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kısa ve Açık 
----11111 aımı lll1ır aıımı 

Son • 
vazıyet 

Son derece nazik 
safliadadır 

bir 

Arnavutluğun böyle, bir darbede kurban gitmesi, hazır
l~nmakta şimôiye kadar gecikmiş olan büyük devJetlerin 
t•r hatası ve bir~~şmekte el'an naz eden, tereddüt gösteren 
azı küçü t hükümetlerin gaflet ve boş hülyaları yüzünden 

01ınuştur .. Hatalarını biraz geç :olmakla beraber, sonundaf 
~1ılamak ve iti ·af etmek mecburiyetinde kalan büyük dev-· 
;uer kendi yurdlarının müdafaalarını t emin ettikten sonra 
olonyayı korumak için gösterdikleri ilk mukavemet t ve 

llletanet hamlesi ile 11 Almanyaya artık yeter, bulunduğun 
)erde kımıldama,, diy .!bilmişlerdir. 

Almanya, bu şedit ihtuı dinliyecek midir? Bu da ayrı bir 
~~esele olmakla beraber, fazla kan dökm eden fazla feda-
a.rlılClar göze almadan kolay fütuhat p .... şinden koşan Roma 

·Berlın mihverini o çetin ve çelik cepheden şimdilik vazge
rerek Arnavutluk gibi zayıf ve cılız bir memlekete müsal:.. 
a etmeğe mecbur kılmıştır . 
. Ro.na - Berfin mihveri Polonya lokmasını, diğer lokmalar 

~ıbi kolay kolay yutamıyacağını daha doğrusu bu işi terle
ltleden, bir tehlikeye uğramadan kıvıramıyacağını anladıktan 
~;?ra, ötedenberi ltalyanın dostluğu, Italyanın himayesi ile 
~ tıhar eden ve çok mes'elelerde Romaya dayandığım or
dYa atan kral logonun memleketinin başına gelenler 
ş!•iinülürse anlaşmak ve birleşmek yolunu tutmıyarak: 

lltın bunun pa •hık vaadlarına, yaldızlı hahları na kulak 
\sanların akıbetinin ne olacağım da kestirmek halli zor bir 
~tıarnma sayılamaz. 
~il Son vaziyetin nezaket ve vahametini takdir edenler, boş 
~ lyalara kapılmak sevdasından vaz geçerek şundan bun-
~n medcd umac,aklarına kendi memleketlerini as lanlar 

irbi kendileri müdafaa ctmeğe karar vermiş komşuları 
ile elbirliği yapmaktan başka kurtuluş yolu kalmadığını 
k;ık anlamış olacaklardır. Arnavutların başına gelen f ..:!a
il~ lten ders almıy.anların yapacakları birşey kalmıştır ki 0 da 

Zaman sonra başlarını taşlara çarpmaktır. 

"~.. SIRRI SANLI 
....... .............. ,,, ............ ...... •••••••••••• ••••C••••·••••••••••••••• .. 

Askere 
davet 

lırnir Ask!!rljk Şubeşin4en: 
~ İtınir şubesinde mukayyit 
d~ı-~li erlerden 3)6 (qahil) 
~ RUmundan 1334 ( aahil ) 
~()ğ~rnuna kadar henüz hiz
· 'tı filiyesini yapmamış ve 

lran transit yolu biran=. 
.. evel bitirilecek & 
Oğrendiğim ize ~göre Nafıa 

Vekaleti f ran transit yolu~ 
b.i!._ .... ~n evel ikma( etmiyer9 

l:!!ir vermiştir. B~~ içini 
de Vekalet her sene bu yola , 
sarfetmekte · olduğu paraya ... 
ilaveten 1939 mali büdçesineJ 
iki yjz bin liraya yakın yeni 
ve m~nzam tahsisat ~ k~· 
muştur. 

Amme hukukunda mU--'
~diye kadar sevk edilme ruru zaman 
\1ş olan piyade sınıfına Temyiz mahkemesi um~mi 
l'nsup erlerin hemen şu- h · T k- - -~-:'}> eyetı, ür ceza kanunun-
~4 e müracaatları ilan olu- da dava ikamesi i-çin mevzu 
~I'. 
~~ altı aylık müddetin amme ~l -r• «Za::t;:;&mm _ _ 
b ~isan Milli Hakimiyetin hukuku mü7ıİru ~~amanı ol~ 
~tla.ngıcıdır. Bunun için Ço- meıyıp davanın aÇıl~içT~ 
~d· Bayramı olarak tesit mehil olduğuna karar ver-;. 

1ltnektedir. miştir. 
'-- ==== 
lStER GUL İSTER AGLA 

• 

esi 
SESiDİR 

Cumhuriyet, Türk milletinin en büyük zaruretler olma~ 
dıkça liiç bir neferinin kanını akıtmak istemez 

AR AVUTLUK!I BALKAN ANTAMYINA 
DAHiL OLMADICil iÇiN MALUM 

VAZiYETE DUŞMUŞTUR 

Dünya sıyasetinin anahtarı 
Balkanlard dır 

İtalyanın İngiltereye nedir ? verdiği teminat 
Ji ; ır olmuştu r. l leceği gibi ist~diği anda 

. ' 

Milli birliğine bütün dünyanın gıpta ettiği T ürklerin 
Milli ve Kahraman Şefi 

TUr k matbuatının Türkün askerlik kıymetini 
Bugünkü baf yazıları tak'dir etmekte bulundu~ L.-

Ankara, 10 (Radyo) - nu yazdıktan sonra "Cum-
Ankara ve İstanbul matbu- huriyet, Türk milletinin en 
atının bugünkü-başyazıl.U.ı: yüksek zaruretler olmadıkça 
nın hülasaları : hiçbir neferinin kanını akıt-

Ulusta Fa1ih R f'cı Atay mak istemez. En küçük bir 
diyo; ki:- Cu::· !:-ı-·yc~ idare- ferdin hayatını büyük bir 
sini-;-bir h:z:net o C-ğıoldu· kıskançlıkla korur.,, 
ğU° baş - I u~d::n dan her Cumhuriyette Yunus Na-

di: Yazısını Arnavudluk iş
galine hasrederek diyor ki: 

M. Zekeriya Sertel Ta~ - istediği şekilde !ıarel<et ser-
daki makalesi ,ae İtalya Ar- bestisini haiz bnlunacakbr. 
navudluğu işğal ettikten so ;ı - ltalya lnngHüere tinfit-
ra sıranın Yananistanda gö- nat verdi, 
ründüğünti ve ilk işi Yuna- Ankara, 10 ( Radyo ) -
nistanı Ber]in - Roma mih- Londra 'dan h:ıl>er veriliyor : 
verine sokmağa çalışmak "Arnavutlıtkta\ri son llldiı. 
olacağı ve Yunanistanı, bu- selerden do~ayı basıl olaw 
günkü vaziyeti pek müşkül endişeler Londra'da deriil 
°7Jduğunu tebar\iz ettirdik - akisler yapmıştır. 
ten sonra İng iltcrenin Bu saban Lord Hatif&trı 
siyasetini değiştirmesi lüıum- Londradaki lta'iyan sefiriüi' 
I7i bulu"nduğ·unu yaz .• aktadır. üç defa ı~abul ederek keıf.: 

Yeni Sabahla . Hüseyfo disiyle uzun müddet görüş-
Calı.t Yalçin diyo7 ki:- - müştür ltalyan sefiri ltalya-

Alman gazetd eri lta lyayı nın sol hareketi Arnavut-
son hareketinden dolayı t eb- luğa i r.hisar ettiğini temin 
rik ederlerken bütün Avı u- etmes· üzerine Lord Halifaks 
p:ıyı tchdid .etmekten geri bu sözleri senet ittihaz etti-
kalmamakta ve bu vaziyetin ği ~j bildirmiştir. 
ahşap bir mahallede yangın A s-navutluk ı,ıatl 
çıkmasım, benzediğini yaz- V l) gazetelerlnilz •• 
dı ktan sonra yazısına şu Yeni Sabah •- Hüseyin 
cümle ile nihayet veriyor: Cahit Yeni Sabahta yazdıjı 

"Dünya siyasetinin anah- makalede Arnavutluk işgali-
tarı Ba!kanlardadır. Fakat nin Umumi harbi çıkaran 
Balkanlar tehlikededir, ona Saraybosna faciasına benıe-
-~e davranmak lazımdır.,, diğini ve Balkanlara şamil 
Polonya hUkOmetl se- olmaması için Balkanlılara 
ferberllk yaparsa.vasf ve bilhassa Bulgarlara birlik 

salahiyeti haiz teveccüh etmektedir. 
bulunacaktır ikdam - Italyanın uzak 

_
1 

Ankara, 10 ( Radyo ) _ ; ye ı .erden Arnavutluğa gel-
Varşova'dan h~ ber veriliy~r: diğini ve Bal!'an bükômetle-

"tiu sabah çıkan Re~-;i rinden bahsederken Türkiye-
:ia~etede İlolonya'da sefer- nin ne Habeşistan ve lspan-

berlik - ilan ol~nduğu takdir- ya ve ne de Arnavutluli ol-
de hükumetin vasi salah=- madığını söyliyereK yeni 

wJfetle hareket edebilmesi için~ Türkiyenin yaptığı harikalan 

1 
lnı; clisten çıkan kanunun zikretmektedir. 

1 
-metnini neşretmektedir. Paris, (Radyo) - Ital-

1 Bu kanuna göre hükümet ,-Devamı ikinci sahife\!~ 

' ------------~----~---------------....----...-. 
1 Duygular: 

Terzilerin Kula2"ı Çınlasın 
"Şimdi Balkan devletleri

nin yapacağı iş birleşip tek 
bir kumanda altında kuvvet
li bir ordu teşkil etmek ol
malıdır. G elecek felaketi 
müşterek olarak karşılamak 
lazımdır. 

"Vakit,, ve "Akşam,, gazdeleri::in ikinci basıtlarını oku
duğum zaman bazı hadiseler vardır ki, insana birçok ha
kikatleri, bi nl ~rce cild kitaplardan daha fazla bir surette 
öğrenmiş ve aydınlanmış olurlar. Mesela ben AnkaraclAn 
dönerken Eskişehirde aldığım "Vakit,, ve "Aktam gazete
lerinin ikin:: basışlarında okuduğum bir iki sütunluk ha
berler bana Arnavudluk facıasının bütün acıklı ve kanlı 
safhalarını gözümün önüne s ~rivermişlerdi. Bu korkunç la
cıayı yüreklerim parçalanarak temaşa ederken, ltalyan doıt
luğunu Arnavud milletine aşılamak için bin bir türlü c\Ü 
döken bazı Arnavud rical ve politikacılarının tarih huıu· 
ruodaki müdhiş mes'uliyetlerioi de gözümün önün~e' 
uzakla !}tıramı yordum, 

'( ~~"""""""""" ....... ""'"''"""""""""".........,....,~~~"'-""' 
f)ooitıe bir Amerikan gazetesinde okuyoruz; 11Nevyorkta öl~n. bir kadın, t erzisine tam 

,()()() lira vasiyet etmiş. Bunun sebebi de vaktile bu terzının çok güMl bir elbise 
İ~i erek 0 kadını zamanın çelik Kralına şirin göstermesi ve evlenmesine imkan hazırlaması .. ,, 
t\:·~lrasnn mul)taçlara, fakirl~ :"e , yardım cemiyetle~~. ~ırakmayıp da,. ~alnız kendisine bir 
~}ti! ,elbise dil.diren ve zen,·· .1 olmasına yardım ettıgmı sanarak terzısıne bırakan bu kuş 

lı kadına sen de ey okuyucu: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

Bal!·1 ' antantının ehem
ı • iyet i ir daha son hadise
rle g··r:: ~müştür. Arnavudluk 
Balkan antanbna dahil ol· 
madığı için malum vaziyete 

Milletlere hakikatleri gizlemek veyahud onlan btısbütün 
başka bir şekilde ve renkte göstermek istemenin glhıah ve 
mesuliyetinden alınacak ne kadar ibret derı1eri vatc!ır, 
değil mi? S. S. 
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Şemsiye! 
İngilizler, Avrupa sulhu

nun hakikaten bölünmez ve 
Hitlercilik iştihasının kapan
maz -olduğunu nihayet iÖr
düler. 

Artık uçan sulh mübeş
şiri,. tebessümü bıraktı, diş
lerini sıktı. Dillere destan 
olan şemsiyesi şimdi kor
ıkunç bir ilet oldu. 

İngiliz teşebbüsü son de
Pf'ece cesaret ve katiyetle ye
ni bir merhalenin başJangı
ı.<:ını, karışıklığın sonunu ve 
ilk sulh ümidini gösterdi. 

L'A11be 

Sarhoşlukla 
Yar ~lama 

(HAl..KIN SESi) 

Bay Şükrü Saracoğlu Tahrana gitmiyor mu? 
Paris, (Radyo) - Mısır kralının hemşiresinin düğününde Türkiye hükumetini temsil ede

cek olan Bay Şükrü Saracoğlunun son vaziyet dolayisiyle Tahrana gitmekten vazgeçtiği 
fstanbuldan haber verilmektedir. 

Halkın Sesi - Paris radyosunun Londradan aldığı bu haberi aynen yazıyoruz. Bittabi 
resmi bir tebliğ çıkıncaya kadar bu haberin kaydı ihtiyatla kabul edileceği aşikardır. 

Çemberlayn Londradaki Yunan sefi-
rini kabul etti. 

Paris, (Radyo) - Londradan haber veriliyor: 
Dün sabah saat 10 da Londraya avdet eden Başvekil Çemberlayn derhal, Donving 

Street'e gitmiştir. Evvela Hariciye Nazırı Lord Halifaksı kabul eden Başvekil biraz sonra 
Lcndradaki Yunao sefiri mösyö Simoput ... _'u kabul ederek uzun oir mülakatta bulunmuştur. 

Bu görüşme esnasında İngiliz Başve!dli Yunanistana vukubulacak herhangi bir teca
vüzde Polonyaya vaadedilen yardım şeklinin ayni Yunanistana da yapılacağını beyan 
etmiştir. 

Keçeciler Mezarlıkbaşında 
:Meb ~ et oğlu ham mal Meh
met Çelik, sarhoşluk saika-
11ile Tahsin oğlu Mustafa 
Sakallıyı bıçakla sağ ve sol 
kasığından yaralamıştır. 

Hatırlardadır ki İngiliz - İtalyan anlaşmasına göre İtalya Akdenizdeki statukoyu muha
' faza etmeği vaad ve teaahhüt etmiştir. 
-Bu vaziyet karşısında İtalya _Akdenizde herhangi bir4-=.tecavüzde bulunmaması lazımgel
mektedir. 

Karısını 
Tehdit etti 

Karantina Halil Rifat pa
ta caddesinde Sabri oğlu 

İhsan Balar, karısı Emineye 
bıçak çekmek suretiyle teh
dit ettiği şikayet edilmiş, 
suçlu yakalanmıştır. 

-~--

Şpşal suyu 
isteyenlere 
Bu kerre yeni açılan dük

kanımızda feni ve sıhhi ola
rak evlere, dükkanlara ve ı 

kıraatanelere şaşal göndermek
tedir. Arzu edenlere Keçe
cilerde Tevfikpaşa hamamı 
iktisalinde bay Subhinin şa
şal deposuna müracaat et
sinler. 

-:?"'-

Bir tavsiye 
f zmire gelen bütün misa

firler Keçecilerde Lale sine
ması karşısında Manisa ote
line ve Ismetpaşa bulvarında 
Bergama oteline misafir olur
lar. Çünkü bu oteller hem 
temiz hem ucuz ve hemde 
f ~nnin her türlü kodoı ür Ü 

haizdir. Mutlaka bu otellere 
bir cefa uğı amayı unutma-
yınız. Müdüriyet 

--1w~•-

Motosiklet me-. 
raklılarına 

Az müstamel Harley mar
ka mükemmel bir motosiklet 
satılıktır. Taliplerin Elhamra 
arkasında Akdeniz garajı 
sahibi bay Mitata müracaat-
lan. 3-1 

Askere 
davet 

lzmlr Askerhk Şube
sinden: 

1076 No. lu kanunun 7 
ncı maddesine göre istihkam 
ve ıııldak yedek asteğmen
lerin (yarsubaylann) terhis 
tarihlerinden iki yıl geçmiş 
olanlann 45 gilnlük staj 
görmek llzere kıtaya sevk
edileceklerinden 15 Nisan 
939 günü ıubeye müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

lngiliz parlamentosu 
Çarşamba günü toolantıya davet edildi 

Paris (Radyo) - Loadrada'l haber veriliyor: Siyasal ahvahn fevkaladeliği dolayısiyle 
lngiliz pulam~ntosu Çarşambı ve Perşembe günü toplantıya davet edilecektir. 

Bu kabil vaziyetler fevkalade ahvalde yapıldığı için nazarı dikkati celb etmekten hali 
kalmamaktadır. 

• 
islim aleminin galeyanı şiddetleniyor 

~ Paris (Radyo) - Avrupada yegane islim hükumeti olan Arnavutluğuıı ltalya tarafından 
malum surette işgal keyfiyeti islim alemini asabiyete sevkettiği gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. 

Son dakikada Paris radyosu bu hususta neşrettiği bir habere göre Mısırda ve bilhassa 
Filistin müslimanlan arasında asabiyet şiddetli bir galeyana inkılap etmiştir. Paris radyo
sunun neşriyatına göre islim aleminin artık Italyaya kat'iyyen itimadı kalmamıştır. 

Fransız milli müdafaa konseyi fevkalade 
olarak toplandı 

Paris (Radyo) - Dün Fransız Başvekili ve harbiye nazırı müsyö Daladiyenin riyaseti 
altında harbiye nezaretinde Fransa milli müdafaa konseyi fevkalade bir içtima akdetmiştir. 

Bu içtimada Hariciye Vekili, kara, deniz, ve hava orduları erkanıharbiye reisleri ile 
Fransız orduları teftiş heyeti reisi hazır bulunmuşlardır. Toplantı beş sa attan fazla sür
müştür. Bu içtimadan sonra Fransız kabinesi bütün nazırların iştirakile bir toplantı yap
mış ve Franunın müdafaa411 için lazım gelen bütün askeri tedbirleri almıştır. 

ROMADA BULUNAN PAPA 
Roma Siyasetini Nasıl Tenkit Ediyor? 

Paris, (Radyo) - Paskalya yortusu münasebetiyle dün Vatikanda Papa aşağıdaki hita
bede bulunmuştur: 

Papa seçildiği gündenberi hiç bir siyasi nutuk söylemediğinden Öeyanatı merakla bekle
niyordu. Papa sözüne başlarken dünya sulhünün son zamanlarda pek sağlam temellere .. 
istinat etmediğini ve daha üç bin sen evvel peygamberlerden Jeremie'nin "Sulh sulh, 
diyorlar fakat ben onu görmüyorum,, sözlerini hatırlatmış ve bu sözleri bugün söylersek 
yanlış olamıyacağını bildirmiştir.,, 

Romanın merkezinde bulunan Papa Roma hükumetinin son siyasetini bilhassa tenkid 
etmiş ve bu hareketinin böyle dini bir yortu gününde yapılması teessüfü mucib bulunduğu 
nu ehemmiyetle kaydetmiştir. 
Papanın cesurane olan bu sözleri demokrasiler nezdinde iyi bir tesir bırakmıştır. 

Son 1 ürkiye - Ro-
•• •• • 

manyagoruşmesı 

Görüşmeler hakkında "Time
s" 'in bir yazısı 

Bir harp vukuunda Tilr klyenln oynıyacağı rol 
Paris, (Radyo) - Londra- evvel ijulgar başvekili M. 

dan haber alınmıştır: Köse İvanofa söylediği gibi 
lstanbuldaki Times muha- her hangi bir tecavüz tak-

biri gazetesine Türkiye - Ro- dirinde Balkan antantına da-
manya görüşmeleri hakkın- hil devletlere yardım edece-
da gazetesine şu hal>erleri ği hakkındaki sözleri Ro-
vermektedir. mllnya hariciye vekiline tek

"Romanya hariciye nazın 
Gafenko Berlin, Paris ve 
Londraya gitmeden evvel 
Türkiyenin vaziyeti kat'i o
larak öğrenmek istemiştir. 
Aldığım haberlere göre Tür
k iye bundan bir ay kadar 

rarlamak suretiyle teyid et
miştir. 

Türkiyenin B~ ikan yarım 
adasındaki vaziyeti çok mü
himdir. Montreux konferan
siylc boğazlarda hareket ser
bestisioi kazanan Türkiye 

Velespitle 
Çarptı 
§ Alsancak Atatürk cad

desinde Rodolf oğlu Rodi 
Kazanne, bindiği velesbiti 
İbrahim oğlu 12 yaşında 
Abmede çarptırarak yaralan
masına sebebiyd verdiğin

den yakalanmıştır. 

mm &r- -"""' ~ -=--~a.~•-*- ~ ~ 
-bir barb takdirinde büyük 
bir rol oynıyacaktır. 

Muhabir yazısını bitirirken 
şu mühim havadisi de ve
riyor: 

"Romanya hariciye nazırı 
ile Türkiye Hariciye nazırı 
arasında dün lstanbulda bir 
metin imza edilmiştir. Bu 
anlaşmıya göre Türkiye - Ro 
manya hariçten vuku bula
cak her hangi bir tecavüzd;
birbirlerine yardım etmeyi 
kabul etmektediler. 

Balkanlar 
Tehlikede 

Yazan: Hüseyin Cahit YALÇIN 
Bütün dünya bilhassa Bal

kanlılar Arnavutlukta cere
yan eden dramı büyük bir 
alaka ile takibediyor. ltal
yanlar ileri hareketlerine as
keri bir tenezzüh şeklinde 

devam ediyorlar. 
Bir müjdecisidir. Bugün 

Arnavutluğa çıkan Italyan 
kuvvetleri yarın Balkanhları 
birer köle haline sokmak 
emelini takip edecek istila 
ordularının pişdar kuvvetle
rinden başka bir şey değil
dirler. 

Balkanları esaret altına 
almanın kolay bir iş olmı
yacağına eminiz. Balkan dev
letleri nüfqs ve saha itiba
riyle küçüktürler. Fakat on
larda büyük bir şey de var
dır ki o da vatan ve hürri
yet aşkıdır. Balkan devlet
leri milliyet ve istiklal ideali 
uğrunda harp etmesini öğren
mişlerdir. Ve icabederse as
keri sahadaki kahramanlık
larını tekrar tekrar göster
mekte tereddüt etmiyecek
lerdir. 

Bulgaristanın milJi talep
lerini ileri sürmek dçin psi
koloji bakımdan bu kcı.dar 
münasebetsiz bir zamanı in
tihap etmesine zor ihtimal 
verilebilir. Dobrucayı iste
mek ve Balkanları karıştır
mak neye yarar ki ötede 
kendisini gösteren tehlike 
bütün Balkanları silip süpü
recektir? 

Gürültüsü dünyayı sarsa
cak bu inhidam içinde ne 
Dobruca kalacaktır, ne Bul
garistan. 

Balkanlılar en müessir yar
dımı yalnız kendilerinden ve 
biri birlerinden bulabilirler. 

Düiıya siyase· 
1 
tinin anahtarı 
Balkanlardır 

- Baştarafı 1 incide -
seferberlik takdirinde 60 ya" 
şına kadar asker toplıyabi· 
yanın Arnavutluk meselesini 
istical etmesinden makıad 
Yugoslavya'yı bir ay evel pat" 
çalamak ve Makedonya ile 
Dobriceye yaklaşmaktır. 

Budapeşte, 10 (Radyo)
İtalyan kuvvetleri ileri hare" 
katlarına devam etmektedir" 
ler. Harekatın yarın aktalD• 
kadar hitam bulmasiyle 30 
bin kilometre murabbaı •e 
980 bin nüfusu olan Arrı' 
vudluk tarihe kavuşmuş ola" 
caktır. Bu nüfusun yüzde 
sekseni Arnavud ve diğer• 

)eri de muhtelif ırklara men 
supdurler. Ayni zamande 87 
bin Arnavud italyada bu" 
lunmaktadır. 

lzvestia di
yor ki: 

ltalyanlar Arnavutluk
tan sonra Yunanistan• 
saldıracaklarmı, 1 

lnglltere gene susa· 
cak mı? 

Paris, (Radyo) - Mosko" 
va' dan haber veriliyor ; 

lzvestia gazetesi son vazi
yetler hakkında yazdığı bir 
yazıda diyor ki : 

"Italya'nın son hareketile 
müşterek emniyet denileO 
şey ortadan bir daha kalk· 
mış oluyor. 

Demokrasiler bu kabil va" 
ziyetlerde boyun iğdikçe bo 
tecavüzlerin arkası 1'eaile• 
mez.,, 

Şimdi Italyanların Yuna-
nistana musallat olmak ilze" 
re oldukları haber verilmek 
tedir. 

Acaba lngiltere bu tak" 
dirde gene susacak mı ? " 

~ - Asri Sinemada Bayram 
ABDÜLVAHAP 

. ( LEYLA MURAD 
YASASIN ASK 

., .. 
Dört gündeberi Asri Sinemada gösterilmekte ol•11 ol .. 

filmi görmek için bütün İzmir halk~ Asri sinemaya. ·~·~,.. 
"Aşkın Gözyaşları,, ndan kat kat yuksek olan bu fıloa• ~ 
mek için kat'iyyen fırsat kaçırmamalarını bütün halk• 
tavsiye ediyoruz. clitıeti 

Ayrıca Şarkıcı haydut Bob Baker ve dünya hiv• eril"' 
bay Tekinden reklam vesaire de filme ilaveten g&ıt 
mektedir. "" 

Al Çorakkapu l'olis Merkezi kartııı .. ~o11 
,......~ .. D IDIZ H. TAHSıN uNDER T ,.,, .. 


