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~ •vicre üniversite i , talebeyi, Yugoslav hüAlman 
sevyahları ~metide Alman kabul etmiyecektir 

, ıvEc ALMANYAY BiR CICEK GIBi T . KDiM DiLMIYECEKDIB 
"'' ' 

llgiliz abinesinde cok • 
esaslı yapı-değişiklikler 

alacak enerjik 
teşkil edilecektir 

' 
lqcak ve her 

y • •• 
şeyı goze 

milli birlik hükümeti 
wı Seltrad -Yagoılavya hG~ Yeni kahi11eyi teşkil ede- .................................................... .. 

~e~~;1:1:;~:~.D~:~:.m:::~ ::~.j~~:r:~a::~e~;~~·!e~e iHAYATTA MUVAFFAK OtlAlll SIRLARI ıl 
----~--~.. ----: 

•ili C•rı '•• Çemberlalyn laüklmetine yaptıiı aötlıit 
llıc:um. aneak Inıiltere ıibi matbuatı hür, idaresi 

baadan sonra Alman turist- ni bir kudret irad ve kuv- ı 1 , ..J • • 
ıerini katiyen kabul edemi- vetle idare edeceklerdir. ı auıttı Hırkıs Muvaffak Olablllr 1111?-1:.11t! 
yeceiiai bildiraiştir. Kadıa- Londra- radyo teblii edi- ı f ı 
lar ve 11 yaıın-Aaa küJDk yor:~)#! Alman palavra- ıcııı -1- ııııı YAZAN : S 1RR1 S 'AN L i l!Jp 
çocuklar kısmen kabul edi· cıları yalanı bir sanat şek- Hayat save,ında muzaffer olmak it.in J8nf 
leceklerdir. line sokmaılardır ve Dr. bir lllm vUoude getlrllmlftlr... .. 

Bern - GiRevra üaiver- Göbels bu yalan edebiyatı•- Hayatta hiçlikten kurtu- dakirlıkları, - bu makıatla 
sitesi bu11dan sonra Alaan da isim bırakacak bir ada- larak bir şey olmak, açtıkları mtiesseseleri bilen-

'-•Qasi7le liberal umumi efkarı lier bakımdan kemale 
~ '• fuarla bir memlekette yapılabilir ve hazmedile
't ~ili, ıtiphe yoktur ki her işte ve her zaman en çetin 
~- ~ir vas,talarla çarpııarak hasımlarını marlup etmeğe 

.r ''' bu ilitiyar politikacının bu merhametsizce yaptığı 
-: bombardımanında bir haylı mubaliğa mevcuttur. . 

~,ela ba faka bilaiyen diplomatın "Iogiltere Norveçı 
ı,~ lırdan evvel işgal etm~liydi., gibi bir tavsiyede b~
~ 11 Londra ve Paris laükftmetlerine "Amerika da dahıl 
~'-.il bitaraf ltftklmctlerin nefretle dillerine doladıkları 
tibj ~ baskın, tecavliı ye tahrip siyasetini neden onlar 
,,,~ı de takip Ye ·tatbik etmiyorsunuz?,, demek gibi bir 

tabaalı talebeler kabul ma benıemektedir. hayatta koşanların, uçanla- ler ve bayat ıava11nda clai-
etmiyecektir lngilizler Trodbaym ve rın, muvaffak olanların, re- ma muzaffer ve galip in ... -

I•" 

t tta bulunmuş eluyor. 
ı,li ~e t&pbe etmeyiz ki Loid Corç bu acı ve zehirli söz
-, f) '. ~ozronluk yapmak hevesiyle değil, fakat Londra 
-.._.,'~• e, beynelmilel ve insanlık kanun ve kaidelerine 
1.ı'6~, •dar ebemaiyıd vermiyen Alma.nlara karşı daha az 
"it '- be, daha ~ok çetin, duba aıaannz, dalaa korkunç, 
~•t uıalti tatbik etmek lüziimünll ihtar e\meki•t~•İfti:-. 
~le Q~la beraber bir çok lngiliıleriİJ, birçok l>itaraf aem· 
.~~r rııı lnriltere ve Fransanın Berline karşı daha tiddetli 
'tit,,'11-•sınnı zam•nı geldifine kanı bulunduklarını da 

et•ek ıerektir. 
SIRRI SANLI ii'-- . 

'lliaıarkada 100,000 ·Kişilik 
Sıiaak İnşa Edilecek 

,, --- ····----
~))~ilolın - Hiikümetin karan ile Danimarkada lnriliz 
~~erinin hiic~m~n~ ka,şı y.üz bin kişilik bir sığnak 
. ~d karar verılmııtır. Bu sıgnak bava bücumunnn vu

" lıuıusi ııjnağı olmıyanlara mahsustur. 

t~-ı·· e· ıi ... u ır 
'& ediye 
~ 1,;"• düğlln hediyesi 
' a·''-.ksin?. 

-.eti., ~ Y•nrın sin dürme 

'· k '8ıl olsa aç güa 
•tı fı.0tan : Yaaıın var 
'-~. iır•aia baılıya· 

Paris - •'figaro,, gaze· Namsostaa çekilmelerile Al- fah ve saadet... içinde yü- lar,, yetittiren ba mlleHeıe-
tesi, Müttefiklerin Narvik'in man radyosu yeni saçma zenlerin karşısında yerlerde lere devam edenler an~-
şimalinde kuvvetli mevzilere havadis taarruzuna geçti. sürünmemek, acı mabrumi- )ardır ki ha yaba mavaffala1et 
çeki!melerini ve şimali Nor· Bu radyoya göre, orta yetlerio, kara bir sefaletin 11rlannı ayrıea öjreten ayn 
veç'in Alman istilası altın• Norveçteki Norveç kuvvet- ızhrapları ile kıvranmamak ayn ve yeni bir ilim ricada 
diişmesine kat'iyyen meydan Jerioi idare eden Kolonel için her gencin, her orta getirilmiş, ayrı Ye yeni bir 

1 vermemelerini talep etmek.. Job Almanlardan bir armis- yaşlının, her aile reisibin, bayat mektebi teıis ol-· 
tedir. Gene bu gazeteye gö· tis taleb etmeğe mecbur her az maaşlı memurun na- muştur. 
re, Narvik düşerse, Hitler kalmııtır. sıl çırpındığını her zaman Bu yeni ilai tabsil etmiyen 
Isveçi bir çiçek gi~j kopa- Bu haber propaj'anda ica- görür, işidiriz. Ier, ba yeni bayat mektebiae 
racaktır. Ve buna katiy}'eb dıdır. Norveçliler kat'iyen Her zaman göremediğimiz devam etmiyenler,'] laayatta 
ıiieydatt verememelidir. bir a .. m~;!it kabul etmiye- bir şey varsa o da: bu ıztı- muveffak olamazlar •ı? Bia 

• rap verici mahrumiyetler bunu hiç bir zaman iddia 
Paris - Londranın ciddi ceklerdı'r •e ı ... nb""a kadar . . d k 1 b . d 

v ....... ıçın e ıvranan arın, u ezı- edecek dej'iliz ve e emeyiz, 
menbalardaa Havas yarı res- müttefiklerin yanlarında ç-:- ci yükün altından kurtul- çinkti hayatta muvaffak olaa-
mi Fransız ajansına gelen P•iJICaklardır. mair. ,için şuurlu, selimeie lalar, biz, inıanlan ikna etme-
laaberlere göre, lngiliz ord• · Londrada bulunan ve iki erdiriCi fc faımaz usul ve nin, insanlara itimad telkin 
ıunun Norveçte takip ettiği gln sonra Fransaya geçe- kaideleri öğrenmek husu· etmenin, insanlara kendi llatüa• 
plinın deiittirilmesl lngiliz cek olan Nerveç Hariciye sunda ciddi bir gayıet sar- lüklerini kabul ettirmeaia, 
efkiri umumiyesi tarafıudaa Nazırı, düa Londra radyo- fetmeleridir. insanları istenilen yere ıev-
bedbinlikle karşılanmıştır. sunda irad ettiii bir nutuk- Eski dünyanın bütün ser- ketmenin SU'larını her hanri 

Gazeteler askeri makam- vetlerini çekmek, yeni dün- bir hayat mtieıseıesiae de-
ları tenkit etmekte ve AJ:. ta: yada mevcut bütün refah vam etmeden de - zekllan, 

"Norveç Alib•~ istilisını hazinelerini elde etmek hüli- iradeleri ve ileride uzun 
manyanın bu yeni istilisını k b ı d Al harb ·ı a u e eme!. manyıa. sa hayatta tam manası 1 e uzadiye bahsedeceğimiz me-
evvelce o-örmemic. olmaların· d b • · · ' k i 1 o y sonun a Drrıyetımızı aı- mih .. ffak olmuş genç er ve ziyetleri sayesinde öirenmit 
dan dolayı ve ona göre ha- · • d ç -....: t' t' k · · ıyen ıa e etmez. arpııaca- insaolai ye ış ırme ıçın farz ediyoruz. 
zır bulunmamalarından mem- ğız. Hem de son nefesimize A~erikahlarui y.;~tıkları fe- (Devamı var) 
nuniyetsizlik izhar etmekte. kadar, Harbi kazanacağız. • • •••••~·~ ••••• • • ••• ••• 
dirler. Almanları denize dökeceğiz,, ...... Loı·d Corcun~ acı ve zehirli 

Hafta sonu tatili esuaıın- Demiıtir. 

da birçok lngiliz devlet ve' bir tenkit ve iıiif!umd ! 
siyasi adamlarının beyanat- D f t d 1 
tarından anlaşıldığına göre, .. e e~.~rımız 
logiliz hükumetinde, pekı.ya
kında, kökten bir değişiklik 
vukubulacaktır. Bu d..!ğiıik
ler, eskiden olduğu gibi bir 
iki nazırın istifasile değil, 
doğrudan doğruya, büsbütün 
yeni bir kabinenin teşkilile 
olacaktır. Kabine Milli Birlik 
esası uzerinden kurul caktır. 
Ve Liberal ve Sosyalist meb
uslar da haltiaeye clahil • · 
lacaklardır. 

Ankara - Maliye Veki
kileti uzun yıliardanberi 
müzmin bir hal almış olan 
gayrimübadil meselesini kö· 
künden balletmeie karar 
vermiştir. 

Meselenin tetkik ve halli 
için bir keıaıisyon teşkil edi
lecek ve haşıaa ihtisaıına 
l»inaen lzmlr tleftercf.arı B. 
Mlmtaz reıt_irilecektir. 

Londra (Radyo)- Loid Cor~ yardığı. bir makalede hll-
kumetin icraatine şu suretle hucum edıyor: · 

"Norveç Fiyeskosu başımıza, akla gelmedik üzüntliler çı
karacaktır. Norveç sahillerine mayn dökmeden evYel Nor
veçe asker ihracında Almanlara tekaddüm edecektik. 

Norveçe gönderdiğimiz seferi kuvvetinin efradı alelide 
toplanmış kimselerden ibaretti. Bütün bunlar salihiyetliz 
insanlar tarafından yapılan işlerdir. 

Hükumetin başında bulunanlar yalnız salihiyetıiz deiil, 
aynı zamanda sersem insanlardır. Bunları deiiıtirmeli, yer
lerini salahiyetli. basiretli adamlarla doldurmalıdır. Parli
mentonun hemen müdahale ederek idareyi ele alauı li· 
zımdır. Eğer Parlimento bunu yapmaua biyaueti vataaiye 
ile muhakeme edilmelidir. 

( 



SAiilFE 2 

Asri Bir ~1~ 
AFRODIT ',, .. 

-oo- ~-~·, 

(Halkın sası) 6MA~ 
> 

.......................... : 
i Şehir haberleri i ................ .. ........ 

Af roditin ~~ ~1 

Defteri 
Erzincan emni-1 

yet amiri A lm 
lzmir emniyet müdiirllğü nya IVorveçi ışgal ıçin SotJ' 

Tercüme eden: S. S. 
-44-

0 sizin gUnef iniz, gUIO
IUnUz, bUlbUIUnUz 

değll miydi? 
Sayclımız için size bunu bir ih 
tar deiil, bir hayat dersi hiz

metini görsün diye söylemiş 
oluyuruz:. Şunu da müsaade
nizle ilive edeyim ki eğer 
sizin yerinizde alelide bir 
memurumuz olsaydı, ona şu 
dakika da yol verirdik. 

Ben bu nazikine ihtara 
verilecek bir ceYap rarkcn 
beş ~on dakika evvel kan!ile 
mağazamızdan ayrılan yeni 
zengin büyük bir telaş ve 
heyecanla yanımıza dönerek 

satış şefimizden rica etti. 
- Bizi beş dakika Miı 

ile yalnız bırakmak lutfunda 
bulunmak iatiycek misiniz? 

- Fmredersiniz. 
Yeni zenginle yalnız ka· 

lınca adamcağız birdenbire 
acemi bir aktör tavrı takı

narak dizlerime kapandı ve 
özür dilemeğe başladı: 

- Kusurumu affediniz, 
karımı otomobile atarak sav
dıktan sonra size k rşı yap
tıj'ı terbiyesizliii tamir içiıa 
ayaklarınıza kapanmağa gel
elim. 

- Fakat .sizia tarafınız-1 
daa o kadar çok seYildiğine 
o derece emin olan karınız 
iıin nasıl böyle bir lisaa 
kallanıyorsunuz? O sizin ~ü
neşiaiz, gülünfiz, btUbülüniiz, 
bil•cm daha neniz: deiil 
miydi? 

Yeni milyoner bulu•duiu
muz salonu çınlatan bir kah
kaha bastıktan sonra can , 
ciğeri olan karısı hakkında 
şunları söyledi: 

- Kendini o kndar çok 
beğenmiı kadınların başka
ları tarafından beğenilmele
rine, sevilmelerine imkan 
var mıdır? Sizin güzelliğiniz 
gençliğiniz, zerafetiniz kar
şısında çürük bir armuda 

(Devamı var) 

idari kısım reisi B. Ibrahim 
terfian Erzincan emniyet 
imirliğine tayin edilmiştir. 

B. Ibrahim lzmirtie sene
lerce emniyet amirliği yap
mış ve umumun teveccülıü 
kazanmış ve kendisini her
kese sevdirmiş idi. Aramız
dan ayrılmak üzere bulunan 
bu çok değerlı zabıta imi· 
rimiıi yeni vazifelerinde mu
vaffokıyet dileriz. 

Mili Küme 
Maçları 

Devam Ediyor 
Ankara· Milli Küme maçlarına 

dün sabah devam edildi. 
İlk maç Gençler biriiği -

Altınordu, ı kinci maç ta Mu· 
hafızgücü ile Altay arasında 
yapıldı. 

Gençlerbirliği sıfıra karşı 
beşle Altın orduyu yenmiş

tir. Altay-Muhafızgücü ma
çında iki takım 2-2 bcrabe._ 
re kalmışlardır. 

Mahkumiyet 
ve tecil 

9-4-940 tarihli nüshamızda 
Karşıyakada inhisar m6fet
tişi 8. Faiz Karacaoğluna 
hakaret ettiğini yazdığımız 
Karşıyaka tütün bayii 8. 
Narini• lımir asliye birinci 
ceza mahkemesinde yapılan 
duruşmadasında 4 gün hap
sine ve para cezasıne malı
.kum edildiği ve verilen ce
zaların teciline karar veril
diği öğrenilmiştir. 

Kültür sıvanıer 
Kültürlinü ıenişlctmek iati

yenler onlarıa. bu arzusunu her 
bakımdan tatmin edecek g -
çenlerde Kemeraltında karakol 
civarında (78) numaralı ma~a-

zaya nakleden 

EgeK.itapevi e 
Baş vursunlar. Fiyatlardaki 
ucuzluk müşterileri daima 
memnun etmektedir. .................................... ................ .. 

i Elhamra sinem sındEJ i 
ı Bugün matinalardan itibaren ı 
ı Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir ı 
ı mevzu içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı ı 
ı MEŞHUR OÇ PALAVRACI SILAHŞUR ı 
: [ TÜRÇE SÖZLÜ ] ı 

i Kralıçenin Elmasları i 
ı Görülmemiş kahkaha şaheserinde ı 
ı Ayrıca tabii renkli en son moda PLAJ elbiseleri filmi .. ı 
ı Metro joraalda en son ve en mühim HARP haberleri ı 
: SEANSLAR : 1.30 3.30 5.30 7.30 ve 9.30 da : 
ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gön ı 
ı 1.30 de ~ 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır : .......................... .. ........................ .. ...................................................... 
i Tayyare Sineması T 3~~;6° i 
ı Bugün iki büyük Fransız filmi birden : 

ı 1 L u 1 z OYNIYANLAR ı 
ı • Grace Moore-George Thill ı 

ı 2 T ti B IA OYNIYANLAR ı 
ı • 8 1 e 80. Darrıeuks, A.Prejan, L. Baruk: 
: Ayrıca: EKLER JURNAL No. 12 son dl:.nya hidtsatı. t 
ı Sinemamızda yapılmakta olan soğuk hava (Klimatizasyon) : 
ı tesisatı ikmal edilerek faaliyete başlamıştır. Bugünden ı 
ı itibaren tenzilatlı fiyatlar Localar 200-150, hususi velinci : 
ı balkon 30, salon ve 2inci balkon 20 kuruşlar. ıl 
ıoyun saatları;Tatlı Rela 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,15deı1 ...................... .. . ......................... .. 

yetlerin muvalakatını istedi! 
Belgrad - Vreme razetesi Berliıulen öireaiyor : Bura ı kalmasını istemiıtir Çnnkli Italya •erdiği cevapta Jnef 

mahfillerinden 6j'renildiğiae röre SoYyet Rusyanı• aldığı . selesinde yapacağı yar~ın:'ı ~o~yet Ru.syanın nazarı oo: 
vaziyet Almaalara eadiıe veriyor. Çti kli Mosko•a Alman· sına uygu olacağınıdı bıldırmıştır. Aynı samaada ltaly• 
yaya hea maddi hem de siyaıi yardıaı reddetmiıtir. Al- yetleria Akdeniz ye cenubi Avrupa meselesinde dahi ~ 

yetlerin yardımını şart koymuş fakat Me•kova bu yar 
manya Sevyetlerdea hif olmazsa ine~ meselesiade bitaraf da esirremiştir. 

Alman Hizmetind Norveç 
Gönü lü eri Casusmuı 

Steldıola - Norveç erdusuodan kaçarak Oıleda Al
aal ra hiıaet talebinde bulunan asker röalllü~eri enel

ce Alaan jandaraasıada i tilıdaa e•ilaekte idiler. Bililaa
re banlar raaında bazılarının casuıl•k maksadı ile ıeldik
leri şlplle edilmesine mcbnif bir kısmı teYkif edilmiş bazı· 
ları ea nezaret altına abnmış~ır. 

-----~------

lsveç Gönül Ü Ordusu 
Stokholm - Havas ajansı bildiriyor : 
lsveç hüklmeti ordusunu kuvvetlendirmek maksadı ile 

alelacele bir göoüllü kara ordusu teşkiline k&rar vermiştir. 
Bu işe lsveç başkumandanlığı memur edilmiştir. Bu gö

nüllüler lsveçin muntazam ordularına yardımcı ve ilave 
olarak verilecektir. ____ .. _____ _ 
Ro anyada Da ili Tedbirler 

ı 

Sökreş - Dahiliye aezareti yeni bir emirname neıret
miştir. Bu e•iraame ile •uharip de•letler hakkıada ge
len propaaıa laabcrleriain neşriai me•etaiştir. Siyaıl i~ti•a
lar dalai yasak edilmiştir, Yalnız milli maksatla yapılan top· 
lantılar aüsteınachr. 

--~-------.. ----------
laveç Italyay Dört Torpito 

Muhribi Sipariş Etti 
Stokholm lsveç ajansının Y rdiği malfımata göre Stek

holm hük6meti ltalyan tezgihl rına clört torpido •ubribi 
sipariş etmiıtir. Bu torpidolar yapıldıktan sonra ineç laarp 
gemilernia refakatinde yola çıkarılacakdır. ..... --:-----.. ------

Opel Tevkif Edildi 
Londra - lngilterenio en büyük otomobil fabrikası sa

hibi Opel f ogilizler tarafından Cebelüttarik de tevkif edil· 
miştir. Opel bir ltalyan vapuru ile Nevyorktan döntiyordu. 

Lişemşayn prensliği pasaportunu hamil bulunuyordu. 

E EÖLI vz Si 
KÔMÜRLERl SATIŞ BI LICINDEN : 

3710 numaralı kanuna müsteniden 2/1289' numaralı 
kararnameoin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
"ERE&LI HA VZASl KÖMÜRLEft.1 SATIS BIRLICI,, 

Merkezi ZONGOLDAKTIK 
Birlikten kömür almak istiyen mü tehliklerin 15Mnyıs 

1940 tarihine kadar lstanbulda Tophane e iskele cad
desinde 28 numarada ve 15 Mayıs 940 tarihinden iti
baren de doğrudan doğruya Zong•ldakta SATIŞ BIR
EIGI MERKEZiNE müracaat et eleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞEKAITI : 
1 - Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen öde

meleri şartt11. 
2- Kömürler havzada F. O . B. olarak teslim eclcile· 

cektir. 
Telgraf Adresi: ZG>NGU.bDAK-SATIKÔMÔR

Telefon 145 ZONGULDAK 

Ereğli kömürleri iti tmesi 
kömür satış şubesınden: 
Ereğli kömürleri işletmesi kömür satış şubesinin bi

lumum mevcudat, teabhü._dat ve matlubatı bütün hu-
kuk ve vecaibile 3789 numaralı kanuna müsteniden 
2-12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ka-
rarı hükmüne göre teşkil edilen. 
"Ereğli Havzası KömUrlerl saltt blrllAI,, n 
devredilmiş olduğundan alikadarlnrın her türlü işleri 
için 15 M yıs 1940 tarihinden itib Yen Merkezi Zon
guldakta bulunacak olan adı geçen sabş birliğine mü-
racaat etmeleri. 

G rip Bir Müstah~se Bulun e 
llreı ik - Breznikde Fon şehri sahillerinde bir tarl• 

garip bir hayvan kafakemiii bulunmuştur. lld 
Çiftçi tarlasını sürerken sapanı büyük bir hay•aD k,ft' ttj 

sına ilişmiştir. Bu kafatla d6rt büyük dit vardır. K6f ~ 01'l 
mur Ye auaJJimleri ba kafayı tetkik etaişlerdir. Kafa . t 

kilo gelmiştir. l)i~in biri 21 santim uzundur. 11 santi .. ~ )tti 
nişliği ve 10 santim derinliği vardır. Bu dişin aiırlıl1 llıı 
kilodur. _____ .. ______ _ 
Düğün evinde 

bir facia 
lstanbul - Kartalın Kur

na köyünde Ilyas namında 
birinin düğününde bir bom
ba patlamış ve eğlenmekte 

bulunan kadı• ve erkekler
den 6 kişi ölmüş ve 15 kişi 

aıır yaralanmıştır. facia hak
kında tahkikat de••• et
mektedir. 

zabıta haberleri 
-o-

Alsancak Gayret sokatın
da Bn. Katerin radyo me-· 
selesinden B. Muhsine haka
ret ettiğindea yakalanmıştır. 

1 Çorakkapı Bedava so
kaiında Mustafa sarhoş ol
duğu halde bağırıp çağırmak 
suretile istirahatı boı:duğun· 
dan yakalanmıştır. 

§ Alsancak şehitlerde Ib
rahim kira meselesinden met
resi Atikayı bıcakla el ve 
ayağından yaraladığmdan 

yak lanmıştır. 
§ Çorakkapı Gaziler cad

de inde Bekir ve Sabri içki 
meselesinden çakı ile birbir
lerini hafif surette elleriaden 
yaraladıklarından yakalan· 
mıtlardır. 

iki çeımelik damlacık cad
desinde Ahmet Hüseyini bı· 
çakla sağ bacağından yara
lamış ve yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik Hacı Ali 
caddesinde Bayram hamil 
bulunduğu tabancasını ka
zaen yere düşiirerek patla· 
masile karşıda bulunan Ha
san oğlu Ademe isabetle 
omuıundan hafif surette ya
raladığından yakalanmıştır. 

lzm·rin Bir 
1 Ce net Köş si 

En soğuk ve taze birayi 
Halkapınarda eski Aydın 
bira fabrikasınıu hakikaten 
bir cennet köşesini andıran 
aile bahçesinde içebilirsiniz. 
Şişesi yalnız (20) kuruştur. 
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Dr. Fahri Işık 

' ikinci Liseıı 
Alletlzlm Bayratt11 

İkinci Lisenin baıırl• 
senelik atletizm bayralll1 

Alsancak stadyomund• 
pılmış ve çok parlak el.
tur. 

Bayramda Korreneral 
sim Alıtoğu ve Vali IJ. 
he• Aykut hazır llulall 
tor. 

Tören progra• ••ıbil• 
at ta• lS te başladı. 
ri ba11donun iştirakiyle 
pılan geçit reı•i t•k 
nildi. 

llayramı Lise yar ~i 
törü U. Ôz ıüı:el bir laİ 
ile açmıı Ye alkııla•••f 

lzmirde ilk tefa y• 
kasalar4a jimaaatik 
ketleri büylk takdiri• 
re dilmiştir. 

Kısa Şehir Haber 
Bir buçuk milyon lir' 

file ücude getirilen ~ 
tuneli yakında işletmeye 
lacakhr. 

§ Milli piyangonun 1 
ziran keşidesi lımirde 11 

mayıs keşidesi de Aok•' 
yapılacaktır . 

§ lr:mir barlarında ~f 
ecnebi tabah artist b 
madığı anlaşılmıştır. 

§ Galatasaray ve f. 
bahçe mahteliti Kab 
gitmiştir. 

§ ltalyacların •ea>le~ 
mizden alacakları P'/ 
bedelini dolarla ödeY' 
lerdir. ___ .. .._ _ _.. 

Vergi , 
Tadlllt koml•Yo" 

azaları 

Vergi tadilatı ko-.i~~ 
]arı azasının da verl1 

komsiyonları azalar• j 

muvazzaf azadan oı .. •" ~ 
Dahiliye Vekaleti bir:: 
layihası hazırlamıştır· J 
'h 1· • ö u" 111°-yı a mec ısın o 

toplantısında müzaker' 
caktır. 

Kllt rpark Sin•"'' 
iki filim bircle" J 

1-Şe ef ~~ 
Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SAADET ) Kiş sind n Alınız 

ızmir Memleket Ha tanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenv el ktri tedaoiı 
yqılır' ıkintıi Seıfer So ~.:.~ ... ~~t ~j 
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