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E R l K A AVRUPA YA O DU GONDE · MEKTEN MADA IWÜT • 
FIK LER. HER Tu~· LÜ YA9 DIMDA BULU :tCAKTIR 

' Bir taraftan Som harbi bütün şi.idcti ile devanı 
' l\aıerika çok büyük kararlar alaııştar. 

8 l\nıerikan hakemleri tarafıudan ~etilen k~ru lara 
d'flleri~a ordusunda kullanılan tayya e ve topl2.ra 

- trhal Fransaya gönderilmektedir. 
~lvelt gazetecilere yaptığı bir beyanatta : 
~ık, Avrupaya ordu göodermekten maada, Mütt • 
,,. lürlü yardımlardı bulunacaktır.,, dt!ınişti-. 
~· birçok Amerikan şah•iyetleri de müttefil~l!-
e beyaoatta bulunmuşlardır. Birçolt ağır top ve 

r Yola çıkmış bulunmaktadır. 
......_ Moıkovadaki kanaate göre, ltalyanu: harbe 
t6Qijn işidir. ltalya harbe ~lmanla11a vaziyeti ay
ıtıo bubaptaki hareketi de şöyle olacaktır: 

t l- ~ Ki cfı'IEN F ANSA
T ~ ve op a,) ZYAGÖNDERILIYOR 

ı 1 -Almanya ve it Jya müşterek olar.ık cenubi Fı·ansay.a ı 
bir anda hücum edecek! r. Tolon ve Marsityayı h def ya 
pacaklardır. Bu sur1-tlc Fra1rayi ş.ırktuki askeri nıenbala
rıodan mahrum l!tmeğe çahşacakl.ırdır. Afrıkadaki müstem
lekcfeıir.d .. ı: ayıracaklardır. 

2 - Bu taarruzun Cebelüttarıkta olması da muhtem,J
diı. Bu da Akdeniz yolunu l ııpamak içiı dir ki Atlantik 

kuvvetlerinin gelm ·she ın • i o1sunlar. Bu su etle lsp.rnyayı 
da kendi aralarına almağa çalışacaklardır. 

3 - Bu hücumun Sü\• •yş kanalına da yapılması ihtimali 
vardlr ki bu surct1e Müttefiklerin Yakın şarkla olan müna-

sebeti ıini kesmek. 
Müttefi kuvvetler de ltalya c ·nubi Fransanan girebilir-

Jer. YahuJ ı~v·çreden geçerler. Müttdik fıfo grubu ltayaaıa 
sahillerini abioka edebilirler ve Kouikadaa ltalyaya h .. cum 

eder, 12 a fa arda da biiyiik ha b beklcuir. Çünkü bu ada
Lu- Turkiyc sahılerioin kaşısında ve Girid üsleri önünde
dirler. Ayoi ı.aaıaı da bu adalar Musul petrollarına da ya
krndır. 

Paris - Som cephesi d sabahın s~.ıt 4 ündenberi de
v tm eden kanlı muharebaJer biraz du muştur. Toz duman
dan görü.,. oeyen ortalık biraz aç l:nışhr. 

YerJer biulerce Alman cesetlerile doludur, 10 kilometre 
kadar ilerlemiş oia ı Alman motörlü kuv~etleri tekrar geri 
püskürtülrnüşlerdir. 

Almanl.u şimdiye kad:ır hiç bir cebh~de ilerlemeğe mu
vaffah olaaııadıkları gibi bazı noktalardanda çekilmiılerdir. 

• •eumhurumuz Trakyada ALMANLAR Almanya Polonya ve Çekoslo-
J • Gôya lngiltereye asker çıka~- 1 vakyaya "istıklal" veriyormuş! 
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.,_ı. 7 (A. ~.) - Reisicumhur İstanbul ve Trakyadal 
,il normal seyahatl~rrnden birini yapmaktadır. Halk 
lle temas arzusuna iptina eden bu seyahatin siya
ttle alikası yoktur. 

tYADA~VAZıYEr 
' ~' Utra gazete.sinin muhabiri gazetesine şunları 
~~~t: ltalya hava ı çok bulutludur. Bütün millet her 

1~ İıimnı beklivor Her tnrafta ltalyanın barba 
\ ~Uhakk~\c olduğu kanaati ?.üküm ~ürüyor. Yrllnız 

•t tayın olunmıyor. Bu munascbettc gazeteler de 
~:ler isbdiğini yazmakta devam ediyorlar. İtalya-
~ t•. yerler ~halisinden olupta Romada yaşıyan I.t~l
·~'teler ttşkil etmişlerdir. Bunlar memleketleruıın 

' l hlkı için çalışacaklardır. Bunlardan bazılara so · 
~ Yannamelcr bile yapıştıroıaktadırlar. 

't' '••ıı evvel harbe girmesi için telgraflar almakta· 
~:t Pııtti;inin fikrine göre ltalyanı.n har.ba gir~e.si 

>~, fırsattır. Faşist partisi sekreter•. Etopı Muth oın 
-~:' kumandanlığına tayini bcklenıyor. 

'-' arnavudluk işgc!linde büyük rol oyoam&şb. 

------··--------
iASKERLEI· 

ı:~ ...._ 911 doğumlular haziranın on· beşi ede 912 
· 9t "da yirmi ikisinde silah altına davet edil-
~ od. doğan ve kayıtları yapılmıyanların keza 22 

llıiiracaatları ilin edilmiştir. 

' , ,•r Askerlik Şubesinden: 
.).•.defterimizde kayltli olup her sene şubemizden 
il tıQİ alan şehid mülizim Sami Nureddin karısı 

Çok acele şubeye mllracaat lüzumu ilin olunur. 

mak için pİlanJar kurmuşlar! . Pari~ -.. "Ekselsiyor,, gazetesinin Zurih muhabiri gaıete-
d k 

. . R b b' . sme bıldırıyor: 
8udapeşte - Nem:ıa e gazet,sıuıo oma mu a ırı Hi fr! . • ~ b' . . . .. 

Almanların logiltereye askerlerini rıe suretle çıkaracağını , .t ~r ırtıcaı ır surette demışhr kı: Almaya ~o~on.ya 
öğreniyor ve <liyorki: Almaola•ın BeJçikndan sonra hedef- 'e Çekoslııv.akyadcıil vaz geçemeı. Onlara hususi bır astık-
leri lngiltetcd\r. Bu taarruz c\eı.izalbl&rı ve hava f&loları lal vere~ekhr. Fakat ordu be lemek hakkından mahrum 
iJe "Ştuk,, usulüne te fikao y .. pılacaktar. AJman denizaltı- cdecektır ve o ,Jarı daimi bir kontrol alhoda b•luadaracak· 
Iarı on aaat zarfında oı bin uker çıkarabilirlermiş. Alman- tır. 
!arın motorlu kayıkları tayyar eler himayesinde beheri yüz Bu habt>rİ "Jurnal gezesinin" Zurih muhabiri de teyid 
hatta ikiyüz asker çıkarac ki rmış ! ederek Hıtl )r bunu yapacaktır. Fakat onun hususi dilek-

------••------ ' leri di~l~:ıirs ! cii nl~uni ili'le ediyor. 

BALKANLARDA SÜKÜNET 
Roma - Bu fapeşte-'e ı Popol\l di Roına gazetesine bil· 

dirildiğine göre Sovyet Ru ya Balkanlılara nasibatta bulu
narak h rba hiç bir veçbile kapılmamalarını tavsiye et
miştir. 

-- ----··------
ln2iltered . iaşe Şekli 

Londra - iaşe Nazın m mleketirı 800 wüstekil iaşe 
mlııtakasına ayrıldığını, her mı ;ıt.rnın ikışer iaşe deposu 
bulunduğunu, bu dep'1larda bir çok aylık iaşenin 111evcud 

olduğunu ilan etmiştir. 
·-- - ---- - --

INGiLiZ ABi 

Viaton (.örçil ordu kumandanı ile 
Londra - Kabine dün akşam bışvekil Çörçilin başkan

lığında mühim bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantı ile ıon vaziyet tetkik edilmiştir. 

------··------
Sovyet Rusya, ! talya ve Al

manya ile askeri ittifak 
istemiyor 

Roma - Buradaki diplomatik mahfillerde temin olun
duğuna göre Almanya ile ltalya arasında bu günlerde Ja
pooyanın ıştirakile logiltere ve Fransa Aleyhine olarak 
siyasi ve askeri bir ittifak imzalamaya kararverilmiştir. Bu 
ittifaka Sovyetler de davet olunmuşsa da bu talep red • 

dedilmiştir. ...................................................... 
liH-AYATTA MUVAFFAK OLMiNIN SIRLARI i 
1 i aga tta, Herkes Muvaffak Olabllir ml?-E11t!I 
l::ı:ı -'25- ıı:: YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 UUı , .................................................... .. 

Parasızlık ve Sıhhat 
Hay~ttıı eo güç şeylerden 

bıri de şüphesiz parasızlaktir. 
Parauz kalmak insana üzer, 
parasız kalmak iosanı şaşır· 

l · Halbuki yeie ve nevmisıa. 

de kapıhrsao ııhhatini kay-

tabilir. Fakat, parasız kal· 
dım d"ye meyiis olruak ve 

bu yeis yezüoden irade ve 
tedbiri kaybetmek felakettir. 

t eis aciz demektir, aciı 
olanlar miskinlerdir. Miskin-

lik ise mabve doğru adım 
atmak demektir. 

Hayatın en tehlikeli ve 

feci in işte budur. Parasıs 
kalabiliuin, lakin azim, irade 
ve kuvvetin, hşebbüsün ve 
diişUncen ile bu ıztıraplı 
dakikaları her in yenebilir 

bedersin. 
Sıhhat elden gidine~ her 

şeyde elden gitmiş demektir. 
Zira malftl ve hastalıklı olan
ların hem muhakeme kud
retleri azalır ve hem de te· 
ıebbüs kudretleri zafa uğrar. 
Sıhhat en büyük iaadet ve 
en verimli hazinedir. 

Zira sibbat mtlkemmel 
olursa düşünme ve yaratma 
kabiliyetleri, çalııma ve te
şebbüs meziyetleri inkipf 
eder. Onnn için vataadaı 
yeise kapılma, herşey geçer, 
hayatta cesur ol. 

(Deva1111 var) 



karaib adaları ve Kara tilt!r ____ .. __ _ 
Cuidad Trujillo - Domini

que cümhuriyeti - (A.A.) -
Caraibcı denizi konferansı, 
Avrupa devletlerine aid bu 
lunup istiklallerini muhafa
zaya muktedir olmıyan müs • 
temlekelerio, Amerika cüm· 
buriyetleriain mandası altına 
alınmasına mütedair takriri 
taıdilc etmiştir. Bu takriri 
veren Kuba hfikiimeti mu
rahhası B. Miguel Campa, 
takririn ilk Hariciye nazırla
ra konferansına tevdi edil
meıini talep etmiştir. 

Diğer bir takrir, Cenubi 
Amerikadaki Alman hava 
hatlarıoı istihdaf ederek, 
bu hatların kiffesioin Ame

rikan tebaası malt olmasını 
talep etmiştir. 

*** 
Büyük ve küçük Antil a

dalarının bulunduğu denize 

Caraibes (Karaib) denizi is
mi verilir. 

Küçük Antil adalarına da 
ayni zamanda Kar&İ)t ada
lan denmektedir. 

Porto Riko adasından Ve

nezuella'ya kadar bir kavis 

şeklinde U7.anan Küçücük 

Antillerde, Avrupalılar gel
meden evvel Karaibler ismi 

verilen iptidai bir kavicn o

turuyordu. Buraları evvela 
lspaoyollar aldılar ve Kara-

ıraı Leopıldun kısa bir 
tercümeı hali 

300 bin kişilik ordusile 
birlikte Almanlara teslim ol
duğu için tarihin hakkında 
nasıl bir hüküm vereceğini 
pek kat'iyetle bilemediğimiz 

Belçika Kralı Leopold, as

rımızın en büyük kederlere 

uğramış bir siması olarak 
meşhurdur. 

Daha on üç yaş1Dda i ken 
91.C Büyük har binde mem

leketi çiğnenmış, babası kral 
Alber onu mektept~o alarak 
cepheye yollamıştı, Harpten 
sonra, altı ay kadar Belçika 
Kona-osunda müstemieke 
idarecilığini mütalea tlmiş 
bütün dünyayı dolaşmış. sl

y set, iktisat ve maliye tah 
si iade bulunmuştu. 

Mükemmel bir kayakçı, 
dağcı ve golf oyuncusu olırn 

l iblerl hemen tamamen malı· 
vettiler. 

Kalanlara 1660 senesinde 
lnğiUz ve Fransızlar St. Vin
cent adasında ikamete mec 
bur ettiler. Adaya süri\lea 
Karaiplerin sayısı 6,000 ka -
dardı. Gene iptidai bir ha• 
yat yaşarlar, toprak kaplar 
ve hamaklar imal ederler. 
Bunlar tekriben bir metre 
60 santim boyunda, derileri 
k rau1ıya yakın, siyah saçla 
boyunları kısa, geniş omuzlu 
insanlardır. 

Lisanlarını mubafaza ede
bilmişlerdir. 

Biı dinleri yoktur. 
Karaib adaları, Karaib de

nizi ve Meksika köıfezini 

Atlas okyanuıuodan ayırır. 
Bunlardan cenuptan itibaren 
Trioidat, Tabago, Barbados 
ad;,aları lna-ilterenio, Guade
loupe, Martinikue, ve Civar

daki bir kaç ada Fransaoıo, 
Porto Riko ve 1917 de Da· 
nimarkadan '25 milyon dola
ra sabo alınan Virgio ada
ları Birlt:şik Amerikanındır. 

Yu !.<arı d ıı ki htgraftaıı da 
anlaşıldığı veçhıle Kara1b 
dcniıinde, Avrupa devlet
lerine aid bulunup istiklal
leıini muhafazaya kudreti 
olmıyan müsteaılekelerin A
merika Cümhuriyetlerinin 
mandası altrna girmesi mt.v· 
:zuubahistir. 

İngiltere ve 
Havadan inmek f ikri 
yeni blrfBY det)lldlr 
Son güclerde Alman pa · 

raşütçülerinin logiltereye ine• 
ce klerinden sık sık b h1e
dilmektedir. lngiltereye ha
vadan taarruz fikri yeni bir 
şey değildir. Bu usul pek 
eski zamanlı rda, lngilizlere 
düşman oldukları vakitler
de Franstzlar tarafrndan 
düşünülmüştür. 

Meşhur Mongolfiere balo· 
nunun icadında sonra, 2 
Haziran 1803 tarihinde bu 
balonlar ile lng !tereye ha
vadan taarruz düşünülmüş; 

hatta 3.000 a ker ve 2.000 
alabilecek muazıanı bir ba · 
lon inşası kararlaştırılmıştı. 
Bu balonun 300.000 franga 
çıkacağı be .;ap edilmiş, ser:
r.ıdan bu fıkirden vazgeçil· 
miştir. 

Yamanlar Kampı 
L 0 opold, 1934 de fsviçrede 

bulunurken, babasının tır

m :ıudığı dağdan düşerek 
Yam nl r l pı bu s ne 

ö lümü ilr.: kral s çilmiş, ara~ 
25 Ha7.ir nda nçıl caktır. 

dan 1 ay geçmemiş iken Kaı:ı.p yolu d tamir edil· 
Losern civarında bir otomo· 

miştır. 

bit kazasında karısını kay- '--------------~ 
betmişti. 

a • s· otel~ 
No. 76 BAHRIB BA 

Keçeciler Lale sineması kar-
GAZI NOSU AÇILDI şısında. 
En güzide sau'atkfüları- K 

mızdnn müteşekldJ bir saz uşa Si otelı 
ve t< ga nıı i h eyeti h r a k~am Keçeciler Salih ustanın gazos 
bu forahh ve bav dar g zi- fabrikası karşısında. 
noda 'ec müntehip p arçaiar- Bu oteller ızmirin en temiz 
la halkımızı ııeş'elendirruek· ve ucuz otelleridir. 
te devam ediyor. Mü teciri: Salih Zor~r 

~··~··~~~·~··~·~ .... ·~··~·~ 
: .: AMı7 GiŞESi : 
• Birçok vatandaflarımızı selamet f 
f ve sadete kavuşturdu f 
f Ne doğru isim r 19 Mayıs fevkalade piyangosunuu cnt 
fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Sııvel Tütün şir e·· 
fti amelcsirıdcn 34 kişiye taksim etmekle onları (Selawet)ef 
t ·rdirdi. Adrese dikkat : Anaf rt2lar cad. No. 400~ 
f Tel fon.:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ........... ~ ......... ~~ .......... . 

(Halkın •••I) 

INGILTE E TEDBiR ALIYOR 
Zurih - lngHiz adaların:ı karşı bir taarruz yapılmak 

ihtimaline karşı Londra hükümeti dahili tedbirlerde devam 
ediyor. Dahiliye nezareti 16 yaşından 60 yaııoa 
kadar olan Atman ve Avusturya kadınlarının dahile sürül-
melerini emretmiştir. Bunlar 16 yaşından küçük olan ço
coldarı da berabarlerine alabileceklerdir. 

Pariı - Şemen de dam ile deniz arasında yirmi dört 
sanattenberi olanca şiddetiyleadevam ediyor. Almanların, 

toprağımıza giren harp arabalariyle ı:ırhlılar mukabil taar
ruı ve bava bomhardımınlarızın t~siriyle imaa edildiler. 
Dütmanin bir kıt'ası da Bresol nebrini geçtikten sonra tah
rip edildi. ______ .. _____ _ 

Romanyada Umumi Af 
Bükreş - (Stafani) Romanya kralı Karol umumi siyasi 

mücrimler hakkında umumi bir maıbatayı tastik etmiştir. • 
Roma - Mareşal Dö Bono Italyanın cenub cephesi ku

mandanlığına tRyin edilmiştir. ______ .. _____ _ 
KISA RADYO YE TELGRAF HABERLERi 

Paris - Romadıın bildiriliyor : 
ltalyanm her tarafın :la askeri bir fanliyet 

liyor. Kadın ve çocuklar şimale naldedilmiştir. 
danlara radyolar konuliiıuştur. 

devam cdi 
Büyük mey-

Buhpeşte - Parisden bildiriliyor: Bn gün Alman t ank-
latı hiç bir iş görmemiştir. İki AI.nan tank koluna 
hücum eden Fransız bombardı;r;an t yyard ri tankların bir · 
çoğunu imha etmiştir. 

Almanların Son Z yiatı 
Almanların lrlaadadaki uyioltl rı 25.000 mııktul 50,000 

yarab ve tayyare kayıbı d.ı SOOden fa.dadır. 
• 

Dikkati er: 

Müslüman Mahallesinde 
Salgangoz Satanlar! 

ine Rekoru 
Emel kişesi kırdı 

Tilkilikte B. N ecmi Atılın 
"EnıeJ ,, kişesi b r keşidede 
olduğu gibi bu keşide de 
45359 numaraya isab et eden 
15000 liralik i -ramiyeyi müş
terileıioden Tiikili'kte fırıacı 

B. Mustafaya çıkmıştır. 

Başvekilimizin nutkundan 
parçalar: 

" ... Bizim idarede vatan
daşı her haagi bir hakkın
dan mahrum eden bir usul 
yoktur. Radyonuz" Eıçtığınız 
zaman her memleketin ken
dine göre yaptığı propagan· 
d veya teJir1eri diüliyorsu 
nuz. Türkün aklı v~ s Jbı 
dÜŞÜDÜŞÜ bunların ne maoa· 
ya geldii ni çok güzel an· 

"Emd" kişesini ve talihli 
vatandaşımızı tebrik ederiz 

ve zengin olmak istiycnlcr 

h r hı:lde "Emel,, kişesiode 
ta ihlerini dea;cmelidirler. 

lar . ., d l!ğ'İ;~iklik hasıl c.tmek üzere 
Ve: propagat da yapanlarını ka-
" ... Bir ta~ ıw mi afir tt~ rikatürleştirt:n çok güzel bir 

nebil iu faııliydinden .. on atnlnr sözü v rdır : 
zamaııd b .ıhse lılmeğe baş- '' Mü hinıan maha.l sinde 
landı.,, İU.h... salyr.ngoz satılmaz.,, 

Gerek ecnebi radyolauoın Satıcı avnz uvaz bağırsa 
ve gerek misafir ecaebilerın da müşteri buhımıyacaktıı ! 
Türk efk.&rı umumiy sind- "Akşam,, 

.. •••••••••••••••o .. ••~•• •••• .. •••••• .. •••• .. •••t~• .. 
: T s· T ı e f o ıı : : ı ayy re ıne1. ~ sı 36-46 : 
ı Bugün iki büyijk fıliro bird 11 : 

• • : 
ı 

1- fle tubu • 
vsıye 

Üyl'ıyaıı: Adolf Menjo Fr n ızca Sözlü 

ı 
~ • • • o • 

Milli piyan 
Ankara - MiUi piyoogooun ikinci tertip, ikioi 

dün saat 18 de 19 May11 stadyomunda otodl 
relerle ve binlerce halk önünde icra edilmiştir. 

loo.ooo ı LiA 
• 

Lira 
9559 No.ya 

~0.000 
Li A 

32801 No.ya 

15.000 
• 1 

45359 

10 

A 
N.o4'ya 

Bi 

9607 N°' 

21523 
ve 32997 

Son Uç rakamı ( t 
nihayetlenen 50 bile 
lira, son iki raka1111 

nihayetlenen 500 bı 
mışar lira, son iki 
(36) ile nihayetle0 

bilet kırkar lira, 
rakamı (9) ile nib• 
5000 bilet onar lir• 
)ardır. Yukarıda 1 1 
ikramiyt ler talD bile 
biJedir. 

-----··------
zabıta haberleri 
Ikiçe~meii Gündüz soka

ğında demirci Cemalin üze
rinde bir tabanca buluna
rak alınmıştır. 

§ Arapfuru nu cs.ddesinde 
Mitbat karpit lambası ile 
tabtakurularıoı temizlerken 
dikkatsh.lik neticesi olarak 
kanep .. nin tutuşınasile yan
gın çıkmış, etrafa sirayetine 
meydan veri)aıektizin sön
dürülru üş tür. 

§ Atatürk caddesinde ma-
1<İnist Mac:it, Nafıaya ait 
makineleri indirirken yanlış 
kumanda vermesiuJen ötürü 
silindirin bı\:ağı kaymasile 
39 yaşında hrnailın ayakla· 
rına isebetle yaralanmasına 
seb biyel verdığinden ya
kalannuştır. 

§ Prştem lcılnr b"şında 
30 yaşında Boz Bekir, kah
ved e çay içın kte olan Der
viş oğlu S<ibıkalı Nuriyi beş 
yerinden bıçal la yaraladı
ğrndan yakalrırırnıştır. 

§ AlsaBcak D Dcoıiıyol-
a. ı iskelesinde H.ıılıl lbrabim 
6ğfu Mebınet i kele üzerin
de bufuoan demirlerden 4 
adet çalıp lrnçarken yaka
lcı:nwıştır. 

ALKOL SARFIYATI 
inhisarlar iclruesi bu sene 

l' ewl kette 1, 196,760 litre 
ispiıto iıstihsal edıJmiş bun
lardan 330,937 fitre ı:;sf 

485,057 boy h &ıJ~ ol sarft:-

Sakatlanan T 
Bükreş - Roıll 

meşhur tayyarecisi 
Sofya - S.dioik sefe 
parken tayyarezi11İO 
ukatlaadığından S• 
varında yere inaıei' 
olmuştur. ----Hususi he!apla 

Mezunen bir baft 
Balık sirde buluo• 
seb i hususiye aıO 
Adil dün gece 
ekspresilc şehriıısİ 
ve bugün vaıifeıiO 
mıştır. 

İNGILIZ HE 
Tütün almak il•' 

leketimize gelınİf 
giliı heyeti puart 
lstanbuldan şebrİ 
cektir. 

rHifkiilleıı 
ı uııımıı ...,. ı ııııım 

Beledigemizde~ 
Aldığımız (10) 1 

mektupta deniliyor 
"Bizler ikinci G 

desi Mabfı, (1253 .,,. 
k.sk s kioleriyiı. rtl 
ziı1 öo üude biıyük t 
danlık vardır. f alı'jl 
değıldır. B.·lcdıyeOJ ti 
ıti n.ıkliyeye (1252) 

. ti 
no. lu caddeleri : 

ı 2- Gü naz Sulta 
ı Tiirkçe ~öılü v şar't• lı 

: dilmıştir. 
tiği halde, birçok, 
ğilde hemen bütilll ~ 
s ir\: bu meydasıh 
dip gelmekte ve 1 

ı 
h rp hr. d:s .. tı ı B. İS~, İl HAKKI ı Ayrıca: El lcr jurnal N .. 17 t" n Son eltin > 

: ve Fran°adan y ni getirıl~o maHne'erdc 
ı piyaugo ve t .. Jerrudtı 

ç kil n milıi ı 
ı İzmir Eaın 'yet b.aşkomser-
ı ferinden lsmaıt Hak'.ı tcl"fl

..... ~ .... , .. an i inci sınıf emniyet ümİr
ı Oyun sa Heri: 3 - 6 - 9 da 
•••••••••••••••• .. ••••++•o•••••••• ••••o••••• 

D • 1 KAT 1 ••• 

Profesör z .T· SUNGU Temsilleri 
Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGR.~M 

Fiatler: Koltuk 75, Salou 50, Balkon 40 kuruştur. 

LHAMRA Gişesi Sabahtan itibaren 
Açıkhr 

----- --------

liğine tayin edilmiştir. Teb
rik edcrız. 

HAYIRSEVER 
lzmiı · mizin hamiyetli eş· 

rafınd n Güzel lzmir gazoz 
fabrikası snh1bi bay SnJih 
Zorerin kimsesiz ve yoksul 
yirmi çocuğu baştan aşnğıya 
geydirmiştir, kendisiui öz 
yürekten tebrik 

P
,, 

ı.ul olan tozu to 
rarak bizleri toı b 

boğmaktadırlar. " 
"Bu yüzden k•P' 
1 . . . k tut• 

re erımızı açı ~-

yoruz. Buaa r•I 
.rıı• oda ve ·şyaları~ 

dedir. . ~ 
"Beled ı~ mi• 1

"' b 
sıhhatimiz mevı:;, 
bu me elt:d ha . 'f,.,, 
nacagını ur ı rı · 

faaiiin sıd 
ıı;ıı ll!l!f'IU n '111 oa: !lı:tı' 

Mil Piyango 
Go d tkieıı 

işesinden 
Ôııd Tel fon34 7 pu 


