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iZiM Y BU 
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.ı ,S~~.!~y~ h.~~~!:t~ 
ıt f ~ ~ede harp çok şiddetli devam etmektedir. Birin
~t tı"d ••bre - Arras ikinciıi de Sömer ve Bulogn ci-
1 ij t' devamdadır. Sedau mıntıkasında Fransızlar mü
e ~letd~•rrtıza geçerek yeni m•vaffakıyetler temin ede

ıı. ır. 

~"''ııı :"\~~ '' kati yen mu•affak olamamaktadırlar. Valainyen 
,\/ civarında çok aju zayiat vermektedirler. 
1)'41 1ltnalı Alman kuvvetleri artık ilerli1emiyor. Şimdi 
t' kuvvetlerine geçmiş'tir. Bu i' de daha zor daha 
' . 
°'& Açı 
..... mı 

\ıyET RUSYA, ITAL A 
p 0t1•ıar va Balkanlılar . Ev Sahibine 
•' raıınadan Kiraıananmak istenen Ev! 

~~ı,o gazet .. inin Roma muhabiri gazetesine bildiri
Q-. l'Or· 

ıJ tt'~•lti. salahiyettar mahfillerden öğrendiğime göre, 
şı' ~t: ~'Ya; Almanya ve Italyaya şu tebliğatta bulun

~tGt Sovyetler Birliğinin Balkanlardaki menfaattleri 
bi' 8u menafi'in mftteessir ve mutazarrır olmasına 

" , i~trıt:ı 8atkanlara kadar uı:amasına asla razı olmıyacak 
~ ·~~tt kalınıyacakbr.,, 

~· \ d, ıı ~uıyaaın bu notasına cevap olarak Virjiniyo 
r· '.lttı.~lltı:ıale d'ltalia,, gazetesinne (Yirminci asır) baş
• bd ı 't ' Yazdığı bir makalesinde ltalya ile Balkan dev-
ı~1 1 ~tti~~••ndaki sıkı barlardan ve ltalyan menfaatlerinden 

t. t,ı)_lJ. t11 sonra şanu ela ilave ediyor: 
~~ 1 ~~ lta. Balkanlarla olan tarihi, coğrafi, aiyas; Ye askeri 
ıı' l~t b~trl~nfaati tenkid ve münakaşa kabul ede•ez. Bal-

y ~it, ~~ ıaqıan ltalya tarafından dikkatle takip edile-
't. ,•ta ltalyayı Balkanlara bağlıyan Adriyatik denizi 
~ i~i il den.iz Dalmaçyadan Yunan sahillerine kadar 
~.~d~:. taarruz ve müdafaa üslerlene maliktir. Balkan-
11• ~ ıı ile Kuadenilin ve Kızıl denizin yoUarı üzerin · 
~tıe.?11troJ rolii oynamağa müsaittir. Balkanlar büyük 

t t, 
111 Akdenizdeki siyasi ve tarihi oyunlarile de ortak-

11' ~ 
~ı· )~td 

•: 1 d~~~-t etıdir ki ltalyanın da Balkanların siyasetile, onla-
,~, ~~... 1loktasile ve onların hayati meselelerile alakası 

d;ıı' 'lt~ı .. 
'
1
' 

11~fll~l'kr ki Moskova ile Roma arasında Balkanlarda 
;tif ~"i llzanma müsabakası başlamıştır, biz de soralım: 
,fi ~de:• ~v sahiplerine danışmadan, onlardan anahtarını 
'e~ lıt' el ıı.ı kiralanması düşünülüyor ? 
J. t ''h·1' 1 ttınu ilive edelim: 
l ~ ~~. . d. ~ 
~, ~ ''~i rı evlerinde rahat yaşamak, evlerıne aımı su-

e t "~ ; 0lhıak istiyorlarsa onlara sorulmadan, onlar~n '°'' " •t•leaları alınmadan yapılan bu müzakere, mu· 
~ ~~\l: l>•ıarlıklardan bir ibret dersi alarak bu evin 
~tte d kendi ellerinde b•lunduğunu kuvvetli bir seslıe 

bir .~ha bağırsalar Balkanlılar vaktinde ye çok il· 
lqtarda bulunmuı olacaklardır. 

8IRRI s.-..ı 

lngilizierle Almanlar Esko dehrinde çarpışmaktadırlar. 
Harbin oeticeai Manş denizinde değil Esko nehrinin ağzın· 
da belli olacaktır. ~ 

Almanların yakında Majino hattına karşı hücuma kal· 
kışmak niyetinde oldukları muhakkak sayılmaktadır. 

Paris - General V~ygand'ı cephede gören bazı logiliz 
gazeteleri 61 Veygan k ndisinden emin bir adama, planları 
hazır bir generala, bir kurmaya benziyor,, demektedirler . 

Paris - Fransız matbuatı Sovyet Rusyanın vaziyetiyle 

TROÇKIYE 
_..,_ 

Suikast ıa hücum 
-·-

Meksika-Bulgar radyosu
Düo akşam Sovyet Rusyauın 
sabık harbiye nazırı Troçki
n in şatosuna otomatik silah
larla müsellah yirmi kişi ta
arruz etmişlerdir. Troçki 
ve adam ları da silahla mu
kabelede bulundular. Yarım 
saat kadar devam eden bir 
müsAdeme neticesinde Troç
ki kolundan ve hizmetçiside 
ayağından yaralandı. 

Kahirede Gizli Bir Telsiz istasuonu 

Mııır Kralı Mejaste Faruk sporcularımıza madalya verirken 
Kahire - Mısır ve Yakın Şark hAdiseleri etrafında Al

nanyaya haber vermeğe matuf gizli bir telsiz mürail iıtaı· 
yonu hali faaliyette iken meydana çıkarılmıt •• bir çok 
ecnebiler tı•kif edilmiştir. 

''Bi GUN 
Ti A UY• 

A IY AC KTIA'' 
ı NE GETiRiLDi 

çok alakadar görünmektedir. Birçok Fransıa gazeteleri•e 
göre, sonunda, Sovyetlerin Mllttefikler yanında çarpıfaca• 
ğı ümidini izhar otmektedirler. 

Londra - lngiliz gazeteleri Verdunda 1918 de Alman· 
ları mahf ve perişan eden Mareşal Foş'an öliim yatajıada 
söylemiş olduğu şu sözü hatırlatmaktadırlar : 

"Fransa tehlikeye düşerae Veygand'ı arayıp bulunas •• ....................................................... 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
i agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi? -Evet!I 
Utıı -14- ıııı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 UUı 

Muvaffak almak için, muvaffak ııniaiı 
istemek ıazımdır 

Muvaffak olmaiı , yani bu 
günki müteyazi, hatti mah
rumiyetlerle dolu yaziyatini 
biraz daha ·yüksek, biraz 
daha geniş ve refahlı bir 
hale sekmak istemiyen bir 
adam tasavvur edebilir mi
siniz? "Bu ginki\ kazancım
la karoımı doyuruyorum, 
bundan fazlasına ne lüzum 
vardır?" diyen insanlar.ın bir 
hastalık, bir kaza - Allah 
korusun - bir felaket karşı
sında nasıl apışıp kaldığını 
ltep biliyoruz. Böyle elemli 
zamanlarında hayatından faz• 
la sevdiği ciğerparesine pa
hallı olduğu için, yavrusun• 
kurtaracek bir ilacı tedarik 
edemiyen bir çok betbaht 
babaların yeis ve isbrsbları 
talihsiz annelerin matemb 
çırpıntıları, yürekleri parfa· 
lıyan gözyaşları kadar insa
nı müteessir ve delhun eden 
bir manzara daha olabilir 
mi? Hayatta öyle feci ve 
tahaınmülü güç hadiseler 
karşısında kahyoruz ki, vak
tile bunlara karşı bir kal
kan, bir sper tedarik ede
mediğimiz için bem derin 
bir ısbrap ve hem de bizi 
yıllarQa kemiren ve vicdan 
azabı ile bütün ömrimüzü 
zehirlemiş oluyoruz. İnsanla
rı bin türlü ihtiyaçlarla şa
şırtan bu asırda, eski sa
manlarda olduiu gibi fakir
lik ile bir lokma elime1'ten, 

ı 
bir tane iömlekten faala11 
fazla bulan manasız ve ye
rinde olmıyan bir kanaat ile 
iftihar edenlere artık bugln 
rastlamak hemen imkinııs· 
tlır. Bugün fazla kaua111a1' 
istıyen ne kadar çok ise bu 
arzularını yerine getirmell 
için takip edilmesi liaım 
gelen yolu bilmiyen veyab•t 
bu yolu zahmetli bulduklan 
için orada yürthaek, ilerle• 
mek cesaret ve eaerjiıini 

göıterenler de o kadar ••
dır. 

Bir kere muvaffak olmak 
için muvaffak olmaj'ı tid
detli, ateşli, gittikçe artan 
bir arzu ile istemek gerek-

tir... ' 
Evet bugün hayatıa Aİf 

beklenilmiyen garip cilYele-
rine ve sürprizlerine kartı 
biraz ihtiyat akçesi biriktir
miyen fertlerin, müdafaa it
lerini ihmal eden devletler 
gibi bir gün şaşınp baaala
cakları muhakkaktır. 

Bunun içindir ki herkes 
vaziyetini düzeltecek 1eni 
bir hamle yapmağı, gayreti
ni çoğaltmayı, faydasız mas
rafları azaltmağı Ye daha 
aşağıea izah edeceğimiz ca
lışmak ve muyaffak olmak 
esası ve metodlarını büylik 
bir dikkat ile okuyarak oaa 
ıöre bir hareket' laattı tayi
nini ilamal atmemelidir. 

(DIYIHDI Yar) 
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Halkın Sesi Gazetesine l.!! .. ~a.!8!~rıJ ---Saygılım. 
Geçenı rftn ( ıözlcrimizi 

a,alım, kalaklarımun tıka
yalım) diye yazmıı olduğa· 
naz yazı halkımız üzerinde 
çek iyi bir tesir bırakmıştır. 
Hakikaten bu hususta çok 
dikkatli davranmamız iktiza 
etmektedir. Alman son harp 
•aullerine nazaran en büyük 
sillb 5 ci kolonun esrarengiz 

askerlerini teıkil etlen seyyah, 
t&ccar, komisyoncu, çall'ıcı, 
casus f kafileleri hakkında 
ne kadar tedbirli ve ihtiyat
lı .lavranılsa yeri Yardır. Esa
sen en lıaür bir memleket 
elaa lngilterede bu hususta 
cid4t tedbirler alınması me-

selenin elaeamiyetini ıöster
aektedir.i 

Bunun için menfi prepa
faada mahiyetini aaiz ola
bilecek haberleri kulaktan 
kulaia fısıldamak veya yay-

Emak istiyenlerin kulaklarını 
burmak hepimizin ~vazifesi 
elmalıdır. 

Bu meıele hakkında İrşad 
edici yazıların temadisi ve 
teYalisiai rica eder ve son
suz sayrılarımı ıunarım. 

Şark Filesefu 
11 

HIDA YET KEŞFi 

GO-mro-ıo ÖİÔıİıan iske.I 
teıırden ihracat 

işi çok az olma11ndan do
layı ıümrlik idaresi açılma
mış veya kaldırılmıı iskele
lerden mulıafaza teşkilatının 
nezareti altında eşya ihraç 
edilmesi kararlaşmıştır. İh
raı beyannameleri bu mev
kilere en yakın olan gftm
rlk andürl6klerince önce
llea tayin Ye ilin edilecek 
elaa gtimrlik idarelerine ib
raz elonacaktır. Beyanna
meler bu gfimrüklerce mu-

• aaelesi ikmal edilerek iske
le muhafaza teşkilatına gön
derilecektir. Eşya beyanna
mede gösterilen gemiye yük-
lenmez ve başka vasıtaya 

yüklenmesine lüzum ve mec
buriyet hasıl olursa muhafa
za kontrolu buna müsaade 
edebilecektir. Balık, yaş 
meyya sebze gibi taze ola
rak sevki lazım gelen bazı 
maddelerin beyanname gel
meden evvel yüklenmesine 
müsaade edilecek, bu tak
dirde iki nüsha ihraç beyan
namesi · yapılarak gümrük 
idaresine verilecektir. 

Ec a~i ırkııtrı 
takımları 250 ilometrelik Bır Cephenin 

"~ 
Muhaıara Meselesin içyib~~ ______ .., ____ _ 

Ecnebi artistleri iİbi ec· 
nebi orkestra takımları da 
memleketimizde çalışmıya
cakl rdır. 

Göklırlndı 10,000 Tauuıre Çarpıımaktı imiş! Sofya - Londradan :~~~;:--;,. Al111•11!,A 
bir Franız fırkasını mali.asara ettikleri laakkındald id 
yaalııtır. Bu iddiayı teYlid eden sebep harp meydı•1• 

MİLLİ PİYAIGO 
Milli piyanıo idareıi 30 

aiustos zafer, 7eyl1J piyan
golarına lzmir fuarın•a kc
tide edecektir. 

Zelzele 
Dün gece Dikilide tiddet

li bir zelzele hissedilmiıtir. 

Vıkil Valiler . 
'laremiu beşinci ve altıncı 

dereceıinde bulunuan veya 
yedinci müddetini dulormuş 
olan Dahiliye Yekileti me-

murlarının esaleten vazife 
görmek üzere vekil vali tayin 

edilebilmeleri hakkında B. 
M. Mecfüinc bir liyiba veril
miştir. 

•u liyihaya göre Tekil 
valilerin bu vazifede geçe
cek müddetleri :fiili hizmet
ten sayılarak tekat.tlük müd
detleri de hesaplanacak ken- ' 
dilerine valilere aid maaşın 
llçte birine kadar Yekalet 
maaşı Yerilece ktir. 

ihrııattan ince ua,ıla
bileıek ithalat 

Ticaret vekaleti, kretılili 

ithal t -.aziyeticde malın te
diye şeraitine ı&re bedeli 
taksitle Cümhoriyet Merkeı 
Bankasına yatırılmak şartiy
le de ilıracattan önce itha
llt yapılabilmesini kararlaı
tırmıştır. 

Kıuıetli mektuplar 
Yab ncı memleketlere ha

vale gönderilmesi işi bir 
müddettenberi P.T.T. idare
since tetkik edilmekte idi. 
İdare bu tetkikleri sonunda 

havale yerine Maliye Veka· 
leti kambiyo müdürlüğünden 

müsaade almak ıartiyle kıy
metli mektupla para gönde

rilmesini kararlaştırmıştır. 

Sofya - "lltro" ıazetesinde okunmuştar: "Ecnebi gaze
telerinin yazdıklarına ıöre, Belçika ye Franıadaki 250 
kilometre 11zunluj'uada bir cephede iki tarafın OD bin t J• 
yareıi hareket halinde bulunuyor. Bundan baıka muharip
leri• ir çok tayyan.leri ile ihtiyatta bulunuyormuş .• 

Bn clar ceplaede bu kadar çok tayyare hueketi tabiidir 
ki, harbin çehresin detittirmektedir. Ayni zamanda bu on 
bin tayyareninin en bin kilometre mur bbaını geçen bir 
hava ' laaaınna hareket ettiğine 2öre tayyare başına bir 
kilometre mtiıadele sahası isabet ediyor. Binaenaleyh. bu 
dar yerde bu kadar çok tayyarenin lıarp etıaesi•den ne 
kadar büyük tahribat yapılacağı düşiUmelidir. 

Her tayyare 24 ıaat zarfında bet kerre taarruza ıeçer. 
Eter on bin tayyarede• altı bini bemb rdıman ye dört 
bini de avcı ise ve her taarruztla beşer yüz ton bomba 
tılır a l4 sa tte 251 biD kiloluk bemba tılmıı Ôlur ki 

bunların yapıcaj'ı tahribatı taı vvur ediniz! 

-----------···.----~~-

Londra ile Mo~kova anlaşıyor! 
Londra - Akşam Sovyetler sefiri Freynofise gitti. Ha

riciye nazırı ile uzun görtıştü. SoYyetlerin cevabını verdi. 
Bu cevaba göre Moskova hükümeti müttekabil menfaat
lar gözetilmek şartiylc anlaşmaya hazır olduianu söyledi. 
Bu cevap burada iyi karşılandı. Buradan Moskovaya bir 
heyetin gönderilmesi kararlaştırılacaktır. Müzakereler yal
nız iktisadi değil, bir de dostluk zemini üstiinde milzake
reler yapılacağı zan ediliyor. ___ .. ..-------
Yıuısıııuanıı sabık Bışıekill Staga-inoviç 

Belgrad - Yuıoılavyanın sabık başvekili Stoyadinoviçio 
serbest bırakıldığı hakkındaki haber değru dej'ildir. Sto· 
yadinoYİÇ elin Rojimedcki kulede muhafaıa altında bulu-

• aayor. ____ .. ____ _ 
14 TAYY RE DAHA 

Londra - (Reım) Dün akşam Fransız sahillerine taarruz 
eden Alman hava filosu ile Fransız defi topları Ye avcı 

tayyareleri arasında yapılan muharebede Almanlardan 3 
bombardıman Ye aYcı tayyaresi düşür61ıa'1ştür. ______ , _ .. ______ _ 

El 1 da Yangınl Faciası 
Ank ra - Elmalıda ltftyük bir yangın çık•ış 54 dükkln 

bir cami bir iaamam, haYa kur•mu binası adliye binası Ye 
elektrik santralı yanmııtır. 

Çaı Zigafıti Zayi 
Polis kursunda imtihan! r 11 Nisan '26 tarihinde 

bitmek üzeredir. Biriaci 57oci fırka 176 alay 3tabur 
dene mezunları tarafındau 
bugün akşam aaat 18 de ' bölükten almış olduğum 
Halkevinde bir çay ziyafeti terhis teskeremi zayi eyle-
verilectir. dim. Yenisini alacağımdan 

KBrllBI 'Bnliklerı eskisinin hükmü elmııdığını 
Y ilin ederim. 

Bergamanın tarihi kermes 
şenlikleri bugün akşam Ser- lkiçeşmelikte Hacı Isa 
gamada açılacak ve bir haf- oğlu1319 doğumlu lbrahim 

saflarına ıiriftliiidir. 
Almanlar Franıız fırkaıını mulaasara etmemif, fık•t. 

araziden ilerledikleri zaman bu fırkanın arkasına ı•t 
riaia farkıaa Yarmamıılar. Onlerine difer P'.ıanııı k• 
lori çıkıaca iti anlamışlar. 

Bu kerre bir Fransız fırkası iki Alman ka•Yeti ar• 
fakat bir Alman fırkası da iki Fransız kavyeti ar,,. 
kaldığı anlaoılmış; Almanlar buna muhaıara ıekli •• 
Fransızlar .la ses çıkarmıyarak sıkııtırdıldarıAl•a• fır~ 
nın imha•ı ile meııul olmalı tercih etaişlerdir. 

----- ··-----
Fransızlar Taarruza Geç~ 

Paris - (Resmi) Dün gece Sedanın cenubunda t• 
za geçtik. Aynı zamanda düşmanın ricat yellarını d• 

1 ateşi altıaa aldık. Bu taarruzda Almanlara btıylik te 
verdirdik. 

King-Kanr - Geçen hafta Almanlar tarafında• ~ 
burnu önüne saçılan maynler Japonlar tarafından toP 
mıfhr. 

Londra - Arasla Suma arasından sahile doğru sark~ il. 
isteyen bir Alman kıt'ası ile çarpışan Fransız Mot&rll f' 
vetleri düşmanı püskürtmüşlerdir. 
~,.~, .... ,-- .~~=~lllilmliiliiiiiiiiiliiiMtıl'jJlll" 

Son mıharıbelerde 
i mi Dıçun uırıer: 

o 

Cambrai Şehri 
Son muharerebelerde Caa

brai 'nin ismi geçiyor. Şimal 
eyaletinin merkezi olan bu 

kasaba takriben 30 bin ntl
fusludur. Lille'den 50 kile
metre uzakta bulunar. Hal
kın bir kısmı katelik, bir 
kısmı protestandır. 

Burası ötedeoberi askeri 
bir merkezdi ve kalesi eş
hardu. lli.m mleS1 seleri 
arasında coğrafya sosyeteıi 
zikredilir. Mensocatçılık ve 
birçok sanayi şubeleri ileri
dir. Bn arada tetene, kilise 
tezyinatı, demir ku:ıın, fır

çacılık, matbaacılık, hardal
cılık, şabunculuk, sirkecilik, 
mumculuk. 

Sayın lımir mebus• 
Kim il v ! avukat B. Jbr' 
Ethem PostacıoğlunuP 
desi Bn. Hesna Post•'' 
dtin yefat etmiıtir. 1 

Muhterem mebus ••. 
katımıza taıiyetleri•İ•1 

narız. 

BüyükMij~ 
Gelmek. içi• çok n•• 

bahar nihayet bGtla ıt• 
ile geldi. Yağmurla Ye rll.
havalardan bıkaa laalk 
kırlara koşmata l.aılatl.•· 
ralalı bir kır dGtGnceıl ~ , 
aklına evvela Halk• ~ 
eski A VDIN birahaoe•i•11 "İ 
rud gibi yetil a~atlatiıl ' 
baYadar aiie .,_.~eai 1 ~~, ~ 
Orada temiz laavayı, lttl~ tı 
zarayı, taze soğuk hir•Y' 

bi20·· k~-;:~;t~.;; 
Orada ehven şeraiti• '*' ~ 

ler de uerilebilir. 9lA ,,, ~ '\ 
müdürliJ tt~ lzmır Gümrük Ba 

ğünden: 
T. No. Adedi Nevi Marka No. Lira K. K. G. Eı1••" 

297 4 Saadık K .K.Y.0 8455 750 00 435 tOO • .,,., 

ta devam edecektir. (1195) 
,-------- 1451 linde P. ••'' 
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y Kucadası otelı 56 Turan Şümendifer caddesi H taj no. lu ltaoe 18 00 14 de açık artır•a ınreti ile ıııtılacaktır. Su •lz:ayecıley• ·~ l 

iz.mir Memleket Hastanesi ~ 57 Bayraklı Bornova caddesi 26-28 taj no.Iu hane 45 00 edecekler yüzcıle 7,5 hesabiyle pey ak,ası vermek lazı•d•~· j l Q 

Rontken Mütehassısı Keçeciler Salila uatanm l'azoa 53 Karşıyaka Selaıaet sokak 8-8 taj numaralı hane 39 00 zayedeye ithalat rltnri1tl yanıadaki l6vaıım ve satış ser"'' 1 ~ 
Rontkenveelektrik t claoi• fabrikaaı karşısında. 59 T ·k Ç b k k · l h 

0 
• Bu oteller izmirin ea temiz: epecı 0 an so a 11 taı no. u ane 12 ot nasıada yapılacaktır. Alıcıların komisyona •Üracaatları ili• ~ , 

yapılır ikinci Bejler So ve ucuz: otelleridir. 60 2 inci kordon Tuzh ne aokağı 12-11 no. lu dükkan 36 00 (l fj 
No. 29 TELEFON 2547 Müsteciri: Salih Zerer Yukarıda yaııh emvalin bir senelik icarları 18-5-940 tarihinden .............................................. ~- 4 

.. ı ............................... .. .................... itibaren 17 gün müddetle açık artırma usulile mizayedeye ko- ı Tayyare sı·neması T e3,ı e-" ~·,, 
Elh 

ı nulmuştur. ihaleleri 3-6-,(0 tarilııine müaadif pazartesi günli ııaat ı ~~ 

ı amra SID m8Slftdp ı 14 tedir Taliplerin yüzde 7,5 depozitô akçeıi yatırarak Milli em- t Bugün iki muazzam filia birden ti 

ı B 
- t•nalardan ı•t•b ~ lak mCldGriyetinde mfiteıekkil komisyona müracaatları ilan olunur. ı l F . ) - . . . . b .... k , tLjfl J h. ugun ma ı ı aren • ( - ransız 11nemacı ıgıoın ı ı uyu san a • ,,, 'il 

ı Senenin en büyük Fran11z filmini . sayın lzmir halkına ı --~A--_______ ı:a:_ ı HARY BAUR - SİMONE Sl~~N'nun en güzel '' ~~ 
i iftih;Av~s~i~~e so:~o eder. i ı SEL M T GiŞESI ı i SiY AH GOZLER ~d'' ~' 
ı VATANSIZ ADIN ı i 81rçok vatandaflarımızı sellmet t ı 2 - Sinema kerdesinin incisi. eserleri uzun ~O 1,ıi li 
ı ı ve sadete kavu,turdu f ı mefkiirelerde menkiiş kalan bill6r ıesli Tino Ro11inıo' ~ 
ı Yaratan: EDVIGE FEUILLERE ı Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent ı MAA ... NELLA 
ı Pragrama ileYelen : Ankarada Mi ili Şefimizin huzurunda ı f büylik ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t ı 1 ~;I_ 
ı ve 19 Mayıs stadında y:pılan Muazzam s:ençlik hayaamı ı tti a.ıne_ıesioden 34 .kişiye t~ksim etmekle onları (Selimet)et ı Aynca: Ekle~ jurnal. No. 15 Son dün!a harp .. bi 1ıı* 1 
ı b~tün teferruatiyle TÜR~ÇE SOZLÜ . ı terdırdı. . Adrese d ıkka.t: Anafartalar cad. No. 400t ı Oyun ıaatlerı: Marınella 3-6 •e 9 da Sıy~la G~~le~ 
ı Metro JUrnalda en son ve mühım harp haberlerı ı t Telefon.24'5 R Çılturel ve D. Bencaya t ı 7,15 ve 10,15 de, Pazar gönfi 1,31 da S. Goıler ıle 
ı SEANSLAR bergün : 2-4,30-6- 9,30 da C. ertesi ve ı ............................................. ...._..., ...................... ..................... \: 
ı Pazar 11,30 -da ~e hafta ara11nda laiirıün 2 de ı Milli Piyan.-o Biletlerinizi ( SAADET ) Ki~inden Alıll-
i... ........ ~.~~!~!l.!' .. 5~~~.~:ı.::~~ı: ........... : Çorakkapu Polb merkeli kup11 No. 864 Huaa Taldfn O llerTelefoa3497 


