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AL AN KUVVETLERi 
VE LÜKSENBORGA 

HOLLANDA 
TAARRUZA 

, BELCiKA 
GECTILER 

a Bunu Bildiği Halde ••• 
- irka~ r&n Yardır: ;::. matbuatı, General Vey

. l••d'ıa kumandası altında gün geçtikçe büyüyen, 
)•• •e laeybetli itir manzara, dfişüodürftcü bir varlık 

'Is 11 $ark ot4uları hakkıadaki neşriyatını bira:ı hafif
;riliz ve Fransız donanmalarının lskenderiyeyi 

d' r deniz üssü yapmalarından, Akdeniz sularında 

1 •1e11 dolaşmalarından ltalyanlann mütemadiyen siniı:
•ri · 'ta' •ı yazıp thıruyer. ltalyan gazeteleri buna neden 

Almanya ayni 
ile italyaya 

blöf ve 
yardım 

Danimarka ve cenubi Nor
veçi işgal etmekle Almanya 
şimal denizindeki vaziyetini 
bir az sağlamlaştırmıştır. 
Hallandayı istila edebilir

se kuvvetı bir kat daha art

cemile 
edivor 

fifletaeie çahımaUadırlar. 
Başka bir maksatta ola

biltr : logiliz askerlerini Fran
saya sevkettirmemek. Onla-
rı lngilterede tutmak. 

•p kızıyorlar? 
,.. L11.ı_ • 0 d k ' t-.. •u&6•etı henftz anlamamı ş mı ır ı taarruza 
'~ ~lktıaetleri kurtarmak, hftrriyet •e istildillerini 
etı·•ten kaybet•iı milletlere bu dünyada en aziz ve 

1 leylerini iade etmek için harbe giren, logiltere ve 
,~ ... tlakları rerde ltalyaya kartı bir tecavüzde bulun
~ Uarıaıa aelarından itile geçirmemektededirler ? 

~ tmlmış olacak. Hollandadan 
A lmanya l ngiltereye karşı 
hücumlarında bulunacak, ln
giliz milletinin kuvvei mane
viyesini kırmağa çalışacak
tır, lngiliz filosunu biraz 

Artık bu dolaplara biliriz. 
Yapacajımızı da biliriz. 

Loadra ( Radyo ) - Son 
dapikada alınan haberlere 
glSre, Almaoyanın Hollanda, 
Belçika ve l:.okıenburga bir 
hücam yapmak için blltla 
hazırlddıklarını ikmal etmit-ie dtıın•iyor mı ki, bir me•leketi istila et•ek için 

tütya atr•••ı be4balıt y•rdlara yardım için silliba 
' '• •kla ~ayale •ıimaz •asraf •e fedakirlıkları göze 
~~· Ye Paria la&lkimetlerioio. ltalyaya bir hllc•mda 

Q ~l IÇİ11 laiç bir raye ve emelbri yoktar •• olamaz? 
de ltalyanlar lntine geJen memleket• saldırmakta 

'- ~•ta mtlıte•lilere ~arşı koymak için karada, deni•
••da laazırlıklarını hemen ikmal et•İf bir balda 
.. Gttefiklerden niçin bu kadar çekınıyorlar? Roma 
)•raa aerre kadar alınmağA hakkı yoktur ... 

SIRRI SANLI 

Norveçin şimalinde Almanlara karşı yeni müdafaa hattı 
teşkil eden Ingiliz aıkerlerioden bir grup 

Lendra - (Royter) İngi- bineye iştirak edeceklerdir. 
liz k~bi.aesi çekilmeğe karar Budapeşte - Macar ajansı 

ı. L J A k Af • •ı A 't'ermışbr. . şu resmi tebliği neşretmiştir: 
lıl -.ga &t Ye 8 Ctl VI ayet- Çemberlayn bunu katıyet- lngiltere Macaristana Al-
~ ot b •. 1 1 .. t le bildir~iştir. manyaya karşa bir mftteka-

0 US ere yapı 80 UCre Sosyalı t me~usl?rını ~a: bil yardım paktının imzalan-

b b• • t bul ederek yenı hır Mıllı lanması htç bir zaman tek-
''- Dl• se e iDi sorm UŞ ur Birlik kabinesinin teşeltkülü lif etmemiştir. 
1 ,::_~ıt Yeklletinin Yiliyete gindertliği lair tahriratta , hakkında görişmelerde bu- Amsterda• - Hollanda-

ı..-ıl"..ııı.. -..rab milli iktisadi korunma kanunu m•cibince lunmuştur. daki Alman Ticaret odala-
-ı&kadar e4en itlerde lair zam yapılmadan eYvel . Baıvekill~ğe. ya lord Ha- rının reisi Dr. Bigg bugin 

tt.-.iekılettea mlaatle alınması lizımgelirken beledi- lıfaks ya Çorçıl veyahud da tevkif edilmiş ve Ekonomik 't •riae yapılan bir karuı zaamın sebebini sor•uı Lloyd George'nin getırilece- casusluğu ile itham edilmiş-
tt de, •aziyetin izahını belediyeden iate•iıtir. ği zannetlilmektedir. tir. 

tillz Ve Fransız Kabine
lerinde Tebeddüller 

•• 
h~'"":"" Havaı ajaasından: Çemberlayndan sonra Kral 

erıai kabal etti. Kabinede tadilat yapılması karar
~. b 'i eai kabineye üç partinin mümessilleri rirecek 
S ~ kaYaliıyea kabinesi yapılacaktır. Yeni kabiaeyi 
~ 1111, yoksa Libralleria bir şefi mi teşkil edeceği 

t-ı 1•tılacaktar. 
~..... ~da Fra1111z kabiaesinde de tadilit yapıla•ajı 

la)'llıyor. 

~ FraaH4a . 
0.~ l.ia..et~i in• fl•leii•i aaııl ltlle•if. 

._, -··• H•a•er, ••tlak haıat&a aaaililr Y•Y• 
1 -Fraaııı llarikatlrl-

Lord Halifaks'ın Lordlar Dr. Bigı Hollanda tabiye-
ka•araaına mensup olduğu- tine girmiş ve Hollandanın 
na gire. Başvekilcte tayi- en büyük baakasının direk-
ni bir az zor olacaktır. törü idi. 

Royter ajansının muhabi- Paris - Fransız gazetele-
rine gire sosyalistlerin, ka- ri Almanyanın yapacağı mnh-
biaenin teşekkülüne iştirak temel harekitile meşguldir-
etmek için Başvekilin Çörçil ler. 
elmasını talep edeceklerdir. Epok gazetesi şunları yaz-

Liberaller de tabi yeni ka- maktadır. 

la2iliz Sahillerine 79 Alma• 
Tayyare .. i Hücum Etti 

Sofya (Radyo) - "Akı•• saat 20 de lngiltere sahille
rine '9 Alman tayyaresi torafından bir hDcum yapılmııtır. 
Bunların bir çoiu düşilrülmlit ise de henüz miktarı tesbit 
edilmemiştir. Tahribat yoktur. 

Şibinkarahisarda Yeniden 
Soğuklar Başladı 

Şibinkaralıisar - Villyetimiz dahilinde soğuklar tekrar 
başlamış ve derece sıfır altıaa dliımiiıtür. Meyya aiaçları 
çok zarar görmtiştür. 

~---------------
Bir Alman kıtası imha edildi 

Sefya (Radyo) - lnıiliz kuYYetleri Ne"ecin her tara .. 
fını bembardıman ediyorlar. Banlar Namsusda yapılaa bir 
Al••• taarr•&• ••knbil taarruz •• laaYa bemltartlı•••ı ile 
karıılaDarak P•rİt•• etlil•it ve lıatta ta••••• i•lıa e4il
tliti aaaaetliliyor. 

fazla çalı~tıracaktır. 
Fakat sonunda unutma-

malıyız ki, belki, timdi blof tir. 
Almanyadan çıkacaktır. Mnt- Alman tayyarele:- mlt•-
tefikler filolerını Akdenize •adiyen buralarda ketif oçlf• 
yollanmış, Almanya blof ya- ları yapmaktadırlar. 111 laa-
pıp, bu Akdenizdeki Miltte- reketler bir tecaYlz t»aılaa-
fiklerin tazyikini biraz ha- ı ğıcı aayılmaktadır. 

Makineye Verilirken : 
Londr.a (Radyo) - Almanlar Hollanda, Belçika ye Llk

semburga karadan, havadan taarruza geçmiılerdir. 
Hollanda ve Belçika lngiltereden resmen ~yardım iıte• 

miştir. lngiltere yardıma koıacakhr. 
...................................................... 

iHAYATTA MUVAFFAK OLIAlll SIRLARI I 
İ agatta, Hırkes Muıaff akOlablllr mi? -Et1t!İ 
ıcııı -5- :ı:ıı Y.AZAN : S 1 R R 1 S A N L i tiill 

Bir aınıfta, bir Jerate göze çarpan btyi'ılt •• amamf 6ir 
'lftuvaffakiyetaialik. muallimlerin, melrtep mid6rlerinin, 

maarif miifettifl•rinin de nazarı Jilrltati11i celi' 
etmeli, onların uyltalarını lıafırlftalıtlır 

Biz bayatta ileri gitmek, ötret•e•in, mektep mitli· 
yarı yolda kalma•ak sırla- rüniin, maarif mlfettiıiaia 
rını tetkik ederken zama- ciddt bir surette dikkat, te-
nımızda hayat mücadeleıiai liı ve endite nazannı cel-
çok def'a ilk cephesini teı- betmeli, ealana uykalan-
kil eden bu •ektep gayret nı kaçırmalıdır. Böyle acıklı 
ve faaliyetleri11de de çocuk- bir vaziyet kar911ıada yalnız 
larımıza, derslerini öğrenmek, aers vermek deiil. der1 li-
vazifelerini yapmaktan baı- ret•ek, vatana •avaffak 
ka da öğretilecek usüller elacak unı•rlar yetiıtir•ek-
ve yollar olduğunu hatırla- le mlkellef muallim •• all-
tacaju. Bazı çocuklana u- kadarlann, bu periıanhiJn, 
tangaçlıfı, çekingenliji, ce- denin çetialijindea mi, ki· 
saretsizliji, iyi ve kolay ıiz taplann anlqala .. dıiıadaa 
söyleaekten mahru•ıyeti, mı, tenbelliktea •i, prorra-
onları. mallarını teıhir, ilin mıa ajırhiıa4an mı, yoksa 
ve satmak kabiliyetinden biç bir zaman kabul edemi· 
mahrum ve beceriksiz tacir- yecejimiz bir ilıtimal ile, 
lerin zarar edici vaziyetine umaaiyetle talebelerin iati-
dliıürmektedir. datsızlıiındaa ileri ıeldijini he· 

Alelumum mektep çocuk- men tetkik ederek ona ıl-
larının muvaffakiyetini her re raporlar vermeleri ilam-
gün biraz daha ylikselmeai dır. Çocuklarımıza ilk laam-
istediğimiz vatanımızın bir lede mağl6biyetin ba mllt-
zaferi gibi telakki etmeleri- hiş zehirini tatmalanna 11-
ni arzu ettiğimiz muallimle- kayt katacaklann, der1leri-
rin bu m&bim itte oynana- ne çalıımamak, vazifelerini 
cak büyük rolleri vardır. hazırlamamak, mekteplerine 

Seksen mevcutlu bir aı- muntazaman devam etmemek 
nıf talebesindea kırk elli ıibi hiçbir zaman _affolaamı• 
adedinin sınıfıaı geçememe- yacak bir kabalıat irtikiı 
lerı, •itbit bir panik lıalia- e4ea çociaklan•ız kadar 
de •aillp Ye perifaa Y•- •••'al tatal•aıan icap e4er. 
nrlaa•alan, o 4eni okutan (D•••• •ar) 



SAntFE 2 

Yazımızın çokluğundan bu 
gün (Afrodit) tefrikamııı 
koyamadık, özür dileriz. 

iSVEÇ ---Orman, gül ve kar mem
leketi olan Isveç AYrupanıa 
şimalinde bir snlb sabası •
larak ıörünüyordu. Fakat 
harp neredeyse onun da e
teklerini saracak! 

Bunun için Isve, müdafa
asını hergün bir parça daha 
takviye etmekte ve ilıtiyat
larını silih. albna çağırmak
tadır. 

447.864 kilometre murab
ltalık saha üzeriode 6,5 mil
yonluk bir nüfusa maliktir. 

Ticaret gemileri itibarile 
Avrupada 7 nci dereceyi iş
gal etmektedir. 

Esas itibarile bir ziraat 
memleketi olan İsveçin bu 
gün başhca servetini orman 
sanayii (kibrit fabrikaları), 
sellüloz ve madenleri teşkil 
eder. Şimalde zengin demir 
madenleri, Folun' da bakır 
mevcuttur. 

Maden sanayii pek inkişaf 
et•iştir. 

1815 denberi bitaraf olan 
.lneçin mazisi parlaktu ve 
asker kral Gustave-Adolphe 
ile on ikinci Şarl'ın bırak
tıkları an'ane (Stokbolm) da 
unutulmamıştır. 

Halibaz1r hanedanı Fran
sız menşeindendir. Demok-
rat bir kral olan beşinci 
Guıtave tarafından idare 
edilen lsveç, içtimai inkişaf 
ve terakkisini idame için 
sulbü muhafazadan başka 
birşey düşünmemektedir, 

Şahsi nüfuzu artmaktan 
geri kalmıyaa kıral, daima 
sulhün korunması için ça-
lışmıştır : 1905 de Norveçin 
ayrılmasını kabul etmiş, 1914 
den 1918 e kadar bitaraflı
ğı kurtarmağa uğraşmıştır. 

Bugün de 85 yaşında ol
duiu halde ayni gaye ui· 
tunda didinmektedir. 

------
Nefis gazoz ar 

-
Yaz mevıiminin yaklaş

ması münasebetile lzmirin 
eski gazozcusu Manisa~ ve 
Kuşadası otelleri sahibi bay 
Salih Zorer fabrikası için 
son sistem ve otomatik ma
kineler getirmiştir. 

iz mir kim ya hanelerinde 
yapılan tahlillerde temiz çı
kan meyveli kokulu Salih 
gazozlarını bütün halk inşi
rahla içmektedir lzmirin 
muhtelif sinemalaranda da 
sinema müdavimleri yalnız 

Güzel lzmir gazozlarının 
nefasetinden şitayişle bah
setmektedir. 

Dr. F altri Işı 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik ıedaoia 

yapılır ıkinci Beıler So 

No. 29 TELEFON 2542 

Milli Piyanııo 

(Halkın sesi) 

o 
.............. .. .......... ı 
i Şehir haberleri i .......................... 
İnönü 
Şehitliğinde 

~~ ~~~~~~~~~~ 

Noreç Kra ı Ne Kaçtı V• 
Bözftyiik C. H. P. idare 

heyeti tarafından her yıl ol
duğu gibi bu yıl da 12151940 
Pazar güni saat 10,40 da 
(İnönü Şehitliğinde) merasim 
yapılacak ve kurbanlar ke· 
silecektir. 

(Türkiye ile Roma: arasında 
mütekabil yardımlar 

müzakereleri 
Ne de iltica Etti ~· 

Stokholm - Norveçin buradaki el~iliği, Almen kıJ•~ .. 
larından, krahn ka,tığına veyahud ls•eıe iltica etti~f 
dair çıkarılan haberleri reme• tekzip etmit ve kral ftN r 
nun ailnsi ve None~ia kanuau hiikumeti ile beralter 1 ~ 
•eçte bulunduğunu ve hiJ birinin memleketi terk et .. • 
niyetinde olmadıklarını bildirmiştir. 

Sofya - Istanbuldan t•lıf•ıı\a1ıy.ı!': Tdrk\y~ hü"fl•eti 

Bu münasebetle İzmirden 
Emekli Subaylar yardım ce
miyetinden bir heyet mera: 
oime davet edilmiştir. 

Bükre~teki elçisini talimat için çajırdı. Bu münasebetle ri•a
yet olunuyor ki yakıada Aııkaraya bir de Rumen askeri 
heyeti gelecektir. B• heyet Türk harp erkAoiyle müzake
rede bulunacaktır. Bo mizakereler şayed Romanya her 
lıangi bir tarafmdan taarruza uğrarsa (Sovyet Rusya müs
tesna ol•ak önere) Tllrkiyenin ne suretle yardım edeee
ğine dair müzakereler cereyan edecektir. 

lngiltere Y nide 3 
Cemiyet reisi Tümgeneral 

Suphi Kula ile Ônylizbaıı 
Yaşar Adatepe'den mite
şekkil bu heyet, Azi& Şe· 
bitlerimizin hatırasını tebcil 
için şehrimizde yaptırdıklari 
büyftk bir çelenkle bu sa
bah 6,30 trenile buradan ha
reket ettikleri laaber alın- l 
mıştır. 

-----··---- Yakın Asker Toplıyor . 
Londra - Dün toplanan laıparaterluk meclisinin .,,,~ 

karardan sonra 27 yaşından 38 ya§ına kadar 011 bir 11 Hollandada Taklibi Hükômet 
Roma - Amsterdamdan telefonlandığına göre orada 21 

kişi tevkif edilmiştir. Bular taklibi hükômet teşebbfts&nde 
bulunmuılardır. Lilaeyde de nasyonal sosyalist partisi ga
zetesi müdftrü de tevkif edilmiştiri 

askerin derhal toplanmasına başlanmıştır. _____ .. ____ _ 
1 z Düşmanı ~ah ôm Old 

------··------
lsveçte de b·r m v uf v r 

lzmit (Hususi) - Ulugaıi ilkok lunda mualli• ike• 
kızı t~cavüz ederek mahkemesi glrülmekte olaa Nabi' 
seneye mahkum olmuştur. 

Askeri Stokholm - Çantalarında 190 kHo cehennem makinesi 
bulunmak yüzünden t .vkif edilen Alferd Rikmenden sonra 
polis mühim esrar izleri elde etmiştir. Tahkikata gizli ola
rak devam olunuyor. 

------.. ~-----
Me tepler OLLA DA VE TAR tll 
Askeri liselere müracaat 

edenler günden güne art· 
maktadır. Bir ay zarfmda 
600 den fazla müracaat 
eden vardır. Askeri orta, 1 

··------ .. ~.~ 

Kara,deaiz gedikliler; ile sanat 1 
okolu şartlcrı henüz gelme
diğinden bu okullara müra-

------·· .------
Teftiş Etti 
Belediye Reisimiz Dr. Beh

çet U:ı dün sabahleyin şehir 
dahiliude yapılmakta ol&'la 
kanalizasyon ve yolları tef· 
tiş etmiştir. 

--o--

IE • 
ır b uiJ h 

• .1 

F elemengi Almanların is-
tila edip etmiyeceği günün 
mtseleleri arasında"dır. 

Bir ismi de HolJande olan 
bu memleket, Av upa, kıta-
sının şimalinde deniz sevi
ye~inden a lçak topraklardan 
mürekkeptir ve suların hü
cumuna karşı, sedler tara

caat kabul edilmemektedir. 
Sartları gelince ayrıca bil
dirilecektir. 

326 - 327 

•• 
. Tire - Odemiş fından himaye edilir. 

Escaut, Meuse ve Rhin 

Doğumlu ihtiyat erler 
326 • 327 doğumlu ihtiyat 

erlerin yoklaması bugün ak
şama kadar devam edecek 
ve önümüzdeki Pazartesin
den itibaren de 328-329 lıla-

G •• e ... ısı 
1 - 12 Mayıs 1940 Pazar 

günfi Tire ve Ödemişe yapı· 
lacak tren gezisi havanın 
kapalı ve yağmurlu geç-
mesi yüzünden umumi 

muhtelif kollara ayrılarak 
bu · toprakların akar su şe
bekesini teşkil eder. Bu al
çak topraklar, asırlar süren 
meşakkatli çalışmaiar neti
cesi kurutulmuştur ve bugün -
kü günde hububat ve hay-

arzu üzerine daha müsaid 
rın yoklamalarıua başlana- bir gftn olan 2 · Haziran 940 
cakbr. Pazar gününe bırakılmıştır. 

Göz y şı daki 
hassa 

2 - 12 Mayıs 1940 Pazar 

tarihli biletler muteberdir ve Amerika Curnhurreisi Ruz-Paris (Radyo)- Emir Ah~ 
bu bileti et satış kişelerind e velt kendi kendisini çocuk 
b 1 d 1 k d dullrth bu ayın sonuna doğ-

u un uru ma t a ır. felci hastahgv mdan kurtar-
ru Ankarayı. ziyaret ede-

Göz yaşmda lizajin ismi IK ltflrperk Slnemasıuda 1 kt"ır dığı gibi, sekiz yaşlarında 
iki fili birden ce · .. ve V""lerı' Hup ı'smı'nde b·,'r verilen bir •adde keşfetmiş~ .. 

lerdir. Bu maddede (A) vi- ı ıı -ş ef yolu G İp ah iy r İngiliz kızı da sırf iradesi ve 

tamininin · antiseptik bassa- 2 K A t "neb.uHI . mPeabrtuissui müBfaeyttiGşiallisp- yüzme bitmesi sayesinde bu 
SlDl ıtaiz buJanuyormuş. Şim- • r y hastahğı Önlemiştir. 
diye kadar herkes çok gü- İlaYeten Pare unt Jurnalde Bahtiyar Göker Istanbuldan Bundan iki sene evvel kız-
len insanda hoşlanırdı. Men- l d •- - b-k-ı ·· k ea son haberler şehrimize dönmüş er ir. cagızın ayagı u umuş, ıv-
faat icabı bundan sonra ...................... •••••••• .. •••• .................. rılmış ve bir hastaneye ya· 
yaşlılara dalı ziyade kıymet . ı hamr de : • . tml ıştır. Kötürümlcrin bin-verilecek demektir. t.-..,.. 

-o--· ı : dirildiği tekeılekli iskemle-
: Bugün atinalardaa itiltare~ . . •v• • de dolaştırılırken tebessümü alih i ı Beya:ı perdenin KOMiK KRALI ve hepımızın .sevdıgı ı ııü Ye ümidini asla kaybet

' ı HAROLD LOYD (LUl)niu en sou çevirdiği Eşsiz lı:omedi : memiştir. 
Talihsiz 1 mi? ıı Türkçe Sözlü ı G eçen sene İngilterede 

Amerikalı M. Jan Kruk i 10 bin lımgiliz lirasına yapı-
talibli ad&m olarak tanın- ıı Fi V U Ki ı lan bir yüzme bavuıunun 
mıştı. Çün ii Titanik koza- resmi küşadınıı götürülen 

1 b ı AYRICA : •.staııbulda yapılan 191 BALKAN KOŞUSN ı sından s ğ kurtu muş, ili- . " . . ge•ç kız, birden aralJasm-
hare torpillenerek batmış ıve Metro JDr alfia en son ve en m. hım HARP halaerlerı ı dan doğrulmuş, annesine : 
olan Luizitanyadan gene sağ ı SEANSLAR hergün : 1.86 3.39 5.31 7.39 ve 9.31 da ı - Müsade edersnniz yü
kurtulmağa muvaffak olmuş- ı Cu•artesi ve pazar 1 l.30 de ve hafta arasında her gün ı zeyim anne! 
tu. Fakat günün birinde 29 ı 1.31 de ı Demiştir. Kadın böyle bir 
santim suyu !>I n bir havuza ı UCUZ HALK SEANSLARI varclır ı teklif karşında kalmış ol-
düşmüş, bayılmış ve kimse •o .. •••• ........... ~ ................................ " maktan şc..şırmış, ve kızının 
de görmediği için orada bo- ~ ........................................... w.. ... ~.. bu isteğine şiddetle muha-
- l k "I - t- • s• T e l e f 0 11 ı l f t t · d köt" il gu ara o muşu. i ayy re ınelll Si 36 _ 4, ı e e ~ mışse e, ur m 

B - 'k' b "k F fi · b' d • kızın ısrarlarına dayanama· KOltür Sevenıır ı ugun ı ı uyu ransız 1 mı ır en • mış ve yüzmesine izin ver· 

ıı 1-L U J Z Gr"'ceO~~;re~NJ:AorRge Thill ı •• miştir. Kültariinü genişletoıek isti- ... u... K b' d 
yenler onların bu arzusunu her -ı 2 t B 

.... OYNIYANLAR ı ız gayet az ır zaman a 
bakımdan tatmin edecek g-e- ı • 8 1 8 80. Darrıeuks, A.Prejan, L. Barukı yüzmek iğrenmiş ve işin şa-
çenlerde Kemeraltında karakol ı Ayrıca: EKbiR JURNAL No. 12 son d t.nya haıHsrıtı. ı yanı hayret tarafı adeta or
civarıad;l (~S) ıauınaralı mata- ı Siaemamızd yapılmakta olan soğuk hav.a (Klimatizasyon) : tasından bölünmüş gibi du
zaya na e •n ı tesisatı ikmal edilerek faaliyete bnşlamtşbr. Ba.a-ö.nden ı ran hasta ayağın tekrar ta-
Ege İt peVİ e ı itibar,n tenzilatlı fiyatlar Localar 209-151, hususi veliıııci ı bii vaziyetini aldığı görül-

Ba 1 p:· Wa d li" ı balkon 31, salen ve 2inci balkon 20 kuruştur. ı müştlir. Bir müddet sonra da 
uc!zıu~ursu::;;.rHe~a d1a:a~ :oyun saatları:Tstlı Rela 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,ISdeı hasta kız SO metrelik bir 
memnun etmektedir. • ................................................. ~~ yüzme mnsabakasında bi-
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rinciliği almıştır. 
Kız şimdi ray&t tabii bir 

şekilde yere basarak yftrfi
mektedir. 
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arazi halindedir. .. bl~ 
Hollandanın sanayii ' 1 
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Meşruti l.ir devlet 0 ~ 
Felemenk 34,201 kil•-~, 
murabbaı mesabasıll 

7,212,110 nüfusludur. ..f 

11 eyalete ayrılır. Par 
Amsterdam ise de ı.-
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Batavlardı. Bunları 1'•-• 
lar, sonra Frisoıı'lar in"İ 
ettiı di. Onlarda Frao1'1 

tabi' oldu. 
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