
~ 
!~~-. ............... . 
t 10"'0Wcu YIL No. 8999 : 

i PAZAR f 
t lıtı 2 HAZiR AN 40 : 
ır~:.•.: ~e rı ~li~? ·- ..... f!;'.!.ıi~' . ! 
ı Et<üN .hOJ-flyatı 100 para: 

~ .................... : 
·z::: --

a 1 
~IYASf 

esi 
..-.......................... .. 
! Sahib, Neşriyat Amiri •~ -Bat i 
: Muharriri SIRRI SANLI • 
: lclare: lzmir Iinc; B. sokağında • . - . 
: {H Sesi) Mathaa"'"da basılmıştır : . . . : 
• Gecmiyen yaz.ı gerı verılmez • • • • • • : .................. ~ .. ······· 

tllNYA MOTORLU KUVVET LERiNIN!:~E~!~~i:.~~y:E:.~~~ 
M .. . .R KISMINI KAYBETT:ll f ______ .. _____ _ U H M B 1 1 \ Nevyotk - Siyasi mahfiller Belçika orduıurıun ıilihı 

• ~~:=s~~~~nlt~:~ah~~a:a:ı~:{~r:::~:t~nt.1:::1:~~)~aıy:h~~:~ 
~bvUi terlteden Almankuvvetleri mütemadiyen ric'at ediyor 

lllAILAR TAYYARECi YERllE OTOMOBİL ŞOFÖRÜ KULLANIYORLARMIŞ 
audapeıte - Paristen bildirliyor: Müttefik orduları bo- ı 

"1t1a bir Atman orduıunu takip etmektedirler. Dün Abvili 
''-• ınüttefik orduları ilerlemekte ve daha birkaç kasaba ,.,. 

1 atmıılardır. 
~ P•tiı - Alman bava kuvvetlerinin faaliyetleri çok 
~t•lınıştır. $imdiye kadar3000dtn fazla tayyare -.e 7000 

'1tr tayyareci kaybetmiştir. 
, ~l1111nyada elyeYm muallim tayyareci çok azalmış ve 
ta1>a1 foförlerini tayyareci olarak kullanmakta ve bunlar 

1 ''eınTk k · · 

Yıldırım harbinde muvaffak olmak için havada ve kara
daki kuvvetlerin en kudretli ve en güzide pilot ve asker-

lerini ve bilhassa motörize kuvvetlerini barcıyan Almanya 
ayni şiddetle barbe d !Vam etmek mecburiyetinde kaldığın-

dan bir kaç güa talimhören otomobil şoförlerini pilot diye 
kullanmakta ve kıymeti noksan ve bazı JJJotörlü arabalarını 

istimal etmek ıztırarında kaim lktadır. Alman tayyarelerinin 
son güoler zarfrndaki zayiatının butıdan ileri geldiği anla· 
şılmıştır. ~ ı urlianı gıtmektedırler· 

ltaJyanın_a_s_k_e-ri-e-sr_a_r_v_e_1_R_O_M_E_N_H_A_R_IC_I_Y_E_N_A_Z_l_RI 

Pilinlarını ifşa eden bir İST FA ETTi 
Italyan gazetesi 

ı._ Sofya - Sofyada çıkan "Temere,, gazetesi mühim bir 
~~p haritası oeşr ve ltalyan taarı uzunu şu suretle tasvir 
~ 110r: ltalya ilk deniz darbesini Kıbrı!ıtaki logiliz deniz 
~ 11~Vttlcrioe indirecek, ayni zamanda Filistin ve Mııtıra da 
~'. akınları yapacak, fakat kat'i taarruzu Mısıra çevire-

tir. 
, lılırp başladıktan sonra ltalyaa tayyareleri müttefik tay
t1''elerioi imha edecek ve havadaki faikiyeti temin etmiş 
\ "-ktar. S&veyı kanalınde batırılacak bir vapur kanalın 
~llaaasına ve müttefik vapurlarının geçmesine mani ol
'l k için kifi gelecektir. O zaman Italyan filosu Akdeoi
ll dahi hakimi olacaktır. 

ti lfGlliın aeai - Bir gaıete bir deuletin büt6n taarruz 
~ld,.larını, aakeri ••rarını nasıl ifan ve iffa eder? Buna 
~ t6rlfı akıl erdiremedik, bakalım bunun altından ne

fılıacak? 

~iz ltatgan mnzatôreiİıİ'i birden bire inkıtaa 
Tıllası Londra-Rıma gerginliğini arttırmıştır j 

~ .. ... -
GAF ENGO AİLESİLE BiRLiKTE 

Bükres - Romen hariciye nazırı B. Gafenko'nun istifa
sı Romanya hariciye siyasetinde hiç bir değişiklik tevlit 
etmiyecektir. 

'ila11dra - Kontrol işleri hakkında bir anlaşmaya varmak 
~ t~e logiltere ltalya arasındaki müzakert-leri birdenbire 
:•

1l111esi. Londra ile Roma arasında yeni ve ciddi bir 
~ alameti sayılmaktadır. 

~'t ALYA UÇURUMA ltalya Harba Girecek!ie Ona 
ar boGRU GiDiYOR Karşı Koyacak Kuvvetler 
i.• 1 ~tlerin Son T~hdidi Musso- Daha Mükemmel bir techizat ile hazırlanmıştır 
t;' tlİyi DüşündÜrmeğe Başladı Paris - Gazete~:-Italy:ı:• bugün, yar:- barba girece-

" "•0lini ile Hitler son Brenner mülakata esnasında 
~ gör.üşürlerken 
.'ti, 
'•ti lif ....... 'lt•lyal\ın Berlin se-
'~teı;ın tir1ep1erini Mus-

ltalyanın müddeiyatiyle all
lcadar olamıyacağın~ bildir
miştir. 

ği ni gösterecek pek çok a lametler olduğunu itiraf etmek
le beraber ltalyaııın bütün askeri sınıflarının t amamen ha-

zırlao ınamış olduklaaı n ı , teçhi zatlarında da bir hayli nok
sanlar olduğunu idrlia etmektedirler. 

ltalya bir fırsat düşkünlüğü gö4terirse ona karşı aylar
dan b ! rt diş biliyeo bütün müttefik kuvvetlerinin ltalyan 
ordularına nasıl bir intikam duygusu ile aslanlar gibi sal-

dıracaklaıı görülecek ve o zaman Romanrn aklı başına ge-
ı ~ ce kti r. 

Paris - Flandr çar pışmalarında iyice yıpranan Alman 
askerlerini takviye et.n ek üzere yeni kuvvetler celbine mec
bur kalınışludır. lngil iz v e Fransızların cephelere yetiştir-

dikleri büyü k tanklar Alman motörize kuvvetlerine müthiş 
darbe L r indırmeğe başlamışlardır. • ' 

P aris - lngiliz tayyareleri, eo son sistem Alman dafii 
t op ları ile t t! chiz ed il.nesine rağmen Roterdama yeniden 
akınlarda bulunmuşlar ve müthiş yangınlar çıkarmışlardır. 

devam ed ilecek tir. 
Paris - Fransı z gazete

te leri l talyanın yakmda gayri 
muhariplik vaziye tini t cı rket
mesi ib timalile yakından 

meşgul oluyorla r. 

yolunda yeni bir merhalesini 
teşkil etmektedir. 

Pariı - Bura gazeteleri 
ltalyanın son vaziyetini ya
zarak, şayet ltalya Alman 
tehdidi Altında barba gir-

dır ve bugünkü hadiseler Karşısında harbe girmeği tehir 
etmiyecektir. Amerikada her an ltalyanın bube karışmasa 
bekleniyor. , . . 

Paris - Vatanlarmın V ı! v.at.ıodaşlarınm ıntıkamını al-
mak için gö rülmemiş bir kah ·amanlıkla uçan f .. edai Çek~ı
lovak ve Polonyah tayyareciler Almanlara buyük zayıat 
verdirmeğe başlamışlardır. ______ .. _____ __ 
Italyayı Harbe Sürükliyecek 

Korsika imiş! 
Sofya - Roma ltalyanıo jc!stı artık Avrupayı enditelea

dirm ~ğ~ başladı. A•man - ltalyan biı'liği timdi liendiai g6ı
termek devresine gir<li. Gazeteler hep barpt~n babı~diyor
Jar. La Fa,iJta gaı tesi, 14 Bu harbin sebeb~ Ko~s~kadı~. 
Kotsika Italyan kaldıkça müvazenenio düveh temını kabıl 
olacakhr" diyor. 

Alman Kıt'aları Sular lçiiide 
---------.. ~--~---

Paris - Duokerekte sahaao sular her tarafı Hrmııtır. 
Düşman piyadeleri gibi motörlü kıt'aları da büyük milfılİ
litla ll:arıılatmıştır. Bu yüzdendir ki harp loadra ormaa
larına döaüyer. Dunkerli limanında Milttefik orduların ıeY
kiyatına devam ediliyor. 

Bu limanda iki yiiz aded Belçika nakliyat · gemtıi zaltit 
ve mürettebatiyle beraber askar yllklemek i~in ııra bekli
yorlar. Bu gemilerin ftstllnde geceli glladiizli bir Mllttefik 
bava fllosu karakol vazifesi görüyor. ...................................................... 

iHAYATTA MUVAFFAK OLMANll SIRLARI i 
i agatta, Herkes Muvaffak Olabllir mi? -Eıet! 1 
• :tııı -20- :::: YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 :mt ...................................................... 

Hekes bayat kavgasında 
üstün gelmek için hazır bu 
lunmalıdır. Eline bilgi, tec
rübe, azim ve irade denilen 
silahı alanlar her zorluiu ı 

yenebilirler. 
§ 

Hayatta muvaffak olmak 
için de haksııhklara, ahlika 
uymıyan yollardan gitmeğe 
lüıum yoktur, çünkü bu va
sıtalar, meşru yollarla mu
zaffer olamıyacakların ilk 
mağlubiyet alametidir. 

§ 
Eğer insanlar azçok bulun

duldarı çevreden iıtifade 

etmesini bilselerdi buıün 
gördü&derinden daha çok 
pek çok bahtiyarlığa kavu
ıurlardı. 

§ 
Hayattan nasıl istifade 

etmek sualine karıı ıu ce
vap Yerilebilir: 
Çok okumalı, çok gezmeli, 

bi!bassa muvaffak olmuı in
sanların muvaffakıyet sırla
rına nüfuz etmeğe çalıtmalı-
dır. 

Yatama kısa, san'at 
fırsat geçici, tecrübe 
dmcı, muhakeme iıe 
tar. 

1 

uıun, 

kan
giiç· 

Saadet ve muvaffakıyet 
inıanların kendi elindedir. 
Bşkalarına el açarak dilen
mekle elde edilmez. 

gun ve itittiğia ıeref ve za
ferlerine meftnn olaatun 
büyük ıahsiyetler hep bu 
sayede ilerlemitler ve 6n 
ka:zanmıılardır. 

1 
Biitiln zorluklara makaYe· 

met ve her türlil kederlere 
göğüs germek için bir tek 
çare vardır. O da: Cesareti 
elden bırakmaktır. 

1 
Fırtınalı ba•anın ıoaa aelA

mettir. Hayatta böyledir. 
TahammDI etmesini bilen, 
her mllfkiUe glt6ı geren 
mutlak arııu gayesine iritir. 

1 
Bedbahtlık sert bir rnz

klr ıibidir, fakat muka••
met kudretini çoialhr. Bu 
da ahlikın te~emmlll için 
Jil:zumludar. 

1 
Her işin sonu ,.elir. her 

hastalığın dermanı bulunur, 
her feliketi bir saadet takip 
edebilir. Onun için sabır ve 
metaneti, hele azim ye ceıa· 
reti hiç terk etme. 

§ 

Kendini beğenen m•hteriı, 
bataklıklarda görtlnen ale•li 
buhar ğibrparlak bir hayal
dan başka bir ıey deiildir. 

§ 

a-. t bilatmıi,tir. 
fi· •leplere göre : 

it. •tle,. a. .. ,"t1, • 1t1llsaolınıye derhal 
"l "•il lı b . • . ~lif ar a 111me11nı 

•t•it, alrıi takdir.le 

Fakat ltalyanın kararı ne 
olursa olsun müttefiklerin 
mane•İyatı ~·k yllksektir. 
Harbe eıa bllylk bir aııimle~ 

lngilte re ve Fransa ile 
müzakere lerin terki ( talyan 
harici siyasetinin, gayri mu· 
hariplik vaziyetini terketmeıi 

diği takdirde bu.ltalya için fe 
liket olacak ve Almanya ile 

~eraber uçuruma yuvarlana- ! 
caktır, demektedirler. 1 

t 
Şalaıt h~fe bbtıs iılerinde 

durmadan çalış. lıer husuıta 
aiimklr ol, dlnyada rlrdl-

insan. olduğu yerde kal
mak değil, ilerlemek itin 
yarablmıttır. Yerlerinden kı • 
mıldamak istemiyenler m•-
ııara rirmeden 61iimD lral»al 
et.it •İıkinlerdir. 

lleM• nr) 
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HAdleeler arasında 

BEŞiNCI . OL ____ .. ____ _ 
Birkaç gündür gazeteleri 

miz beşinci kola aid yazı
larla dolu. Gözönüne beş 

kollu bir' canavar h.eyulisı 
getiren bu beşinci kol tabi
rinin harb terminolojisi içi· 
ne nasıl girdiğine dair bir 
iki rivayet var. Bir iddiaya 
göre beşinci kol teşkilatının 
vatanı İspanyadır: General 
Franko Madrid üzerine dört I 
kolda• yürürken, şehrin için
de, beşinci bir kolun da 

iyiyi f.ena gören adam, 
beşinei kolun farkında ol
madan müttefikidir. Bozgun 
havası yaratar. Fenayı ıyı 

gören adam da farkında ol
madan beşinci kola yardım 
eder, çünkü sukutu hayal 
havası yarabr. 

ITALYA-TAviZATiAoA-e;;;;kitt~h FoıR_JLEeı 
KANMJY ACAKMIŞ ! Başvekil Dr~Refik Saydam Fuar hazırhklar1na def:, 

----·-~ .. ------ bugün saat 20 de radyoda edilmektedir. Dr. Bebçetd 0 

Roma - Haziranın dördüncü günü Duçenin başlığında 
toplanacak olau ıtalyan nazırlar meclisine diplomat Alemin· 
de büyük ehemmiyet veriliyor. Bundan bahıeden Lavoro 
faşista gazetesi ltalyaoın isteklerini sayarken başta Nis 
şehriGİ gösteriyor. lngilterenin ltalyaya bazı tavizat yapmak 
niyetinde olduğunu söyledikten sonra şunları ilave ediyor: 

•mumi vaziyet hakkında bir yeni fuar idaresinin k• r 
konuşma yapacaktır. hazırbltlarile mefguld&r. ' 

ken di hesabına ça-
lıştığını söylemiş, Başka 
bir iddiaya göre de beşinci 
kolun vatanı Çarlık Rusya
sıdır. Rus generallerinden 
biri ordusunun teşkilatını 
izah ederken şöyle demiş: 

•- Rus ordusunun dört kolu 
vardır: Piyadeler, süvariler, 1 
topçular ve torpilciler. Bir 
de, gizli polisin vücuda ge
tirdiği beşinci kol. · 

Adı ~ açıncı kol veya ko
lon olursa olsun, kaleyi için- , 
den fethetmek garyreti, Is- ı 
panyadao da, Çarlık Rusya- I 
sıodan da es\i i bir tarı he 
aid klasik mücadele hilele· 
rinden birdir: Trova muha
rebesi. En meşhur misal 

Her memlekette beşinci 
kolun en büyük muvaffakı
yitlerinden biri de, kendisin
den sık sık bahsettirerek 
esrarlı prestijini arttırması
dır. Peşinde sürüklediği ef
saneler onu bir hortlağın 
tabut içinden fırlnmış kolu 

Boıgun sukutu hayalin öz 
evladıdır. 

Beşinci kola karşı vazife· 
!erim iz şunlardır : 

1. Yabancı propaııandası 
karşısında uyumamak, 

2. Beşinci kolun esrarlı 
tesirini arttıracak tarzda 
kuvvetini mubalağa eden 
sözlere kapılmamak, 

3. iyi vaziyetleri fena ve 
fena vaziyetleri iyi güster
meğe çalışan telkinlerden 
kaçmak. 

Beşinci kol hakikatten ve 
bakikatı gören adamlardan 
korkar. Lehte olsun, aleyh
te olsun, muhal iğa ve ya
lan onun dostudur. Beşinci 
kolu kırmamızın ilk şartı : 
Realist olmak. 

PEYAMİ SEFA 

---------
Amerikan mekteplerin

de asılan levhalar 
--o--

Amerika maarif 
bütftn mektepler 
balar tap ve tevzi 
tir. 

nezareti 
için lev· 
ettirmiş-

gibi dehşet verici bir hayal Mekteblerin her sınıfında 
baliae sokuyor. yer alacak olan levhaların 

Her yerde beşinci kol. mündericat& şudur : 
Kapının arkasında, masanın 1 - Diş fırçanızı bergün 
altında, köşebaşında, kuyu· kullanınız. 
nun dibind ! mahzende .. Be- 2 Hergün yemiş yiy:• 
tinci kol. Fantoma'nın adam niz. 

3 Güode dört bardak 
su içiniz. 

4 - Çaysız kahvesiz dört 
bardak siit içiniz. 

5-Her gün açık havada 

öldürmesi için bıçağını sap
lamasına lüzum görmiyen 
muhayyel gölgesi gibi, yal
nız şöhreti ile iradeleri fel
ce uğratmak davasındadır. 
Pratik sahada çevirdiği fı-

ld ki 
oynayıoız. 

rı a ar bd manevi tesirin 
yanında ,~olda sıfır kalır. 6 - Patates ve Slllata yi· 

Eo masum insanlar, far- yiniz. 
kında olmıyarak, beşibci ko- 7 - Çok sık yıkanıoız. 
la hizmet edebilirler. 8 - Pencereler açık ola-

Buoları iki kısma ayırabi·m rak uyuyunuz. 

Bu teklifler Italyan arzularını tatmine kafi gelemez, ltal
ya tedbirde kusur etmiyecek ve fırsat saatını bekJiyecek, 
bir kere ok yaydan çıktıktan sonra ne Romadaki siyasi 
teşebbfü ler ve ne de Madritteki yeni sefiri marifetile ya· 
pacağı tazyikler lngiltereye faide vermiyecektir. _____ .. _____ _ 
Almanlar Tarihlerine Muvaf

fakıyet Yerine Kanlı Bir 
Sayfa ilave Ettiler ! 

Sofya - Zurihten bildiriliyor: Finlaoder ve Artaoda 150 
kilometrelik bir yerde muhasara şeklinde sıkışıp kalan 
Müttefik kuvvetlerin işgal ettikleri (Adacık) daki mevcudu 
hissedilecek kadar azalmıştır. 

Kuvayi külliyeden tamamen ayrılmış olan birine& 9 uncu 
Fransız kolordularından, Belçikaya aid kıt'alar teslim olduk-

! tan sonra, buradaki mevcud yarım milyondan çok fazla 
tahmin ediJınekte idi. Müttc!fiklerin denizden ve havadan 
yaptıkları hücumlar yardııniyle denize doğru çekilmekte ve 
limana gelip gidecı Müttefik naldiy~ vapurlurına sığınarak 
lngitereye götürülmekte olan bu mevcud bugün çok azal
mıştır. 

"Enteraositıran,, gazetesinin bu bapta verdiği habere 
göre bu orduyu esir ederek tarihte emsalsız bir eser bırak
mak istiyen 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 ? 
Vaşington - Boston radyosu muharebeden bahsederken 

1 

diyor ki: Belçika ordusunun silAh bırakması Almanlara 
zannettikleri avantajı vermedi. Zaten bu oidu yorgun idi. 

Bundan sonra Müttefikler gizlice tertip ettikleri plan daire
ı sinde mubasaradeki askerlerini çekmeğe başladı. Bundan 

sonra tehlike logiltereye döneceğini lngllizler de müdrik
tir Jer. 

Tabiidir ki logiltere bu bapta vaktile ittihaz etmediyse 
şimdi tedbirler ittihaz edecektir. Almanlar Müttefiktere bir 
yıldırım mağlubiyeti hazırlamakta iken MllttefikJer harbin 
uzaması için çareler bulmaktadırlar. Çünkü onlar Ameri
kadaıı gelecek ·mübimrıı'tt ve tayyareler için vakit. kazan
mağa çalışıyorlar, Maamafih manevi kuvvetleri sarsılmış 
değildir. 

-----_ .. _____ _ 
RUSY 
ŞID T 

NEDEN TAH
·YAPIYOR? 

Bükreş - Sovyet hududundan: gelen haberlere göre Hriz: f 
Bedbioler, nikbioler. Btd . Kllltürpark Sinemasında 

bin fenayı fena gören ada· iki. filim 1 - Deni~de isyan 1 
ma değil, iyiyi fena gört n bırden 2 - Bahrıyeye selam 
adama derler. Nikbin de iyi Ayrıca Paramunt Juroalda 

Sovyc:t hüküıneti bu huduttaki fevkalade hazırlıklaraoa d~ -· 
vam ediyor. 

Hatta O .Jesada hududa asker ıevketmek üzere birçok 
nakliye vapurla21 hazırlandığı da söyleniyar. 

yi iyi göfen adama değil, en son harp havadisleri 
fenayı iyi gören ada.na der- Seanslar : D. isyan 3 6,50 9 
ler. Bahriyeye ı,eJim 4,40-7,50 de 

Doğru havadis alan mahfıller is~ Moskovaoın bu buırlı
ğı Balk2nlar sulbunun idamesi için olıfoğuııu söyliyorlar. ··-----

e~e~!!~!~~~!. 1 ManJ~a 7 .?teli z~~r~~~. ~~!~0~~~!ği•~~f~~!ş~~ğ". 
zlnosunun kahve 1 Keçeciler Lale sineması kar- g?re Narvikte Alman k ıtalın muhasara halinde imiş, nite· 

kısmı açlldı 1 şısında. kım mayısrn yirmi yedisinde oraya Müttdik kuvvetler ta-
Yeoi .müst~cir, yeni k_o~.- 1 Kuşadası otelı rafından yapılan taarruz neticesinde naçar bir halde kalaa 

for, yi!aı tertıbatla ve buyuk . . bu Alman kıtasıoı kurtarmak için yüzlerce puaşüt.,ü Al. 
fedakirlıkJarla kahve kısmı 1 K~çecıler Sahh ustanın gazos mao indirilmiş fakat bu paraşütçül;:r inmeden evv .. l lngı'I z 

k J 
• , fabrıkası karş1sında. "" 

nın no ~an arı. _ıkmal edıle- Bu oteller lzmirin en temiz tayyarelerinin mitralyöz ateşile avlanmışlardır i:i, N.ırvik'in 
rek bugunden ıtıbaren açıldı. ve ucuz otelleridir. istirdodı bunda!.1 son•a v.i~i olmuştur. 

Gazino Kısmı Müsteciri: Salih Zorer 
Kemani bay küçük Ali, : ........................ ~•• ..... + .. •••••••, ... ••••••"" 

be!ltekar Kasabah Cümbüş yucu bayanlarla. : Tayyare Sineması 1 3~ ~ ;6 n ! 
bay Mehmet gibi çok ·ıük- 1 Hazirandan itibaren ı Bugün iki büyijk fılim birden ı 

Edirne ası alt uoıu 
Istan bul - Edirne asfalt 

yolunu yapacak olan Alman 
grubu mümessili Muller bu
raya gelmiştir. 

AVRUPA EKSPRESİ 
Istanbul - Birkaç gftn 

evvel lagvedilen Avrupa ek
sipresi tekrar işlemeğe baş
lamıştır. 

Zirai Aletler geldi 
İstanbul - Hüktımetimiz 

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

--o--
Salma paraları 
haczedilmigecek 

Temyiz nah kemesi umu· 
mi heyeti, salma suretiyle 
klSylliden alınarak köy san

dıklarında biriken paraların 
haciz edilemiyeceğine tev· 

hidi içtıhat suretiyle kararver-
miştir. ı 

--o--
Mekteplerde 

İmtihan 
Akşam kız sanat okulun

da mezuniyet imtihanlar na 
yarın başlanacaktır. Enstitü 
ve Akşam okullarının tatebe 
eserlerinden mürekkep ser
gileri 15 25 Haziran arasın
da yapdacakbr. 

---o---
Gelenler, Gidenler 
Balıkesir Ziraat müdürü 

B. Tah,io Erdem Sökeden 
lzmire gelmiş, şehrimizde 
bulunan Mumğla valisi Bay 
lbrahim Ethem Muğlaya, 
inhisarlar müfettişi B. İzzet 
Bandırmaya gitmiştir. 

Büyük Müjde! 
Gelmek için çok naz eden 

bahar nihayet bütün güzelliği 

' ile geldi. Yağmurlu ve rutubetli 
havalardan bıkan halk şimdi 

kırlara koşmağa başladı. F e
rahh bir kır düşüncesi insanın 

aklına evvela Halkabınarda 
eski '"'"YDIN birahanesinin züm
rud gibi yeşil ağaçlarla süslü, 
havadar aile bahçesi geliyor. 
Orada temiz havayı,)atif man
zarayı, taze soğuk birayi bula
bilirsiniz. Biranın şişesi yalnız 

Orada ehven şeraitle :ıiaafet
Jer de uerilebilir. 

M ..• d ' UJ e ••• 
Asrımızın en büyük Türk sao 
atkirı İllüzyonist ve Manya· 

tizt:sö~ro- Zati Sungur 

.• 

1 

~e~ ~sa.n'atka rlar ve rüfekası 1 açılacağtnı müjdeleriz. ı 1 - John Boles - Doris Nolanın yarattığı ı 
ıştırakıle ve en nadide oku· D: 14 -9 ı Fevkalade büyük sürprızltr 

......... S .. ...,EL-AM .. ~ET ........ G ..... l~s .. GE .. S~ ... ~I ~ •• ıı 2 - SD·Ohı' NUNCU 8. LAYI fı Bve ~;rakla dHoAluMhRünAe~~riyJc 
" sanatkar Victor Francenin en güzel eseri 9,3~ d:m[L ı 1s~~~:-

Doğru ıse ıanavarıııı ı~~ 
Kemerde Arslaular so~•· 

ğında oturan Şahin 4 yaı~: 
daki Zehrayı kirletttiiİ i~ 1 

asiyle adliyeye verilmişti'· 

zabıta~orıarl 
Karantina iskele cadd;~ 

sinde Nuri oğlu Must• 
Necati karısı Bediaya ••:. 
kıntıhkta bulunduğundaıı 1 
kalanmıştır. 

•tt' § Çorapı Selvili mesçı d• 
Mehmet ogy lu 15 yaıı0 e· 
Mustafa dut toplamak ııt1 ~ ,,~ 
selesinden Hasan oğlu q• 
yaşında Aliyi taşla baı111: 
dan yaraladlğından yakal•" '~ll 
mışhr. ./ ı 
--~~~~~~~----............,., q·~ 

Dlkkatler: 

Kaz çobanlığı mı! 
Taggilrecilik 111 

h~ 

~İ~i 
ı,tl" 
!b~r t l 
~ y 

-o- , D· 
Bir tek F ord mftesıe~ ~~~ 

gönde bin tayyare yap•'' •ty 
Amerikalılar: ~a~' 

B h 1 1 •• ,~ tı~ - u, aya sanı dl ~ 

Yeni dünyada günde 1~•, t,~ 
tayyare imal edilebilir! d•~ b~ 
radyolariyle cihana ilio e d~tı 
tiler. ~ 

Hesapça, bir kaç ''t~ ~ll 
sonra biitüo beşeriyeYe J lı.ı 

ayağını yerden kesecek ~~ ~t 
uç ~a aleti mevcut olac• ılJ ~ıt 

(içine 20-30 kişi afall d' (I k, 
kioeleriu bulunduğunu d• t~ 
oaune getirin 1) r fil 

Şayet harbin sonund• :~· 
libları bırakma hiilyaıı ~ı 

mecburiye hakikat dahi 1 
• 

4 
tayyare artık beşerin it•~ 
tında birinci imil olmak ff 
hurn şimdıden tutaıll~\· 

Bütün yaşam11 preos•P,ı 
rimizi altüst etmekte def 01 

A b f edecek Atlem evladı u ,ı 
imtihanda hendesei ıJt111 1 

d ~ e-taba an hendesei muc ~ A 
meye tefri etti. Vay sııı1 , ~ 
geçemiyenlerio, bu gliÇ dl~~ 
akıl erdiremiyeulerin bıt ~t 
Bundan böyle onlara 
çobanlığı kalıyor. 

"AkşaıJlı 

Dr. fahri iş~ 
lzıntr Memleket Hast•, 

Rontken Müteha!•1
' 

fiontkenveelektriİı 11
1 

L k. . ..ıe ıe 
)li:ıpl ı r 1 IDCI D (ı~ 

No. 2':1 TELEFON 

f Birçok vatandaşlarımızı selamet ı ı A E S ı ilk gala müsameresiyle tt:m· 
f ve sadete kavu,turdu ı .. ı sillerine başlıyor. Umumi fi- !J 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun en. ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 16 Son dünya harp hadisatı ı at)ar: Koltuk 75. Salon 50 ı 
fbüyük ikramiyesi oJan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·· ı Oyun saatleri : Hergün saat 3 - 6 ve 9 da ı Balkon 40 kuruş ~· 
fti acnelesioden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef ............................................ "6 ++ .. u•• ---- - ----- ~ 

ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f Milli Piyann-o Biletlerinizi ( SA t D F~ T ) Kı·şesı·nden Alııı~ 
t T elefon:2495 R Çilturel ve D. Beneaya f ~ 
......... ., •• ..,., • .., ..................... Çorakkapu Polh merkezi kart••• No. 864 Hasan Talniu Ôaı:i~ıTelefonS4Q7 


