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ttelik orduların kuvvei maneviyes ~ çok yüksektir 
~o ve Lys nehirlerinin - biJYUTıdQAlfflCınlar tarafın 
11 yapılan şiddetlı hücum püskürtülmüştür. 
lmanlardan beşyüz esir daha alınmıştır 

IBURG BENZiN DEPOL RI ' GUNDEN B IALEVLEA 
iCiNDEDIR 

KAN ADiLE LONDRAY DONME CESARET 
llEHARETINI GOSTEREN INGI iZ TAYYARE-

SININ PiLOTU ALKIŞLANMIŞTIR 

lYANLAR ALMANLARA NE SURETLE YARDIM 
, ETTiKLERiNi ANLATIYORLAR 

ITALYA ALMANYAYA NA-
iL YA DIM TMIŞ ?. 

-----.. ~------
Roma - T elgrafe gAıetesi Akdeniz meselesin•en ba~

ıederken ltalyanın, A.lmanyaaın muvaffak•yeti için ne gibi 
yardımlarda buluanacağını sayıyer ve tliyor ki : 

~ Buradaki HeHaada konsoloshanesi 17 yaşın- ı-•çmektedir. Fakat bütftn Alman taarruzları ptiıkiirtftlmiş 
• -:· kadar .ı •• Hollanda tebalarıDtD ko1aıolosba- •• receye doğru Alman gayreti tamamen durdutuhuuştur. 

Cı, tltruu ili• etmiştir. lu rençler silia altına ah· Kale ve Düııkerk şeairleri hala ellermizdedir. Batema ••-

Geçe Eyltıl ayında hadiselere çok müessir oldu. Herku 
bilir ki ltalya Fransanın bir kaç fırkasını Alp hududunda 
işgal etmektedir. Halbuki ltalya olaasaydı ita fırkalar b• 
gün Alıaao ceplaesinde olacaklardı. Birçok lnıiliı fileları 

,. 
,t 

. ran Alman kuvvetleri ıırbh müfıezelerden mürekkeptir. ......... 
ır çek kalara•anhklardan ıenra tek kana- Pi1ade kuvvetleri ıeride kalmııtır. Sedan'da P'ranııı •lif-

1• clchı••t• •unffak elan tayyare•i• !pilot• rezeleri te•iılik ameliyesine deYam etmektedirler. Som ve 
~ret ve meilaret hlrikaıından dola11 bütüa Mlı nehirlerinin arasind•ki mevzilerimiz çok sailamdır. Va-
' 1raalığıaı Y• takdirleriai k•zan•ışbr. ziyete ta••••n h.akim bulunmaktayıı. Almanlar dün gene 

kralın emrile l'•neral lronsayd lagilteredeki 500 Hİr ver•itlerdir. Orduının k••••İ •ane•iyeıi 9ok yik-
rhaia baıkuaaadaalıtına l'eneral jolan Dil de Hktir. 
•rdaları•ın r•••I kuramaylıiına tayin edil- Pariı - Alma• budadunda11 bildiriliyor : 

l _ ~'••r l'lnl ijlellea ıenra B. Pol Reyno tay- Alaaan milletinin kuvvei man •iyesi kırılmııtır. Halkın 
...._~ O B büyik bir kısmı ekmek ve et kıthj'ı ile karşılan•akta Al-L~ •ya ıit•İf. rada . Vi•son Çlrıille •ı•• 
·~-'"ttlkten sonra tayyare ile tekrar Parise dön- ma11 generalleri bile ortlularına hitaben neşrettikleri be

yanDameleriode kati zaferden pek o kadar emin glrünme• 

~'a•deki ea ••• vaziyet: 
'a:'•I erd•larına kartı tazyikleriai arttırmakta

ke, Ye l.yı nelairJerİ beyuatla (&yet tidtletli 

.....ı~ık 

ltr°EaE ANLADI Ki ... 

mektedirler. 
Hamburı beazin depelarl 4 gin evvel bombarıh111a• edil

di. Şelair aafi aleyJer İçindedir. 

ltalyanın harbe girmiyece
j ğini zannetmek hata imiş! 

1~' · ~, ,:•.•leketler içia pek •lllıi•, pek çok tellı 

"Reje•e Faıista" gazetesi şöyle diyor: "ltalyanın harbe 
rirmiyecefini zaauetm~k hatadır. Zira eğer Almanya mağ
lup olursa ltalya da ezilecektir. Hariciye nazın Ciano da 
siyle•ittir ki, ltalya taahhiitlatındaa dönmiyecektir, istek-~İl clııe ••rici hadiseler, inkıllplar ve ilatillller 

h~ •otak kaalılıtıaı muaafa:ıa eden 111 .. iltere, 
~ Çok yıllar4lanberi yapmıı oldakları laazır-
• lıc, lledefinia Blytlk Britanyayı yık•ak Ye 

"'-'••et ve k•vvet kaynaklarını eli•e ge,irmek 
,~nc:a bitin lıuv•et , kudret, i'ayret ve '-•,t' keyarak, ıalip ıelmık icin herşeyi rlıe 
''t~~i ınaitah raren ati1111aaını eımete, yere 
,,1 

11 buluaayor. 
,_t:.&ıı.r ki, iter ge,en harp ayıadan seara 
·-~~arı, iptidai mrtldeleri azalan düşmanları, 

ıt Ye fıraad kaybettiren, yıpratan bir ••· 
'- dtiillerdir. Evet Alaaolar da giriıtikleri 
'''•el bitirmek mecbariyeti•de olduklarını 

1 , .. llrmiyerek rh l'e~tikçe kuvvetlenea, 
.._:lc•aalarını ikmal edea lagibı: ve P'ranııılara 

'tıaa ~let vermekle onların ıaferine kendi ~ileri 
. ' demek olacağını tamamen takdir etmiı 

~il bir yıldırım laarbi ilı kendilerini teadid 
~'~~•tikbalin meı'um slrperizlerinden koraa

i i 
1 

• tri gayretler ka11ıaıntla daha fazla ltek
'- -:•n de bliyllk ve tüphe kaldırmaz bir tela
•, ~1Y•ıı Iaıilizler, bazı kanuni kaydları, an-
~'-l'tı:irler kopararak düt•anlarının yıldırıa
~ ııu par~alamaia dağıt•ağa, yok etmeğe 

~" h, '-ll111orlar. 
) ._.), ". hakkını iıtiye• Ye balan lnriliı iıçiıi, 
~il ı,;1.••yeainde Jatikt•etlerini laile lai~bir işine 
·~ il, ~ ~llccar ve banprleri bnılin blylk bir 

• • ._ ıırıyorlar: 

~"• .,~U•n•ıı ve b&tln senetlerimiz sevıili 
\ '" •1a11aıza fetla olsun.,, 
'' •l;;;t Yı •e•rinlilderini ltile'aler bu laareke· 

-. .. pek iyi aalarlar .•• •n• 9MIM 

lerini de alacaktır. Avrupanın mukadderatı tayin ol•rken 
Italyanı• laarbe rirmiş olmaması mümkün olamaz. Hatta 
ltalyaaın 6yle bir hareketi gölü11ç olur. 

HALKIN SESi - O halde harbe girmek için claha ne 
ltekliyer? 

Amerikanın Saib Tayyaresi 

Amerika• ıalla tayyareıi Avnpaya barıt "' •ltareke 
pre jfflai ııtireHk •••• iaecık yer b•lamıyor ! ... 

bilhassa logilterenin d6•inyoa kaYYetleri ltalya ylıt•••• 
Akdeniıcle balunuyorlar. 

Halkın Sesi - O halde İtalyanlar ne hakla •• ae Jk· 
le Müttefikler bizi sevmiyorlar, biıimle cloat elmak iıte•i
yerlar, •iye şikiyet edip durmaktadırıar? 

.......................... .. ........................ .. 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARll{ 
1 agatta, Herkes Muvaffak Olabilir m~vat! 
iüıı -15- ::::YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ııııı 

MUV FFAK OLAN ADAM 
Muvaffak olanlara ltaaatl delll, onların llayat 
va ça11, .. aıar1111 kendlMlza ör11ek Y•P••lll• 

lttHıar etmellylz • • • 
Muvaffak olmaiı kafasına 

iyice yerleştirmiı bir genç 
lıer şeytlen önce muvaffak 
olmuş ~e olamamış ada•la
rın hayatlarını, çalışma tarz
larını çok yakından ve bü
ytik bir alika ile takip ve 
tetkik etmeji ihmal etme
melidir. 

Baıkalarının muvaffakıyet 
•e zaferlerini çekemiyenler, 
kendilerinin böyle bir muvaf
fakıyet ve zaferi elde ede
miyeceklerine inanarak daha 
savaıa girişmeden elindeki 
ıillhı fırlatıp firarı düşünen 
korkak mağl6plardan baıka 
\,irşey değildir . 

Bundan tahminen onbeı 
sene evvel okuduğum ve 
yıllarca tesiri altın4la kaldı
i•m büyük mütefekkir ve 
içtimaiyatçı Silvain Rondesin 
( hayatta yolunu yapmak 
içini) yani (hayatta ilerlemek 
ye muvaffak olmak için) 
adlı eserinde "Muvaffak elan 
adam" tipi hakkında şu sa
tırları her zaman ıizöaüade 
bulund•r•ak icap eder. 

Esasen ilk eserınin temin 
ettiii büylk muvaffakıyetten 
ıenra 14M11Yaffak ela• ••••,, 
adlı yazdıiı ikinci eserinde 
de bu aşaiıya naklettiiimiz 
fikirleri tekrar etmek llıu
••1111 hi11ett•iıtir. 

Silvain Rea.IH diyer ki: 
.,Soliaktaa ıı,tiliai ıör-

dtıilntiz aenetini, ylkıek 
me•kini oaa 1'6aterilen HYSİ · 
ve sayiıya gıpta ettijiais 
büylk sanatkirın, aıimli 
yaratıcıaıa bayatı ne icli 1 
Onan bugün gözleri k .. q
hran parlak mevkii, ~~ka
nılan hayatı sağlam bır uade 
ile büy6k bir emeli ta~~
kuk ettirmek, bir hayalı bu 
hakikat yapmak için çabı
mak ve bu sai Ye gayretine 
tükenmiyen bir sabır, (İt
tikçe artan bir sebat glatv 
makti ... 

$alaıi teıeltblsl ile a'İriı
tiii iti baıarma4laa ralaat 
etmiyen, bu yolda laer Ya
ııtaya baı •oran, ıorlaklar 
karııın•da zerre kadar .... 
calamıyaa, ıarsıl•ıyaa, ~alıı
majı kendine en bllylk aeyk 
yapa• ., muvaffak olm .. 
atla•" ın h•ıuıi hayabaı 
kanıtırıraanıı, bu ada•ın 
ne fevkalide ve mtTıteınabir 
zekiya·malik olduğa ve ne •• 
laaata olacak derecede ı•· 
celi gindiizlli bir gayret 
sarfettiği çabucak aalaıılır, 
yalnız o, her yapbğıaı me
totla ve ona pek çok vakit 
kazandıran, teıebbllıleriai, 
itlerini, evrak ve defterlerim 
karaakarııık bir kör dlj'la 
lıaliae sokan periıanlıktaa 
uzak daimi bir iatiaam ile 
yapan adamdır. lntiza• tlı
yip 111aıyiaia. 

(0.ftal ••) 
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Halk o9'ama kitabından: 

DEFiNE 
------

TOIMll DA JI iLE DELi AHMET ARASllDI 
Artık rlineıin yakıcılijı mağile rZSstererek: "işte ya-

aıalmıftı. Ztımrilt gibi yeşil nıyor" diyecekti. Fakat, bir-

YugoslaıJ 
HUDUTLARiLE ADALAADI' 

iTALYAN ASKEAi TAHŞIDA'fl 

Yunan ve 

otlarla, çqitli çiçeklerle be- denbire, lif ıiiylenmiyeceii 
zın•it dağlar ve oyalar ıa- hatırına geldi ve yutkundu .. 
rarmııtı BlllbtU rtlll\ntın ıol- Onun parmağile ıı>ıterdi-
dajnna kthmllı, çoktan uıak- ği taraftaki yanıp s6aen 
laımııtı. Çobanı:a kavalı bile ışıit hepsi söDmüşUt .. Yerini 
alaenııai kaybetmişti. O ya- kestirmek için dikkatle ıüz-

Kadın Nedir 
Bilirmiıiniz? 

Paris - Italya. Yaaan Ye 
Yugoslavya hudutlarında as-

keri tahıidata deYam etmek· 
ttedir. Dün Dara, Avlonya 
limanlanna dört Yapur aa
ker gelmiştir. 

Belgrad - ltalya on iki 
adada askeritahkimata devam 

ediyor. Şi•diye kadar yUı 
bine yakın asker gönder-
miştir. 

Yalnıı R dosta 40 bin as-

ker Yarclır. illi 
Budapeıte - ltalfa 011 lll 

adaya yeniden 100 k• 
tayyare ılSader•ek ı•r•~ 
hava liıleriadı tak:Yi1• 
miştir. 

•ık ıeıler de, kırların r•- düler. Sonra hep birlik ışı
ripliii, ıe11izlifi, dalğalanı- tua gl>ründüğli tarafa var 
yerdu. hızla ilerlemeğe baıladılar ... 

Kadınlar temaşa edilmek 
için yaratılmıılardır. HAVA KURULTAYI Llsaıırıı lıkır ıı 

Liselerin askeri ka111Pll" 
7 Haziraada a,ıl•aıı tıblil 

.Araııra soğuk bir rOzgir Çok geçmedea kestirdik 
kaYak aiaçlarını yalayıp ge· leri yere vardılar. Zifiri ka-
ıerken acı acı ıılı k çahyor, ranlıkta etrafı araşbrmağa 
•erhametsiı bir kışın yak- baıladılar. Tam bu sırada 

§ Aynası (yanında bulu-
nan kadın yalnız sayıl-
maz. 

§ Kadınlar erkeklerin 1rft· 
ıel olmasını istemeıler. Er
kekleri• yalnı:ıı kendilerini 
ıüzel bulmaluını iıterler. 

Ankara - Türk hava kurumu kurultayı kurumunun ni
ıamnameıi mucibince yeniden seçim yapılmiş ve idare lae· 
yeti başkonhğıaa Şükrn Koçak Erzurum, reis Yekilliğinı 
Abdülhak Fırat Er.ıiacan, intib p edilmişlerdir. 

laıtıfını haber veriyerdu. hir şimşek yalabıdı, ortalığı 
Daiların dumanlanmıı tepe- aydıalattı. Bu aydınlıkla, Bükreşte Balka M çları 
leri, sanki kııa hazırlanıyor- yakınlarında bir hayaletin Budapeşte - Dün yapılan maçlarda Rojıki kupasını 

lardı. Mavi denizi andıran ı-eçtiğini gördnler. O tarafa 
giSkylb.li beyaz bulutlarla boştular. Hayalet bir eşeie 
&rtlilmüıtl. K6ylnler itlerini benziyordu. Paranın tılsımı 

§ Siyah gizler kıt itin· 
dir, mavi gir.lerse yaıa ya
kııır. 

Bulg ristan timi ldı. Başt Tiirkiye olmrık üz.ere Yunan 
ve Rumen timleri kanacı kapasını kazandı. Blkrcş beledi
ye reisi bntün B lk n timlerine büyfik bir r.iy fet verdi. 

bir gön öace bitirmek için sanarak üz.erine atıldılar. 
cabahyerlardı. Kimisi sırtına bindi; kimisi 

Dostane nutukl r söylendi. 

1 alyan - In2iliz üz k releri 
Deli Ahmet gihi, iş güç kuyruğundan, kimisi kulak-

itilmeı, ş&zll tükenmez hir }arından tuttu. 
kaç kişi de k6yün tavanı Kıskıvrak edip bailamak 
'9asık, karanlık kahvesinde ve bundan definenin nere-
her Yakıtki gibi toplaomıı de olduğuna öğreamek isti-

1 Aşk öyle bir laastalık
tır ki, onıur. insan kendini 
sıhhatte sayamaz. 

§ Bir şoför için otomobi· 
lin motörü ne ise bir kadın 
için erkeğin clizdauı odur. 

§ Kadınlar şeytanla yapı
lacak işleri kalmayınca Al
laha sarılırlar. 

~ondra - omaya giden lngiliz i tısad •urabbası bu 
ak~am Londray dönmesi bekleniyor. ltalyanlar koatr9lu• 
kaldırıl-asından me nun görtilc:lü leri gibi bnea bir an· 
laşm ze•ini teşkil edeceği ne imid ediliyor. 

Kisa Tel2r f H beri r 0 

keauıuyorlardı. yorlardı. 
Gtıya ortalık zifiri karan- Bu sırada: "Kim o, ne istiyor 

lık olunca definenin bwlun- 11ınuz?,, hayvandan diye bir ıea 
tlut• yerde bir ışık yaaa- geldi. Bir iki tanesi sesin 
cak•ıı, onlar da gidip çı- ıeldiği tarafa koştu. Bir 

§ Bir katlın, keneli cloi
duğa giıaii çok iyi hatırlıyan, 
fakat Jaşını laiç bir zaman 
dl111lnmeye11 erkete perestif 
eder. 

İstanbul - Düakü Milli kürme m çlarında Fenerbalaçe 
takımı sıfıra k rşı yedi rolle Altınorduyu, G latasaray da 
bire karşı iki rolle Altayı yenmişlerdir. 

karacaklarmıı. şimşek daha çaktı. Bu sefer 
Ankara - MYltafıı giç& takıaı Geaçler birliğini bire 

1 de kendilerine sealeacn laa-
kartı tıçle yen•iıtir. 

~_...,...,.,,....,..,...,...,..,._..,._,_,...,..,,...._. .......... ~~~~~~~"""'"~ 

A\ta• yaklaımııtı. Hay- yaleti gördüler. Bu da ihtiyar 
llzlar, çapa klrek, alarak bir adama benziyor.la .. He-

1 Kadınlar arasında çlr· 
kin diye bir şey yoktur, yal
nız fÜZel glSrÜllDICSİDi bilmi· 
yen kadın Yardır. 

ıııııtırıarin f BAHRIBABA 
kiylin dışındaki yl\kıek te- men en11n tiılerine atıldılar. 
peye çıktılar. Ağaçların d6- Ki•İ•İ bacaiıadaa ki•iıi 

"Rakf ıllır "i 
Amerikanın ke dine baa 

gözleri yılmaz haydutları 
yardır. Bunlar içinde, fev
kalade bir mevki işgal ed n 
bırine " Rokfeller " lakabı 
Yerilmişti. Bunu y kalıyabil
mek için Amerikan polisi 
iki saae çalışmıı, ba müddet 
zarfında sono kişiyi istıcv b 
eylemiotir. Bu m şlıur hay
dudn yakahyahilmek için 
şiadiye k dar y pılan m s
rıı.fların tutarı 4.440.000Tlirk 
lirasıaı bul•uıtur. 

Belediye sahil Park ••
zlno•unun kahve 

kısmı çlldı 

ktUea yapraklarından ken· sakalın.lan çekiıtirmeie baı-
4'ilerine yatak yaparak her }adılar. 
biri bir tarafa çam yar•ası Derken ftatlste bir kaç 
ıibi uzandı. Kırdan dönın aefa şimşek çaktı; arkaaıa-
çift~ilere kendilerini rlister- dan rök ,1rnltlslle birlikte 
•••ete çalışıyorlardı. Bir şiddetli bir y•i••r baılatlı. 
aralık deli Ahmet ıunları Deli Abmetle arkadaıları 
fıııldacılı : korkatlan bırakıp kaçhlar... Mualli•leri•iz evvelki iec• 

- Arkadaılar, artık vakit Erteıi 11• kiyün içintl• körfez içiacle bir • pur r•-
reldi. Kimse ltir pıtırtı yap- ••yle bir ul.u yayıldı : Tek- · · 1 b · 
•ıyacak, lif ıöylemiyecek. vu urf ti ıısı yap•ıı ar ve u gezıye 
Cftnkft, paranın tılsımı ka- mak Dayı soa t an aya 4 O muallim i~tirak etmiştir. 

bıraktır• baiı•ı heklerkea 
c:ar . • BüUin emeklerimiz ha-

tekinıizler ltasmı•lar... L l• 1 •rbk baft. •aya rider. Bununla ltera- • aep Y• u ar. • • 
iter, paraaın yanında ne gl- 1 bekle•eain xa•anı reımiı 

Ak1111a• nıeri Tokmak l k ..ı· b 1 b ;:.. rlrseaiz fÖrftn lirkmiyecek- Y e aca ı aıye Ui il &51 

alaiz. Dayı kly kalaveainı ıeldi. boıdum. 
fderindın ltiri _ Fil olsa Benıi uçuk, sakalının bir I Ne. .,,. 
.. tarafı yoluktu. Tekmak Da- Herkes Tokmak K.._uıiter IAle sineması kar-

kulaklarından yakaları•! di- yımR bu lıali herkesin gi· 9ayıya , ........ 
e • d. aeıl"mit11 olsun, dedi. Ora.la K ti t l 

1 evap ver 1• zune batb. Kemıular sorti•- • W' y .,. 1 0 e 1 1 Deli Ahmet ile · arkadaşları 
lar. O zaman Tokmak Dayı d d O l t ki Kete....ıler Sa ••\anın •azoı 

O b · t d·kı · a var ı. n ar yap ı arın- • • gece ava ıs e ı erın- baıından ge,.enleri anlatma· faltrikaıı lr.ar9111a~a. 
d · d b 1 ti d O ~ dan utandılar. Yerden de- i ea zıya e u u uy u. rta- ia başladı : Bu eteller .-irhı en temiz 
lık zifiri karanlıktı. En ufak _ Akıam karanlığı çök- finenin ancak çalış•akla çı- ve ucuz etellcri•tr. 
9ir ışık itile görülebilecekti. aıüıtl. Bağa vardım, eşeği kabileceğine kani oldular. Müsteciri: !•lih :Z.rer 

Her yanı ıröz altında balon- bağladım. Kendim de ceYİZ r .. T .................. s·:···· ...... ...... T:i:·;~·:ı 
duruyorlardı. Fakat arada• ağacının dibine oturdum; ı ayyare ıae•IMll 3' - 4' ı 
saatler geçtiği halde hiç\tir bir cigara yaktı•. y•rıun- ı Buıün iki muazzam filim irdea ı 
tarafta bir ışık ı-örlin•öyor- luk çıkarıyordum. Ortalık ı 1 _ Fransız ıinemacıhğinin iki büylk s n'atkarı : 
du. içlerinden bazıları ifkeli çek kara•lıktı. Ben ciıarayı ı HAltY BAUR _ stMeNI SIMON'nun en rlizcl eseri ı 
lfkeli •ııkırıyor, ayaklarını bitir•emiıtim bile; bir slirl ı SiYAH GAZLER ıı 
yere vuruyor, ( Hili yok! ) lı~lind~ cinler, :.eriler • ~el- ı U 
demek iıtiyor•u. dıler. Ö_nce eıe~ı~ k.uyrugu- ı 2 _ Sinema kerdesinia incisi. eserleri uzun. ~ndde~ ı 

§ nu kulagını çekıştırdıler. Son- ı mefkôrelerde menk6ş kalan billtr aeslı Tino Rossının esen ı 
Birisi silkiaerek kaJkb, ra benim üıerime hücum et- : MAAINELLA ı 

bir adım ileri fırJadı. Par- tıler. Saç sakal komadılar, ı ı 
•••••• ........................ .,. ...................... ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 15 Son dftnya harp hadisab ı i Elhaıpra siae ••• c1. i ı Oyun saatleri : Mariaella 3-6 Ae 9 da Siyah Gözler 4,15 ı 

. . . ~ ı 7,15 ve lft,15 de, Pazar günü 1,31 da S. Gör.ler ile başlar : 
ı Bugün mabnaJardan ıtıbarea • ................................................... .. 
ı Seuenia en bllyilk Fransız filmini sayın İzmir halkına ı. • • • •• ••~• • •• • • • •••• •• • •••• 
ı iftihar ve ıerefle tadir eder. ı ı .. EL & MET GICtESI ff 
ı FANSIZCA SÖZLÜ ı iiiia .a 4i!' 
ı ti .ADIN ı ı aırt•k v•l•nllaflarımızı ••la111et f v AT ANSIZ ... : v• ••d•I• kav .. turd• • 
ı LLEltE ı f Ne doğr• iıi• ! 19 MayJı fevkalide piyanrosunun enf 
ı Yarata• : EDVIGE FEUI fbi •k .k • · 1 &O 000 lirayı Savel Tiitlin •irke·t --- f . . h d ı yu ı ra•ıyesı o an , , ... 

1 Kiiçük bir kadının ilk 
aşkı büyük bir ••raktan 
başka birıey deiildir. 

••• 

ınılllmlır Baziıl 
-o-

• • ı• oteli 

Yeni müstecir, yeni ko11.
fer, ye i t rtib tla ve bliytik 
fed "ftrlıklarla k hve kıs ı · 
nın noksanları ikmal edile
re b günden itibaren çıldı. 

azlno Kısmı 
Kc a i bay küçük Ali, 

bestekar Kasabalı Cümbüş 
bay Mehmet ıibi çok vlik
sck san'atkirlar ve refikası 
iştirikile ve en nadide oku
yucu b yanlarla. 

1 Hazirandan itibaren 
açılac ğını müjdeleriz. 

etlilmiştir. tJ' 
Askerlik kamplarıad• .,, 

be akşama katlar kı•r. 

bulunacak Ye akı•• 
eYlerine gidecekler.lir. 

ıazır 0111 ıazıtlll 
Yeni Çörçil kabiaeti• 

işbaşına getirilenlerdeD 

de, Inı-ilterenin eaçek •1~ 
ıazetelerinden OailJ t: 
presin sahip ve baıma~.ı· 
riri Lori Beaverbrook'.l"' 

Gazetesiade imzaıile, f 
gayet kısa başmakaleler ~ 
makla ş6hret bwlm11f 
yeni nazır, arkadaşları ,r', ' 
sında neı'esl ve ıetaretİ 
tanınmııtır. 

Gdmok .. t.k aas 
bal.ar ~.,.t ... ~. ,.,, 
ile ~eldi. Yatmul• •• r•~ 
laualardaa ltıkaa laalk "' 
kırlara kotm•Ra ~ .. ıa••· 
ralah bir kar dltl••HI l 
aklına ev•ell Naib"• 
eaki AYDIN ltiralaaaHi•~ 
ru .... illi r•til atasJarla • 
havatlar aih ltall .. •i f 
Ora•• te•İI la.vayı, JılWf 
ıı:arayı, tue set•k ltirayf 
bilirıialz.. 8iraaıa tit•lri 

20 kuruşt- ~ 
Orada ela.en t•Nitıh .t 

ler tle uerilebllh. 

ı Pragrama ileYeten: Ank:rada Millli Şe ımızın. uıurun a fti aınelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)et 
ı ve 19 Mayıs etadıntla y.pılan Muazzam rençlık i.ayaa•ı ı ferdirtli. Adrese dikkat: Anafartalar cad. No. 40tf • ., 
ı bütün teferraatiyle TO.RKÇi SÖZLÜ ı t Telefon:2'495 R Çilturel v• D. Bencaya f 1 O O O O O L 1 r-ı 
ı Metro jarnalda en son ve m6him harp haberler~ ı •••••••••••••• ••••••••••••• 1 -_, 
ı SEANSLAR berıün: 2-4,30-6-9,30 da C. ertesı ve ı ( ) K• • d Al ~ 
ı Pazar 11,30 da ve hafta araııada hlirıiu 2 de : Milli PiyallW:8 Biletlerinizi SA D T ııaııD .. I 
f•••••••••••!,..~~~ •• ~.~~.::!'!:••••M••••J Çonld•p• Polo merlleai tııarw- No. 864 Huaa Talilbl ÔaCleıTelefoalff7 


