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n lma n tebliğinin bildırdiği, Alm 
41anş denizine vardıkları h hıeri y 

kuvvetlerinin 
landır 

ıııw. ...... RANSA ESKi MUZ ff , HE 8· J 1 VE~ua~i-H-l~-EH_E_SJ_;__._t~--:--~G~?-
~--~--------~~~~~--~~~~~~--~~~~ 

on ·zaferlerden sonra Fr nsız dyol , rz yeniden 
lleş' eli şarkı ve d ns h vaiarı ç.almoğ ş dılar 

Madrid - Mareşal Peteo•in askeri idareyi ·eline alışı, 1 

· onu çok seven lspanyolian pek çok memnun etıni şt· r. 
t ~ p ınyol gaıı.~1e!eri omın büyük askeri şöhret ve d hiir-ı· 

na . dair m.:kaleJer razıyodıu . 

Pdris - \Jt11uın ı askeri vaziyet hakkında son malfırr. 6t : 
Askeri v niyet famam~n Müttefıklcrin le h i'1e ir ki ş af et

mektedir. 
Almanların Men!"'e iodikler i haberler tam amen aı;ııJsı zdır. 

81Jlogu ve Abevif civarında çok çiddi çarpıfmiilar 
vukubulmaktadır. Ea milbim harp şi~di FiandrJarda devam 
etmektedir. 

Müttefik askerler mucizeler yaratıyor. Silahları•ız bol, 
askerlerimiz cesurdurlar. Alman gazeteleri biraz erkenden 
zaferden bahsetmeğe başılamıştır. Şimdi Alman ajanıı bile 

Eskodaki Müttefik mukavemetine şaşıyor. lngilizler aslan-
lar gibi dövüıüyorlar. 

Fransızların Kambre ile Valensyea ar.asında yaptıkları 
? nllcum Almanlara pek ağır telıifat verdirmektedir. Bu harp 

artık bir mevzi harbi olmaktan çıkmıştır. Sambr şehrinin 
cenubuna kadar ilerliyen Alman motorize kuvvetleri imha 

r: edilmişlerdir. 

ı '-tı· 
FRANSIZ TANK ALAYLARI BiR GEÇİT RESMiNDE 

Bu sabah askerlerimiz Amyens şehrine rirmişlerdir. 
Almanlar bir türlü Esn nehrini geçememişlerdir. 
Mozel cephesinde Sigfrit ile Majino hatları arasında 

bombardıman teati edilmektedi~. 
~~ - Bu sabah Betlin radyosu Fransızların neşrettikleri resmi tebliğin hemen bü-

'tl' erlerini kabul ve teyid etmiştir. 
bir 

•tı1 :~ - Fazla olarak yalnız ve müphem bir ifade ile Kale doğru bir yürüyüş yaphk· 
l\'e ediyorlar. 

Paris - Gazeteler gayet nikbin görünmektedirler. Faran-
sa eski ve muzaffer tarihi çehresini göstermeğe başladı. MAREŞAL PETEN 

~· AçUt 

4\rrı::ika A vrupaya Na~ıl 
Yardım Etmelidir? 

~•rp cephesinde e~:Uthiş muhareI.eler oluyor. 
~,16 -'111erikalıların heyecaadan, tehlikeden hoılandık-
tırıı 111• Bu adamlar harp gi•tıltülerinin kulaklarına 
~-d:~•ı için sinema stadyülerine miiracaat etmişler ve 
,•, l' 1 lllanzaralarla birlikte bütütn top, tüfek, mitral
"'iıt "YY•re gfirültülerini aynen dinlemek istediklerini 
~İti er. Bazı stadyüler bu huioıta büyük teşebhüslere 
'ti tr. 
i,rt ~toıltket! Bir kısmı harp bayatını uıaktan yaşa-

1 tehi:d t1ı pek çok Amerikalı üniversite talebeleri de 
ı •, e llluazzam nümayişler yaparak dünyayı hart.in 
~'ti k~rkun~ facia ve felaketlerden kurtarmak için 
t'ç erı1ai11 daha pratik, daha tesirli icraat ve hareket-
'~ik:'•İni tal~p etmişler! . . . 
)'Ptı .. en Amerıkanın· A nupa demokrasılerını korumak 
'" b tı kanunları, yapacağını söylediği fili yardımları 

'ti~, •baeden bir Amerikalı muharrir dayanamıyarak 
)'ı>ıı11 lıiilc6111etinden soruyer: "Bu yardımlar biran ev· ,.. a, d d d 'd y o o H y k 
~'teltt• • ünya nereye oğru gı ecegını ogrense ço 
'-a, •r. 
)i b: 111riliı ve Fransız orduları uhdelerine düşen va
t, ct.!'lc bir vatanperverlik ve kahramanlık ile yap
'' ~,,~~111 ediyorlar. Fakat biıim yapacaiıouzı, ~aptı
t,~ i Yardımlar silah satıp para çekmekten ıbard 
~ll''e •e ta ki dünyanın yeni din yaya yaptığı bu hizme

.,,/ '~tıt llt~ten ziyade tit1are adını koymak daha münasip 
~~~~-~; tte bunu daha samimi bir surette takdir eden 

/ ~ı 1• 'tltfi' t lllGtıevver gençliii hükümetlerioden bu suretle 
): cletu ·~.e~, ve pratik yardımın sözle, alış veriş ct\\t. fııh bir surette •üdahale ile yapılmasını talep 

~- ... Yıtlı ~ir alA•ettir. 
SiMi SANLI 

Londra - Roma gazeteleri dün logilterede kabul edilen ;:;= .................................................. .. 
mühim kanundan bahsederken: "lngilterede 45 dakikada ı AJAJTA ı 
bir diktatör kabul edılmiştir,,, Yazarak kendilerini hayret ı H MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI ı 
etmekten tutunamiyorlar. ı - ı 

Londre gazet<!leri bu cevabı veriyorlar: ıı agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evet!ı: 
"Evet biz eski Romalılar gibi demokrasiyi kurtarmak için 

bir nevi diktatir sayılabilen bil' kanun kabul ettik. Fakat ı:ııı -13- ıııı YAZAN : S 1 R R 1 SA N L 1 ııııı 
bu diktatörlüğü biz muvakkaten kabul ettik ltalyanlar Al- Slllha mallk olma" kiti deGlldlr, on11 kullan-
maolar onu bir ideal yaptılar. işte aramızdaki fark. maAı da bllmek gerektir 

Hayatta muvaffak oJamı· ve vefasız vasıfları ile de CA H İT yanlar, ıervetlerini, muvaf- telin etmekten çekinmezler. 
.. fakıyetlerini bazen' de şeref * 
1 •• • • 

ve haysiyetlerini kaybettik- Hayatta muvafak olamıyan 
Loodra - Türk Matbuat başkanı B. Hüseyin Cahit Yal- leri zaman, dikkat ederse- ve bu mahrumiyet ve mağ-

çın Radyoda Türkiyeye hitab ederek ezcümle demiştir ki : niz, görürsünüz ki, onlar biç lubiyetlerinin acısını, başka-
Müttefiklerimiz. mağlüp edilmesi imkansız olan çelik bir bir zaman kabahati kendi- larını zehirlemeğe çahınıakla 

kaledir. Almanya içine düştüğü ümitsizlikle ve çılgınca bir lerinde bulmazlar. gidermek istiyen bu fayda-
harekct yaparak hücuma atılmaktan başka bir çare göre- Kazanclığı paranın, aldığı sız, düşiincesiz, töfeyli Ye 

memiştir. maaşın yarısını içkiye, diğer tehlikeli tiplerden daha bir 
Alman hava kuvvetleri göklerin hikimi gibi hareket et · 

yarısını da kumara veren ve çok örnekler bulmak mtlm-
mekte ve muvaffakıyetli faaliyetler göstermektedirler. bu yüzden çocuklarının gı- k- d" Fakat L • b 

Müttefiklerimizı zafere yürümekten menedecek hiç bi r un ur. uız, u eser· 
kuvvet yoktur. Bizim vafifemiz de onlar gibi azim ile ça- dasını, evinin kirasını dü- de daha ziyade muvaffak 
lışmak, her ihtimale karşı hazır bulunmak, emniyet ve iti- şünmiyen bir adam kiralık olanların hayatlaranı ve zafer 
matla neticeyi beklemektir... bir ev bulamadığı zaman sırlarını tetkik edeceğimiz~ 

----•• kabahatı, ~ünahı hep ev den bundan sonra onlara 

M h • J A ) J J •• · sahiplerinin nezaketsizliğine, dair olan tetkik ve mütalea-
U acır er n man arın ZU mun taş yürekliğine atfeder. Jar~mızı serdetmeğe çalışa-

d I • ı I • fk • d işte yine bu nevi insan- cagız. en, Dgl İZ erlD şe &tJD eD lardır ki her gördilili adam- Biz muvaffakiyet ve za-

b h d• 1 dan borç para ister ve fer silihlarından bahseder-
8 s ıyor ar sonrada aldığı borcu değil, ken bunların nasıl bir ihti-

Lond.ra - Fasılasız olarak Londra istasyonlarına tren ona bu meblağı ödünç veren yat ve meharet ile kullan-
dolulan muhacirler ge lmekte devanı ediyor. Bu zavallılar insanın veya arkadaşının maları icabedeceğini de ix.b 
burada bU.yük merhameti ile karşılanıyorlar. Almanların adını bile unutmuş görünür- edeceğiz. Çünkü hep biliyo-
Hollaoda.yı istila etmezden evvel buraya gelmış olan kadın· 1 

d er. ruz ki en iyi bir silah isti-lar ve çocuklar zaten şefkat ocaklarına yerleştirilmişler i. Sonra da onlara itima_. l 
B l H - llül k r f d d ·ı h . a ma ini bilmiyenler elinde un ara gonı,ı er teş i atı tara ın an gön erı en· emşıre- etıaiyenlere, kredi açmıyan- k 
ler bakmaktadır. Heraüa aelmekte olan muhacirler Alman- ço defa birçok kaza Ye 

"" • f J k L lara kızarlar, ıü.cenirler. on· f l .. k b 1 b 1 ların zulilmlarını ve Iniiltere iloa•uun oa arı •rtarmaa · e a etlere H ep o a i ir. 
iıi• yaptığı fedakirlıiı yaoa yakıla lıikly• ediyorlar. ları, insafsız, merhametsiz, (DeYamı Yar) 



SAifJFE 2 (Halkın sesi) 

BaşveHl~t dövl~ mü-lf .. Şeb~-babei=~rrı I{ 

saadesı vermıgır ~·~··~.._ .............. .. 
--- . · . iki. DiZii iV kapatıldı 

Ankara - Başvekalet ıt· K k K t• d . . _. . arşı ya a ve aran ana a 
tıhaz ettıgı bır kararla fev- .k. d h k t 
k l·d h 1. d -d ı ı ev e uygunsuz are e a a e a Ya ın evamı mu - .. _ _ v b 
d 

. h. b' ti dö . ler goruldugünden za ıtaca 
etınce ıı ır sure e vız 
.. d . 1 kt' B derhal kapatılmıştır. 

muıaa eıı verm yece ır. u 
münasebetle birçok teşeb
büsler akim kalmıştır. 

ı üruru zamana uğrı
gacak tahvil kuponları 

Yüzde beı ve iki faizli 
ıeyrisefain hazine tahvilleri
nin 1 numaralı kuponları 31 
mayısta müruru zamana uğ
rıyacaktır. 

Tıhumluk ve hauvanıar 
Bir yerden diğer bir yere 

nakJolunanların bük ômetçe 
verilen toh11m ve çift hay
., anJannı sattıkları anlaşıl

mıştır. Bu hu~usta dikkatli 
bulunması ve satışa meydan 
yerilmemesi alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Maarif vekaleti 
Va 23 Nisan Bayramı 

Sporcularımız gittiler 
Altınordu ve Altay takım

ları bu ıün sabahleyin Ban
dırma ekspresiyle Istanbula 
hareket etmişlerdir. 

Yeni Arpa 
Menemenin Ulucak köyün

den dün ilk yeni arpa mah
sulü şehrimize gelmiş ve 
borsada satılmıştır.. 

Hindistandan çuval 
geligor 

Ticaret vealeti piyasadaki 
çuval buhranın önlemek için 
çuval idhalat tüccarlarına 

htanbnl bankalarında 30 bin 
lzmir bankala ında 500 Jn
giliz liralık akradıtif açmış 

ve Hindistan fabrikalarına 

mühim miktarda çuval sıpa-
1 riş edilmiştir. 

i 

LONDRANIN BU ALMAN 
AJANSINA C V AB 

-----··-----
Londra - Hariciye nezareti bir beyanname neşrediyor 

ve diyor ki : lngiltere siyasetinde, Almanların Polonyada 
Noneçde, Hollandada, Belçikada Fransız ve lngiliz toprak
larında yaptıkları gibi gayri askeri ve müdafaasız olan yer
leri bombardıman etmek yoktur. Ingiltere bu rayri insani 
harekete tenezzül etmez. Hatta Almanların b• hareketini 
takbih eder. ______ .. _____ _ 
Paraşütcülerle boğaz boğaza 

Zurih - Dün Fransız cephesi arkasına inen Alman pa
raşütçüleri cephe arkasında gizli olan Fransız askerJerile 
karşılaştılar. Boğaz boğaza başlıyan mücadele neticesinde 
zaten fedai sıfatile geJen Almanlar imha edildi. 

Vaşington - Amerika deniz ve hava filolarının bir kıs-i 
mının Müttefiklere hemen satıJarak ihtiyaçlarının temini ve 
Müttefikler hesabına yapılı:nakta olan zırhlılarla tayyare
lerin Amerika fiJosuna veriJmesi hususundaAyanda yapılan 
teklife karşı akşam yine Ayanda bir aza sormuştur: 

.. Biz aktif filolarımızdan Müttefiklere verirsek bitarafhk
lardan çıkmış olmaz mıyız?,, Bu sual cevapsız kalmıştır. 

Ankara - Yeni matbuat umum müdürlüğü teşkilat 
ve vazifderi hakkındaki kanun bugün Meclis umumi 
Heyetinde görü~ülecektir. 

lstapbul - Bir iki günden 
, fia vekili General Ali Fuad 
dönmüştür. 

beri şehrimizde bulunan Na 
Cebesoy bugün Ankaraya 

lngilizler 
bir hava 

Almanyaya yet 
hücumu yaptı _____ .. _____ _ 

Berlin - Alman ajansından: Üç gün içinde d di 
baYa filoları Almanyanın tistünde yetmiş bir kere ıes 
yangın bombaları attı. Düşman bazı hücumlarında .;. 
müesseseleriyle harekatı harbiyeye ait mebani teşk• 
İsa betle yapmıştır. 

Mayısın 19 uncu gününe kadar yapılan tiu 71 bOCO 
6 sı gayri askeri mevkileri hedef ittihaz etmiştir. 1' 
cum askerlikle alakası olon demiryolular, köprüler, 't 
fabrikalar, madenler ve emsali yerleri hedef ittihaz eıJI 
t:r. 51 hücumun hedefi de gayri askeri yerler oJcııutl _____ .. _____ _ 
Amerika üniver itelilırı Sulh istıgarl 

. d . ,d• 
Nevyork - Dartmur. iiniYersiteainden bu~ en zıy it 

lebe Harvird üniversitesi talebeleri gibi Amerikaaııı . 
pa harbine iştiraki için bir layiha gönderdiler. Bu li~dl 
Amerika medeniyetinin kıymetini yükseltmek içio 

1
e· 

verilmesini istediier. Avrupa harbi içia para sarfecle' 
filiyat göstermesini istediler. Üniversiteliler Amerık•0 d 
liğini onların nümayişlerine iştirak için davette bu\tJO 

TÜRK HAV -KURU-uİİın-7 İNCİ KURUL1 
Ank ra - Türk hava kuru.nunun yedinci kurult•!; 

Başvekilimizic bir nutku ile açılmıştır. Başvekil bı 
hava kurumunun faaliyetini, büyük hizmetlerini te 
ettirmiştir Kurultay başkanlığına Meclis reisi Abd 

23 Nisan çocuk bayramı
nın parJak ve sevinçli bir 
surette kutlanılması için ma
arrif ailesine mensup memur 
•e mu&llimlerin gösterdikle
ri alikadan dolayı Maarif 
Vekaleti bütün kültür teş· 
kiJitına teşekkürlerini bildir
miştir. 

f İzmir sk rlik 
1 

Fr 
------····------

n .yı Şima de is i a 
P anını Hazırl yan 

Renda seçilmi~tir. Kurultay yarın tekrar toP 
caktır. ______ .. ______ _ 

Pazarlıksız satış 
Ticaret vekaleti, balen An

kara, lstanbul ve lzmirde 
tatbik edilmekte bulunan 
pazarlık ız satış kanununun 
tatbikinden alİnan neticeleri 
tetkik etmiş ve meri kanu
nun değiftirilmesine karar 
verilmiştir. Bu hususta ha
zırlanmış bulunan yeni pro
je üzerindeki son tetkikler 
bitirilmek üı;eredir. 

Çay Tohumu 
ithalatımız 

Rize civarında kurulmakta 
olan çay tarlaları için ya
bancı memleketlerden ge
tirilecek çay tohumlarının 
gümriik resminden muafen 
yurda sokulması kararlaş
mıştır. 

Emniget teşkilatın-a 
Emniyet işleri umum mü

dürlüğü, emniyet müdürlük
lerinden sonra merkez me
muru, başkomiser ve k.omi
serJer arasında da değişik

lik yapmaktadır. Bu arada 
bazı başkomiserJer, komiser 
ve komiser muavinleri terfi 
ettirilmektedir. 

Şubesinde • • 
Konya As. Orta okulu ile 

Askeri gedikli hazırlama 
okullarına kaydükabul mua
meleleri başlamıştır. Şartlar 
şubede mevcuttur. isteklile
rin şubeye müracaatları. 

Ecnebi raduo 
istasgonıarı 

FRANSIZ RAD i' OLARI 
Fransız radyosunun Türk

çe neşriyatı günde iki defa 
yakılmaktadır. Bunların sa
at ve dalga uzunlarını aşa

ğıda bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE saatiyle 
19,45 te : Nis dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE Saatiyle 
20,35 te: Kısa - P. T. T. 
253 M. Radiyo - Medite
rane 227 M. 

• * • 
INGİLIZ ftADYOLARI 

lngiliz radyosu 
saat 20, 1 O te. 

İRAN 

herakşam 

Tahran radyosu, kısa dal
galı haberleri saat 11,30 dan 
14 e kadar, 19 m 87 dalga 
uzunluğu üzerinden, 17,13 
den 20.15 e kadar 30 m 99 
dalga uzunluğu üzerinden 
saat 20,30 dan 23.30 a ka· 
dar 48 m 74 dalga uzunluğu 
üzerinden neşredecektir. 
(Yukarıdaki saat İran saatıdır) 

MAR .,ŞAL SCHL FF N 
Son günlerde sık sık Kch · 

ilffen planından bahsolunu- , 
yor : Almanların Fransayı is
tila etmel~ri için Belçika 
üzerioden yüldcnmelerioi o 
düşünmüş. 1914 de tatbik 
edilen bu plim, Almanlar 
1940 da da aynen tekrarla- I 
dılar. 

Kont Alfred Schliffen 1833
1 

de Berlinde doğmuş ve 1913 
de ayni şehirde vefat etmiş 
bir Alman meraşalıdır. 

1853 de orduya intisap 

etti. 1870 - 1871 muharebe! 
sinde Mecklewborurg Grao
düküo6n erkanı barbiyesin
deydi. 1884 ae Berlin erl<a
nıharbiyei umumiyesine çağ
rıtdı. 1891 de bu erkônıbar
biyenin reisi olup 1905 ta
rihine kadar ayoi vazifede 
kaldı. 

Fransayı istila için plioını 
işle bu sırada yapmıştır. 
Plan bazı tadilattan sonra 
tatbik edildi. 

1911 de ferdmnreşal oldu. ______ .. _____ _ 
Hurda Kauçuklar 

-o-
NASIL iHRAÇ EDiLECEK 

Gümrük ve iohisarlar v~ka
leti, hurda kavuçuldarm ih
hracı hakkındaki icra vekil-

leri heyeti kararının nasıl 
tatbik edileceğioi alakadar
lara bildirilmiştir. 

Pamuk tohumu tevziatı 
-o-

Bu yıl ziraat vekaleti baş· 
ta Manisa vilayeti olmak ü
zere Arıtalya, Muğla, İsparta, 
Burdur vilayetlerine 1 mil· 
yoo kilo saf Aka'a ve Çu
kurovada 500,000 kilo saf 
Klevland tohumu tevzi et
miştir. 

Ayrıca muhtaç çiftçilere 
meccanen yerli Klevland to
humları dağıtılmıştir. 

Mütt fik kuvvetlerin hareketi eri 
Zurib - H rbin heyeti umumiyesi hakkında bit 

ver~bilmek içiıı Müttefik kavvetlerin üç dört güııOe 
ancak bugün serbest hücmlara meydan bulduklarıoı 
mek kafidir. Bugün b:ışhyan bubin de birkaç güod• 
bir şekil alac ğ1 tahmin olunıyor. _____ .. _____ _ 
Alman Radgosunun Ugdurma Haberleri 

1 Fransız hükumetinin Paristen beşka bir yere n•~ 
ceği, general Gamlenin intihar ettiği, Lord GorduO 
sunu bırakıp Londraya gittiği: Döverin bombarduıı•" 
diği hakkındaki Almanlann ortaya yaydıkları bu b• 
rın hiç aslı ve esası yoktur. ______ .. _____ _ 

Kısa Tel2r f ' Haberleri 
- lngiltere Kralı Majeste Altıncı Jorj bugün IOI 

luk güoü münasebetiyle bir nutuk !ıÖyliyecektir. 
- Alınaolar Fransız topraklarında şimdiye kacl•' 

tayyare kaybettiler. 
-----------.. ····~~~~~ 

z fer pigangosu 
Milli piyango idaresi, 30 

ağustos Zafer bayramı için 
fevkalade mahiyette bir za
fe r piyangosu tertip edecek-
tir. Piyango 30 Ağustos gü· 
nü Izmır fuarında çekilecek-
tir. 

• Karıncıl tt 

YUVASINDA Y A~1' t 
iNSANLAR 

Aferikadaki bey•• 
caların yaptıkları ~' 
insanların içlerine 11 

leri kadar büyükti.~· ~~ ~ 
tarzda yapılmıştır kı 

Yurda sokulacak 75 kilo 
kauçuğa mukabil kırprntı, 
dökfıntü ve hurda halinde 

bulunan kauçuklardan 100 
kilosu ihraç olunacaktır. 

izmir Tramvag ve elek- vaıar kolay kolay 
11 ~ 

Ma isa otel" trik Türk A. şirketinden :~:~:·· y:::: .. ~~:· i 1ı 
l•t 1 d dd 1 • No. 76 Kadro boşlukları doldurul· rak kendileri bu '/o ~ a ga gı a ma e arı Keçeciler Lale sineması kar- mak üzere 16 20 ve 46-60 yerleşirler. 

alluor şısında. yaş1ar1 arasındaki güçlü er- •' 

Ku~adası ot 1 keklerle 16 ili 40 yaşları üyük Mil ı 
Italya memleketimizden mü· Y arasındaki kadrnlardan aşa- Gelmek için ç_o~ t>~ı 

•• .. •• ........ b Keçeciler Salih uslanın auos d k' ' ti )" d - • ............ .......... .................. him miktarda yumurta, ar- f b ·k k d 6 g· ı a ı sana ara uzumuo 8 balaar nihayet butuıı , ... • ı a rı ası ar.şısın a. ,. • Elhamra sinemasındP bunya fasulya, . çıroz, kuru Bu oteller lzmirin en temiz alınmak üıere şimdiden ad· ile geldi. Yağmurlu 1'eı1' 
ı ı üzüm incir ve iç fıcdıkla ve ucuz otelleridir. reslerini bildirmek için haf- havalardan bıkan h•1,I' 
ı Bugün matinalardan itibaren ~ ' M" t · · S ı·1t z ll d 12 kırlara koşmağa b•ş. 1 

• bakla almaaa başlamıştır. us ecırı: a ı orer ta günleri ıaat en rahlı bı'r kır du·qu-ncel~~. 
ı Senenin en büyük Fransız filmini sayın İzmir halkına ı e. k' ., ,. ...,.••••~•••~ ••••••~•••••• ye kadar Bahribabada ı ya- aklına evveli ti• ._il 
ı iftihar ve şerefle tadir eder. ıı •• et.ELAM ET G ş s·ı •• zıhanelcıimize müracaat et- ealti AYDIN birahaııe•,~-
ı FANSIZCA SÖZLÜ 4iiia 1• "' meleri ilan olunur. rud gibi yeşil a~a~ . , : VATANSIZ IıADJN ı f Birçok vatandaşlarımızı seliimet t Elektrikçiler, hnvadar aile bahçe•~ıti! 
ı ~ ı f ve sadete kavuşturdu f Orada temiz havaY1'. ,11 

ı Yaratan: EDVIGE FEUILLERE ı t Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyaogosunun ent Tesviyeciler, zarayı, taze soğuk b.1',~ 
• O 0 0 0 1 S l T . k t Tornacılar bT · · B' şıf ~ 

ı Pragrama ileveten : Ankarada Millli Şefimizin huzurunda • büyük ikramiyesi olan 5 ' irayı, ave ütün şır e· Makinistle~, ı arsınız. ıranın ~t 
ı ve 19 Mayıs stadında y:pılan Muazzam gençlik bayaamı i tti amelesioden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)et İhtisası olmıyao işçiler, 20 kurdil ; 
ı bütün teferruatiyle TÜRKÇE SÖZLÜ ı terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400t Tramvay vatmanları, Orada ehven şer•;tl' 
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