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NERAL- Gı ·~ · AUD KÜ'iYEi- LM NLA . 1 ~E~~:,E:~~~ 
O .iman paraşütçüleri insanlığa yakışmıyacak şe
JJ ide ve insafsızca hareket ederek şimali Frans~ . 

l k l d AAAS VEAMYENS GAA• 
o~man arını ya mış ar ır ·LARI AL VLEA iÇINDE 

S DEMiSTI Ki: ''Al AN LA KENDiLE 1 1 ZAYIF GOR· 
DÜKLERi Z MAN TAA UZA G CE l ,, 

~iliz hü 11,Umeti Ser Wal erGrin'iRomaya vollıyor 
.::. Acık 

--ıcmı 
&iitüo Gözler Peten'de 

Ve Veygan'da ! _______ .. _____ _ 
ltaa Fransız, lngiliz ve Aaerikan gazeteleri ve 

taıt'' yoları hepsi bir ağızdan geçen Umumi harbin 
't kahramanı Peten ile Veygand'ın cesaret, enerji 
~ lllenkabelerini yad ve tekrar etmekle meşğuldurlar. 
ı il\ 'e lngiltereoin zaferiuio bir Amerikan zaferi ola
~ er.en bafıran yeni dünya matbuatı Avrupa ile Ame· 

111rlr1.nı ve medeniyet abideler ni kurtaracak ancak 
,~e lngiliz ordu ve donanmalarının parlak ve nihai 
. ttktır, demekte zerre kadar tereddüt göstermi-

t tr•nıız radyolarında yapılan heyecanlı bitabelerle, 
\kt~letelerinde yazılan parlak makaleler bütün Fran-
et 1~İ Fransız başkumandanına besledikleri sarsılmaz 

Belçikadaki modern bava dafi toplardan biri 

t ~le itimadın cenh bir misal ve tezahürüdür. 

let~'~ıu:lar gibi lngilizl~rin d~,. bir~ok bitaraf dev!e~ , 
tt, rın de bugün göılen bu ıkı yuksek ve tarıbı 

Çe ·ı · · Paris - Dün Kambre civarında Fransızlar tarafından ir. t b l Yrı mit ve dikilmıştar . . 
ağıt b~ ~de pek kısa lizım gelen bir ati bu büyük asker- yapılan mütekabil taarruı sayesirıde Almanlar bu cephede 
ıao>•ı t,J) Gyük emniyet ve itimada ne derece layık olduk· ; du ,durul cnuş\ard ı r. V niyet Arra1 ve Amiens mıntaksında 

' 'l Ve ilan eaecektir... 1 ciddidir. ilk defa o !ıırak Amıs mmtakasmda Alman para· 
seıtl ~ SIRRI SANLI şütçü'ü ind irilmiş ve bunlar harp usullerine kat'iyen riayet 

r~ll ~ · j etmiyerek bütün o mıntakadaki ormanları yakm ışlardır. 
tuıl' ~ W" NO DİYOR Kİ : 

1 
Amiens ve Arras garları 1alevler içindedir. Paraşileçüler 

\ yere iner inmez gördüklerilevleri kundaklamaktadırlar. 
ia......., 4 --- .. -----

aya b\ll Ayan meclisinde başvekil B. Pol Reyno şu be· 
. lleh ~ıuuştur : 
ıli) rı Y•nhş olarak düşman. için müthiş bir mania 
a~'d11 ve bu hat üzerinde Fransız fırkaları pek 
~•.Yıp en iyi muallim kıtaları dahi ihtiva etmi-

P) ; "ı.~)•caı. •e tecziye edilecek bir bata işlenerek 
5, t "'- ._ Gıerindeki köprüler tahrip edilmemiştir. 

urıı'.~ ~ l:'r 0 lörlü kuvvetleri burada açhkları gedikten iler
ıı'1 • ~-~?8•Ya girmişlerdir. 

1~t•kati söyledim, büyük şeflerimize ve askerleri-
. llt'lb edelim. Mareıal Peten ve geoeral Veygand ile 
d, ~ •ıda tam bir fikir birliği daima mevcut idi ve 
.'~iJ ~'Vcuttur. 

._ , 
0

: 0iiliz bava kuvvetlerinden sitayişle bahsetmiı 
"tilt ''•k demiştir ki : ••t, •r~ ve Fransa ve onlarm iki büyük imparator· 

•erilemez ..• lngiltere ve Fransa ölemez. 
~ ____ .. 
)et RU~ya ve Hollanda 

1"' ~ ·~o., IWüstemlekeleri 
1
"d'ki ' Sovyet umumi efkar; Hollanda Hindist•n 
~t'1. d& .. 

,ı~ ~ '~•tıı fU~celerden do,ayı heyecandadır. 
•j , fı 1 ~h~ il ~vrvpa harbindeki nazar noktası da Sovyet-

ıat..i > t"d, "ldııtaı~or. Zira Amerikanın bu müstemlekeler 
jtlJI f1 "•d tol t k d' . ~i ~· " ~ avur Japonyaya da ümitler verme te ır. 
•fe ~•f ~ı:: " i••eteıi bu m-esleden bahsederken ezcümle 

tv ~ '"d, . · 
~I ,.ı.11i•ndiıtanının Japon yabud lngilizler tarafm · 
• 'il.. • 

tlı Amerlkaıiyaaetine bir darbe teıkil ede· 

Sedan mıntakasıoda da, mütekabil hücumumuz sayesin
de, Almanlar ilerliyemediler • 

P ARlS - Ehemmiyetle ..- bildirildiğine göre, general 
Gıraud katiyyen Almanların eline geçmemiştir. Alman pro· 
pağandası daima mübalega yapmaktadır. 

Halkın Sesi - - Saat 9 da Roma radyosu Berlinden 
naklen verdiği bir haberde, general Girauoun esir edildiği
m alaylı bir ifade ile neşretmiştir. 

Budapeşte - Resmen bildirildiğine göre 3000 Alman 
turisti Budapeşteye varmıştır. Bunlar Belgrada gidecektir. 

Londra - Gibraltaı 'daki bütün kadın ve çocuklar lspan
yol Fasıoa gönderilmi şlerdir. 

Londra - lngiliz Hükumeti Romaya, Sir Valter Green'i 
yollamaktadır. Söylendiğine göre bu zat çok büyük seli· 
hiyetleri haizdir ve Müttefiklerle Italya arasında bir anlaş· 
ma hazırlamak üzere Romaya gitmektedir. Roma ltalyan 
gazeteleri ltalyatı isteklerinin yerine getirilmesini talep et
meie devam ediyor. 

Paıis - Fransız gazeteleri Mareşal Foş'un bu cümlesini 
habrlalmaktadar : 

"Almanlar zayıf düştükleri zaman hücuma geçerler.,, 
Paris - Alman Paraşütçüleri erkekcesine harp etme

mektedirler. Ormanları kundaklamak sistemi hiçbir zaman 
gorunm,yen bir şeydir. Göering bu paraşütçülerin Alman 
askeri gibi sayılması i!ltiyor. Fakat ayni adam bunlara bu 
kundaklama emirleri veriyor. Göering bitaraf gu:etecilerin 
huzuruna çıkıp bunları söylediği zaman utanmalıdır. 

Londra - Beiçikada döviişen lngiliz askeri hakkında ge, 
len haberler nikbinlik vericidir. 

Paris - Almanların bütün gayretlerine rağmen Esn neh-
ri geçilememiştir. . 

Londra - Anverste bulunan Italyan "Fideliko,, vapuru 
Alman tayyarelerinin hücumuna uğramıştır. M\irettebattaa 
iki kiıi ölmüttiir. 

Paris -Akşam tayyarelerimiz düşmanm Amyens ve Araı 
hangarlarını bombardıman etmişlerdir. Deniz tayyareleri• 
miz de s ağdan saldırarak pelc çok tahribat yapmışlardır. 
Düşman tayyareleriyle yapılan bir hava mubarebesınde 

Almanların 38 tayyaresi düşürülmüştür. 
Londra - Akşam logiJiz tayyareleri Gamire, Kantoa, 

Seksanten Devniyon ormanında düşmanın me•zilerini bom• 
bardıman etti ve yolları tahrip edildi. Beş tayyaremiz d6ır 
medi. :ıagiliz ordusu mu•affak1yetle harbe devam 
ediyor. 

Londra - Akşam lngiltere kralı erkAnıharbiy;e reiıiai 
kabul etti. Onun muharebe hakkındaki mütaleaıını dinledi 
ve bazı hafi talimat verdi. 

Londra - Royterin harp muhabirinin akşamki raporuna 
göre harp pek dağınıktır. Yirmi beş bin kilometrelik bir 
sahada ve girintili ve çıkıntılı bir arazide devam eden ma·. 
hare beler hakkında tam bir fikir peyda etmek imkinı ~ 

yoktur. Binaenaleyh gaprte hakiki bir cephe yoktur.Cephe• 
dec gelen bir zabitin ifadesine göre lngilizler canıiperane 
harp ediyor. Iogiliz ordusunun maneviyata yerindddir. 

" ...... """"" .... " .................. ~ ........ .. 
!HAYATTA MUVAFFAK DLMAHIH SIRLIRI İ 
1 agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evet!i 
:üı: -11·- :ııı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 Um 

Muvaffak olmak için ma- f 
lik olduğu lazım gelen bütün 
meziyetlere sahip olduğu 
halde bazı gençlerimizin ve· 
ya orta yaşlı aile reislerinin 
işsiz, güçsüz, sefalet ve mü
zayeka içinde dolaştıklarını, 
hatta şundan bundan yardım 
dilendiklerini görüyor ve 
mütees~ir oluyoruz. 

Bu gençler ve aile reisle
ri arasında zeki, malumatla, 
bir iki ecnebi lisanına vakıf 
ve bilhassa şu zamanda pek 
büyük bir kıymet ve ehem-
miyeti haiz olan büyük dip
lomalara malik olanlar da 

'" vardır . 
Bunlar hayat savaşında 

neden böyle mağlup ve pe
rişan kalmışlar, bunların, 

ayni kıymet ve iktidara ma
lik arkadaşları ve hem ayar
ları muvaffakıyet ve zafer 
göklerinde şeref ve şanla 
uçarlarken kedileri neden 
mezellet ve miıkenet hara• 
belerinde sürünmekte ve 
yuvarlanıp gitmektedirler. 

Kendi istikballeri kadar 
çoluk çocuklarının da hayat 
ve refahlarını berbad ve pe
ritan eden bu yollarını şa· 

şırmıı zavallılan biraz ya
kından tetkik ederseniz, gö· 
ribsünüı: ki bunlar zekayı 

kurna:ı.lık, hilekirlık, do· 
landırıcılık; bilgiyi, baıkala-· 
rını aldatmağa yarayan bir 
vasıta, cesareti, berkeai ıl· 
ceudirmeğe, i'ırlilitmeie 
hasred~n kaba bir k&ı· 
tahhk, lüzumsuz israfı 
Makbul bir cömerdlik, 
büyüklerine itaatıızJik ve 
börmetsizliği bir kahraman• 
lak, vefasızlığı asrın bir ica• 
bı, sahoşluğu bir metleniyet 
süsü, borcunu lödememeii 
bir açık gözlülük sayan ia
sanlar vardır. 

Kendilerinin her yaptıpı 
makul ve mükemmel adde
den ve kendilerini çok be
ğenmekten 6aıkaları tara· 
fından beğenilmeği ltbümılla 
gören bu küstahlar, bu sar· 
hoşlar, bu dolandırıcılar, 
bu hakikatte çok aptal açık 
gözler bilmezler ki bu k6tli 
tarzu hareket ile bir inıanın 
muvaffak olması için en eıalı 
bir şart olan "karşııındaki~e 
emniyet ue itimat telkin et
mek,, hazinesini kaybetmiı 
ve hayat muharebesinde .Çok 
lüzumlu olan muvaffakıyet 
ve zafer kıhcını kendi elle
rile kendi dizlerine vurarak 
parçalamış ve bu ıuretle 
müdafaasız ve silibıız kal· 
mıı oluyorlar. 

(l>eva1111 •ar) I 



SAiitFE 2 (Halkın sesi) 

.. Yazan: 19 
GönUI Emre 

mayıs PiYES 
(iki Perde) H LE ----- .. ____ _ 

- 4 - mıdır da, değil mi öğretme-
Özlü (telaşla) REİSİCUMHURUMUZ Sakın ha.. Öğretmen 

sıkı sıkı tenbia etti. Örtüle
re dokunmayın, dedi. Sonra 
karıımam ... 

(İkinci zil çalar, öğret
(men girer.) 

Öğretmen 
- Oturun çocuklar.. Ka

ralama defterleriniz hazır 
IDJ? I 

(Çocuklar : ) 
- Hazır öğretmenim ... 

Ôjretmen 
Glizel .. Şimdi size yarın 

~UHDI kutlayacağımız 19 
Ara,.na büyük anlamını an
la1acağım. Atatürk bundan 
18 y~ önce bugün Samsuna 
çıkmıılardı. 

Atat&rkiln, Samsuna ayak 
bastığı zaman, memleketin 
genel durumu çok acıklıydı. 
Ordularımız dağılmıı, yur· 
dun birçok giizel yerlerini 
düşmsnlar ele geçirmişlerdi. 
Millt.t kan ağlıyordu. 

~Soldaki tahtanın ör· 
(tüsüıaü kaldırır, Ana
(dolununJ işgalini gös
(tercn harıta meydana 
(çıkar.) 

Çocuklar, anayurdumuzun 
gündüzünü, şu elimdeki ka
ra bez gibi geceler kapla· 
mıı bulunuyordu. İstanbulda 
Müttefik devletlerin bayrak· 
ları dalgalanıyordu. İşte gü· 
zel lzmirimizde Yunanlılar .. 
Antalyada ltalyanlar., Urfa, 
Antep, Maraşta Fransızlar ... 

Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi Ermeniler silahlanıp a
yaklanıyordu. 

G6rüyorsunuz ki Anadolu 
çepeçevre düşmanlarla sa
rılmış bir vaziyette.. İşte 
memleket bu durumda ikeu, 
Mustafa Kemal, 19 Mayıs, 
1919 da bir peygamber gibi 
Samsuna çıktı. 

(Alkışlar) 
Mustafa Kema1in paroJosı 

ıki kelimelikti : 
"Ya istiklal.. ya ölüm!,, 

Böyle bir enderin ardından 
giden uJuı istiklaline kavuş
maz mı? Bu yüce varlık, 
Anadolu,u düşmandan te
mizledi, bizi sultanlardan 
kurtardı, Cumhuriyeti kur
du ve işte: 

(sağdaki tahtanın ör
(tüsüoü açarak :) 

Bize bugüoü yarattı. 

(Alkışlar) 
Çocuklarım heyecanlarını. 

zı alkışlarınazdan ve gözle. 
rioizden okuyorum. Yarın 
19 Mayıııu 18 inci yıldöa ü
münü kutlayacağ•z. Ne mut· 
lu bize .. 

nim? 
Öğretmen Hollanda harbi bitmiş değildir 

Paria - Hollanda hariciye nazırı beyanatta bulunarak 
demiştir ki: Hollanda harbi zafere kadar devam edecektir. 
unutmayınız ki denizlerin ortasındaki geniş Hollanda top· 
raklarında yaşıyan ve 70 milyonluk bir kitle temsil edea. 
Hollannda bayrağının el'an dalgalandığ•İıı onutmayınız. işte 
bu büyük kitle bugün henüz hali harpte bulunmaktadır. Bu 
zengin topraklarda Müttefiklere laıua olan bütün iptidai 
maddeler de mevcuddur. 

Aakara - Riyaseticumhur umumi katipliğinden : 
Reisicumhur İsmet İnönü, 19 Mayıs idman bayrl.., 

naıebetile resmi makam ve kurumlarla sair yurdd 
aldıkları tebriklerden dolayı taşekkür ve karşılık t• 
riyle kıymetlı gençlerimizin daima artan başarıları il' 
daki temennilerinin ibliğına Anadolu Ajansını me1111lt 
miştir. ______ .. _____ _ 

- Evet yavrum. Biliyor
sunuz ki Atatürk, memleket 
ve ciimhuriyeti gençliğe ema
net etmişlerdir. inkılap ta
rihimizin başlangıcı olan 19 
mayısın1 ayni zamanda genç
lik bayramı yapılması bun
dandır. İstikbal, buırünkü 
gençliğindir. Sizler memle
keti idare edecek ve yüce· 
lenecekıiniz. Sizler, Ata
türk'ün emanetini koruya· 
cak ve bahtiyar olacaksınız. 
Bu sizin hem ödeviniz, hem 
saadetinizdir. Ayni zamanda 
ülkümüz, güzel inıan, canlı 
insan, uyanık ve dürüst in
san yetiştirmek değil midir? 
Temizlik ve sağlamlık öde· 

isviçrenin R~:~. protestosujt91~ harbinde ~':Almanlar 
Roma - İsviçreoin buradaki elçiliğine Müttefikler aley· Vela yıldırım gıbı koşmuşl 

hinde bir takım karikatürler yaptırılmıştır. Sefir bunları h f k t Jd 1 
kendi adamları vastasile yırttırmı~hr. Fakat kara glmlek- 8 8 SODr& De 0 U 
liler bunu tekrar yapıştırmak istemişlerdir. İsviçre sefiri de Bu harple geçen umumi de kuşatılmak tehlik;,ı 
hariç memleket imtiyazına istinaden bu hareketi Roma hü- harp birbirine çok benzedi- yakayı sıyırarak 1 
kumeti nezdinde protesto etmiştir. Roma zabıtası bu kari- ğinden akıllara daima mu· kildi. 
katürleri çıkartmış ve sefarethaneyi muhafaza altına al- kaycse yapmak geliyor. N.amur, 23 Ağoıto• 

ve bailılığımızdır. · mıştar. (Bu gün ayın yirmi biri kut etti. 
----••----- olduğu ve Belçikaya taarruz Joffre artık, umuoıl Özlü 

- Öğretmenim sizden bir 
ricam var, yarın okumak için 
bana lütfen bir şiir verir mi- 1 

siniz? 

(Devamı var) ................................................... , ...... . 
Belçika 

KRALININ KIZ KARDŞI 
DUA EDiYOR 

Kısa Tel2raf Haberleri 
Paris-Royter ajacısı ııdan: lııgiltue sahilleriain birçok 

yerlerinde nakliyelere asker yükletiliyor. Bunların cephe
nin hangi kısmına hazırlandıklarını bilen yoktur. 

Paris - Emeoe giren Almanlar Garba doğru yürümek· 
tedirler. Amiril'in düşmanlar tarafından zaptoluoduğuna 
dair olan haberlere dair burada henüz birşey bilinmiyor. 
Askeri mabafili general Veygandın son kararını bel{liyor. 
Kamirde de büyük muharebeler devam ediyor. Almanların 

• yeni taarruzları her tarafta püskürtülüyoı· . Somudan Rene Belçika kralının hemşiresi 
ıtalyan veliadının karası olan 
Proses U mbarta, şehrin en 
büyük kiliselerinden birinde 
yapılan mühim bir diaı iyin- ı 
de bastabakıcı üniformasını 
libis olarak bulunumuştur. 

kadar olan sahada Fransız orduları birleşiyorlar. Burada 
müttehit bir cephe alacaklardır. 

Roma -ltalya hariciye nazırı Cianu Tirana gidiyor. Ar· 
navutlukta bir siyasi tetkikat yapacaktır. Bu seyahat Yu
nanistanda ve Yugoslavyada ehemmiyetle takip ediliyor. 

~-....,.....----~ .... ---~~~~ 
. ~ren~es ~~manya kraliçe- Türk Matbuat Askeri senelik 

sının gençlıgıne pek benze· • 
mekte ve Italyanlar tarfın- ff eyetı 
dan ziyadesile sevilmekte- Londra _ Türk matbuat 

dir. ı heyeti dün Avam kamara~ 
---o-- suıı ziyaret etmişler ve öğle 

1 

yemeğini Avam kamarasın-

8İra İçip da yemişlerdir. _ 

1 ı 1 OLAN ÜMIDSlZ . Balkan ekonomi konseyi 
HASTA Atina - Balkan antantı 

ekonomi konseyi 1 Haziran
da Dubrovinkte toplanacakJaponyada bir hastaneye 

getirilen hastadan doktorlar 
ümidlerini kesmişler. Arzu
sunun ne olduğunu sormuş
lar. 

Hasta bir bardak bira is
temiş. Doktorlar birayı ver
mişler. Hasta birayı içince 
kendind! iyilik hissetmiş, 
bir kaç bardak daha içmiı 
ve tamamile iyi olmuş. 
~lll'!-!li!tl4C-•lVSl!'l!lill lllıblTiill!~!lilllllll•l•I--

tır. 

İhtikar V r 
Haziran ayından itibaren 

vergilere yapılacak zamlarm 
piyasadaki tesirleri şimdiden 
keedini hissettirmeğe baş1a
mıştır. 

Bazı tacirler ve satıcılar 
muhtelif zamiar yapmışlar· 
dır. 

yoklam.alar 
İhtiyat crierin senelik son 
yoklaması bu hafta hitam 
bulacaktır. Cuma günü ak
şamı 30 - 3 l lilerin yoklama
ları bitmiş olacaktır ve bir 
Hazirandan itibaren de yedek 
subayların yoklamasına baş 
lanacakhr. 

Bayanlarımız 
Milli Vazife Başında 
Şehrimiz Askeri hastaha-

. nesinde yardımcı hastabakıcı 
hemşireler kursu Haziranda 
açılacaktı r. Bu şer efli vazi
feyi ifaye imkan verecek 
olan bu kurs büyük bir ala
~a ile karşılanmaktadır. 

Gelenler 
Manisa oteli Erzincan Muğla s ~ıediye reisi Bay 

No. · 7& Emniyet Amiri İskeoder Alp, Denizli meb-
Keçeciler Lale sinemaııı kar- Erzincan Emniyet amiri U'iU B. Kazım Samanlı, Iz-

şıınnda. lbrabim Ülgen bugün Erzin- mir mebusu Halil Menteş 

9 Mayısta başladığı ıçıo, mecburiyetini anlaoııttl• 
hakiki büyük hareketin 13 sız sağ cenahında 
üncü günündeyiz, demek- ve ikinci ordular, Mo 
tir.) ve Grand Cournue 0 

1914 deki harekat şöyle dağlarına dayanıyorcl 
bir inkişaf seyri takip etti : ağustosta burada da 

Fransızlar, beş ordudan lendiler. 
mürekkep olarak, düşman- Fakat bu sarada, 
lar1Da karşı 2 Ağustosta safları seyrekleşmek 111 

münasip mevziler almışlardı. riyetiode kaldı. 
Freoch'in kumandası11da in- Alman kumandanı ~ 
gilizler de Maubourg'a doğ- iki Alman kolordusuo• 
ru ilerleyip sol c~nahtaki sız cephesinden alarak 
yerlerine geçtiler. Prusyaya, Rusların k 

Fransız kumandanı Joffre, gönderdi. AlmanJarıO 
Liege istihkamlarına güve· ceııahı, 26 ağustosta , 
niyor ; Alsace'a (Alzas'a) da yenilem lngilizleri ,f, 
muvaffakıyetle saldıracağmı etti ve Pariste buluO 
umuyordu. tıncı Fransız ordosd 

Fakat bu itimadı ve te- Kluck kuvvetleri karı• 
mennileri boşa çıktı. 16 A- mevki aldı. 
ğustosta Meuse nehri geçid- Almanlar Parise pelı 
leı i Almanlara açıld • Be içi- !aşmışlardı ki, 6 eyluld' 
ka ordusu Auverese çe- sız milkabil taarruzu d 

kildi. Alman kumandanı 1" 

Joffre, umumi bir taarru- 9 eylôlde ric'at mec 
zun müsbet bir netice ve- tinde kaldı. F~ausııltı t 

rebilec ğini sandı. Lakin bi- monları 14 eylule k• ~ 
rioci ve ikinci Fransız or- kip ettiler. 
duları Morhange-Sanebourg Almanlar Oise ve'/ 
de 17-20 Ağustos Bevyera arasında tutunmak içif 
prensi Ruprecht lr avvetleri cal ediyorlardı. Bu k ......i 
tarafından cenuba doğru püs- ların heyeti umumiyr: 
kürtürüldü, dördüncü Frao- çen habin tarihinde 
sız ordu:.u, 22 ağustosta muharebesi diye ş6b 
Neufcbiteau önünde kanla i 
bir mağlubiyete uğradı; ay- mıştır. Bu muharebeY ,J 
ni gün zarfında üçüocü Fran· sızlar kazanar.ak, Allll I 
sız ördusu da Alman veli- rekatını durdurmuf 

0 

ahdının idaresindeki kuv- Böylelikle, geçen" 
vetler tarafından ricata mec· Almanların bir buÇ 
bur edildi. mütemadiyen muvaff• 

Garpte, beşinci Fransız ler kaydettiken sonrf 
ordusu da Cbarleroi ör.ıüııde ne'da - bir daha esıslt 
ezild!. ( Keza 22 ağu~to!I ). yapamıyacak şekilde -
Neticede lngiliz kuvvetleri zulduklarıoı görüyor.,-. --Kuşadası otelı cana hareket etmiştir. şehrimize gelmişlerdir. 

Keçeciler Salih ustanın razos .............................. •••• .......... , ...... ,,. .. .,.. • .,_..._.,...._._.._..,.,._. ••••••., 
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.. ı .................................................... ı Tiio Schtpao'nun ölmez bir eseri ı ; fbüyiik ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel TütiiO 
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ı OLIVER HARDt nan yalnız olarak ılk ve SC?.D çevırdıgı ı D F h • 1 k ı Eski kltab ve mecmu- balaar nihayet bütün gu:ıellığı Orada temız havayı,!~~ 
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ı S O N s u z A ş K ı . M I k H . 1 Her lisandan satılık eski havalardan bıkan halk şimdi ltilinioiz. Biranın şıf 
ı ı lımu eme ':_t aıtaoe:ın 
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kitap ve mecmuası olanl~r kırlara koşmağa başladı. Fc-

ı (BÜYÜK VALS) filmini asatan LOUİS RAİNER ile ı Rontken Muteh.a.ssısı . birinci Beyler sokağında (5) rahlı bir kır d~şüncesi insanı• 20 kUrUŞ 
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ı Paulelte Goddard'ın yarattıkları şahane dram ı yapılır ıkinci Be ler So .. nCumlAalra 1 ~ ve ane e . ı lapcı eaki A. YDIN bira:hanesiıain züm· Orada ehven şeraiti• 
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