glll 
n1n itlerini parlatacak, fena- en az sekiz gün evvel IO 

hklar1 defedec k ara11ra fe- caat edilmesine ktrar 
nahklar dehi doguracakbr. mi,tir. • 
Ancak b1rs ve gurur göste- Ebliyet vesikas1 tale 
rirler1e bükümetleri vezife- bulanacaklar1n bu mld 
lerini yapmaga mecbur ede- sonraki talebleri kab 
cek ve yapbracakhr. Yeni meyecektir. .......... „„„ •• „ .... „ .............. „ 

• • Cinayetleri ! .. 
SeDeSI Tokatta Murad adh biri - B. A VNI DO 

Bu 1ene havalar inüsaid delirip kansma b1~akla, hü- CUMURIYEkiliyOr 
gittigi i~in dagan kuzular cum etmiftir. Kadm feryad ,.,-
soguktan ölmedi. Bu yüzden etmi,, kom11ular ko1mu1, deli Gönülleri yakan bir a~k .\) .;__. „. 
kuzu bolluga vardar. Hatta koca karfasmda komfulanm y 5 RR SAN ~ ... ..a azau: 1 1 Ja-. -r 
bu sene kuzu eti ge~en se- görün~e bu kerre saldarmaga ff Jk "'7 • _--=a-1 
nelere nisbetle bir ay evvel onlara ~evirmit ve bir tane- Cuma günil " 8 lila WllP~ 
kesilmiye ba1lanm11br. sini b1~akla oldürmüttür. ade ba1hyor. kar• --= 

--------------------------------------------------------------....;...----------------------;Uaütadlr· 
Ah t A b•• ••k tb• f b •k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 1arana ltatpr 

23 Odun pazar 
Kantarc1lar 

me ve p.s1m uyu e 1se a n as1 TELEFON 2042 ~t111e1er1 ~ 
K1fl1k elbiae, palto ve pardeatiaizü mutlaka Ahmed ve Aaama yapbr1mz. Y erli mall her ~etid ~ulikiden ~ifte provab, temiz masraf, mükemme ... dile iltf.'-" 

. . • , LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. lutuau O · 



..... ' c llallaa ... , 
• 

1935 sinema dünyas ~:.~:k~!8 
$ E N D U L ~ ~~~~~b„.!:·t.:;:: 

Maurl•ce C ff E V A L J• -E R „ da 27 numarah 3 kath ev 
)t kirahkbr. Elektirik, su ve 

Jeanette . M A C . D 0 . N A L D 
!tU._ havahaz1 mevcuttur: Banyo' 
,,. havagazt ile 1s1nmaktad11". 

Aynca: P-aramunt JUrnal ve Berhn senf on1k orkestras1. taraf indan>+ l~ini görmek ve pazarJ1k eh ,,. )t mek istiyenlerin kar,1stndaki 

Vagner'in Tanhavser Uvetürü )t benzin bayii ~ay Aliye mü-

8
•. •• M • I >+ racaat etmeler1. 1~5 ugun at1ne erden itibaren >t YF~--.z-;..:c---:.~.:E„;;e:;~J 

Elh Tel >t Agizdadiyle ~ amra 
2

573• t Ve n1idenizi bozn1a- ~i 
~J dan yen1ek yin1ck [~ 

ldaresinde Milli Kütüphane sinemasJ ~ ~ 
....,.,.'""''"''"'"""""""'"''""'-''·~~ ~ ti istiyorsan1z? i•, 

SEANS SAATLARI ~,.._,..,...._ ..... )+ t Hi~ tcreddüd etmeden t 
Her1ün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )t + Kemeraltmda Barut ham SPIRiN 

2 ·te 20 kompr1melik am„alajlarcla 

bulunur i Cumartesi: 13,30 ...... 1.5 talebe matinesi. )t ! sokag1 kö~esinde ~:f 
Pazar: 13 te batlar. )t• t ALA~EHIR ~ 

t( Ak,amlar1 sinemadan soora her tarafa otobfis ve tramvay vardrr. )..f l} l•]' 
N~;w:~m~~n:w=~V"...r~----~V'Y"V'V''V'Y'V"vvvYv)tt + lokantas1na ko§unuz ! . . •1 Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali • ' 

olan EB markas1n1 aray1n1z. 

..................................... ~++++ ..,.....,, .... "7..,..~-r"...-..... ~ ..... ~~ i! - - - - - p-4._:o ._ -- - -· 

ECZACI 8A~I 
- ~ ~· 

1~ ~, S. Ferit 
KOLONYA 

VE 

Esanslar1 
Üzerinc koku yoktur. 

SinlClive kadar da .,, 

yap1laman11~t1r 
Bahar, Albn damlas1, 

Yasemin, Muhabbet \:i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in 
Ful, Dalya, Mamulya isim 
lerile yap1hr. 

Benzer isin1Ji taklit
lerini ahp bo~ para 
ver111ey1n1z. 

II. Depo: S. F erit ~if a eczanesi 
Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mßtterilerimizin Kars aütlerine gösterdikleri 

ra;bet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1nm filitreden 
1e~mit halis ve gay.?t nefis tereyailan getirilmi1tir. 

Muhterem mü1terilerimizin siitlerden memnun olduklar1 
gibi yaglanm1zdan da memnun kalacaklar1 1üpbesizdir. 

Tootan ve oerakende satl~ yerleri hükumet 
kar~1s1nda 

• • sevrm pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. larda 
~ekerci ALi GALIP n1üesseseleridir r --~~ 

ASRi SINEMANIN 1 
1 

Heyecan ve en, ne!je sa~an 1 
büyük bayram progran 1 s 

l·KAHRAMAN SOVARI 
BUK CONES 10 k1s1m 

2-R01!!~A~~K1~~,!:IKLARII 
3-Dünya haberleri 1 

Ve Miki 1 
4-Vahtileri hücumu 1 

FRAGMAN BJ ---

---------------------------------------
Kabadav1, Yüksel ve Billur 

SIHHA l1IN ~IIHVERI 
S1hhatin 'rnihv.eri ne5'cdir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Nc~'eyi bulur, bugün her insan 
«Y ükscl» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

i§te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhata ehemmi
yet verenlcr ne,elenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1yi kullamrlar. 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog vc bula~1k, salg1n 
hastahklar n1ütehass1s1 

Basmahane istuyonu kar11smdaki Dibek sokak ba1m· 
da 30 say1h ev ve muayenehanes'indc sabah saat 8 den 
ak1am saat 6"Ya kadar hastalarm1 kabul eder. 

~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 liz1qigelen sair 
tablilAt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- i„ 
lara yap1lmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
sinde muntazaman yap1l1r. Telefon: 4115 

~~...-~~~:w=~m:k 

HER GÜN DAHA PARLAYAN 

DEMiR LiSTA 
l 0 senedenberi böyle film görülmedi 

t- ER MEYDANI 
SO fiJm i~inden Bayram i~in se~tigimiz timdiye kadar hi~ 

görmediginiz en gllzel film 

2- ~~~lf 9sß~!Xt~~ltQVJBESI 
3- RENKLI MIKI 
4- JURNAL 
5- KOMIK Mild .. REKLAM VE SAIRE. 

Bunlann Hepsi lzmirde 1Jk defa bugüu ve bayramda -

LALE Si EMASINDA 

~aaa~~~~~~-~~E~~r.!us~mtmlB• 
~ TA YY ARE: TEig~5pN 
~ Bayram günleri h r seansta doldu bo§ald1. Bir ~ok 
~ kimseler gösterilen büyük filmi göremediler 

1 Monte Kristo 
§ ÖnümUzdeki Cuma gününe kadar devam edecejin• 
fi den, bayram günleri izdibam dolayasile bu 11kes 
l! mi göremiyenler iki günlük firsattan istifade ebnel\.dir-

~
E le.·. Film ~1kmca derhal is aobula lade oluftic~ 

temdidi ihtimali yoktar. 

1 
Ayr1ca: Foks dOnya haberleri (Türk~e sözln) 

Miki ä11k (Canh karikat rler) 

Gelecek hafta iki biiyük film hirde 

11- Vonde Bar 1 10 ydd1z 5000 güzel k1z 

j] 2- Büyük ihtilil 
tt Annabella - Jean Galin 
eaaa~ 111• 

Hayabn manas1n1 anlam•t ince dütünceli kibar bir '
tecrübesine istinaden diyor ki: 

Ne~'enizi, hayatin1z1n zevkini. s1hhati 
daimi surette korunmas1n1 temin edecek 

_Yüksel, Kabaday1 ve Bill 
rak1land1r. 



&nelld g6n Aychna Jid• 
- ... •

1diz treDIDID ~ Ta10-
Gazieliünle raydan 91k-

D •II ve ba Jtbdea Ödemit 
trai Jelculan ... t ,u.w.. 
_.. yana1M•n aonra aut 
)tire kaclar bu Tagoalann 

1 llzerinden kaldaralmas1 
·~ Guiemirde beklemek 

ecburiyetinde kalm1flardar. 
r-~.-.t bire yakm varoalar 
~>1e1a11.;~ ve yolca

„ ... __. bu -ttaa IOllra bniire 
elmiflerclir. 

Bir .ölü, OD 

Albyarah 
Enellri ,an saat 17 de 
de~ Remzi ve Fehmi 

fl'111AC1Jetl0N aid 83 layW Rlza· 
n WareaiDdeki otobaa 20 
dar yolcu ile Birgi nahi· 

eainden Ödemife giderken 
lacak k6prilall yakuamda 
tobO.tba hazb gitmeaiaden 
anena yapmak mllmldin 

_.._..,_,aJlllf Te k8prllden qajl 
I~•-•·· Yolculartlaa bir 

ldfi &hallt ikiai •i•r olmak 
tbere 16 kiti de yaralanmlf• 
br. Y arahlar Ödemit hasta• 
aeline kalclmbmttar. Tabld
ldta mahalli adJiyece batla.n· 
IDlfbr. 

lyonya 
Vapuru 
Kurtanld1 
K6rfezde <;akalburu 6nün· 

f karaya oturan Yunan 
hancbrah lyonya vapuru kar· 
___.., ...... ,br. Vakur limanamlz-

du hayvan yiklemeie bat· 
lamtfbr. BunJara Yunaai1ta· 
aa -tD,ecektir. 

Emniyet 
emurlan arasinda 

._.Jet mDdilrlßjil, komi-
lilllllllet aru1nda baz1 deiitik
v.llldtw yapalm11br. Ba arada 

lkelDer ikinci komiaeri bay 
taharri kollliaerlijine 

fAlllDlll'l'l
0 

komi1eri bay Hilmi 
!rald•Ja, Bayrakh birinci 

. fl8mbteri bay Baha Al1anca· 
ia, Alscncak komiseri bay 

ikri Kemere verilmitlerdir. 

Bu gece 
1mar oynannuyacak 

' BQ gece 936 yJb"a girer- · 
1'en 1ehirde, diger yilba11 

l!.i1t'eteltirinde eldaj11 gibi ka· 
~~-~1DU11&1:1 isin kat'i 

alunm1br. Zab1ta 
ba gibi hidi1elere meydan 
Yerilmemui i~n allkadarlara 
emir Yermiftir. 

T. Rüftü ;Aras 
oa--

ßay Laval ile boiazlann tah-
kimi i1i11i 2öriif tü 

Belgrad (Özel) - Pravda gazetesinin telefonla Paristen 
afrendifiae g6re TOrkiye 011 bakan1 Tevfik Rllttü Aras1n 
CeneTre Seyan11mn kapanmas1ndan sonra Parise giderek 
Bay Laval ile göriltmesi siyasal ~evenlerin dikkat gözllne 
~arpmaktadar. 0Tr razetesinin bu mesele hakk1ndaki ma· 
kalesi bu cBmledendir. Gazeteler diyor ki: 

'fllrkiye Lokarno muabedesini fesh ve boiazlara tahkim 
etmek f1rsabn1 elde etmittir. Buna Fransan1n raza olmas1 
bahsine gelince tabiidir ki lngiltere Tßrk talebini is'af su
retile Tiirkleri memnun etmeie raz1 olduktan sonra Fr~"sa 
dabi buna muhalif kalm1yacakbr. 

lngiliz ku1kuda 
Japonya-Almanya bir anla1-

ma yapmak üzereclir 
Mo1kova, 30 (Radyo) -Londradan geien laaberlere naza· 

ran lngiliz siyual mahafili Berlinde Almaaya-Japonya ara· 
amda 11lel yard1m esa11na isinad eden bir aalatma akdi 
ebafmda mDzakereler batlaJ11a1ma eadite Ue k.,..aamaftlr. 

Berlinden Londraya verilen bir babere nazaran 1&rlfllle· 
Jerin bedefi komßaiat enterna110naliae kal'fl bir mlcatlele 
••••• ve mütterek tedbirler al1ama11a1 da t.tihdaf et· 
mektedir. 

lagiltere • Almanya arqmda bir anlatma akdi de mev
zuubahl edilmiftir. Berlindeki japon siile atepli bu aalat· 
m1ya yana1m11tir. Bu anla1ma Londra mah1filinde lngiltere 
ve Sovyet Rusya aleyhine meteyeccih bir banket olarak 
kabul edilmittir. 

B 8 11 11 B E IJ B 

Urogay - Rusya 
Aras1ndaki siyasal ilgiler ko

panld1, el~iler ~eri al1nd1 
Belgrad (Özel)- Mosko

Tadan telgraf: Uragay hn
k6metinin peynirlerine Rus· 
yada a~mak iatediji •erbest 
puara muvafakat edilmedi
jinden bu bllkiimet dard~ 

m1fb. Bu kere Uragayla 
Sonet Rusya bükümetleri 
aru1ndaki siyasal ilgiler de 
kopardm11tar. lki taraf el~i
lerini 1eri ~ai1rm11lard1r. 
Uragay bllrauaeti ba darp
hia sebep olarak Ras el~i
sinin Uragayda komünist 
propagalUla11 yapbj1n1 g6s· 

s s 2 s 
Halk1m1za 

Güzel Bir Y II Gecesi 
Ge~irtmek l~in 

lzmir Halkevi, hallum111n 
ydba11 gece1ini eilenceli ge
~irmeai i~n zengin bir pro
iram ba11rlam11br. Halkevi 
g6aterit 1ube1i, yalbat• i~ia 
bir haftadanberi haiilrlak 
yapmaktadu. 

Tirk Hava kurumunun yal 
bq1 piyangosunda ikramiye 
kazanan numaralar1 radyo 
ile verileceii i~in HalkeYi 
salonuna ild radyo konmu1· 
tur. 

Bu gec ~ Halkevinde saat 
y!rmide ba1byacak olan yil
bat• etlenceleri araaanda 
pipaagocla ikramiye kazanan 
aamaralar1 radyodaa dinle
„k ~on 1 eTldi ve heyecaala 
olacakbr. 

tlalkeYi •alonuaa ka~ kifi 
alabileceji huab edilerek 

termektedir. Fakat bura ga
zetelerine g&re as1I darg1n· 
biJn aebebi peynir kavga
sadir. 
I~ ULUSLAR MAHKEME· 

SINE GIDIYOR 
Belgrad (Özel) - Moako

vadan telgraf: Ruaya btlkü
meti Uragay hükümetini si
yasal ilgileri ni~in kopard1-
j1na dair uloslar adliyesin
de izahat vermek llzere Ce
nevre sotyetesine c:lavet 
edecektir. 

Alm an 
Miralay1 
Ha~istandan 

Koguluyor 
Londra Adia·Ababadan 

1elen telsraflara g6re Al· 
man mlraJayi olub renel n • 
va1ta büyük cesaretler g6s· 
termit olan F.rans1z Hinter
zen Harun Re1id tarafmdan 
Habetistana gönderiimit idi. 
Fakat ba kere casusluk ile 
16phelendigi i~in Habet top· 
rag1ndan ~akaralm11br. 

~ ö• sire-•1•ii• · m. 
11111 ve ~. Eileace 
aamaralan sok sqitBdir. 
Ciftleria clau etmeleri l~ 
de a•londa tertibai abnm11-
br. Bundan baflla bir bilfe 
de teaü edilmiftir. Büfe· 
deki f1y tlarclaa ~ok ucuz 
o Wlbaaa'elaemmifet 
•erlhiliftlr. 

1 Cenub cebhesi 
Nereden idare ediliyor? 

Belgrad (Özel) - Asmara 
radyosu: 

Habetler cenub karariäha
n1 Dagburag getirmif, erki· 
nabarbiyesi bu cebhenin ta
arruzunu buradan idare edi • 
yor. -----· .;,__ .... 
Rus-Frans1z 
Dostlugu günü 

Belgrad (Özel)- Paristen 
telefon: 

Liyon 1ehrinde Frans1z· 
Ras dostlugu günti bayram· 
lanm11br. Bu bayrama pek 
~ok 1oayali1t ileri 1elenleri 
kanfmqtar. Bay Eryo 1a1et 
deterli b~r aaylevde bulun
mu1tur. Bu aöylevde RUIJ•· 
nm uluslar soayeteaindeki 
ehemmiyetli rollndea bab
aetmiftir. Ayni zaJ11anda 
Franaama mlttefiki 11fatile 
b roltln daba bDytlk ehem· 
miyet kaiaachjuu 16ylemi1-
tir. E.ld ba•a Hkam Bay 
Kot da 167lediii diyeYde 
Ra1 laavaahpua lnemini 
•)'llUf, • aoaaada 1anlarla 
cliyevial bitirmittir: 

- Rua)·•n1n milttefiki 
olan bir memleket hi~ bir 
harbde matlub olamaz. 

F otopaf 'sergisi .... 
Ankarada a~ilacak olan 

sergiye i1tirak ediniz 
bu 

Ankarada, Sergi ninde, 
Basan genel direkt6rltig6 ta
zaf1ndan 25 ~ubat 1935 ten 
5 Mart 1936 taribins kadar 
devam etmek lzere a~tlacak 
" 'f Drkiye Tarib, gftzellik ve 
it memleketi ad101 tafayacak 
oJan fototraf sergisiae Ttlr· 
kiyede ya1ayan yerli ve ya
banc1 profesyonel ve amatör 
fotografcalar da a1ag1daki 
1artlar albnda if tirak ede· 
ceklerdir. 

1 - G&nderilecek fotoi· 
raflar1n on $ubatta Ankara· 
da, Basan genel direkt6rlü· 
güniin eline varmas1 lizim
du. Bu taribten sonra gele
cek resimler müsabakaya it· 
tiräk edemezler. 

2 - Her fotograf1n g6n-
derecegi reaimlerin say1s1 
onu ge~miyecektir. 

3 - G6nderilen fotojraf
larm asgari abad1 24-18 
azami ebada 40-50 olacak ve 
bu resimler kartonlanm1f 
olara gönderilecektir. 

4 - Her resmin arkas1na 
gönderenin ad1 ve adresi ve 

2 s ~ s 
Eroin 
Kurbanlan 
Paristeki gizli ciaayetler 

cßmluinden olmak Uzere fU 

resmia aeye aid old11iuna 
yazacak ve g8rilnen tarafla 
bir k61esinde de salübinia 
imzua bulaneeakbr. 

5 - G6a4erilecek reaim
lerin lanbp buru1mamalan 
1~in iki kabn arton arumda 
ambalaj edilm:, olmalar1 Y• 
taahhüdlll olarak g6nderil• 
meleri liz1md1r. Yolda y1p
ranm11 veya eline varma11111 
reSlmlerden dolay Baa1n G ... 
nel Direktorlükü hi~bir mea
uliye kabui edemez. 

6 - Sergi kapand1kta 
sonra bir ay i~inde reaiml 
sahipJerine, muraflan ke„ 
dilerine aid olmak lzere, 
iade olunacaktar. 

7 - Resimlerill 1ersiy• 
kabul vyaa reddi hir jlri 
heyeti taraf1n„n kararla1ta
racaktar. 

8 - Sergide en~ok ma• 
vaffak olu birinci, ikind, 
ü~üncü fotografa Basm Ge
nei Direkt&rllii tarafmdaa 
qir 1eref cliplomasa •erile· 
cektir. 
s [•] 

1Kaymak~ 
Karlar altm 

Be•irad (Özel) - Sotak 
nzilrlanlan yapt. ,„„. 

8 ~ ) vakaa da bydediliyor: 
~ numara 1 Parisin "1llpheli yerleriniD 

lardaa „ .... ,.pn karlar 
her tarafta eridftl tial• „. 
nubna Kaimak ~ met· 
kiindeki karlar bis tlill 1. talyan teb11· OI. i birinde, gen~ ve güzel Desa• 

a- ci ad(J bir kad1n 6111 baJun-
Roma 30 (A.A) - 83 nu- ! du. Bu kad1n Paris asilzade• 

marah resmig harb tebligi: 1

1 
lerinden bir aileye meD1up· 

B. E •t 1· k 1 dn. T tur. Kadan ve ailesi pek zen-
11 n re 1 o u un em· . d' 

bieden Vario t k 1 gan 11
• man • asana i Son günlerde bu kadanlar 

vamat ve ge~enlerde Abbi t ayqlarla dDfüb kalkmaja ve 
Addi civannda muvaffakiyet münasebetsiz hallerde bulua· 
göstermit olan kol ile irtibat maja baflaun11 ve earar ~e-

kalkmad1 ba civar :J "" 
günden beri kar ~··· 
OlküD 

temin etmittir. Ba miaue- kenler zßmresine dahi girmit · ~·"""""""---__,..,. """"'...,..,,..,.""""',...._..........,,,.,..,.. 
betle diltman olduh~a mfibim imif. Bir ak1am fazla afyon Bu afyon 101yeteaiM P 
zayiat vermittir. ltalyan za· ~ekmlt ve 8lmß1. Arkadat· llnivenitesi talebeleriHea 
yiab anabatan ordusundan lara pellsten korkarak onun gen~ lmda dahil imit fakat 
24 ölll 12 yarah ve yerli na11n1 demir yoluna atm11lar. hemen Pariftea kapufbr. 
katalardan 8 61ü iki yarabd1r. S 2 [t] [tJ S S II II 

Somali cebbesinde ltalyan· f A 1 
lara inkiyat etmi1 olan Se· Radyo ve Telgra Hulasa '" 
veli sultan1n1n kuYvetleri ~-------
Uebi ~ebeli m1ntakaa1nda ltalyan dostluiuau lngiliz dostluiundaa iae FruA ipn 
bir ketif bareketi yapm11 ve dah• ~Clalt gören e,ki hatbalcan .-erkez caßih._et par· 
bOyik miktarda Habet k1ta· tisindan istifa etmi1tir. 
lann1 Gabda civarmda mag- § Edimburjta bir otelde rag1n ~1kb. ~ ki1i .diri 4irl 
lüp etmi,tir J yand1, yedi ki,i yaraland1. 

Tayyarelerimiz bo bareke· § Londrada ~efiJd krall tlyatrosuada yaa11n ~1ktf. 
te gayet iyi bir surette ifti· bina yand1. 
rak etmi1lerdir. § Kraain adl1 Budaru gemiai OllOk d.Wndit lllllllari 

• • • -+ .... - aras1nda s1k111p kalm11br. 

.s k § Hana ajaaana göre Habeflerin aqa st•rde yap ~ e er lara barblar imparatorun bizzat yaptlg1 hir pilln lizer-
§ Aktamki radyolara göre Habetler Makalle k ... lt ... a 

.............. 
Frbrikalanm1z 

Türkiyc 1eker fabrikalan· t
1 nan bu seneki 1eker ihracab 

52,000 töndur. Ge~en sene· 
den de 2S,000 ton devredil· 
mittir. . 

abluka etmi1lerdir. 
§ Bay Lanlm Fnnsaz parlementosuada 1eae iiti•ll "'11 

kazanmas1ndan bahseden ecnebi gazete1eri ba itima .... 
mektedirler. 

§ M111rda gürliltnler yat&tmlf, mektebler 'liglt• ~•II 
fakat talebe devam etmiyof • 

§ 1talyanlar Libya ve Biniuideki M11• lauW a 
as~erlerini kaldarmaktad1r. 

Yunani•tancla ~im milc:adeleai pek atqli sidi1or • 
Odagada yagmurlar ba1lama1br. Bu )'ßlclea batb llilre

ketioin ag1rla1acajl anlatalaJ.or. 
§ Irak hükgmeti dört tue torpido sipar•t etf ~ 

destigihla 'aaa yapdan bu sipar•f 93611111 •••• valila· 
nacakbr. 

~tkeri ucuzlatmak i~in hil· 
kimet inh;sar resmini kilo 
bat na 4 ka-u-1a indirmi1t'. 
Bu indirme hazinenin var1• 
nvtada nok1anlandirm1~ oldu· 
iundao hiikdmet:hari~ten 10 
bin toa tek r getirmeje ka• 
rar vermittir·I 

Bu gelecek 1eker daha 
.acuza mal olacai1ndan nok· 
... vandvt bunun iahiaar 
fa kila tam•mlaucakbr. 

§ Habet ordasundaa ltalyanlara esir dü1en bir d 
Yugoslavyaya ka~mlf, oradan "• Y-nia•a• ~iftlr. 

§ Yugoslavya resmif ~e•enleri be4biaclir. ODld harbia 
~ollaba oabef!ae ki•u blltlln Avrupay1 saracaiJ kan8'1b1U 

I ~terer k ltälyamQ i.& hllcumu M111r Te Yago .,.,. 
,apacajijr tahmin ediyorfar, 


