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imanlar Weyg d H · tını Yı ram dılar 

MANLARIN TANKL 1 MÜTEMADiY N IMH ED.LM· KTEDİR 
ası hbels, Fransayı lngilte eden ayırmak m ksadile 
liinç ve saçma m s il . r uydıİrmağ d v medivor 
ıfussolininin Amerikan Sefirine Cevabı 

ti~ e' Birinci muvaff akıyetsiı:liklerinden sonra Alman
aıs -Qd hattına karşı yeni bir hücumda buluno:.uş-

1'• · ~ .. her oe kadar Fransız mevzileri nin kerıa r l.;rın-
ıtesı İ!ı: 1 -~t t eınege muvaffak olmuşlarsa da, vazıy t g ene 

ille~ ~ıtı. hakimiyeti altında inkişaf • tcnektedir ve V re y· 

1 
I~ sapsağlam bir şekilde yeri cd edir. ns t '. ln ~ullandıkları müthiş vasıtalara balH}U sa, el

t~ ~;• Ufak ufak muvaffakıyetler kıymetsiz s 1 yıl a bi
\ı ~ b~lllar bu barba yeniden 2 000 tank atmışı~r dı r . 

esı '6rı·Uyijk bir k ısm ı tımamen imba edilm i ştir 
te' i?en Veygand dün akşam gazetecilere şunl arı 
ı • ~ill : 
uııı~ ~b •nkişafından memnunum ... ,, 
••' r er)ere göre bu Alman hücu~ları durur durmaz 

rP' derhal taarruza geçeceklerdır. 

:,-; ,~ILLi. $.EFiMiZ 
-

1 
......... Milli Şef ismet Inönü maiyetlerindeki zevat-

ri•' : diio lstanbulu şereflendirmişlerdir. 
llkışlar arasından geçen Milli Şef bu selamlara 

~\'~tikten sonra Üiav vapuru ile dolmabahçe ~a
lllışlerdir. 

------··------
nların Yeni Taarruzu 

.. : Almanların yeni taarruzu hü kümsüz " aldı. Harp 1 

denizde ve karada devalll etti. Düşman birkaç ı 
':r~balcıriyle taarruza geçti. Kıt'alamnızın mukebil 

1 
dQ 'hcesiode bu arabalar imha edilmiştir. Eoa va-
~ şltıen büyük bir hezimete uğradı. Burada da 

11.rp arabası tahrip edildi. 

h ------ff------
'IÇRE HUDUDUNDA 
~lMAN TAHŞIDATI 
di~ lıviçre hududunda Alman tahşidatınıo kuyvet

~c~'ıt~ i'Örülüyor. lsviçre de bugün ihtiyatları sılak al· 

0 
1
• Almanların lsviçreye tecavüz edeceiindea 

t •e halk heyecan içindedir. 

~.\ HARPISTEMIYOR 
6 ı;- Papa Mussoliniye bir mesaj ğöndererek harbin 

• 1 tıl~ıtıesini tavsiye etmiştir. Bunun İncili şerife de 
ii~·~Cağını bildirmiştir. Vatiganın buna müsaade 
i f 1 Söylemiştir. Bu harbin Hristiyan alemin etevlid 
~laL t• d' t 'h • t' "e ı uzun uza ıye avzı etmış ır. 

~ ____ .. ____ _ 
1~;hi evlerindeki radyolar 
~İl~.ıı - Amerikada ecnebi evlerindeki radyolar 

•ştir. Bu radyolann adedi iki binden fazladır. 

------ff-----
~tıi radyo istasyonları 

',, ....... Hırvaoeski Dioevenik gazetesi Belgrad, Zag
·~0 lbleki radyo istasyonlarından başka Dobroveaik 

tda da birer istasyon tesis edeceğini yazmakta-

~"'N8ULDA sıı\-F ACIA ' .. 
-~tt Kiıi Yanarak Ol~~ . 
l~~~lill-:--- Yüksek Kaldırımda çıkan yangın buyuk bır 
1~ ia •. almıştır. 
tj~ tlıınde birinin şapkacı dükkanında gazocağı pat-
•-.'t111daki benzin tenekeleri de alev almıştır. 

I, ~t ltı Yukanıındaki oda duman ve alevler içinde 
d~ ~ '-d• bulunan Galip, karısı Bedia, işçilerden 17 

~J' \\\,'~ilce ve 19 yaşında Saki kurtarılamamııtar, fe
.,, canbıraı feryatlarla ya11arak iSl•litlertlir. 

.. -· •• ... --· 

Kim BombarMarsilyay 
dıman tmiş? 

··----· 
Nevyork (Amerikan radyosu) - Marsilya, Liyon ve fab · 

rika mıntıkalarını bomba atan tayyareler ispanyanın Badear 
adalarından kalkmışlar dır. Bu adalarda bugün ltalyanın 

tayyare üsleri bulunmaktadır. 

Paris ·- Başvekil B.:ıy Reyno akşamki söylevinde de
miştir ki : 

Almanlar Belçikada gediğe sıkıştırdıkları ordumuzun bi
re kadar mahf edileceğini, çünkü bu ordunnu mühimmat 
ve maneviyattan mahrum olduğunu söyliyen Hitle r utanma
lıdır. Bu ordu mükem nel mıneviyatı v~ bol mühimmatı ve 
cesareti sayesinde oradan kurtulmuştur. Bu ordu bu mub.a· 
sarayı yarmak iktidarında idi. Fakat onların mevkiini işkil 
eden Belçika ordusunun teslim olması olmuştur. 

19arise yapılan taarruzun intikamını nasıl aldığımızı öğ
rendiniz. Buna mukabil Almanların kaç şehrinin ne kadar 
mühimmat depolarının müteaddid tayyare ve askeri karar
gahlarının yakıldığından haber aldınız. Paris bombardıma
nında faz la ölü vermiş olmamız halkımızm böyle hücum
lardan nasıl kornnulacağım bilmemesinden ileri gelmiştir. 
Faket artık onun usta sı olduk. 

Ben g eneral Veygadın dediği "vaziyetten emınım,, sozu
nü tekrarhyarak askerimize itimadımızın mükemmel oldu
ğunn da ilave edecei'im. ______ .. _____ _ 

NASIL 
ETTi 

ASKF.LRİ KABiNE 
EŞEKKÜL 

Paris - Askeri kabinde yapılan tebeddüller mucibi mem
nuniyettir. Bu kabineye sabik baıvekil Deladiye ve Reyno 
ile beraber Fransanın en maruf ve mtıktedir kumandan 
•• ıeneralleri dahil olmuştur. 

Paris - Alman radyosu Fransayı lngiltereden ayırmak 
niyet i ile saçma ve gü ünç neşriyatlar. ndan bir türlü vaz
geçmemektedir. 
Frao:ı;ız ra d yosu Göhels'e kafasını hö yle boşu boşuna 

yorm~ması n ı tavsiye ve Nazi propagaadalarile alay et
mektc. d ir. 

Marn harikası t ekra r edemez
miş sebebi de şunlarmış 

Roma - Burada ki s iyasi düşüncelere göre bu harpte 
Marn harikası tekrar edemezmiş ve sebebi de şunlardır: 

1-Fransa 914de yaptığı ğibi ltalya hududundaki ku•
vetlerini çekemez; 

2-Almanya Rmıyamn dostu olduğundan Sovyetlerin 
Prusyaya akın yapacağından kor kuda değildir; 

3-Almao ordusunun hazırlığı o tarihe nisbetle mürec
cahtır. 

Dedikten sonra Almanyanm maksadı Fransa ile lngilte
renin arasına girmek ve birbirinden ayırmak ve Alman 
tahtilbabirleriyle Fransa ve lngilterenin denizden temasları· 
nı kesmektir. ______ .. _____ _ 

• Mussolini 
ihta.rını 

8. Ruzveltin 
reddetti 

Sofya - Romadan telefonlanıyor: Amerika sefiri Duçeyi 
ziyaret etti. Ona Amerika reisicumburunun barbe karııma
ması bakındaki oasıhatlarıııı söyledi. Mussolini bu nasıbat

ları reddetti. 
Bugüa Italya yalnız harbe hazırlanmak ve askeri nüfu-

zunu çoğaltmak ve harbe girmekten başka bir şeyle meı
ğul olamaz, cevabını verdi. 

-----·- .. ------
Avusturyada Almi'n Radyoları 

Londra - Avusturyadaki Alman Ön 11.: üesseselerindeki 
radyolar tamamen müsadere ve iptal edilmiştir. Bu ıuretle 
radyo rümuzatına nihayet verilmiştir. ........ " .... """...... . ..... " .......... " ........ 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
i agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Eıet!j 
ı:ııı -24- ı:ıı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 mıı 
" ........ " .......... ""..!...•" ...................... .. 

Bu son zamanlarda bütün 
dünyada yeniden ba.ş göste~ 
biitün ı:.orluklara karşı nepı
mizin hazırlanmamız lazım· 
dır. Bunun için her gün bu 
sütunlarda hayatın çetin yol· 
larında nasıl muvaffak olma
mız •e kederlerimizi nasıl 
karşılamamız icap ettiğine 
dair bazı f ikirler ve yollar 
göstereceğiz. 

Çok ·umuyoruz ki bu yazı-
larımız bunalan ruhlar ve 
sıklao kalpler için birer şifa 
ve teselli rehberi olacaktır: 

1 - Parasızh k, 2 - Bil-
gisizlik, 3 - Fırsat fakirliii, 
4 - İş buhranları, 5- Kuv
vetli rekabet, 6 - Şahsi 
kabiliyetsizlik, 7 - Aile en· 
diıeleri, 8 - Hastalık ve 
ıaire. 

Şunu önceden kuvveUe 
söyliyelim ki; bütün bu en
geller temizlenebilir. Yalnız 
metin olmak, sıkılmamak, 
yılmamak, hayatın biitün 
pürüılerine karşı kahraman
ca goguı germek ve onu 
ezmeğe azmetmek lazımdır. 
Öyle lüzümsüz endişelere 
saplanıp kalmak, her derdin 
çaresini bulmağa uğraşacak 
yerde ellerini böğrüne ko
yup düşünmek yeya mahvol-

1 
dum diye kendi kendine 
telkinler yapmak çok tehli

i keli ve muıirdir. Her şeyden 
1 önce cesur olacağız ve bile-
1 ceğiz ki dünyada her derdin 

bir çaresi bulunur ve bulu
nacaktır. 

(DeY&IDI Tar) 



• 

SAnlFE 2 (Halkın sesi) 
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I~~!!~ SONRA ALIN~ RADYO HA!tR!~l!!I i s o N H A B E R L E i l~~~~M~.~~!LO 

Paris - Garp cephesinde meydan muharebeleri bütiln ........................................................... .-............................................... J. V afiınil 
şiddetile devam etmektedir. 30~ ·- 400e.r .ı~up laali~de. h~- llSA RADYO VE TELGRAF HABERLERi Devlet fabrikalarında 1 T AlmaD' 
cum. eden Alman tanklarının bırk. a~ hını ımlaa edılmııtır. N k A k k h b d uapılacak sı·p 

1 1 
kon°110

1

10
11

1r:la•reı du .. n '/ e•yor - meri a er anı ar iyesiain gör üğü lüı:ü• 
Ay~ı ı:am ... nda b~va muharebelerınde de 4o Alman tayya- üzerine askeri kuvvetin mevcudu 400 bine iblii edilmiştir. ar 1 ar makamlarında ziyaret' 
rcıı düıürulmiiştur. Paris - Paristeki büttin ilk mektepler g6r1Uea lilziha -•- mişlerdir. 

lıkenderiye - Hareket etmek l.1ere ı.ulunaa pamuk lizerine kapatılmııtır. Istanbul - Devlet fahri- Ç k -.----kUf 
··kın. b' ıt ı uru sef ..ı d·ı · . kalarına yapılacak si sipa- OGU esırgel8 "u u ır ayan Yap er.en ••ne 1 • 11 Ye •apur Paris - iki grub halinde Almanya ib:erinde \l"uıııı wapan 
L t 1 d'I v b 1 t T y " rişler lktitat Vekiletince • d• a:on ro e ı mege aş anmış ır. Fransız avcı ve bombardıman tayyareleri Kara ormanda Mayıs 1940 ayı iç•!nn 

tasdik edilmiştir. Vekiletin k k (74"" '-ondra - lngiltere ile Romanya arasında bir ticari iti- pro1'ektörlere rag· men gidecekleri yerlere aitmi•ler ve dö- cu ba ı• evine 
• Y bu tedbiri bazı tacirlerin e 

lif yapıl•ııtır. Bu anlaşmayı lngiltere namına LGrcl Hali- nüşlerinde Alman karargahlarını bombardıman etmişler ye ta çecuk müracaat 
fazla sipari•lerle devlet fab- t d i 

faks imza etmiştir. Remen hariciye nazırı buaün Bükreşe bazı Petrol depolarını imha etmişlerdir. y muayene ve c av 
• rikaları mamullerinin yevmi iliçları mecanen verillll 

•fiteveccilıen Londradan ayrılmıştır. Roma - ltalyada bugünden itibaren ışık söndürme ter- satış inhisarını ellerine al-
..,._........._~.__ .......................... , ..... "'"""""'-"'-""'~~ ... , .......... ~_""'" .................... """ .. ,_ .. .,_. tibatı alınmış aynı zamanda evelden harice ışık sızmaması malarnu önlemek içindir. Bahribaba Parkı 
Fransız ve Almanların yeni için de lazım gelen tertibatlar alınmış bulunmaktadır. Bir dell ort••· 

Paris - Almllnlar hiç ilerlemeğe muvaffak olamamakta- Bir kamuon faciası altUst etti 
cephesi : SOfdME -AİSNE dırlar. Hilcuma kalkan beş tabur piyadesi kimilen imha Dün akşam Nuri D 

edilmiştir. A nyeo cephesinde kanlı muharebeler şiddetini Eskişehir - Afyondan - bir deli Bahribaba pat 
artırmıştır. Ayni zamanda 200 kadar Alman tangı da par- Eskişehire gelmekte olan oturmakta olan kadı 

Samara'dır. Nehir üzerinde çalanmııtır· bir kamyon Kanlıpınar köyü saldırmış ve üzerleriıe 
-~--------.. ----------------

Fransızlar Somme boyun
da cephe tuttular. Bu neh
rin sağ kıyısındaki Alman· 
ların harekete geçtikleri bil
diriliyor. 

on üçüncü asırdanberi, tan
zim edilmiş balık göUeri 
mevcuttur. 

Paris - ltalya hükumeti bazı liman ve sahillerinin seyri civarında hendeğe yuvarla- atması üzerine feryad 
sefer için tehlikeli bir şekle koymuştur. Buralara gelecek narak feci bir kazaya sebe- miş ve yetişen poliılet 
vapurlar evveli müsaade alacaklar ve bililtare kılavuzla biyet vermiştir. fından deli güçlükle y• 

*** limanlara gireceklerdir. F · k b b mış ve hastaneye yatırı 
acıamn ur anı ayan ı 

Telaffuzu (Som) olan Som
me nehri, Aisne eyaletinden 
menbaını alık Manche de-
nizinde kendi ismioi taşıyan 
koya dökülür, Suladığı şe
hirler şunlardır : 

Saint - quentin, Peronne, 
Amiens, Abbeville. 

Uzunluğu 245 kilometre
dir. Suyu boldur. Bir çok 
taraflarında muntazam mii
nakalit yapılmaktadır. 

Bu nehir, J915 d~n itiba
ren geçen büyük harbin ce · 
reyan sahnesi olmuştur. Fa
kat bilhassa 1916 teşrinisa-
niıindeki çarpışmaya Som · 
me muharebesi denir. 

Somme'un litince ismi 

Fransızlarla Almanlar, Ais
ne nehri sahilinde de karşı f 
karşıya duruyorlar. Bu ne
hir (En) şeklinde telaffuz 1 
olunur. l 

Garbi Argonne'den men
baını alan, Saiot Meneboaldu, 
Vouziers'i, Rethel Soissonsu 

sulayan Aiıne, Kompiegne 
civarında Oisc'a dökülür. 

180 kilometre uzunluğun
dadır. Bu nehrin sahilleri 
13-21 eylll 1914 ve nisan -
Temmuz 1917 de mühim 

askeri harekata salane ol
muştur. Diğer bir muharebe 
de 29 Eylftlle 30 teşrinievvel 
1918 de cnreyan etti. ___________ .. __________ _ 

oonuadaki an 
bügük kita' 

Kıt'a itibarile dünyadaki 
en bliyük kitab Viyanadaki 
Dominikler manastırındadır. 
1424 senesinde yazılmış olan 
bu kitapta o asrın meşhur 
insanlarının bayatları yazılı
dır. Boyu 1 metre 20santim 
ve genişliği 95 santimdir. 

KAHVE 
lstanbul - Gümrüklerde

ki 35.001 çuval kahvenin 
10900 çuvalının çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. 

Manisa oteli 

Harpte lüzumsuz kitap. 
ıarda f agdılı aıuuor ! 

İnrilterede eski, lüzumsuz 

kitaplardan da istifade edil· 

mektedir. Hüktımetio neş-

rettiği hava hücumundan 

koruama risalelerinden bi

rinde böyle, kitaplarla tıka 

basa dolu bir sandığın bir 

pençere kenarına konulması· 

ile, patlıyan bomba parça 

ve şarapııellerinden korun
mak imkinı olduğu yazıl
maktadır. 

KUltürpark Sinemasında 
iki filim 1 - Denizde isyan 

______ .. _____ _ 
Tahsilat işleri nasıl 
knntroı edilecek? 
Maliye Vekaleti, 1940 se

nesinde tahsilat muamelatı 

üzerinde tahsil kontrcıl me-
morları tarafından yapılacak 
kontrolun şeklini tesbit et-
miştir. 

Tahsil kontrol memurları 
yapacakları kontrole ait bir 
mesai programı tanzim ede
cekler ve programları hazi
ran sonuna kadar vekalete 
yolhyacaklardır. Mesai prog
ramlar1 merkez Ye mülhakat
ta ltütün muamelihn kon
trolünü temin edebilecek 
şekilde hazırlanacaktır. Kon
trol memurları bir kazadan 
diğer bir kazaya hareketle
rinde yolda geçecek müd
det mesai müddetine ithal 
etmiyeceklerdir. 

Hususi mekteplerin 
verecekleri vesikalar 

Maarif Vekil eti, hususi 
mektepler idarelerinin kendi 
mektepl~riode vazife görüp 
ayrılmış olan muallim!ere 
hizmet müddetlerini gösterir 
vesikalazın maarif müdürlük ... 
ferine tetkik ve tasdik edil-
medikçe resmi mahiytti haiz 
olamıyacağını kararlaştırmış
tır. 

Ordu subaylar heıeti 
terfi kanunu 

Ardu S•baylar heyetine 
mahsus terfi kanununun de
ğiştirilmiş olan dördüncü 

maddesinin tadiJine dair ka-
nun projesi Meclis ruzname· 

sine alınmıştır. Layihanın 
esaslarına göre subayların 

rütbe ve kıdemleri mezkôr 
rütbeyi ihraz ettiklerini 

imir ili metninde muharrer 
tarihten başhyacaktır. Ayni 

rütbede olup müsa•İ ve mu· 
adil vazifede bulunan vazife 

ve memuriyet ve vaifeye 
tayin tarihine göre deiil 

rütbeye nasb tarihine göre 
hesap edilecektir. 

Ayni rütbede olup muh· 
telif makamatta usuJen ve
kil olarak tayin suretiyle 

bulunan ve bulunmakta o -
lanların kıdem sıraları hem 
rütbelileri arasında sıralanma· 

yıp müsavi makamat esbabı 

arasındaki hem rütbelilerin 
arasında sıralanacakbr. 

•••• 
Kamplar açıldı 

Lise talebelerinin kampla . 
rı bu gün sabahtan · itibaren 
mekteplerinin bahçelerinde 
açılmıştır. 

Kadriye derha hastahaneye zabıta haberi 
, kaJdırılmışsada ölmüştür. Fa- ·11 
cianın en tüyJer ürpert:ci Umumhanede Nüzhet• 
tarafı, zavalh kadının kar- :zerinde bir bıçak buhıı: 
nındaki 8 aylık vavrusunua· ahnmıştır. . . 
da ölmesindedir. § Keçeciler ca?d~ 

Yabancı tabiiuetteki 
talıba 

Yabancı devlet tabasın-
dan oldııklarıj hususi 
orta mektep ve liselerde 
hazırlık kampı görmiyen 
talebelere bu mektepleri bi
tirdikleri zaman diplomala
rının verilip veriJmiyeceği 

Maarıf Vekiletinelen sorul-.. 
muştur. 

Vekalet, bu talebenin as
kerlik denile mükellef ol
madıkforma göre tah,illerini 
bitirdikleri zaman kendileri
ne diplooıalarıoın verilmesi
nı alakadarlara bildirmiştir. 

Maligede tauin ve terfi 
lzmir vilayet varıdat kon

trol memuru Suphi Çataloğ· 
ı ı · dere terfi etmiştir. 
lzmir vilayeti tetkiki itiraz 

komisyonu azalığına Ticaret 
vekaleti Fatsa kazası kontrolu 
Fuad Arım tayin edilmiştir. 

Eminin üzerinde bır 
bulu~arak alınmıştır. 3(1 

§ Peştemalcılarda 
şında Remziye isrniod' 
kadın sarhoş olduğu 
bağırıp çağırmak ıute 
rezalet çıkardığında• 
lanmıştır. 

§ lkiçeşmelik 
Selihattin, Bebzat '' 
met adlarında üç 
Jakonun evine girerek I 
tolonunun cebinde b11 
15 lirasını çaldıkl•11 

para ile birlikte yık• 
lardır. 

Teri i eden vaını 
Dahiliye Vekiletiace 

zırlanarak alikablar• 
edildiğini dün yazdıoa•• 
1'40 kıdem tablosua•. 
194e takvim yılı içind• 
sınıf valilerden Ka•t• 
valisi 8. Avni DoiaD 
sınıf valiliğe, dördöaC~ 
valilerde Kayseri vah•1 

Soyer, Edirne valisi 
Nomer ve Çanakkale 
Arif Mlusoğlu iiçDoc•, 
valiliğe terfi etmişler 

Deniz Gedikli Erbaı 
Okul Müdürlüğünden: 

No. 76 
Ke&eciler Lale sineması kar

şısanda. 

birden 2 - Bahriyeye selam ...... •••••••• .. •• .... .-. ............ •••••••• .. •• .. •• .. ı : T s· T e 1 e f o D ı 
Ayrıca Paramunt Jurnalda : ayyare JDemBSI 36 - 46 • 

1-Bu yıl tleniz gedikli erbaş orta ekulunua her 6ç 11111 

talebe ahnacakhr. htanbuldan istekliler dotruca Kasııı1P' 
mektep müdürlüğüne tliğer mahallerde bulunanlar aakerH9' 
lerine miracaat edeceklerdir. 

Kuşadası otelı 
Keçeciler Salth ustanın gazos 

fabrika11 karşısında. 
Bu oteller ızmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer 

en son harp havadisJeri ı B .. ·k· b' ... k f 'I' b' d :• S ı D · 3 6 50 9 ugun ı ı uyu ı ım ır en eans ar : . ısyan , - • ı 

Bahriyeye selim 4,40-7,50 de i 1 - Tavsiye Mektubu : 
Büyük Müjde! : Oyoıyan: ••Adolf Menjo Fransızca Sözlü ı 
Gelm~k için ço~ naz_ ed.e~ ! 2- Gulnaz . Sultan ! 

bahar nıJaayet bötun guzellığı • • 
ile geldi. Yağmurlu ve rutubetli : Türkçe sözlü ve şark. it ı BAHRJBABA havalardan bıkan laalk şimdi : Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en Son dünya harp hadisatı: 
kıhrllarab' kkoşmdağa haşl.ad.ı. Fe- : ve Fransadan yeni getirilen makinelerde çekilen milli ı 

GAZI NOSU AÇILDI ra ı ır ır üşüncesı ınsanın : 
E aklına evveli Halkabınarda ı piyango ve teferruatı 

n güzide san'atkarları- eski .a YDIN bira~aoesinin züm- ı Oyun saatleri: 3 - 6 - 9 da ı 
mızdan müteşekkil bir saz rud gibi yeşil ağaçlarla sü&lü, .......... •••••••• ................ •••••• .... •••• .. •• .. 
ve teganni heyeti her akşam havadar aile bahçesi ıeliyor. 
bu ferahlı ve havadar gazi- Orada temiz havayı, lııitif man-
noda en müntebip parçalar- z~~ay~, .taze soğuk birayi bula-
t h bılırsınız. Biranan şişesi yalnız 
a alkımızı neş'elendirmek· Orada ehven şeraitle ziaafet-
te devanı ediyor. ıer de U•rilebmr. Profesör z Ti SUNGUR Temsı·ııerı· 
~·~ .......... ~ ..... ~ .. ~~ ................. . 
ı SELAMET GiŞESI ı Bu akşam 9,30 da OÇONCO BÜYÜK YENi PROGRAM 

f Birçok vatandaflarımızı sellmet i j 
f _ .V.e sadete kavu,turdu. 1 
f Ne dogru ısım! 19 Mayıs fevkalade pıyangosunun en 

D • 1 1 ••• 

Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 48 kuruştur. 

ELHAMRA Gişesi Sa~~1t~~r Itibaren 

Istidaya şunlar batlanacaktır: ı 
A-Fotoğraflı nufus cüzdanı veya noterlikçe musadd•" 
"yaş düzeltenler veya taslaih ettirilmiş nüfus ' 

kabul edilmez.,, t 
B-Beş sınıflı ilk okul şahacietnamesi veya orta ekul 

namesi "doğrudan doğruya sınıf geçmek şahadetname .,eyi 
diknamenin üzerinden bir seneden fazla zaman geçme•İf 
l~zımdır . ,, 

C-Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 
0 

O-Gerek kendisinin gerekse ailesinin Türk ırktndaP İJ 
kötü ahlak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve malak 
leri bulunmadığına dair hüsnülaal kağıdı. if 

2-Birinci sın1f için yaş 12yi bitirmiş ve 16 yı bitir111tdl 
lunmak ikinci ve üçüncü sanıflar içinde birer yaş farklı 
mak lazımdır. .. 

1 3-Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdt1r; 
ve askerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar tali 
71 matldesi özlerine uygun olmalıdır. 

4-Isteklilerin bu şartlardan mada deniz hastahanesİP.ıe 
cak sıhhi muayenede aağlam çıkması ve yapılacak seçt11• 
da kazanmalarıda lazımdır. rt 

s.-Yukardaki şartları llaiz talebelerden birinci sınıfa k•,1 
mak istiyenler 1 hazirandan itibaren ve iki11ci üç&nc6 -
kayt olunmak iıtiyenler - hu sınıflarıe 940 tedrisatı erlı' 1 -

yacağından • hemen evrakile birlikte mektep müdürUit'1" 
caatlari ilin olunur. 7-12-14-ı,-ıı,...... 

f ~üyük ik~amiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
ftı amelesınden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef 
ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
t Telefon:2495 R . Çikarel •• D. Beneuya f Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Ab;..-

Çorakkapu Poliı merkezi li:ar11•1 No. 864 Hasan Tabıia Ô11de1Telefon3497 ............................... 


