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INGILIZ GAZETESi BAG RIYOA: 
TEKZiPTEN BIKTIK, BERLIN UYDURMAKTAN 

Y LAN HABERLERi 
USANMADI ••• " 

ransızlara göre hakiki 
ve bundan 

harp 
inkişaf 

yenı başla
edecektir 

RADYOSU Ş MDI 
t_Z. MAGA ÇALIŞIYOR ! ı vLeromadekra - Alıt1ao propağandasına en susturucu bir cevap 

DE FRANSIZLARLA 
.._ için tayyarecilerimi:ı düşürdftkleri tayyarelerin, 
L 

1~ .Ttırkçe spikeri, lnıiliılerle Frans zların arasını 
--·. yaktıkları petrol ve benzin depoJarının fofograflarını çekm-

)lt ıçın bin t&rlü masallar uyduran diğer lisanlarla ektedirler. Bunlar gazete ve mecmualarda ncırcdilccekler-
~ Japan spikerleri yarı yolda bırakarak bir çok if· d 
lll111akta ve .. Atatiirk sağ olsaydı Fraaıa ile Tür· ir. 

1.11111:-...1 _ ~Q rlinkü dostluğunu •uvafık bulm ı zdı,,, gibi kiiı
~tt • bulunmaktan sıkılmıyor, 

b rlt kadar Türk milletini de tanımayan bu saygısız 
~•una b6yle •eselelere aokmasa çek iyi eder. 

la kadar •• , 

Londra - Gazeteler, lngilterenin paraşütçülere karıı 
silahlandırdıklari yarım milyona yakın gönülJüden s.ora 
logiltereyc paraşi'ıtçl baskınının kolay olmıyacağını yaz
maktadırlar. 

Q/e, Dunkerk, Bulogne~~r:i5l~~E 
._.Ya Hariciye Nazın Kont Ciano Ynnanistanın Korfo 

kanalındaki asarı atikayı görmeğe gitmiştir 
•e Acıll ---\~AP T E MUCiZE 

~IE MANEViYAT 
tiy•tıa en büyllk mu--- "Eğer yarın birisi relir ve 

''t· ~e oyaadıiı hayret- bana, F raosayı yalnız bir 
•ta a:t6~im roUi iza~ aucize kurtarabilir derse, 
~~iıdaki satırları ona §U cevabı vereceiim: 

~ 
0 

1Jet,, .len iktibas Ben mucizeye inaaamıyo-
l' i~'Yueaları•ııın dik- rum; çünkü Fransaya ima-

. vtet nazanna arze- aım vardır." 
tı4 Fransızlar, Marne meydaa 
'-J~~llatoaunda, Alman mubarebesine "mucize" der-

i" ~•Jı çiinedikten ler. Onlar, İcab ederse bu 
--~·,'.••ı -Ioıiliz ordu- mucizeyi tekrar yapabiJecek 

l'iıae katmıı Pariı manevi kuvvete sahiptirler. 
~~tlJorlardı. Alman Çeliklerin üstilnde de çelik-

...... •eşlaur ka- leımiı iratleler bikimdir." 

"Orgeneral vonKluck 
, • bazı gtinler60 ki-

'-'t.1'r&terek Paris üze
.. _ tclu ..... , ... 

•, Fr&JWı ordusu 
~ durdu, mlldafaa 

1 etti ve tarihe 
::•14an muharebesi" 

Çe1a b&yilk savaıı 

"'"'· . 'lci~•yen vakıanın 
.-~"Ylta U von Kluck'a 

·• l•nıan ıu cevabı 

L,::- durmadan ric'at 
... ~ hıaluktan yarı öltl 
ti'- ~erlere serilen as-

l ltrar silihlarına 
4-,..._' boru seıini du
ayı, ~· hGcuma kalk
~-._~' ıeydir ki biı, 
ı~, 1. katmalı öğren· 
._,~,' h11kın, bizim aı 
~l.·Pleri•izde hiçbir 

. •• .. 1 
11 evzau o ma· 

l .... 
~~· .. llaıı baıvekili ,,_.:ktan te~liketlel" 
· taa ••ara f6JI• 

Harp tarihinin en kanlı 
ve mlitbit sahifeleriııi teıkil 
eden bu korkunç savaşlarda 
maneviyatın naııJ inanılmaz 
gilç hirıka ve mucizeler 
yarattığını bu suretle anla· 
tıldıktan sonra gazetemizin, 
maneviyat ve sinirler üzerin-
de k6tü teessirler yapabile
cek mlinferid ve mcı'um 
propagandalara kartı açtığı 
mücadelede devam etmesi-
nin ne kadar lüzumlu• ye 
yerinde olduiu bir kerre 
daha sabit t>lmaktadır. 

SIRRI SANLI 

Barıamauı ııttllır 
Valimiz B. Ethem Aykut 

ye Emniyet müdtirii B. Said 
ôzıllr ve muavini Berga•a
ya gitmiılerdir. 

Spır hıbırıırı 
lstanbal - Dlin 6ğleden 

sonra Milll klime maçlarına 
de•a• · edilmiı ve F enerbah
,. Altayı '-2, wlata1&ra7 
AlbaerftJ11 3-1 J•••iftlr · 

Londra - Bugün her ne kadar pazar ise de Palimente 
tarafından kabul edilen son kanun mucibince askeri fabri
kalar çalışmakadır. İşçiler her giinden fazla bir gayretle 
işe sarılmaları memleketlerine olan bailılıklarını ispat 

ı etmektedir. 

Roma -ltalyaa haricize nazı ile Maarif Ye Propaganda 
nazırları ArnaYudlukta bulunan harp gemilerinden hususi 
yatlarına binerek Yunanistanın Korfo kanalında bulunan 
Asariatika Uzerinde tetkikatta bulunmak üzere yola çık

mışlardır. 

Viyana - Avasturyada ciddi bir et ekmek kıtlıiı lıis
edilmektedir . 

Vaşi•gton - Bütüo Amerikada Müttefiklerin lehine 

birçok mitinğler tertip edilmektedir. 
Pariı - Almaalar şimali Fransa köylerine Yalaıice tay

yare lalcumları yapmıştır. iki büy ... k köy kimilen harap 
ol•uıt•r. 

Paris - Askeri vaziyet baklnatla son malfımat : Manş 
sahillerine doğru Alman tazyiki artmakta ise de, sureti 
katiyede Kale, Danker k ve Bulogn limanları hala Mitte-
fiklerin elindedir. Isviçre hududundaki Fransız askerleri 
şimdi Fransadaki harp sabasına naklediılmilerdir. 

•elçikadaki ltarp Lieı: nehrinin boyunda lngilizlerin ha
kimiyesi altında devam etmektedir. 

FransızlarAlmanlara çok ağır zayiat yerdirmektedirler. Ve 
'°°kadar esir almışlardır. 

Sam nehrinin civarında Fransızlar vaziyete tamamen ha· 
kimdirler. 

VEYGAND VE MANDEL 

ALMAIYANll ÇEKEIEDIGI iKi ŞAHSiYET 
Paras - Veygandın başkumandanlığa tayini ve Mande

lin de dalailiye nazırlığına ıetirilmesi Hitleri lrkltmektedir. 
Berlin birlir ki bu iki atlamla evvel Ya alair, Al•aaların 
iimid ettikleri gibi ••laıaak •l•kla el•ıyacaktır. 

Heyetimiz Londradaa Ayrıldı 
-----.. ----

Londra - air mlddettenberi barada bulunan Tlrk ıa

ıeteei ~•yeti •e•leketleriae gitmek lızere •••dratlaa ay· 
nl.uılar. 

TÜRKLERiN ARASINI 
Stokholm - General Veygandın Fraosız ordusunun ba

şına geçtikten sonra ihmal ve kababatı sıörlilen 15 ıe11eral 
ve büyük rütbeli zabiti ordudan uzaklaıtırması Veygaaclıa 
neler yapmak istediğine i lk ilk itaret ve beşaret sayılmak
tadır. 

Pariı - Almanların sayısız yarahlarıoı Avusturyaya •• 
AJmaoyanin şehirlerden uzak yerlerine taşımaları bir hafta 
zarfında Parise varacakları hakkında yaptıkları propaıa•
danm menfi tesirlerinden korktuklarını göıtermektedir. 

Londra - Belçika kralının Fransaya gittili hakkıa•a 
Berlinin verdiii haber yalandır. Kral Alber Ye kardqi 
Prens Şarl Belçika ordularıaın başı•da düşmana ka~ra
manca mukavemet g&stermekle meııuldtlrler • 

Londra - İki Hollanda tabtelbalairi torpil tllrlalanaı 
aşarak salimen lngiltereye •armıılardır. 

Londra - Deyli Telgraf yazıyor : 
.. Alman propagandası gene hayali ile bir çok lnıiliı llarp 

ve ticaret gemilerini batırıyor! Biz bu yalan haberleri tek
zipten bıktık, fakat Berlin onları uzdurmaktan •san•adı." 

Paris - Almanların Şimal cephesinde açtıkları delikler 
kakanmış sayılabilir. Matbuat hakiki harbin şimdi baılacb
ğını ve bundan sonra inkişaf edeceğini yaııyor. 

Mareşalımız 
Geldi 

-o-

General Asım Gündüz 
Beuruta gitti 

-o-

Jstanbul - Geni Kurmay 
Başkanı Mareşal Çakmak 
Beyruttan aYdet etmiştir. 

General Asım Gündüz 
Beyruta gitmiştir. f)rgeneral 
bir kaç a-iin Suriyede kala-
cakbr. Mar•falımız F•11zi Çaimcıi 

Or .. neral A11m Cündüz Tra"lrya manevralarında •ayın 
oe deierli lrumandanlarla bir arada 

Kadın Yüzünden Bir Cinayet 
lstanlıt•I - Arap Hayri, Nebalaat atlıatla llir katlı• yl

zibadea otobll~I Malili iiI•ır•lftlr! 



SAH&FE 2 (Halkın sesi) 26M~ 

Son muharebelerde ismi geçen şehirlerden 4 o 
Amiens, Abbeville, Arras so HABERLE~ 

Amiens şehri ve civarı 
1871, 1914 harplerinde ol
duğa gibi gene Almanların 
eline geçti. Buranın mukad
deratı büyük muharebelere 
sahne olmaktır. 

91,576 nüfusu olan bu 
Fransız ıehri Paristen 131 
kilometre mesafededir. De
miryolu Ye Semme nehri 
izerinde bulunur. Eskiden 
kalesi vardı. Şimdi Somme 
eyaletinin merkezidir. Notre -
l>ame d'Amiens ismindeki 
1220 de yapdmıı ve iki ku
lesi bilahare ilave olunma~ 
klisesi ogival denen mimari 
tarzının şaheseridir. 

Amienı her türlü mensu
catcılıkta ileridir. Buranın 
kimya ve makine sanayii de 
atiterakkidir. 
Meşhur olan diğer istih

aalatı : Ördek patesi, t'ea
tene, müskirat, sabun. 

Sezarın istilisı zamanında 
Amiens'in ismi Samarobrina 
idi. 

304 te buraya hıristiyan
bk geldi. Mütemadiyen muha
rebelere sahne olmakla meş
hur Amiens lspanyolların 
eline geçtikten sonra 1597 
de Dördiineü Henri tarafın· 
dan istirdad olundu. Bu şeh
rin bir de sulh macerası 
Yardır. 1802 senesinde - yani 
Napolyonun diktatörlüğü bi
dayetinde • burada lngiltere 
ile Fransa arasında hük
mü kısa aüren bir müaaliha 
imzalanmış, iki tarafın mü
messilleri öpüşmüşlerdi Sulh
name mucibince, lngiliz ye 
Fransız askerleri Mısırdan 
çıkıyorlar ve Mısır, eskisi 
gibi gene Osmanlı devletine 
kalıyordu. Keza, Inıiltere 
Seylina, Hindistana, Trini
te adasına yerleşiyor; küçlik 
deYletlere bazı müstemleke
ler ve üsler temin olunuyor; 
Fransızlara Martinique ile 
Gaadeloupe kalıyordu. 

*** 

Şehir, eski Artois'in mer· 
kezi idi. Vandallar 407 ta
rihinde b•rasını tahrip et· 

• tiler. Saint Vaasst tarafın

dan mükemmelen teais o
lundu İsa de 880 de Nor
mandlar rene yaktılar. Ar
ras gene yapıldı. 1578 de 
Orange laanedanının, 16-40 
Fransızların eline geçti. 1659 
da nihai şekilde Fransaya 
bırakıldı. lurası Robespier· 
re'in vatanıdır. İnkılap es· 
nasında şehrin bazı mühim 
Y~ tarihi kiliseleri ııyaa uğ
radı. 

Arras, tarilate muahedele
rile ve muhasaraları ile tle 
meıhurdur. 

1640 yılında İspanyolların 
elinde bulunan Arras'yı Fran-
sızlar zaptettikleri zaman, 
lspanyollaun bir davara, 
şehrin sukutundan eYvel şöy
le yaz•ış oldukları rörmüı
ler : 

qnand les Français pren
dront Arras 

l.es souris mangeront les 
rats! 

Yani : "Fraasızlar Arraı'yı 
aldıklan zaman, fındık fare
leri tarla Yarelerini yiyecek
tir .• I 

Bir Fransız aıkeri Fran· 
sızca metindeki dördünci 
kelimenin "p. harfini sil111iı 
"aldıkları sözi, beylelikle 
"~erdikleri,, lıali•e rel111itir. 
----...... __ _ 
Valeneien 

,,Fransa Bu Harbı Herhalde 
Kazanacaktır'' 

Paris - (Ordr) gazetesinin yazdığına göre Hitler•n pli
nı çabuk muzaffer olmaktır. Bu planın tatbikini güçleştir
mek bizim için zafer addedilebilir. Onun için kazanmamak 
harbi kaybetmektir. Bizim için ise kaybetmemek kaıaıa· 
maktır. İşte fark oradadır. 

O halde askerlerimizt. iti•ad etmeliyiz. Fransa bu llarbi 
her halde kazanacaktır.,. " 

------.. ~-----
Kısa Tel2raf Haberleri 

Ankara - Örfi idare kanuna bagtin reami razetede net 
redilmiştir. 

Istanbul - Bugftn altın fiatı :l290 karuıtar. 
Paris - Japonya ile ltalya arasında bir anlaıma yapıl-

dığı ve anlaşmaya göre ltıt.lya ile Halteşistan arasındaki 
münakalat inkıtaa uğradığı takdirde Japonya Halteşistana · 
erzak ve malzeme gönderecekmiş. 

Paris - Abluka meselesi hakkında Franta ve ltalya 
arasında cereyan etmekte olan müzakerelerin iyi bir mec 
rada olduğu temin ediliyor. 

Paris - Deba gazetesi lngiltere kralının nutka mftna· 
sebetile diyor ki : Almanların emeli bütün milietleri imha 
etmek ve esaret altına almaktır. _____ .. _____ _ 
Rısmi ıtomoblller • mbıta haberi eri 

Eupey ve Molmedy Al111•• 
Şehirleri Oldu 

Londra - Bay Hitler, Eupey ve Molmedy Belçik~ . .llfı 
şirlerini Alman eraıisine bağhyan bir karar i•ıat......-ı: 
Maltm elduğu gibi, bu iki şehir Versay M•ahelleıi 
bine• Belçikaya verilmişti. _____ .. ___ _ 
ALMANLAR SON KOzV 

SARFEDIYORLAR 
Berlin - Ecnelti muhabirlerini• Almanyadan 6Jr•• 

leriue gire Almanlar elde maYcud bütün insan k•••tl 
olduğa gibi cepheye at•ışlar. Tahmine g6re, Al 
mevcutlarının yarısım bu suretle harcamıılar, dii•r • tit• 
larıo da bu şekilde bir anda sarfetmiye karar Yar•if 
~~~~......,.._.....,.__,.__....,...,~__,....-.........,.......,.--~ 
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L'!!Lk.!!1_ Sesi !~;t;J Gözde Per 
Halkın Sesi Bızetııinı 

-----
"Her gün intişar eden ga· 

zetenizde okuduğumuz halkın 
dileklerinden bizlerde ilham 
alarak bu mektubu gönder
dik: 

Kemer caddesinin darlığı 
münasebetiyle belediyenin 
emri üzerine yük arabaları-

Muayyen bir yaıtao. 
gözde rörme kabiliyet• 
lır. Bilhassa yakın • 
ler için zaf daha bari• 
Dikiş iyoesinden iplijİ 
çirmek, küçük yazıları 
mak mümkün oh•• 
başlar. 

Buna (Prespit) derler· 
gö:ılükle kabili tashibtir· 

-o- -o- nın ayni caddeyi müvazi eden muhaddeb yani 
kalın adeseler gözönOo' 
nulunca derhal rüyet Resmi otomobiHer kanunu 

vilayete bildirilmiştir. 
Bir Hazirandan itibare• 

yalnız Viliyet ve Kuman
danlık otomobilleri kala-

Ikiçeşmelik caddesinde Rıd- Kemer sokağından gelerek 
Yanın ftzerinde bir bıçak Mahfi sokağına takiben Ke-
bulunarak alınmıştır. mer caddesine ve Kemer 

k6prüsüne yakın bir nok· 
§ Ikiçeşmelik caddesinde 

Sabrinin üzerinde :ZS santi· taya çıkılacak, bu işleri kıy-
cak diğer resmi otomobiller metli belediye reisimiz ma· 

rram esrar bulunarak dıa-
kaldırılacaktır. Ve resmi haJlenin sağlığtnı göz önüne 

mış ve hakkında lazım ge-
otomobiller hir bir vakit bu- .ı alarak bizzat yerinde yaptığı 

:s' ~•n muamele yapılmıştır. 

Alsancak ikinci kordonda ve meydanlığın bir kısmına 
Mehmet, ~ay Raifin evinin demirler çaktırarak bizi toz 

bir hal ahr. 
Fakat ihtiyarlarda 

yavaş gözde zif Ye ----~~ 

mezlik başladığı za111-' 
zan gözlükte konul•• 
rüyet normal bir hal• 
mez. 

O zaman doğrudaD 
raya g6zde bir lrıı• 

hastalık var de•ektit· ı
susçi it&leryde zkuİllaynı

8
1mfıyeactakİtır. tetkikatda Mahfi sokağının 

Sen m•harebelerde sık sık arka tarafındaki kurşun s• yutmaktan kurtardı. 
ismi ıeçea bir de Valenci· Polis k•rsu birinci devre borusuna· keserken yakalan- Fakat zamanla bu demir-

Mütehassıs tafınd•". 
hal muayenesi ve •• 

endir. mezunları tarafından veri- mıştır. ler kaldsrıldığıodan arabalar teşhisi ve tesbiti ı 
Takriben 30 bin nüfuslu lecek çay ziyafeti 6nftmftz- § Bayraklı Salbane!inde nereden geçmek isterse ge· Ne olabilir? En ev••I 

olan bu şehirde, Şimal eya- deki Cuma rüuü halkevinde Nazif oilu Muıtafa Ali oğ· çiyorlar. Bizler de bu yüz- gelen gözde perde ta 
letletinin merkezlerindedir. verilecektir. lu Hasanın cebinden 41 lira den bu sıcak haYalarda kapı lüdür. Perde denile" 
Lille'den 50 kilometre uzak- 25 kuruş parasını yankesi- ve pençerelerimizi tez ve rözdeki cismi bill6riolf 
lakta bulunur. ötedenberi Kermıı Şenllklıri cilik suretiyle çalarken ya- topraktan bir türlü açamaz faf iken kesafet ke• 
müstakem mevkidi. Güze) kalanmıştır. bir hale geldik. sı·dı·r. Berranaada Kermes şen- A 
sanatlar mektebile dıkkate • ilah aşkına bu hususta Şeffafı·yet azaldık'' tikleri dtin başlamıştır. 
şayan müzesile, cephesi pek M • t ı• bizim içinde bir gün gaze· yette azalır ve nila•Y'~ .. 
güzel olan belediye binasile Go··zıu··k anısa o e 1 tenizle gayyur belediye rei- hiç görmez olur. Yal':' " 
meşhurdur. No. 75 simizin nazarı dikkatını cel- ya ile karanhğı birbİ t, 

Abbeville de keza, Som- Mtihim bir sanayi ve tica· yedi ylz yafında Kez:9it.r LAie sineması kar- bederseniz bizim haytımızı ayıracak kadar bir bi• 
me Gzerinde ve Manş deni- ret merkezidir. Bilhassa men- Gizlik Anupa, yedi ylh: fHtD • kurtarmış olacaksınız sonsuz işte o zaman perde 
zine yakın bulunur. 20320 sucatçıhk, ileri gitmiştir. sene ev.-eı icad edilmişti. Kucadası otelı saygılar. gelmiş demektir. fi 
nllfusu vardır. Cenubunda ve Kömlir madenlerinin yanında Mucidleri İngiliz Rajer Y iMZALAR Ameliyatla çıkarılıd•' 
garbinde bir kanalla çevrili- bulunmakla beraber, ıehir, Bakan ve bir Italyandır. Keçeciler Sallla ustanın gazos Cazım oğlu Nazmi Ayşe tanın rüyeti eskisi k• 4 dir. Merkezinde eski binalar duvarlarla çevrili olduğu için G6zlök yap•ak için ltllyfttl- fabrikası karşıaında. Mahfi sokağı sakinlerinden ğilse bile hemen o m. dd k• 1. b k Bu oteller İ:amirin en temiz Al. R" Ç l k t b·~ b' b 1 l'r vcu ur ve en ıymet ı üyii sanayi ancak varoş· el adeselerde• istifade edil· ve ucuz otelleridir. ı ıza ay u a 11 ır a e ge 1 

• 

biQaaı gotik ·usJ6bunda Sait larda teessüs etmiştir. miştir. Müsteciri: Sefih Zerer Havva görme kuvvetinin al 
• Vulfuran kilisesidir. Ab- Valancien, Romalıların kur- ...................................................... İaıııH--lk-- S • ti;'k'kmt diğer sebeplerden "eıit 
beville ehemmiyetli bir li- dukları bir şehirdir. 1'77 de ı T sı·ne-ası T el e fon ı 1 a ın esı Sesidir 1 Iıklardan da ileri ge 

d K 1 d ı ayyare Da 36 46 ı --1
---------- kat bu bütün bunJıtl man ır. umaşçıhğı i eri ir. Fransızların eline geçmiştir. - - ~ 

lu şehrin yerinde insanlar 1793 te lngizlerle Avustur· ı Bugün iki muazzam filim birden ı Büyük MiiJ• de! yazı ile tefsir et111e 
Roma tlevrinden pek eski yalılara karşı uzun bir mu- ı 1 - Fransız sinemacılığinin iki büyük san'atkirı ı kün degildir. Sırası . ., 
.zamanlarda ikamet ederlerdi. kavemetten sonra onların ı HARY BAUR - SİMONE SlMON'nun en güzel eseri ı Gelmek için çok naz eden çe tekrar izah eder• 

•*• eline geçmişti. ıı . SiY AH GÖZLER : •• ~:h;:1::~ia~m:r~!ü:e ~:t:e~~!ı! BAHRIB.4 
ARRAS Paristen 192 ki- 1204 te Istanbulu Haçlıla• havalardan bıkan halk şimdi ' 

lometre uzaktadır. Pas -de- f h ı 2 - Sinema kerdesinin incisi. eserleri uzun müddet ı kırlara koşmağa başladı. Fe- Belediye sahll 1'11 rın et etmeri üzerine impa- ı fk A ı d k A k 1 b·11A ı · r· R . . . ı rahlı bir kır düşüncesi insanın 1 n n k• 
Calais'nin merkezidir. 29718 rator seçilen Baudoin'in va- •e ure er e men uş a an ı ur ses 1 ıno ossının esen aklına evvela Halkabınarda Z ":ı~':n~ açd .. '. 
nüfusu vardır t d ı MAR-ıNELLA ı eski AYDIN birahanesinin züm- •1 

· anı ır. ı ı Yeni müstecir, 11,,.
1 .................................... .................. . _ rud gibi yeşil ağaçlarla süslü, I f 

ı EJh • d ı ı Ayrıca: Ekler ıurnal No. 15 Son dunya harp hadisatı : havadar aik bahçesi geliyor. for, yeni tertibata 
ı amra sıneaasın • ı ı Oyun saatleri: Marinella 3-6 Ae 9 da Siyah Gözler 4,15 ı Orada temiz havayı, latif man· fedakarlıklarla kab•'ı 

P 1 3• d S G 1 b zarayı, taze soğuk birayi bula- k l ·k111' 
ı Bugün matinalardan itibaren ~ ı 7,15 ve 10,15 de, azar günü , a . öz er ile aşlar ı nın no san arı ı .. • bilirsiniz. Biranın şişesi yalnız k b Ü d •t•bare .. 
ı Senenin en büyük Fransız filmini sayın İzmir h Jk ı ........................ 1l!llll............................ re og n en ı 1 ..-.t 

ı a ına ................... ~ ..,...,...,~ .. ~·~•• 20 kurucztur Gazino Kı••'~ 
iftihar ve şerefle tadir eder. ı t SELAMET QiC::.ESI t ~ 8" ı FAN SIZCA SÖZLÜ ı t 4i' t Orada ehven şeraitle ziaafet· Kemani bay klÇ 

•• ı ! aır,ok vatandaşlarımızı sellmet ı Ier de uerilebilir. bestekir Kasabalı o~ 
VATANSIZ ~ADIN bay Mehmet gibi ç 

ı .n. ı ve sadete kav ... turdu D F L • 1 ık ı Yaratan: EDVIGE FEUILLERE ı Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent r • &nrl Ş aek san'atkirlar ·~·4' 
ı Pragrama ileveten : Ankarada Mi uf"ş;fimizin huz d : f büyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t ızmir Memleket Hasta•esi ~ş~~:k~l:y::ı:~:.• 

1

• 

ı ve 19 Mayıs stadında y:pılan Muazzam gençlik b:;::m~ ı tti a.ıne.lesinden 34 kişiye t~ksim etmekle onları (Selimet)et Rontken Mütehau111 1 Hazirandao • ... 
ı bütün teferruatiyle TÜRKÇE SÖZLÜ ı terdırdı. Adrese d ık kat : Anafartalar cad. No. 400t Rontkenv-:k!elc!rik tedauiı açılacağını _.dele~' 
ı Metro jurnalda en son ve mühim harp haberleri ı t Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f yNapıl2ı9r . So muı p: j 

S •••••••••••••• ·······~···· o. 42 1 ı EANSLAR bergün : 2-4,30-6-9,30 da C. ertesi ye ı 
1 

, Pazar ~E~;~~~·~~~-;t~h:~ 2 
de i Milli P.iyan.ro Biletlerinizi (SAADET) Ki~inden Al• 

~ .................................. ••••••••........ Çorakkapa Polia merlaezi · karfl•I No. 864 Hasan Tahıin Ô•deı T elefon3497 


