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- AMEA-KAN HALKINI G LEYA A GETI afi'' ~~a.ıı varsa, göreceği de vardır,, Diyor. 1 • 
1,, ._.•r ıki aydır, ıtaıyan gazetelerinin yazdıkları ateşli 'REN aı· BOMBA DIMA MESELESi 8 •ktı ınakaleler, Roma radyolarının neşrettikleri meydan 

~:Ucu hitabeler artık Fransız gaıetelerinin sabır ve ta- Paris - Bütün Ingiliz müstemlekelerindeQbulunan Al- 1 Loora - Alman tayyarelerin Umumi harpte ölen ~5 bin 
tb llıülünü tüketmişe benziyor. En ağır başlı "Le Temps,, manların bir kısmı tevkif ve bir kısmı da memleket harici Amerikan askeriain Fransadaki mezarına bomba atmala• 

c.tte · b'l h d 1 "€ 11 ı e Di ayet şu feryadı bastı: e İ mişlerdir. rı o ı t akbih eden Amerikan gazeteleri bu bombardımanın 
oj .. 

1 
'••en ltalya harbe girmeden de harbe airmiş gibi Vaşiogton - Belçika pulamentosunun. ek•eriyeti tara- 1 kk' t k ı~ 'tıı b' ~ "' Amerikan topraklarıaa yapılmıf gibi te a ı e me azım 

1-tı.. ırçok kuvvetlerimizi meşgul ve bu suretle Alman- h odan düşmana teslim ölan eski kral Leopeld aleyhinde d .. y geleceğini yazmaktadırlar. 

1
1, ~t'' an yana, birlikte harp ediyormuş gibi Berlin bükô- verilen kararlar bütün Belçikalılar üzerinde büyük nefret 

l 
""~ d k Vaşington - Kabul ettirdiği kanun ile müttefiklere ser-

~) . Y•r ım etme tedir. O halde onua ha,bc girışi pek duygusu tevlid ettiğinden vatanın müdafaası içirı ha· 
t)·~Qı bir bidise olmıyacaktır.,, 1.1 rlanao orduyu düşmana teslim etti~inden dolayı best tayyare ve mühimmat göoderilmeaini temin eden bay 

~~, ıg~r Faansız gazeteleri de Italyanlarm bu fırsat ,cpzet- Krala karşı gittikçe artan kin ve nefre t karşmnda kendi- Pekmanın "Hitlerin te dibine çare bulunmazsa onun Amerika 
•ey ıa, ıki de bir de "Korsika bizimdir, Tunus bizilDdir, Sü~ sine bir suikasd yapılması ihtimaline binaen Alman zabıta . için de bir t ehlike olabileceği., hakkındaki beyanatını tef-
~ı:ı~~tbi~ alacağız, C~belüttarıkı istedığimize verecağiz,, diye Si kralao muhafazası için fevkalade tedbirler almağa lüzum sir eden gazet elerden bazıları bu sözlerin mubalağalı oldu-

~- d dıgı yaygaralar cevap vererek: 11 Yeter artık, bu sab- görmüştür. ğuou iddia etmektedirler. 

ı, ~lb • sonıı var.,, , "Geleceği varsa göreceği de var.,,, ••Böyle k O 
d~ ~ ~·nıarda bize musallat olanları nasıı mukabele edeceğiz, Generalleri başlarında küme ltalya Harba Girece se na 

o I ~etı·'llı•nında iÖrülecek ve anlaşılacaktır . ., Mealinde şid- ku··me ı·ıtı·hak d. 1 K K k K ti 
.... • llıukabil hücumlarda bulunmağa başladılar. e ıyor ar arşı oyaca uvve er 

~ı~:.ntrol meselesi müzakerelerinin inkıtaa uğraması, lngi- Paris - Kral Leopoldua Bdçika milli bükümeti tarafın- Daha Mu" kemmel bir tuchizat ile hazırlanmııtır 
~ 111 Italyayı terketmeye karar vermelerı gösteriyor ki dan vatanını ve ordusunu düşmana teslim biyaneti ile it- 9 
~-t~'nın son günlerdeki vaziyeti, Fransız matbuatı kadar ham ve krallığa layık olmadığı ilin edildikten sonra Belçika 
~t~k Ve Londra bükümmetlerinde de sabır v~ tebamrnül askerleri başlarında generalleri olduğu halde Fransız kuv-
l,~ lbamıştır. vetlerine iltihak etmekte devam ediyorlar. Amerika ve Af-

t'kt~lını, Muasolini, Hitlere daha ne kadar yar olmak istiye rikada buluaan Belçikalı sermayedarlar Londra ve Parise 
I oılta ır? Bunun meydana gelmesı de artık bir gün meselesi müracaat ederek yurtlarının kurtarılması için malen ve be-

d• 'İ llftur. denen her türlü hizmete amade olduklarını bildirmeleri 
• 1 Iİ SIRRI SANLI eski kralın serbe!t B ~içi kalılar tarafından ne kadar tel'in 

MUHIM BiR KISMINI KAYBETTi 
1111 ~b\'·ı· t k d Al k 1 • ·· • b~~,. ı ı er e en man uvvet_ erı mutemadıyen ric'at ediyor 

,, ~, Q ALMANLAR TAYYARECİ YERiNE OTOMOBİL ŞOFÖRÜ KULLANIYORLARMIŞ 
~ıaı, '-dapeşte - Paristen bildirliyor: Müttefik orduları bo- : Yıldırım har binde muvaffak olmak için havada ve kara-

) 

-~'Q 'Q ~r Alman ordusunu takip etmektedirler. Dün Abvili daki kuvvetlerin en kudretli ve ~n güzide pilot ve Hker-
tetı' llıuttefik orduları ilerlemekte ve daha birkaç kasaba l · · b ~ •lııuşlardır. erıoı ve ilbassa motörize kuvvetlerini harctyan Almanya 
L lr' ayni şiddetle harbe d~vam etmek mecburiyetinde kaldıgv ın-
~''•l11ı ıs - Alman bava kuvvetlerinin faaliyetleri çok 
~d ıştır. Şimdiye kadar3000den fazla tayyare ve 7000 dan bir kaç gün talimlgören otomobil şoförlerini pilot diye 
~~r tayyareci kaybetmiştir. kullanmakta ve kıymeti noksan ve bazı motörlü arabalarını 

ot0b 111•nyada elyevm muallim tayyareci çok azalmış ve istimal etmek ıztırarında kalmaktadır. Alman tayyarelerinin 
-~ ~·. Şoförlerini tayyareci olarak kullanmakta ve bunlar son güoler zarfındaki zayiatının bundan ileri geldiği anla-
~lık kurbanı gitmektedirler· şılmıştır. 

lta(yanın askeri esrar 
~ilanlarını ifşa eden 

ve 
bir 

s Italyan gazetesi 
b,t;fh" :--- Sofyada çıkan uTemere,, gazetesi mühim bir 
tdiy •rıtası neşr ve Italyan taarruzunu şu suretle tasvir 
~\tt\'0":ı lt~lya ilk deniz darbesini KıbrıstaL i lngiliz deniz q'"• t trıne indirecek, ayni zamanda Filistin ve Mı&1ra da 
c~ltti •kınları yapacak, fakat kat'i taarruzu Mısıra çevire
li I'. 

ltalyayı Harbe Sürükliyecek 
Korsika imiş! 

Sofya - Roma ltalyanın jestı artık Avrupayı endişelen
dirmeğe başladı. Almaa - ltalyan birliği şimdi kendini gös
termek devr~ine girdi. Ga:zeteler hep harpten bahsediyor
lar. La FaşiJta gaz .. tesi, usu harbin aebebi Korsikadır. 
Korsika ltalyan kaldıkça müvazenenin düveli temini kabil 
olacaktır,, diyor. 

İngiliz italgan müzakereleri birden bire inkıtaa 

----··--·---
Paris - Gazeteler ltalyanın bugün, yarın barba girece· 

ğini gösterecek pek çok alametler olduğunu itiraf etmek
le beraber ltalyaoın bütün askeri sınıfJarının tamamen ha
zırlanmamış olduklaaını, teçhizatlarında da bir hayli nok-
sanlar olduğunu iddia etmektedirler. 

ltalya bir fırsat düşkünlüğü gö1terirse ona karşı aylar-
danberi diş biliyen bütün müttefik kuvvetlerinin ltalyan 
ordularına nasıl bir intikam duygusu ile aslanlar gibi ıal
dıracakları görülecek ve o uman Romanın aklı batına ge-

lecektir. 
Paris - Flandr çarpışmalarında iyice yıpranan Alman 

askerlerini tak\'iye etmek üzere yeni kuvvetler celbine mcc· 
bur kalmışlardır. lngiliz ve Fransızların cephelere yetiıtir
dikleri büyük tanklar Alman motörize kuvvetlerine müthiı 
darbeler indirmeğe başlamışlardır. 

Paris - lngiliz tayyareleri, en son sistem Alman dafii 
topları ile techiz edilmesine rağmen Roterdama yeniden 
akınlarda bulunmuşlar ve müthiş yangınlar çıkumıılardır. 

ITAL YA UÇURUMA 
DOGRU GiDiYOR 

~~~~-aıııııııııın~~~~-

Bitlerin Son T eh di di Musso
Başladı liniyi Düşündürmeğe 

muhariplik vaziyetini terket
mesi ihtimalile yakından 
meşgul oluyorlar. 

Paris -Italyanın Berfin se
firi Hitlerin taleplerini Mus· 
soliniye bildirmiştir. 

Bu taleplere göre : 

Hitler, Mussolioiye derhal 
Italyanın barba girmesıni 
teklif etmiş, aksi takdirde 
ltalyanın müddeiyatiyle ala
kadar olamıyacağını bildir
miştir. 

Fakat ltalyanın kararı ne 
olursa olsun müttefiklerin 
maneviyatı çok yüks~ktir. 
Harbe en büyük bir azimle, 

devam edilecektir. 
Paris - Fransız gazete

teleri Italyanın yakında gayri 

lngiltere ve Fransa ile 
müzakerelerin terki Italyan 
harici siyasetinin, gayri mu-

hariplik vaziyetini terketmesi 
yolunda yeni bir merhalesini 
teşkil etmektedir. 

Paris - Bura gazeteleri 
ltalyanan son vaziyetini ya
zarak, şayet Italya Alman 
tehdidi Altında barba gir-

diği takdirde bu,ltalya için fe
laket olacak ve Almanya ile 
beraber uçuruma yuvarlana
caktır, demektedirler. 

-----...... __ _ 
t,,,;t~ ?•ıladıktan sonra ltalyan tayyareleri müttefik tay
ı:ıı,c ~rııu imha edecek ve havadaki faikiyeti temin etmiş 
~-1>: br. Süveyş kanalınde batirılacak bir vapur kanalın 
ıı:ı,k ~llıaıına ve müttefik vapurlarının geçmf sine mani ol-
~İ'Q dıç~? kifi gelecektir. O zaman Ita]yan filosu Akdeni- uğraması Londra. oma gerginliğini arttırmıştır ROMEN. HARiCiYE NAZiRi 

Londra - Kontrol i şleri h~ kluoda bir anlaşmaya varmak IST ıf A ETTi 11. ~ ı hakimi olacaklar. 
l>i/d Q/ 4,,. Hai - Bir gazete bir deoletin bütün taarruz 
~i,. ~_arını, aakeri e•rarını naaıl ildn ve iFfa eder? Bana 
t., "-rlri akıl erJiremedik, bakalım bunun altından ne

~ı4acai? 

üzere lngiltere ltalya arasındaki müzakereleri birdenbire 

kesilmesi, Londra ile Roma arasında yeni ve ciddi bir 
gerginliğin alimeti sayılmaktadır. 

Bükreş - Romen hariciye naurı B. Gafcnko,nun 
sı Romanya hariciye siyasetinde hiç bir deiişiklik 
etmiyecektir. 

iıtifa

tevlit 
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A~uda~eşte- MagyerA Nemzet gazetesi, garp cephesi~d~ki ITALYlA T AVIZ A. T LADA asvek:ilimiz - ! 
haıselerıo cenubu şarkı AvrupasıoJa ve Balkanlarda sul{;u- -m;- o 

neti bozmadığını yazdıktan sonra şu mütaleada bulunuyor: KANMJY~(J K:MJŞ ! Başveltd Dr. Refik S ydam Fuar hazırlıklarma de"~ 
"Yakınşarkta tabşit edilen Ingiliz ve Fransız kuvvetleri- bugün saat 20 de raayoda edilmektedir. Dr. Behçet ı 

ne büsbütün başka vazifelar verilmiş olduğu anlaşılıyor. ------++------ umumi vaziyet hakkında bir yeni fuar idaresinin kadrO 
Binaenaleyh, Yakınşark ordularının, Balkanlara her hangi Roma - Haziranın dördüncü günü Duçenin başlığında konuşma yapacaktır. liazırlı1darile meşguldlr. 

toplanacak olan ıtalyan nazırlar meclisine diplomat alemin· t 
bir müdahalede bulunması bahs mevzuu olamaz. Bundan \J • ,,~ 

de büyük ehemmiyet veriliyor. Bundan bahseden Lavoro Edi f it 1 Oogru ıse •anaıar I• başka, ltalyamn da Balkan Yarım adasında hiç bir emeli faşista gazetesi ltalyanın isteklerini sayarken başta Nis rne as a go U U 
gü mediği Italyan matbuata trrafından açıkça yazılmaktadır. şehriıai gösteriyor. lngilterenin ltalyaya bazı tavizat yapmak lstanbul - Edirne asfalt Kemerde Arslanlar ıoki' 
Türkiyenin de, yegine emeli, Balkan statukosunen muha· niyetinde oldug~ unu söyledikten sonra şunları ilave ediyor: ğında otu1ran Şahin 4 y•fl~. 
f C b Ş k k ıh d yolunu yapacak olan Alman ·dd• azası ve enu i ar i Avrupasında i su uo evamını te- Bu teklifler ltalyan arzularını tatmine kafi gelemez, Ital- daki Zebrayı kirlettti!i ı 

· d b b d h b d' grubu mümessili Muller bu- • mın en aşka ir şey değil ir. Bütün bunlar ar in şim ı- ya tedbirde kusur etmiyecek ve fırsat ıaatını bekliyecek, asiyle adliyeye verilmiıtır· 
raya gelmiştir. 

lik balkanlardan çok uzak bulunduğunu gösteren kuvvetli bir kere ok yaydan çıktıktan sonra ne Romadaki siyasi 
delillerdir.,, teşebbil! ler ve ne de Madritteki yeni sefiri marifetile ya

Hldlseler arasında 

BESiNCI .. KOL 
------··----

Birkaç gündür gazeteleri· ı rıldaklar bu manevi tesirin 
miz beşinci kola aid yazı· yanında ,solda sıfır kalır. 
larla dolu. Gözönüne beş En masum insanlar, far-
kollu bir' canavar heyulası kında olmıyarak, beşihci ko-
getiren bu beşinci kol tabi- la hizmet edebilirler. 
rinin harb terminolojisi içi- Bunları iki kısma ayırabi· 
ne nasıl girdiğine dair bir liriz : 
iki rivayet vor. Bir iddiaya Bedbinlcr, nikbiuler. Btd · 
göre beşinci kol teşkilatının bin fenayı fena gören ada· 
vatanı İspanyadır: General ma değil, iyiyi fena gören 
Franko Madrid üzerine dört adama derler. Nikbin de iyi 
koldan yürürken, şehrin için- yi iyi gören adama değil, 
de, beşinci bir kolun da fenayı iyi gören adaına der· 
ken di hesabına ça· ler. 
lıştığım söylemiş, Başka iyiyi fena gören adanı, 
bir iddiaya göre de beşinci beşinci kolun farkında ol-
kolun vatanı Çarlık Rusya- madan müttefikidir. Bozgun 
sıdır. Rus generallerinden havası yaratır. Fenayı ıyı 
biri ordusunun teşkilatını gören adam da farkında ol-
izah ederken şöyle demiş: madan beşinci kola yardım 

"- Rus ordusunun dört kolu eder, çünkü sukutu hayal 
vardır: Piyadeler, süvariler, havası yaratır. 
topçular ve torpilciler. Bir Bozgun sukutu hayalin öz 

pacağı tazyikler lngiltereye faide vermiyecektir. 

-----··------
Almanlar Tarihlerine Muvaf

fakıyet Yerine Kanlı Bir 
Sayfa ilave Ettiler! 

Sofya - Zuribten bildiriliyor: Finlander ve Artaoda 150 
kilometrelik bir yerde muhasara şeklinde sıkışıp kalan 
Müttefik kuvv~tlerin işgal ettikleri (Adacık) daki mevcudu 
hissedilecek kadar azalmıştır. 

Kuvayi külliyeden tamamen ayrılmış olan birinci 9 uncu 
Fransız kolordularından, Belçikaya aid kıt'alar teslim olduk-
tan sonra, buradaki mevcud yarım milyondan çok fazla 
tahmin edilmekte idi. Müttefiklerin denizden ve havadan 
yaptıkları hücumlar yardımiyle denize doğru çekilmekte ve 
limana gelip giden Müttefik nakliye vapurlurına sığınarak 
lngitereye götürülmekte olan bu mevcud bugün çok azal
mıştır. 

"Enteransitıran,, gazete-sinin bu bapta verdiği habere 
göre bu orduyu esir ederek tarihte emsalsız bir eser bırak
mak istiyeo Almanların bu ümidi günden güne eriyor. Bir 
kaç güne kadar bu ümidin yerinde yeller esecek ve Alman 
tarihine 150 kilometrelik kanlı bir vadi kaydedilecektir. 

------++------

Boston radyosu ne diyor ? 

AVRUPA EKSPRESi 
lstanbul - Birkaç giln 

evvel ligvedilen Avrupa ek
sipresi tekrar işlemeğe baş
lamıştır. 

Zirai aletler geldi 
İstanbul - Hükumetimiz 

tarafından Amerikaya sipa
riş edilmiş olan zirai ilat 
lstanbula gelmiş ve Anka
raya sevkolunmuştur. 

---o---
Salma paraları 
haczedilmiuecek 

T eınyiz :nah kemesi umu
mi heyeti, salma suretiyle 
köylüden alınarak köy san-

dıklarında biriken paraların 
haciz edilemiyeceiine tev· 

hidi içtihat suretiyle kararver- . 
miştir. ı 

--o---

zabıta haberıart 
Karantina iskele cadd;- ' 

sinde Nuri oğlu Muıt• • 
Necati karısı Bediay• ıat• 

•• kınblıkta bulunduğundan 1 
kalanmıştır. 

§ Çorapı Selvili mes~ 
Mehmet oğlu 15 yaşıil • 
Mustafa dut toplamak lllS 
selesinden Hasan oğlu 1 

yaşında Aliyi taşla bat••: 
dan yaraladığından yakal" 
mıştır. ________ _.::~__;,,-----_..,,,, 

Dikkatler: 

Kaz çobanlığı mı? 
Tauuarecilik 11n 

-o-

Bir tek F ord mfiessel~ 
günde bin tayyare yapac• 
Amerikalılar: 

- Bu, hayal sanılma••; 
Yeni dünyada günde 1'.l,~ 
tayyare imal edilebilir! dı~ 
radyolariyle cihana ilio el 

.. 
l~ 

de, gizli polisin vücuda ge- evladıd11. 
tirdiği beşinci kol. 

Beşinci kola karşı vazife
lerimiz şun tardır : 

Vaşington - Boston radyosu muharebeden bahsederken 
diyor ki: Belçika o.rdusunun silah bırakması Almanlara 
zannettikleri avantajı vermedi. Zaten bu ordu yorgun idi. 

Mekteplerde 
İmtihan tiler. t•~ 

. o• 
Hesapça, bir kaç se Adı ~ açıncı kol veya ko

lon olursa olsun, kaleyi ıçın
den fethetmek garyreti, Is- ' 
panyadan da, Çarlık Rusya
sından da eski bir tarihe 
aid klasik mücadele hilele
rinden birdir: Truva muha
rebesi. En meşhur misal 

1. Yabancı propagandası 

karşısında uyumamak, 

2. Beşinci kolun esrarlı 

tesirini arttıracak tarzda 
kuvvetini mubaliğa eden 
sözlere kapılmamak, 

3. iyi vaziyetleri fena ve 
fena vaziyetleri iyi güster
meğe çalışan t elkinlerden 
kaçmak. 

Beşinci kol hakikatten ve 
hakikata gören adamlardan 
korkar. Lehte olsun, aleyh
te olsun, mu bal iğa ve ya · 

Her memlekette beşinci 
kolun en büyük muvaffakı 
yitlerinden biri de, kendisin
den sık ıık bahsettirerek 
esrarlı prestijini arthrması
dır. Peşinde sürüklediği ef
saneler onu bir bortJağıa 
tabut içinden fırJnmış kolu 
gibi dehşet verici bir hayal 
lıdliae sokuyor. 

Her yerde beşinci kol. 

1 lan onun dostudur. Beşinci 
kolu kırmamızın ilk şartı : 
Realist olmak. 

PEYAMİ SEFA 
Kapının arkasında, masanın 
altında, köşebaşında, kuyu
nun dibind.! mahzende .. Be-
şinci kol. Fantoma'nıo adam KilltUrpark Sinemasında 
öldürmesi için bıçağıoı sap· iki filim 1 - Denlzde isyan 
lamasına lüzum görmiyen birden 2 - Bahriyeye selam 
muhayyel gölgesi gibi, yal- Ayrıca Paramunt jurnalda 
nız şöhreti ile irad eleri f el- en son harp havadisleri 
ce uğratmak davasındadır. Seanslar : D. isyan 3 6,50-9 
Pratik s~hada çevirdiği fı- Bahriyeye aelam 4,40-7,50 de 
~~~~~~~~~__:___~ 

BAHRIBABA • Manisa oteli 
GAZiNOSU AÇILDI No. 76 
En güzide san'ıatkarları- Keçeciler Lile sineması kar-

ınızdan müteşekkil bir saz şısında. 

Bundan sonra Müttefikler gizlice tertip ettikleri plan daire
sinde muhasaradeki ukerlerini çekmeğe başladı. Bundan 
sonra tehlike lngiltereye döneceğini lngllizler de müdrik
tirler. 

Tabiidir ki lngiltere bu bapta vaktile ittihaz etmediyse 
şimdi tedbirler ittihaz edecektir. Almanlar Müttefiklere bir 
yıldırım mağlübiyeti hazırlamakta iken Müttefikler harbin 
uzaması için çareler bulmaktadırlar. Çünkü onlar Ameri
kaduı g~lecek mübim rınt ve tayyareler için vakit kazan
mağa çalışıyorlar, Maamafih manevi kuvvetleri sarsılmış 
değildir. 

----- -++------

RUSY 
ŞID T 

NEDEN TAH
YAPIYOR? 

Bükreş - Sovyet hududundan: g elen haberlere göre 
Sovyet hükumeti bu huduttaki fevkalade b~ıırlıklarına de
vam ediyor. 

Hatta Odesada hududa asker sevketmek üzere birçok 
nakliye vapurlazı hazırlandığı da söyleniyar. 
Doğru havadis alan mahfiller ise Moskovanın bu hazırlı· 

ğı Balkanlar sulbunun idamesi için olduğunu söyliyorlar. 
·----.. ----

Narvik hakkında tafsilat 
Zurih - Alman karargahının tebliğinden anlaşıldığına 

göre Narvikte Alman kıtaları muhasara halinde imiş, nite· 
kim mayısın yirmi yedisinde oraya Müttefik kuvvetler ta
rafından yapılan taarruz neticesinde nnçar bir halde kalan 
bu Alman kıtasını kurtarmak için yüzlerce paraşütçü Al· 
man indirilmiş fak t bu paraşütçüler inmeden evvel lngiliz 
tayyarelerinin mitralyöz ateşile avlanmışlardır ki, Narvik'in 
istirdadı bundan sonra vaki olmuştur. 

·-~-----.. ~~~--------

Akşam kız sanat okulun
da mezuniyet imtihanlar ına 
yarın başlanacaktır. Enstitü 
ve Akşam okullarının talebe 
eserlerinden mürekkep ser
gileri 15 25 Haziran arasın
da yapılacaktır. 

---o---
Gelenler, Gldenler 
Balıkesi r Ziraat müdürü 

B. Tabcıio Erdem Sökeden 
lzmire gelmiş, şehrimizde 
bulunan Mumğla valisi Bay 
lbrabim Ethem Muğlaya, 

inhisarlar müfettişi B. izzet 
Bandırmaya gitmiştir. 

sonra bütün beşeriyeyet~ 
ayağını yerden kesecek k• 

uçma ileti mevcut olaca~· 
(İçine 20-30 kişi alaıa -~ 

kinelerin bulunduğunu d• lw 
ooune getirin ! ) . ..; 

Şayet harbin sonunda .1, lihları bırakma hülyası b• 
mecburiye hakikat dahi •''' ,. 
tayyare artık beşerin b•1 . 
tında birinci amil olmak 1°,,._ 

tıJI' lunu şimdıdeo tutmuı , 
Bütün yaşama preosiP~ 

rimizi altüst etmekte def f 

edecek Adem evladı bu •~. 
imtihanda heodesei mu•• 

tabadan llendesei müces•e.,·, 

Bu •• yu·· k Mu··1·de! f meye tefri etti. Vay 11101 1
11 

Gelmek için çok naz eden geçemiyenlerin, bu gftç d~',ı 
bahar nihayet bütün güzelliği akıl erdiremiyenlerin hah• -
ile geldi. Yağmurlu ve rutubetli Bundan böyle onlar• )ıf 
havalardan bıkan halk şimdi 

çobanlığı kalıyor. 
kırlara koşmağa başladı. Fe-
rahlı bir kır düşüncesi insanın 11Ak~ 
aklına evvela Halkabınarda _it 
eski .ı-\ YDIN birahanesinin züm- Dr. faLrı· Jc~ 
rud gibi yeşil ağaçlarla süslü, il y il' 
havadar aile bahçesi geliyor. lzmir Memleket Haıt•• 
Orada temiz havayı, latif man- Rontken Mütebaııı••.~ 
zarayı, taze soğuk birayi bula- 'it -'1"~ 
bilirainiz. Biranın şişesi yalnız Rontkenvee/elrtrr 1 f 

Orada ehven şeraitle ziaafet- yapılır ıkinci BeJ-1sA' 
_ıe_r_d_e __ u_er_i_le_b_il_ir_· ~~----~--~---N_o_. _2~ 

M ..• d ' UJ e .•• 
ve teganni heyeti her ak~am Kuşadası otelı 
bu ferahJı ve havadar gazi- Keçeciler Salih ustanın gazos Alman 
noda en müntehip parçalar- fabrikası karşısında. Kıt'aları Sular içinde 

Asrımızın en büyük Türk san 
atkarı İllüzyonist ve Maoya-

tiz;:,J;ro- Zati Sungur la halkımızı neş'elendirmek Bu oteller f~~irin en temiz 
te d .. vam ed' ve ucuz otellerıdır. 

~ ıyor. M- t · · S ı·h Z .... .,~ •• ~ us ecırı: a ı orer 

: SELAMEi--GiSESl1 
: Birçok vatandaşlarımızı selamet f 
f N d ~ .V.8 •adete kavuşturdu f 
fb- .. e . ogru ısım! 19 Mayıs fevkalade piya11gosunun enf 
ft'uyuk /k~am ;yesi olaa S0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
f 1 ;.mde. esıod en 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)et 
fer ır 1

• Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
T elefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f 

~ ............................. . 

Paris - Ouokerekte salınan sular her tarafı sarmıştır. 
Düşman piyadeleri gibi motörlü kıt'aları da büyük müşki· 
litla karşılaşmıştır. Bu yüzdendir ki harp Londra orman
lanna döaüyer. Daakerk l i manında Müttdik orduların s ev· 
kiyatına devam diliyor. 

Bu limanda iki yüz aded Belçika nakliyat gecntsi zabit 
ve mürettebatiyle bernber a-s k~r yüklemek için sıra bekli
yorlar. Bu g emilerin üstünde g eceli gündüzlü bir Müttefik 
hava filosu karakol vazifesi görüyor. 

FevkaliSe büyük sürprizler 
ve merakla dolu hünerleriyle 

Bu akhm[Lff AMRAlSio,ma-
9,30 da sında 
ilk gala müsameresiyle tt m
sillerine başlıyor. Umumi fi- ).. 
'atlar : Koltuk 75. Salon 50 !:J 

Balkon 40 kuruş 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA D ;T) Ki~inden Alınô 
Çorakkapu Poli• merkezi kar•••• No. 864 Hasaa ""Tah•in Ô11derTelefoa3497 


