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Okyanus/,Jrl Avrupada yeni 
gruplar 

lk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthit maceral;an 

Londra - Deyil T elgraf 
1azete1i Macaristan, Alman
ya 11e Polonya arasandaki 
gidib gclmeleri. görü§mcleri 
ye dam§malar1 ortaya süre- 1 
rck bunlann hep Rusya aley
hinde bir ittifak akh maksa
dile oldugunu yaz1yor. Bu 
gruba <;ekoslovakyayi da 
sokmak istiyerlar, diyor ve 
bunu s1rf dünyay1 korkutan 
muazzam Rus ordusunun bir 
gün Almanyanm göbegine 
girmek i~in kom11u hudutlara 
a1up ge~mesi ilitimaline atfe· 
diyor Te Rus, Frans1z, Ro
men Te <;ekoslavak grubuna 
kar11 bir müdafaa rrubu ola
cagam söyliyor. 

,_ _____ __,. -------- -
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ahtelbahir dcnizin derinliklerinde okjitircn 
sarfile mürettebatin1 ya~atarak kurtulu~ 

f 1rsattn1 beklivor 
Derinlerde Yak1a bomba 

e mermilerden kurtulmu1 
dik. Fakat hakikatte bizim 
~in tehlike henüz bitmi~ de

w ildi. 
Deniz üstünde kocaman 

ir filo, bizi, tört taraftan 
araca'k tekilde dagilm11 idi. 
izimle beraber, bu ~enber

de ilerliyorlard1. 
Bizim i~in kurtulut ümidi, 

üzerimizdeki filonun sab1r
s1Zlanarak tuttuklara yeri b1-
rak1p gitaeleri idi. 

Bizim i~in uzun görünen 
bir müddet ge~ti. Fakat filo 
tuttugu vaziyeti btrak1p git
medi. 

Mevcudiyefrnizi hissettir
memek i~in her iki Dizel 
motorlar1m1z1 durdurduk. Bir 
müddet elektrik motorundan 
istifade ettik. 

Aradan uzun bir zaman 
daba ge~mesine ragmen va
ziyetimizde bir saläh husule 
reJmedigi i~in elektrik mo
torunu da durdurduk. 

Denizin bu karanhk derin
Jiklerinde havas1zhk hüküm 
sürniege ba1lam11b. Bunun 
okzijen bobinlerine müracaat 
ettik. 

Bizi deniz alhnda uzunca 
bir müddet ya1adacak ka
dar okzijen vard:t. Fakat bu 
bir kaza zamamna mahsus 
idi. Biz timdi kazaya ogra
m11 degildik. Ne sefinemi:z
dc, ne de makinelermizdc 
bir neksan ve ya ar1:za yok
tu. 

Ak1ama kadar vaziyet böy
le ge~ti. Tahtelbahirde ib
tinak 1zd1rablar1 ba1lam1f 
gibi idi. Her okzijen bobi
ni a~1p sarfettik~e birtaraftan 
bira:z taze hayat buluyor,heri 
taraftan da hayat 111enbai
larmdan mübim bir k1sm1nm 
sarfedimesi dolay1silc büyük 
bir izbrab hissediyorduk. 

1915 de; lngilizler eo iyi 
Alman tahtilbabirini esraren
giz bir surette esir etmi1-
lerdi. 

Bu csaretin tekli ve nas1l 
oldugu Almanyada tamamen 
mechul kalm11tJ. 

Biz, timdi büyük bir Ame
rikan filosunun elinde bu 
strra ögrenmit bulunuyorduk! 

lngilizler, büyük bir filo 
ile tahtelbahiri sarm11lar, 

„ 
deniz dibinde hareketsizlige 
mahkiim etmi11lerdi. Tahtel
bahir mürettebab, son okji
zen bobinini de sarf etmi§ 
ve haTas1zhktan bogulup öl
mütlerdi. ingilizler, tahtel
bahiri [su üzerinc ~1khg1 

zaman elde ettikleri Yakit, 
tahtelbahiri a~1p iirinden 40 Müzayede ile 
50 vazife kurbamm ~1kar-

m1§lard1r. favkalide 
~u halde„ Amerika donan · b •• •• k 

mas1 da lngilizlerin bu usu- uyu sa t11 
lünü ögrenmi~ demekti. Eger 13 T e§rinievYel 935 Pazar 
vaziyet böyle ise, halimiz günü sabahlcyin saat 10 da 
~ok feci olacakb. tramvay caddesi Mektup~u 

Bununla beraber bizim i~in yuku§una varmadan evvel 
bir ümit vard1. Havasazhktan Salhane mevkiinde 425 No. 
bogulmadan evYel receye lu evde maruf bir aileye ait 
varabilecek ve gecenin ka- fevkaläde lüks lve nadide 
ranhgmdan istifade cderek mobilyalar müzayede 1uretile 
her halde ka~abilecek bir sablacakbr. 
yol bulacakhk. Mavondan mamul gayet 

Ölüm aiablan altanda, ge· asri btife kara yemek ma-
ccnin gelmesini saL1rsu:lakla sasa ve alb adet maruken 
beklemege ba§ladak. iskemlesi, deni bir halde L, 

(Arkasi Yar) Notpel markah Alman piya----oe--- no Ye taburesa, Maruken ka-

A„ Ko··pekler ncpe ve iki keltuk, §Cmsiye 
~ lik. camh •aun orta masas1 r V Sigara SebprlarJ, SOUa VC bO 

~ocu gu rulara, kütüphane, bir adet 

Yeml• ~Jer !. . iki ki1ilik nikel karyoJa, ma 
"$ seryasa, yataklar1 maulden 

Yugoslavyanm Kro1eva~ modren 3 kap1h 1ifinyarah 
kazasm Koklina köyünde 10 par~adan ibaret ~am se-
Milan adh biri karasile tarla def itlemeli 1ark odaltal.bma 
da ~ah11mak i~in gidcaler. Bir aynah dolap, tuvalet ve iki 
yafmdaki ~ocuklanm •raba- kaddorusu, iki adet birer 
010 yan1na b1rakarak ~apa bu~uk ki1ilik karyola maa 
i1ile mefglu olorlar. somyaaa, ve yataklara, ~ocuk 

Bu ara ~ocujua aglamas1n1 karyolas1, emaye Eaoyo ve 
i§idiJlerse de aes ~abuk ke- termosifon ve sut ve tefer-
sildiginden ald1rmazlar. ruab, ceviz iki kap1h aynah 

f1lerini bitirerck arabaoan dolap, lavoman tuvalet ve 
yanma geldikleri :z.amaa 1•- porselen izvota 3000 lamba-
cugun köpekler tarafandan lar1, nakt§ ve ditdt Singer 
par~alanarak yedigini görü!'- makinesi, son model Silko mar-1 
ler. kah 7 lambab radyo, iki diyuf-
------------ ramh Edison gramafon 30 pilzk, 

Kiral1k f1r1n 
T epecikte' Ablanlar soka

ganda Hiläl mevkiinde ha
mam ittisalindeki 28 numa
rah fmn kiralahktar. Halkm 
Sesi gazetesine 
olunur. 

müracaat 
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ipekli ~ezlong, Amerikan 
divar saat, mavdan tifinyer-
lu dolab, be11ik, sara ve bak1r 
mangallar, cevizden mamul 
döret kö1e masa, ete jar ku1 
lu ayna, ~ocuk arabasa, yag-
h boya Jevhaler bir ~ok be
zaran dandalye, brons pen
cere kornezler, ve hah kilim 
ve scccadeler ve saire bir 

))j~ ))oktoru ~ok mobilyalar bilmüzayede 

H T h • T sablacakbr, • a SID 8D Hami§: Mobilyalar gayet 
2 inci Beyler S. Hamarn lükus ve sah§ acale oldugun-

kar111smda 37 numaraya ge~- dan i§tirak edecak zevat 1 
mittir. Telefon 3774 ~ok istifade görecektir. F1r-

E~~~~ ~=~~~~~a sat1 ka~1rmay1n1z. 
~ YENiDEN Y APILAN ve MÜKEMMELEN 1 Fusat arbma salunu Asis 

[I tefrit edilen ~ •$•i•m•k• __ T .• -o.s.6„„„ ....... 

I
I ~B~n~e~rin (~Ut~ !ü~il~ 1

1 iki büyük film •• 
1 Olümden lcorkmayan adam 11! 
~ ~ok hcyecanh, deh1et filmi ~ 

Türkuaz Bar1 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridir 

KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA~ SAHIFE : 

1894de ltalyanlarla Ha 
heiler nasil f arpi1tilar? 

·~~~~~~~~~~~~~oo.+oo 

Habe1lerin parlak zaferi ile neticelenell 
Aduadaki kanl1 muharebenin tafsilit1 

-3-
Binba11 (Calliyano) esir olau : nakliye vasdalarm1 bile mu-

ltalyanlaran anavatana evdeti ayyen bir plänm ihtiya-
tartile serbest birak1lmala- cma göre taksim etmi§ de-
nm rica etti. (Menelik) buna gillerdir. 
razi oldu. (Menelik) bunlarm Memlekt dahilinde esasen 
yapacaga propagandanm Ha yük hayvam azd1 ve sefer-
hetliler i~in faydah olacagm1 berlik dolay1sile herkes silih 
l ... kdir ettigi gibi bunlardan altmda bulundugundan ha-
r1ag1da söyliyc..cegimiz ve~- mal da bulunam1yordu. Hal-
hile istifadeyi dü§ündü. buki bu nakliye vas1tas1mn 

Bütün (Eritre) de müthi§ azhgt bütün sefer imtida-
bir telit ba1lami1ta: dmca ac1s1m göstercek ve 

- Habe~ler geliyor 1 yeni feläketlere sebep ola-
( Musavva ) m müdafaasa cakb. Vaziyetin lngiliz ha-

dütünüldü. Gancotlardan mü s1ralar10dakinin aksine Ha-
rekkep olan filoya bu vazife bet birligi halini ald1g1 ve 
veJildi. itin daha ba§lang1c1nda f elä 

( Asmara ) daki ve diger k~tli bir yola dökü~.dü~gün~ 
civar tabyalardaki ve bütün goren italyan . hukumeh 
seyyar kuvvetler (Adigrat) ta §:§irmt§t · w Y em k.1t~lar 
toplatildi. Yalmz muvakkat gondermege kalk11b Bir ta-
olarak (Keren) ve (Kassala) raftan (Harar) cihetinden 
garmzonlari italyan muha~az- ( ~oa ) üzerin~ bir gös-
Iar101 muhafaza ettiler; bunu ter111 harekeh yapmak 
lngiltere istiyordu. y almz i~i~ ( z~~·i ) [ ~den kö~-
(Kassala) daki bir tabur a f~za sahahnd.! lng1hz Som.al.1-
bir suYari bölügü ve top~u smde] de asker ~akarmak 1~m 
barak11d1 ki afak (Eritre) or- (Ba1Yekil Krispi) bir te,eb-
dusu i~in bunlarm ayrihgi büste bulun~ak istedi! Buna 
agir bir ~eydi. F ransa ~e ~ngiltere raza ?I: 

(Adua) yakmmdaki (Fer- mada. <;unku 1888 de bu 1k1 
mona) tabyasmda top~usuz devlet aralannda aktettikleri 
yalntz bir yerli bölük vardt. ml!kavelede (Harar) 1 Habe1 
Bu tapyada elduk~a erzak toprag1 olarak „kabul ~tme~i 
ve cepane de yigtlmi). ' s;fakat kar11h~h taahhut etm1,Ier~1. 
mevki kumandanmm ei:nrin- Sebeb1 de (Harar) m her 1k1 
de yük bayvani olmadagm- ~evl~t müste°?likele.rine de 
(Adigrad) dan ald1g1 ~ekilme hc~n ~e. •.skera hik1m olan 
emri üzerine bepisioi yok vaz1ych 1d1. Bundan ba§ka 
etmek mecburiyetinde kah. ingili:zler (Zeila) y1 ltalyanlara 

(Adua) nan Habe§liler ~lin büsbütün kapbrmaktan ~e-
ge~mesi (Adigrad) daki ltal- kinmi§ti. <;ünkll buraya ~·-
yan kuvüetleri i~in tehlikeli kacak kuvvetlerin (Eritre) 
idi. <;ünkü buradan kestirme kar11smdaki Habet ordusuna 
bir yol (Gouadet) ilzermden yapacag1 bir tesir yoktu. 
(Asmara) ya gidiyord~ ki (Zeila) dan (~oa) hududuna 
(Adigrad) da bulunan ltal- l.arita mesafesi 500 kilomet-
yanlar b~raya claha ~abuk re kadar tutardt. Arazinin 
gidemezlerdi. (Asmara) ise bu ~öl k1sm1ndan sonra 
yayla üzerinde onlarm bare- duvar gibi olan daglan 
ket fissü idi. gelirdi. <;öllerin olsun, dag-

Ger~i (Adigrad) daki ital- la11 olsun müdafaa ede-
yanlar, ( Asmara) nm i§ga- cek kuvvet her zaman yerin-
linden sonra dahi (Zo~la) ya de bulunurdu. Musavva'a p-
dogru inerek denizie daima kar1lacak kuvvet hem ordu 
irtibatlarma muhafaza edebi- döküntüsünü toplar, hem de 
lirdi; fakat o zaman (Musav- hez1r Habet ordusile boy öl-
va) a~1k kalacak ve buramn ~erdi ve muvaffak alursa 
(Keren) ve (Kassa a) ile olan daha kolay Memelikin yur-
muvasalast kesilecekti. ital- duna girmi§ olurdu. ~a,1ran 
yan (Eritre) si de K1rm1z1de· italyan ba§vekilini uyandara-
nizin kumlu kaylarma inhisar cak kadar ltalyan erkäm 
edecekti. harbiyesi kuvvetlimi degildi, 

italyan kat'alarman (Adig- yoksa ltalyan siyasetini elin-
rat ) a toplam§l esnasmda de ~eviren ltalyan ba,vekili 
ia§e hususunda §ikäyet ses- önündeki bir avculuk Habe§ 
leri yükseliyordu. Y erli k1t' - hari asmdan kendi kafasile 
alara erzak yerine bir mik- mi hareketler ~iziyordu fU 
tar para verilordu. Bununla olan biten k1sa görütlere 
bir§ey tedarik olunam1yordu. a§agadaki telgraf yazllarma 
Halbuki (Adua) daki iä§e da ekleyelim: 
malzemesi yok edilmi§ti ! 1-12-1895 tarihile (Amba 

ltalyanlar büyük bir i1e Alagi) feläketi haber! üzeri-
giritmi§le faka onu lta1ar- ne yez1lan ba§vekilin telgrafa: 
mak i~in icebeden vas1talar1 General Baratieriye: 
y1gmamm1~lard1. fstekle vas1 " Biz sana, senin istedigin-
talar ara1mda muvazene ol- den daha fazlasam gönderdik 

sindeki (Amba - Alagi)_ ~ 
banlarman intikam101 ~ 

hazardar." aft'' 
Aym 18 zindeki telgt 

da §Unu ekliyordu : ~ 
" Zannolunuyor ki rUh ~ 

bezgunluk ve karar•1 

vard1r. " 'il't 
„ Arbk ~aba~at ita_lfd

kam harb1yes10de m1, b ~ 
metinde mi, müsteleke tl 
ve kumandana olan (Bart 
ri) de mi söyleyebiliril : • fl 

Her ü~ makamda d.aki,,.. 
mevkilerinin salihiyet• ~ 
cesinde olmak üzere (• l' 
mali ve askeri) bstalar ~ 
ludur. Halbuki ayni ar•~ 
ayni insanlara kar11 Y* ,1. 
bir hareket örnegi de 'I 

General Baratieri bu 
da 14 tabur ve 5 
dag topu istedi; fakat 
lalarda m vcudu beslif 
digi halde onlar1 nasd 
yecegini dü1ünmüyordU. 
kis tekrar taruza ge~ 
bahsediyordu. 

Ba1vcki1 Kripsi on• 
vabt verdi: 

"Ben senden sefer 
istemiyorum; hazimetle~. 
daha tekrar «;tmemesi„ 
yorum." . 

8-1-1896 da ~ektii' 
telgarfta Baratieri " 
yola ~akaralanlardna 

takviye k1talan g6ad 
sin ~ünkü olanlartn ye 
iini ve cepanesini t 
'mümkiinolam1yacakbr.„ 
yordu. 

Menelike relince: 
bir yava§lakla ilerliyor 'I 

- Ark,a1 Val: 
·~ _, 

BUGÜ~ ~ 
U l usla r SosyeteS1 

söz italvan1odtf 
Belgrad, - ~ Paristd 

diriliyor: Bugün Ulusl~ 
yetesinde ltalya delef J 
olacakhr. ltalya delef ,~ 
kümetine kar11 yap1ldl i' 
tenen ikbsadi icraata 
edecegi gibi 1talyan•b0 
el~isi ile Bay Lava P 
~eklifine de cevap vere;_ 
Italya delegesi ltaly•~ 
be~istamn hamisi s1fa 
misi s1fatile hari~te 
hükumetini de tem.sil e 
te asrar edecegi 
nuyor. 

Fo~a , 
Belediy~ 

F o~a Belediyesio•0
1 b

. • 
lerde hummah 1r f 
göze ~arpmaktad1r· 
mfihim bir varidatJ01 ,
eden Fo~a suyun~O 1 
polaran1 fcnni ~ar btl 
yapbran ve 1eh~l1 t;O~ 
s1hhi i11leri üzenade ff 
htan F o~an1n faal ·41' 
retli ~arbay1 Bay ~.,. 1 ispanyol Danzözü 1 

~ BOGA GÜRE~LERI, ~. 

Me§rubat ucuzdur muaz
:zam varyete herakfam nu
malar göstermektedir. Pek 
yakmda lstanbuldan kuvvetli 
V€. ycni bir varyete geleeek
tir tedansan ve numarala
r1m1:z görülmej'e f&yestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliaiz. 

may1nca kazan~ olmayacait ve daha da gönderiyoruz. aliyeti her tilrlil tt 

I ISPANYOL DANSLARI ~ 
~ flATLAR ~ 
II Büyüklere 25, Kü~üklere 15 kuru~tur ·1 
~~~'~ 

1 tabii i41i. Eger vas1talar10 kifayetsizli-
1 Ortada r•~mis bir ömek ginden yahut basiretsizlikten 

elan ln1iliz hareketinin nasal baza f eliketler geliyorsa bu 
yap1ld1gmdan ltalyanlar ders bizim kabahabm1z degildir. 
al111ad1klar1 gi'bi ellerindeki Memleke · 'birincikänuB 7 

1ayaad1r. ~ 
Belediye bat ~ 

muvaffakayetini 1' 
kendisine daha b . 
r1,Iar eitle et111esiJll 



Senenin bas mahsulü 
HUS U S I Si f a Babk Yai1 

Geldi 
Lezzet1iüf1 kuvvetlidir. I§tihay1 artmr 

ECZACI BA!?I 

SÜLEYMAN FERIT '- -.,. „ 0 S T lt H Z A R A T we 1 T R 1 Y A T F A B R 1 K A S 1 

' ~ -~~---~~--~~~ .......... 

Ahenk 
\ Genc;:ve kudretli san 'atkär 

lar1m1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafmdan icat edilen bu 
yeni muzik aleti mevcut \:al 
gilann en ahenklisi ve en 

~ok duygu ve ihtizaz yarata 
mdir. 

Eo tath ve en ~ok kalbe 
dokunan seslerin aga~tan ya 
p1lan musiki aletlerinden i;1k 

bg1m gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan 
ran gen~ sanatkär (Abenk) i görünü~ü 
aga~tan rapm1~ olmakla beraber vücude ge\-irdigi yenilikler 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok müe ::sir 
madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

izmirde de taammüm etmege ba§hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler , bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

(~emsi Hakikat) m U ) k S • • d 
Konak kar§ISmdaki cuz u erg1s1n e 
göre bilirler .. 

~ei, kar1~1k, gida kudreti az yag almamak i~in • 
c:. f lmalithanesi Eski,ehirdedir 

I · yi a Babkyagi Adres: Eski~ehir Aht>nk i;1karan Süleyman Suad 
Sti. ve etiketlisini ~IF A eczanesinden ahn1z. Hususi 11••·•1u1""'"''"''ll''"''ll''''''fl""""1'"''"""''• ;~"„, ,,,„,,11•··~1111• "•1111• "•1l8'''"•1111•·•1111"' ' nt1 '" ' 'll' '"'11-~11• 0•111~"''ll'" ''"'''"'QJ1 •0•1111•"•1111'!!!ll 

1:.ri11~11n~1·:.r111i!.111:.;1!l1'!.1111~11ia:.":u''<> 11!'11!o!:i111~111~1 1h!.'i11:.r111 ri!:111h!.'i:1:.:;111~1:;ut:.r111~111:.r~1~1111~111~11 
surette getirilmi~tir ba~ka hir yerde sahlmaz F"+~ ?"+~ 

-...._ Merkez_: __ ~_f_a_E_c_z_a_n_e_s_i __ !~ Saglam midesi olm1yanm t:i 

Güzel Hisar 
Mefrupt magazas1 
ME~MET KAVUKf;U 

l J;unir Y olbeeesteni No 1 9 
"."-aia, keten, file perdelerin enva11 perdelik file, tül 
~,k, ve karyola tiilleri, krem ye§il, estor ve has1r per-
~ r, perdelik ve kanepeJik kadife kreton, more ve fan
~ k•aaa~lar. P~rtle sa1aklan ve baglan, masa örtüleri ve 
l talu.Jan, Jraryela irtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
~ "\,"' kanape, sef:ra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
~~izler vargel 'Yistor aiallar1, yolluklar ve paspaslar1n 
-._'-a lif boylar1. $mil••I sandalye ltezJeri, kanepeeilige aid 
'-ta. •e ve mefra,na müteallik •~ya Feltabet kabul etmez 
~~1zda sablmaktad1r. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Pier ara~hg1n1z ~ik, tcmiz, lüks 

cv ~yas1n1 buratia bula~ilirsiniz. 

1'4ir def a ziva ret 
J 

I ~!~ Hayat1 <;ürük bir ten1eJ üstündedir. [!] 
' tt'IJ Saglam mide iyi ve t emiz yemek ile elde edilebilir. l~~ 
~+1 Bunuda: [+J 

l ~ • ti Kemeralhnda Ala§ehir J:l 
l•J Lokantas1nda !!1 
&~ Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri ft] 
f+] ~ok ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvuf- [+] 
~I fakiyetini de kazanm1~br. [+] 
{tj Adres: Barut Ham Sokagl Kö~esinde r.~: 
~ ~ 
~ ~ 
~.<sp11•q1111"•q111"1 ~~""'· j''"''~1111•• 11u1u • 11u111• 1op'!!ll"'"'· lll::'llU'"''!O'''"''""'q11111••1111"''q1,1•••11111!::!11111•••11111"'t1P'' ''llU•••111p•••11u1•••14fti 
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MESERRET ·oTELi 
izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar11s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame· 

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1§ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek te~rif 
edecek olan saym mü,terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu§tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklarim1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

OteHmizde bir gece konuklamak her hakikati ögretecek· 
tir. Ak§amlar1 temiz hava almak i~in tara~alarim1z mü§te
rilerimize a~1ktir. 

Aflama sulanm1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilat vardir. ______________ ....,. ____________________ iiiiiiiiiii~ ...... === .... -----

Y organcdarda 23 No. ~1akine in1alä.thanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka'-,et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve. saglam olarak yap1hr 

.Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saila• 

ve kolaybkh olarak ehven fiatla yap1br i§ler mutlak 1ü•Ü 
gününe teslim edili~ deniz i~leri vapur ve meter ta•irah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde ediEr. 
======= ;=:=•-===~~......_,.,, ..-..:=-- ~ #L! 0 C Sl C C:l LL":' 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yapilan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 

edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 

kadife kabartma karyola 

tak1mlan ve sun 'i ~i~ekler de 
yap!lmaktadir. 

Adres ~ Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 
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T 
Kemeralti 

ediniz 

~ekeciler 

No. 26 

~ DOKTOR ~ 
1 - 10 

Hükumet 
Kar§1s1ntla 

~ A. Kemal Tonay a y·· 
~ Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n >+ . uks~I Kabaday1 Billur 
i( hastahklar mütehass1~1 tt l§te bütün lzmir ve mülhakabnm seve seve i~ip doya-

~ Basmah e istasyonu kar§ISmdaki Dibek sokak ba~m- » madigi rakilar bunlardir.\ 
· ' « da 30 sa~71 ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ ~S'J~:lc.1c~*~jc_-"'btbbbbfc:lc:lc:lc:lfdt'~:lc:lc~ 

1 z M 1 R - . • , +c ak§am saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. >+ ~ Elh am r Tel. ~ 
~- ~ « Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )+ a 2573 )+ 
~~~~~~~~.-&~~~~~~~~~~ ~ tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ „ 
~ 'f AY"'iTARE S • Telefon ~ f( lara yap1lmasma cevaz görülen Paomotoraks muayene- >+ idaresinde Milli Kütüphane sinemasi )+ 
i!l J: IDem&SI 3151 ~ ~ sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )f> GARY COOPER _ CAROL LOMBARD ve be§ >f. 

1 B U G Ü N ~ .t.1'V''V''V''V''V"V'2('V"'V''V'YY:~'V''V'V'Y'V''V"V''V"V''V"Y'V')t ya~mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE „~ 
liENRY BATAILLE'1n czaheser romamndan iktibas ~ 'n'T""'T""'P''T""'T""'T" • 'T"V"'T""'T""'T".: ...,,....,...,.,..;r~-r_.........,,....-r.~Jt t f d 1 · b 1 

"' ~"' ~ ''"'" a11 '"'" ,1n1i ,11n, ,,llh 11lh1 ''"" ,11h„ """ ''"" 1tllh ,lflh 11flh. ,r111, ,,111, ,in11 1tllh 111111 ''"" ,,111„fllt. 111!1. ,lßh.~ ara tn an emsa s1z ir surelte yarab an 
edilen senenin en büyük filmi ~ ~IL11111..illlll~~l111111ll1J11Ullllllllllllillllllllllllllllllltl1.11111ltllllllli~lil111111ll.~11 1111111111111111111l111111111111111illllllJ:l111111llu11U1 i1111111l111111l11.1111J1A!!J H E R Q E y s E N 
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~ ~ ~ GORMEYENLER GORSUN ! . . ~ l} 1r 

~~ f S K A N D A L ~ J GÖRENLER SÖYLESIN ! · = Frans1zca sözlü Paramunt filmi ~ 

1 ~ ..§ Bugün 3 Birincite~rin Per§embeden itibaren E.. I'PEK FI.LM f d 1· l k f 'I k'I „ 
G · H · R 11 ' ~ ~ ( ) • ~ tara m an ses 1 o ara 1 me ~e 1 en u. 

aly Marlay de enr1 e an In ~ .r., T A N S1nemas1nda ~ BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI w: 
~ letnsil ettikleri bu filmi ,kad1~ erk~~' genc ihtiyar ~ 3 S PARA1'1UNT JURNAL'da 
fj . . herkes ~~~-lak3. ~~r~el'.d"ler ~ J K E D I K E M A N : "Habefistan ve Uluslar Kurumu bavadisleri ve 

~ Dt Ilaveten cok güJun~lu MIKI MAVEZ" ~ ~ YANET MAKDONALD - RAMON NOVARRO D so~ünya h,:~~r~ri 
s '3_KA T : FiyatJar tenzil edilmi~tir. 30 - 40 - 50 kuru~ ~ ~ D SEANS SAA TLARl 
• ~ @ ~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

-( SEANS SAATLARI )- ~ G Sol Arkada1lar1 • Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
lier gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 41 LOREL HARDI lt Pazar: 13 te ba§lar. 

~ 1 C~artesi 13 - 15 -- 17 seauslarmda TALEBEYE ~ Cl tekmil izmir senemacihk rekorunu kmyer II; Ak§amlan (sinemadan sonra her tarafa otobüs ve ~ 
enzditb bilet verilir. ~ fl II tramvay vard1r. · it 

Pazar 11,39 - 13 te ilive seanslar vard1r. m. !I = - s E AN s LA R )- ~ -i NA TA ~ A R u s tC 
s· fu ~ Cumartesi -JPazar: 11 - 14 - 17,20 ji . y A ~ K 1 m 
lbeaaadan sonra her semte otobüs, ~ ~ Pazartesi - Per§embe - Cuma: 14 - 17 - 20 ~ Ahce F1elde - Andre Burgere - Jean Toulout 

Kar,1yakaya vapur va~ ~ Sah: 17 - 20 • -i GELECEK HAFTA 

--~. ~ • • •• • 1'!i'11!P t1" _, • ..,.nif.IJIPl'1i'11!111"'1"11191~1f!llDP1f1Piff1•1~ . DJ:y;:y;:y;:y;'f::y;:y;:w;:w:~~:n:~:y;;w:;w:;w:;w:;n:S j 



Türkiye istatistik i§leri 
1935 nüfus say1m1 

ve 
Ne yaz1k ,Sen F1kra 
zaman1 deiil 

(Anadolu)noJI 
~air muharriri d6rt "". 

raga dört kafiye uydur~ 
tan sonra me1lekdatl• ~ 
~atmak i~in keadiatle 

~~~~~~--0000~~~~~~---

- Ba~taraf1 1 inci yüzde -
•yirt cderk.en de, istatiatik 
ilgisiylc kar11la11r11:. 

Halbuki orta ~aglar ulu
sal fUurdan mahrum, feodal 
te1ekküUerlc doludur. Mod
ren ~aglardan itibarea dag1-
n1k feodal te1ekkiillcrin ye
rine ge~en kuvvetli devlet
lerin s1n1rlar1 i~inde ulusal 
varhk varhk ve ulusal eke
nomik 1uurlar1 canlanm1~, 
bu yeni cemiyetlerin idare
sinde istatiatikler bir ya1a
y1§ zarureti teklinde meyda
na ~1k11tar. 

0 zamandan beri durma
dan tekämül etmi~ olanlarm 
da en lüzum)u bir tcknik 
hailni alm11tir. 

ltte bütün ileri cemiyctle
Tia yürftdükleri bu teklmül 
•e inkitaf yolunda, nüfus 
1ay1mlan dai•a bat• tutmak
tad1r. 

Bugbnkü aosyetenin her 
alanmda, durmadan degisen 
bütfin soysal münab.elcri kav 
rayacak merkezi bir istatis
tik 1i1temini, Türkiyeye mo
dern istatistik zihniy~ti ile 
beraber, eumhurluk getir
mi,tir. 

Her zaman ve herhangi 
moden bir devlette olduiu 
aibi Türkiyede ulusal mllda
faada bilimle hareket ede
bilmek; idart te1kilitta lfi
zumlu Te faydab ad1mlar ata 
bil•ek, Bay1nd1rhk, Kültftr, 
1oy1al yard1m i1lerini rasyo: 
nel Ye tutum)u bir 1ekilde 
batarubilmek i~in, yurtdaki 
nllfu1 mikdarm1 toplo 'YC da 
j'ln1n1k olduiu yerleri, tar1m 
topraklar1m ülkenia tabii 
.zen~inliklerini, endüstri ku· 
namlar101 ili. Tam ve doiru 
-olarak bilmek, ve bütün de
iitiklikleri yak1ndan takib 
edebilmek gerektir. 

Fakat ~enel harptan sonra 
devlet~iiik Te ckonomi diri
jimin bir ~ok ülkelerde git 
~ide yerleten bir cereyaa 
laaline ge~meai, bu lilkelerde 
i1tati1tiklere pzel bir önem 
Terilmcsine icap ettirmittir. 

Türkiye cumhuriycti de 
devlet~idir. Baymdirl1k, 1oy-
1al yard1m i~lermde, devlet 
faaliyeti temel olarak kabul 
edilmiftir. Tar1m i§!erini mo
dern bir teknik ile orta ~ag 
tekillerinden kurtar1lmas1, 
bfiyük esdüstrinin, transport 
vas1talarmm süel ve ekonom
sal bak1mdan gere.a.Ji bir ~e
kilde kuru)mas1 ve ilerlemesi 
d11 tecimde ve büyük endüst
ride plänh ve ulusal bir si-
yasa güdülmesi, ekonomi di
rijimin -dizginleri devlet elin
de bulunan bir ekonomi reji
minin- kabuJ edildigini söy
lerken habrlanacak be1hce 
noktalard1r. 

l1te bilhassa böy)e bir eko
mi politikas1m ba1arabilmek 
i~in, yrdun bütün soysal var 
J1gm1 eo ince noktaJnrma 
kadar kavrayak ve yakmdan 
tapib edebilecek bir istatis
t!k c1haz1na ihtiyac vard1r. 

lstatistiksiz ekonomi dirije 
politikas1 güdülemiyeceii ko 
layhkla anlai1hr bir hakikat
br. Kuruculuk ~aginda bu
hman yeni ve devletci re jim
lerde tlemek olur ki ulusun 
•ihim10, emniyetiain, refa
)u.1a koruamas1, deyfeti1a 
9ol,.J ya1ay111 kuvvetli bir 

bir projöktür altmda göre
bilmesine baghd1r. Bu pro
jektör 111g1 istatistiklerdir. 

Bu itibarla cumurluk, ista
tistik i§lerine özel bir önem 
vermi!j, ve ilk i~ olmak üze
re, Ba§hakanhga bagh bir 
istatisti'i genel direktörlügü 
kurmu§tur. Ars1ulusal bir 

Memel §ehri müstekil kal1yor. Yap1lan pile
pist neticesi §Udur: 

Memel 10 (A.A) - Se~mek kat'i sonu~lar1 §Unlard1r: Birlik Jistesi 1,552,000, Litvanya 
partilerile 365 bin, Oysavlarm parti itiharile durumu a§ag1 yukar1 eskisi gili elacakbr. 
Bununla beraber Litvanya partilerinin bir yer daha fazla almalari ihtimali vardir. 

hak bu)uyer, dJjl 
Herkese kar11 takll • 

soguk ve gönül kir1c1 ~,}Jlll 
larla herkesi kendinden :;i 
gutan ve hi~ ,uphe ~o il• 
bu tav1r ve saldmc1h'1 bir 
ileride Anadoluya da e• 
antipati pay1 ay1rtmai• • 

E. Antreposun Londradan ald1g1 haberler 
Atina (Elefteros Antrobos) gazetesi vaz1yor: -Habe~liler Aduay1 al-degeri olan yabanc1 bir mü

tehass1s renel direktör ola- dilar ve italyanlann heosini k1lu;~an ~ec;irdiler: . 
Ecnebi gazete aytarlann1n vektiklen telgraflara gö.•e Italyanlar 

beb olabilecek yükse~~ 
atan muharrire Aoa p 
440n ya~mdaki ~ocukla,.. 
dizebilecekleri bu acib ' 
lerle (Anadolu) nun agu • 

rak getirilmi§ ve bu suretle 
yapilacak i~lerin temel 
organizasyonu kurulmu§tur. 
25 - 2 - 927 tarihli istatistik 
kanu ile temeller tesbit edil-

1896 harbinde ugrad1klan gibi müdhi~ bir hazimete düc;ar olnu1~lard1r. 
Üc; noktadan italvan Eritresine giren Habe~Iiler ~iddeli bir nu1hare

den sonra Adikaliyi zehtetn1i~lardir. 

hhg1na yak1§m1yacak büc'::t 
lerden vazge~„ deyemel rtcf 

mi§, sonra 3 - 2 - 932 tarihli 
bir kanunla da istatistik di
rektörlügüne verimli bir $e-

Ayni gazetenin verdigi mütemmim haberlere gör~ Habe§ topraklannda buhman b~tün 
italyanlar1 ku§atmak tehlikesini göstermektedirle ~ . l~alya~ somaline dogrua ricat eden ltal
yanlar §imal tarafinda Habet topraklarmdan ~ek1lm1~lerd1r. 

Haber &rdular1 halyanlann karargihlar1nm bulundugu Asmara ~ehrine saldirmakta dcvam 

Biz Anadoludan bu me 
hareketi bekliyenlerdenis·; 

Yar1n 
~ilde ~al1snbilmesi i~in gc
rekh olan salahiyetler veril
mi~tir. 

~iyorlar. . , . „. · . „ • 
Lonclra - Mussolini Uluslar cem1yene verd1g1 notada ltalya lleyhmde zecn tedbir me-

Siyah l ... imbergin 101111
" 

caralann1 her halde 

Y eni istatistik direktörlügf:a 
1926 da Türkiyede Hk defa 

selesinde 1srar edilirse hemen ltalyanlar uluslar sosyetcsinden ~ekilecegi bildirmi§tir. Oiger 
bir habere itaJya, ingiltere ve Fransa ile ayr1ca müiakereye giri§ebileccgini bildirmi§tir. 

~ ~ ~ rel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : J ~ 
okuy1inuz. 
~ ~ ~ 

olmak üzere ilmi esaslt?ra 
dayanan bir say1m ile endüst· 

riyel ve tarimsal iki tarir ya
p1m1,hr. Ne~redilen mutelif 
istatistiklerden ba§ka modrn 
teknik ve bilginin bütün icap
larile ve büyük bir titizlik 
ile ~ah~an yeni istatistik bü
rosunun ba~ard1g1 en önemli 
i1ler arasJnda, muhtelif deire· 
lerin istatistiklerini isläh et-

T. Rü~tü .Aras Yunanistanda _ 
__.:J-

~-- ~--™ ....... , ....... ~ .... „ .... „~--- • 

Gazet:ecilere ~1karilan ha.berle Rejim Degi§ti, Kralbk Y elll" 
den Kuruldu 1 •• 

mek vc her gün bir par~a 
daha, bir merkezden ve bir 

sistemle istatislik amacana 
yakla,mak i~in ablan ad1m
Ian zikretmek gerektir. Bü
tün bu ~ahmalar arasmda 
pek bakh olarak nüfus ista
tistiklerine özel bir mevki 
verilmektedir 

Nüfus bir memlekette ya-
1ayan insanlarm bütünüdür. 
Cemiy<&tteki ekonmsal, soy
sal, kü(türel„. Bütün faa)i
yetlerin bütün soysal müna
aebetlerin hareket noktas1 

ri yalanlamaga salahiyet verdi 
Beigrat, 10 (A.A) - Avala Ajans1 bildiriyor : 
Türkiye D1, 1~leri Bakan1 Bay T evfik Rü§tÜ ArM Cenev

reye gitmek üzere dün ak§am Belgrattan ge~mi§ ve durc>k„ 
ta Ba1bakan ve 01~ l~leri Bakam Bay Stoyadinovi~ ile D1~ 
f~lcri Bakauhg1 yüksek i1yarlar1 ve Türkiye, Yunanistan, 
Romanya ve ArnaYutluk cl~ilcri tarafmdan selämlaumt§br. 

Türkiye 01§ f§leri Bakani durak s1lon.mda Yugosla~ya 
Batbakan ve 011 1§leri Bakan1 ile bir müddet gol'Ü§tükten 
sonra yoluna deTam etmit ve Stoyadinovi~ Zehmna kadar 
kendisine refakat ctmittir~ 

Tiirkiye 011 1,Ieri Bakam Ttirkiyenln süel, üsnon· l bu:ir
hklar yaphi1 hakk1ndaki bütün 1ayialar1 kati surette yalan
lamak i~in gazetecilere salähiyet vermi,tir. 

E S E E E ~ 

lngiliz gazeteleri 
• „ 

mevzuu as1I malzemesi - ma- J ta)ya k „ " t db• } • 
teryeli - insan sayi ae insan ya &rfl „ecr1 e Ir erl 
lar degiJ midir'? Sosyetenin kabuJ etmiyen)ere saJd1r1yor 
bütün ya§ay1~1m bu bak1m-
dan nüfus ile ve nüfus i~in Londra 10 (A.A) - Avus- deki iki müttefik buldu.„ 

f 
turya ve Macar delekelerinin Viyana Romamn cmellerine 

ormülüe i~ine s1k1§11rmaz- 1 talyan aleyhine almacak itaat ediyor ve diyor ki: 
m1y1z? Nüfus, bütün soysa) · b' ] k ~ecn tet 1r ere i!Jtira etmi- Eg-er uluslar sosyetesinin 
meclislerin anahtan ve ha- kl 
reket noktas1m tec:kil cder. y_ece eri h~~~-md~ki diyevle-1 bütün üyeleri bugünkü Viyan 

"' r1 burada buyuk b1r heyecan hükumetinin Romanin en 
Fakat bu hususta yalmz d uyan 1rm1§br. f k b' · · b'] b nüfusun miktarim bilmek kaA _ N' K 'k 1 b h b . u a 1r l§aretme 1 e oyun iyuz rom 1 u a er1 -

fi degildir. cu bac:I k lt d . egmek mecburiyetinde oldu-
"' "' 1 a m a ver1yor: 

Ahmet Ali Özeken "italya uluslar sosyetesi i~in gunu bilmeseydiler, Avustur-
f.: r,tim :~ ~ "•""; r-•1 r:+~ 11.;~ ya delegelesinin diyevi haki-

~ ~~ ~A ~~ ~~ 

Habe~ ·l·mpratoru ki ;!~:;§~;~~k ::r:~:~:·r~~i~ · 
y caristan delegesinin durumu 

nefretle kar§1lanm1§hr. <;ün
kü bu memleket dogrudan 

dogruya italyaya kom~u de
iildir. Fapat §Uras1da mu-

~------~------~~---- ------------- ----~-

Gönülü yaz1lmak istiyenlere 
te§ekkür ediyor ve buna lü
zum olmad1g1n1 bildiriyor 
L-~~dr~ 1? <!':A) - Habe1istan el~iligi gazetelerle ne§

retbg1 b1r b1ldmkte Habe§ imparatorunun ordularmda hiz
met etmek istiyen bir~ok gönülülürin istidalarmdan dolay1 
te§ekkür etmektedir. Bu müracaatlar para, mühimmat ve 
siläh yoklugundan dolay1 kabu) edilmemi§tlr. 

r--20ii;~;;;;„:·p-:-;-~1 
~ genel nüfus say1m1nda • • • ~ i . Say1mm ~abuk bitm~s~ i~in, say1m memurlarmm aual- i j 
:~ l~nn~ he~en cevab verm1z. Mumurlari söze tutmak, ken- i 
~ d1Jerme y1yecek ve i~ccek ikram etmek yasaktar. ~ 
! B A,~ V E K A L E T 1 
~ istatistik Umum Müdürlfip 1 
Et:Skt::a~a.:t:s~„„„.„„ .... ~~~~..,.~ 

hakkakhr ki Macaristanm 
durumu biraz da ltalyanm 

arzusuna baghd1r ve k1smen 
de yap1lan propagandalara 
atfolunabilir. 

Deyli Herald gazetesi de 
"Mussolininin tedbirleri„diye 
tavsif ettigi i!rin Avusturya 

ve Macaristan aleyhine 1id
detle hücum etmekte ve 1un 
lari yazmaktadtr: 

Avusturya hükumeti t m 
surette ltalyanm tesiri altm-

dad1r. Avusturya delegesinin 
sözleri efendisinin sözlerinin 
aksinden ba~ka bir!Jey degil 
dir. 

Atina 10 (A.A) - Bugün toplanan olusal knr•I ittif~ 
a,ag1daki karar verilmt§tir: 

1 - Yunanistana cumuriyet lll'a edil•i1tir. 
2 - 1911 de tesis olunan Kralhk yeniden kürul•~' 
3 - Son Te§rinin ü~ünde geneloy yap1lacakt1r. 
4 - General Kondilis l(ral na~bi Te Ba1vekil ta,ia •1t/I 

mu tur~ 

,~ 
i.d 

Ba§ta Taymis 
Gazetesi 

-Ba,tarafi hirincide
ise hemen hemen hi~ yoktur. 
Eritredeki ita)f an have fissil 
cenupta 2250 metro yüksek 
bir yerdedir. $imal ordusu: 
nun hava kuvvetleri hep bu
radan u~maktad1r. Lurasm1 
gezen Rpyter muhabiri di
yor ki: 

italyan hava filolan her 
gün Habe§ hatlar1 üzerinde 
ke~if hareketlerinde bulun· 
duktan sonra u~ak meyda· 
nmda yere linmeden e•~·el 
umumt margähm üzerinde 
dolasmakta ve nporlarm1 
kü~ücük para~ütlerle umumi 
atmaktadirlar. 

8 [t] • • 

Bir i{en~ ltd 
katil oldu 

Konya (Özel) -- Y•i~ 
kamununun Ömrab k6y~ 
bir cinayet itlen•iitir~ 118' 
tafa ismjnde bir 1ea.Clb ~f 
k1zlarmdan birile ai.MlliWI• 
lanmas1, diier clelikaah , 
aras1n1 a~m11tar. H61eyi• _.. 
minde bir arkadat• bta P""'J 
den Mustafa ile kaTkay• t* 
tu~muf, ni~anbs1nm da1~ 
yedigini 16ren k1z l:tir k~ 
ile Hüseyini mühtelif yet! 
clen yaralam1,hr. Hüs•1 ... 
kanlar 1 i~inde yere yuvar~ 
mt§, bag1rsaklar1 dif8rw 
f1rlayarak ölmütür. KatilL~ 
yakalanarak tabkikata .,.,. 
lam11hr. 

~., l"t'll ~I ~II ~ .... 
!:: • II~ i.1d ki:1d bi.dd ~ t 

En mühim radyo haber~erJ 
- ••OO•• ~ 

Aksuma kar§I ltalyanlarm yaptiklar1 hücumlar ltaLY wf 
ordusuna ~ok bahahya oturmut ve kanlar i~indc boj'Uldl 
tur. Bu civarda bin ki§ilik bir 1talyan ordusu müdhit bir ~· 
zimete ugnyarak firara mccbur edildi. 

§ italyan kumandanlarmdan baz1Jarm1 vazHeden el ~ekti' 
rilmi$tir. 

§ Habe§ k1talar1 bir italyan taburunu kamilen k1h~tt' 
geirirmi§tir. 

§ italyan tebligJeri Aksontn henüz ele ge~medigini tl~; 
be§lcrin bulunduklar1 mevkilerden ahlmad1klarin1 iti~ 
etmektedirler. 

bit" § Raskasamn Tigreye girerek Rasseyum ordusu ile 
le§mesine askeri münekkidlet büyük bir ehemmiyet „er' 
mektedirler. 

§ Adua ve Adigradm tekrar Habe§ler eline ge~flJe/.; 
1ddia olumaktad1r. 

fi Alman gazetelerinin (Versay muahedesi) dciitlllelidi' 
mealindeki yaz1Ian Frans1z ve lngiliz gazeteleri taraflocll' 
tenkid ve hücuma ugram1~br. 
. § Askeri talim ve terbiye i~in Habe1istana celb•~~ 
lsve~ zabitleri Habe§ ordularmda bilfiil ~ah1mag1 kabol ,t
mi§lerdir. 

§ italyan radyo ne1riyah, dütman propagandac1Ja,..., 
Mussolini ve Fa1izm aleyhinde yapbklar1 netriyat v• t•rli' 
battan hir netice ~1km1yacag1a1 ve bütün italyaa1a •• ~f 
itimad1 oldugunu bildirmektedir. 


