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• Muharriri SIRRI SANLI 
i l :!•re: lzmi~. lin~~ .. !!· sokağında i 
: (H. S esi) M~tb1!-_~~-~-~a basılmıştır ı 
• • : Geçm iyen yazı geri verilme~ i 
i .............................. ı 

• • 
rınanın emnıvetı, beynelmilel bir polis teş

temini k rarlaştırılacaktır kilatı tarafından 
\ 

ııgoslav Başvekili Sovyet 
'•d.. 

Yugoslav görüşme-
Pı,,tı-.. te • Maear ıank•••ti 1tir r.... koafaraasının ' lerı·nden 
~, 181•1 haıırlamakla •eıı•l. Al•anyada it• kenferan-

a11 lıt ~ulunacakbr. memnun görünmektedir 
111 ~ ... 0ıeaiu aedefi Yunanı• ••niyetiai e•terRasyenal 

leı' ıa tetkilita tarafından te•inidir. 
hef'd - Politika razetesine yaptıit bir beyanatta, 
~ ıl Bay Marko•İç Yugoslav-Sovyet iÖrüşmeJerinden 
'-d:eı:nnun oldujunu ve çok miiaim neticelH• •arılaea

•ınitı buJundujunu söylemiştir. 

-~e Aç 
lll•aıtıı· 

Mussoli i Al a sefiri ıle2 ,5saat 
ir mülakat a bulunmuştur •• suren 

lya İçin Yeni Bir lmtibaıl! Von Ribe trop'~a yarın mühim beyanatta bulunacak 
f:-ransır: Başvekili Bay ;:l Reyno iktidar me•kiine 

''d fe~tiği göndenberi birçok hükfımetlıer ve bu me
''• \_İt~lya ile de iyi m&nasebet!er tesis ve idame etmek 
~İlt •ııı takipten geri kalmamıştır. Dünkü radyo llaberle
o'ı •tasırada eski Fransız BatYekiJJerinden Bay Laval'ın 
l :Y• iiderek erada Fransa ve ltalya beynindeki münase• 
... ~ bağhlıklan i7ileotir.111e;e Y• aağlamlaıtır•aia çah
'-•t lıavadisi de vardı. 
~~~ olduia lilere B. "La-.al Habeşista• harbinde ltal

'••t 1tı~aıına en s:ok yardım eden ve bn lluıuıta pek 9ok 
'tt• '~tın hücumuna •iramıı bir deYlet adamıdır. ltal1an
'll ••11 ıamanlarcla Fransa Ye logiltereden ıikiyet ederler 
,,'rı aiyade Habeş ltarbinde bu iki deTletin, onlara kar
~r, kadar dostluk göstermediklerini Ye seeri tedbirler 

'ı , suretiyle kendilerine pek büylk :ı:erluklar tıkardık
\n_ ıl~ti atırlip durmullardır. 
e bugün Roaaya, en müşkiU zamanlan•da dostluk 

~'t t~iı, Italya ile iyi geçinmeğe taraftar bir siyasi, şall -
8, tttnıela: üıeredir. 
t,-t"tın içindir ki Italyan diplomatlarına yeni bir imtihan 
e%1 ı'tlhur etmiş bulunuyor. ltalya, eger müttefiklerle beif,; arasını bozmak istemiyorsa ayağına gelen bu fırsattan 
·~ı t etmek yolunu bulacaktır. Aksi takdirde Romanın 

~ld-ıı~ londra Ye Paris aleyhinde Yeribaiş kat'i bir kararı 
g'- nıeydana fıkacaktır. 

SIRRI SANLI 

Mektubu 
s,f ____ ., ___ .. ___ -
._ Ya - Belçika kralı kabinesinin istifasını reddederken, 

t: ;•ide hirde mektup göndermiştir. Ve Şunları yazmış
' bıı~t•nın tehlikede, ordumuzun hudutlarımızı muhafaza
t,,lik ~.11d?iu ve milletin birleşmeğe muhtaç olduğu böyle 
. ı'~t·t ,1 bır zamanda vazife başından çekilmeğe sizin ba
ftllilllıı nıiisait olmiyacağını bilerek istifauı:ıı red ve va-

lt d- t . . . d . "Yam e menızı rıca e erım." 

imparatora Raa Çcırını Naaıl Aldattı? 
~ 1\ 
""ıa11~'Mey ve KeMfle ve beai de angaja etmifti. 
ll~i ' beraber danizia altınCla Hemşayir gemisinin 
~llitı~~· uyuyan bu dokuz milyon dokuz yfiz bin 
'Hır ırası bugiln Hemşayrin mezarından çıkaılama-

aetl' lı 
tı.'-tı. i a!abmın yarısını denizin altında, deniz kum-
. t'lld ~tııde, midye kabukları arasında ve ~akıllar 
ıt, u,' geçirdim. Böyle çetrefü, böyle çetin bir Ya· 
ll,~1 karşılaşmadım. lğer lizıa gelse ben buna 
'-· :' ~•lıud şeytanın eli de karıştığını s6yliyece
~~t,: , •t kanaat ve itikadı• itibariyle bunu söyle
''ı.ı, 11• tabiatın bir eilYeıi, denizin llir kaprisi, 
'"''iitın luraı Ye teerübeleriaia bir imtilaaa klrsiiıii 

~•laa •laasip ıörilyorua. 

li·· 
d Ul~sa kannatim ıudur 
'tıp sözüne devam etti 

ıl'• ~ il, tata· . . • 
1. ~ •lt. ıt arlcacaıları• u, bır t•k lrr11vazlrleruı 
-~- '" dalııi liıa•wıalanaa ıinlik, tııir ,.ı: ....... 

.. llın hrtthrdık, aice aiae paralar ttlılılr•lr, 

Roma - Bay Muss0Jini1 Mülakat 2 buçuk saat sür-
Almanyanm Roma sefiri Bay müştür. Fon Makenıen Al
Makenzen'i kabuJ etmıştir. manyadan yeni dönmüştür. 

1 
ı 
1 

Sovyet - Yugoslav - lngı iz 
anlaımasın . a Türkiyenin Rolü . 

Budapeıt - "Peşter loid" gazetesi ne!rettiii bir •aka· 
lede diyor ki: 

"SoYyet ~ Inıilis Ye Yarosl•Y ticaret muabedesiuia ze
•İ•i hakkında laenl\ı ltir şey iine•e•. Çtinkü bu ıır •lin 
diplomatik mahfmerde gizli tutulıyor Ye bu mualaedeler 
imza edilinciye kadar da böyle t•talacağı :ıaanedili1or. ler
lim •ehafilinde, Blgradı MoakoYaya yaklaştırmaja çalışan 
londranın kanaatı bu vaıifeyi Ankara yolu ile ılrmekte· 
dir. 

Ecnebi mahfillerde Türkiyenin bu tavassut ihtiyar etmesi 
yine malum olan sulhpener siyaseti iktizasıdır. Ttirklerin 
Sovyetlerle logiliz ve Yugoslavları anlaştırmaj'a çalışmaları 
Almanların zannettiği gibi Almanyayı Balkanlar iktızadiya
tından mahrnm etmekten ziyade Balkan birliğini bir kat 
daha kuvvetlendirmek Ye cenubi Avrupayı harp gailesin
den kurtarmak maksadına mebni olduğn kanaatı •ardır." 
~~~~----~-----~---- . 

BEŞiK TAŞ - VEFA 
Her iki Takım Bugün Maç 

Yapacakdır 

Beşiktaş - Altay - Vefa - Altınordu takımlarını~ 
lstanbulda çekilmiş bir resmi 

lstanbul şampiyonu Beşik- cakbr. Bu maçtan soara 
taş ile Vefa takımları dlin Vefa - Altay maçı yapıla-
ak,a•ki ekıpresle şehrimize cakbr. 
pldiler. Geçe• hafta lstanbulda 
B•ıl• 11aat 15 ele ll•ir ~ok ılzel bir oyonla Beııik-

f9•piJo•• Altaaorda ı.ta•· taıı maill.p edea Albnerda 
h11I ı••plyoaa il• kal'fll•t•· [ De•ami 2 inti sahifede ) 

Bay Makenzen'io Düçeye ı .. A_s_rllll!!!llllllll!!!!!!!.-m-....-----
Führekin bir mektubunu 
tevdi ettiği muhakkak sa
yılmaktadır. 

Stokbolm - Burada bir 
bomba tesiri yapan bir ha
Yadis gelmi~tir. Bay Von 
Ribbentrop Berlindeki dip
lomatik heyetini alelacele 
H. nezaretine dnet etmif· 
tir. Yarın saat 10 da mühim 
bir beyanatta buluoaç.aktır. 

Bu havadise pek anühim 
ehemmiyet atfedilmektedir. 
Çünkü Almanya bu ıistemi 
Avusturya ve Çekoslovakya 
işlerinde bir defa daha kul· 
lanmıştır. Hatırlardadır ki 
bu iki devlete Nazi Alman· 
yanın yaptığı taarruz Von 
Ribentrop tarafından ayni 
şerait tahdında ecnebi se
firlere resmen bildiril•iştir. 

Bu davet Hitlerin her 
zaman yaptığı gibi yeni bi
taraf bir memlekete bir te
cavüzde bulunacağına alamet 
sayılmaktadır. 

Büyük Millet 
JMeclisinde 
Ankara - B. M. Meclisi 

dün toplanmışbr. Evveli res· 
mi Ae hususi dairelerde o
dacı ve kapıcı gibi müst&h
dimlerden askere gidenlerin 
yerine aile efradından biri
nin alınması hakkında Ge
neral Kazım Karabekir (Is· 
tanbul) tarafından yapılan 
kanunu teklif ile buna ait 
milli müdafaa ve dahiliye 
encümenlari mazbataları mü
zakere olunduktan sonra, 
Meclis Dahiliye encümeni 
mazbatasını tasvip etmiştir. 

Meclis, ruznameye dahil 
bulunan diğer maddelerden 
Bomonti, Nekter fabrikala· 
rının satın alınmalarını ve 
bedelinin tediyesine ait ka· 
nua layihasını müstacelen 
tasvip eylemiıtir. 

---o--
Örfi idare 

~ kanunu 
--ısta~büı-=.-urf(idare ka
nun projesi B. 1\1. Meclisi 
Adliye encümeninde tetkiki 
bitmek lzeredir. Proje ya• 
kında ••••I laeyette 1ar1-
ıtleffkelr. 

Terctime edea : 8. 8. 

-38-
Ban buraya gellnllll 
defjll galln lntlh•
bına geımı,ım 1 

Ben bu maskara rencia 
yoluna büyük patronun tek
lif ettiği muhteşem hayatı, 
romaıılarda bile ı&rlllmiyen 
göz kamaştırıcı saltanab fe· 
da ettiğim için ben bu bliytk 
moda mağazalanmızın ı•· 
!inlik elbiseler ıubesinde 
vazifeme devam ediyordum. 
Burası da benim için yeni 
bir bayat mektebi hi•m•tiai 
g6rdti. Asıl erkekleriD İf 
yüzünü Durada öğrendim. 

Bv satış yerinde g&rdlk· 
lel'imden bazı ibret verici 
safhaları buraya naklediy•· 
rum: 

Bir gün çok zengin bir 
genç kızla, nıtanb bir Hi•· 
carın garip bir muamele •• 
teklifine uğradım • 

Beni kaşla gözle arasında 
bir küçük satış yakiyonunda 
sıkışbrarak şu ıozleri s&y· 
lemekteR sıkılmadı: 

- Ben buraya nişanlıma 
bir geli•lik elbise seçmei• 
geldim, fakat siıi görtinc• 
bir anda ruhumuD nikihlanı
verdiği müstesna bir ve ide
al gelin ile karşılaştım. Me
;er l ben buraya gelinlik d•· 
ğil, bir gelin intihabı•• rel· 
miıim • 

Ben, birkaç g&n ıoara 
evlenect.k bu adamın sura• 
tına hayret Ye nefretle ba .. 
karken o, yalnız erkeklerde 
göriUebilecelı bir pitki•lik 
ile zerre kadar iıtifiai be:ı
madan benden ıordu: 

- Karım olmak istermi
siniz? 

- Sizi iki adım ileride 
büyük bir ümit Ye latUya 
içinde bekliy•n nııanlını11 
ne yapacakıınız? 

- Onu parası için ah· 
yordum, fakat sizi g&rln•• 
paraaıa a• kadar Boı bir 
şey olclaf•nu anladı• • 

(DeYamı nr) 



:.ıı....~ -=--·· -·. 

SAHiFE 2 

Grandi ,.Haytr,I 
hayır" diye ! 
bağırıyor 

(Halkın •••I) 27~ 

--..--.--.~-.iil~.-~iiii~..- ı ır·şebirhab•r" 
~~~_l;...~~~~~~~~~~..;;__~~__.;.~__;.__;,~~~~~~---~----~~---~~~~~- ) .. t .. , ... ı\i~~;~ 

Leadra - Feççolar ••c
liıiade Müttefikler aleyhiatie 
ıiddetli bir lisan kollanaa 
Canta, lagilterenia Akdeaiı: 
lalkimiyetini mevzuu ballıet
•İf •• '°Inıiliz donanması
••• bikimiyetiyle ihlal edi
len e•niyeti ltalya niçi11ı 

etmesin?.. Franıanın biıe 
tlaiaa dliımaa oldaiaa 
anutamayız,. demiştir.,. ~ 

. 

. 

NORVEÇTE MÜTTEFiK OR
DULARIN iLK iŞLERi 

-~-----

.Steldaola - Müttefik orclalar ilk önce Namıaı sahiline 
Ahnanlana •akaYemetiai kırarak tıktılar. İlk iıleri ele 
Alma• ileri hareketini dard•rmak iıin ••ıitleri hamak 
eld•. mal6•d•r ki ls•eçin ıimaliae ••iru iki yol •arclır. 

ı B• yollana ltiri Gudeabraad, diiel'İ de Eıker Yadiıidir ki 
ba yel• da Noneı kıt'aları keımiflertii. lier Almaalar 
Grod mekiini elde etmiı olsalardı ti•al yel• bu kadar ıa
l»ak kapanmıt elmıyacaktı. _____ ... ______ _ 

ALMAN ASKERLERiNiN 
MÜŞKÜL VAZiYETi 

~---__.._,_ .. , __ ;lliiiıılq ... ,_ .... __ _ 

Stokhel• - Ineı ye Norv•f budadundaki gazete mulaa
birlerinia ••rcliileri haberlere •lire Almanların Yaziyeti, 
NerYeçin llattl cea11b11ncla da tehlikelitiir. lira Treabay• 
deki Al•anlar ••naba doir• yerlue re~id olaa Ork Y• 
Gerk yadiıinden ıiremeıder. IJa geıid MGttefilderin elin
dedir. Bura•• •ahaıara laalin•e kalan Almanlar diledikleri 
ka•ar yardı• tla fÖr••İJ••eklerindea Hare yala•d iSll•e 
•alakl•4arlar. 

--... "!----.. -------
Cueta nutkunu söylerken 

i~tim•da laaıar bulunan Muı
ıelini hayret eserini g6ıteri
yor Ye meclis reiıi Graadi: 

- Hayır, aayır tliye ba
iır•ıthr. 

Norveçteki müttefik orduları Norveç ve Danimarka nakliye
kim kumanda edecek leri hakkında mühim bir karar 

... 
4 üncü Hanri 
ve 14 rakkamı 

Fransa kralı iördiincii 
Hanri Birinci kanunun oa 
dirdnacü gününde doimuı
tur. 

Roma - Stefani ajansının NorYeçteki hwıusi m11aabiri
DİD verdiii hallere ıire NorYeçe çıkan •Üttefik ord•ları 
bu memleketin şimal Ye cenubunda yer almıılartiır. Cenap
taki kıtaları Fransız erkAnıharbiyesi timaldekileri tle lnıi
liz harp erklnı idare ediyer. Norveç kıtaları kendi başku
mandanının emrinde iseler de bu kumandanlık da lngilit: 
laarp erkiaile mftıterek hareket etmektedir. 

Loadra - lngiltere Ye Noneı selihiyettar memurların
daıa teşekkll eden ko•iıyon Norveçe Danimarka nakliye 
Yaparlarının Fransız Ye lngili~ limanlarına Yakıt kaybetme
den doıaa11malarına Ye bunların iskaadina•ya sularıada 
seyrfisefer etmemelerine karar vermiştir. 

Yi E .. 
Müzakere teklifi reddedildi ___ § _ 

•• W4i4P :ıeaz _ 

Öldüğü tarih de on dört 
Mayıst r. 

isminin Fransızca yazılı
flna göre Henri de Beurhon. 
dört tane on dört sene, on 
tl6rt hafta, on dört giindür. 

Almanya Norveçle haliha pte 
oldu2unu itiraf ediyor 

Steklselm - Ineçte ~ıkan Dogbladet gazete9İ Norve~
lilerin Heau kalesini mfidafaa ettiklerini, Almanların bura
daki Norveç göoiilliilerine miizakere için bir heyet gönder· 
di, fakat Jsvcçliler müzakere Şt!raitini bile dinlemeden ae 
yetle t .. ması reddetti. Bundan sonra Almanlar boraya iki 
kere daha hlicum ettiler fakat püskürtüldüler. Garibi şu ki 
ba kaleyi •l\dafaa eden Norveçliler yüz kişi, hücum eden 
Almanlar da bir taburdur, barpten e•Yel ha kale bet idi 
yalnız bir ta•uş tarafından muhafaza edilirdi. lzmirin Bir 

Cenova - NorYeçin Al•anyada bir nevi esir olan ıefiri 
ile maiyeti erkanını Almanlar ~ududa kadar götürerek ser
best bırakmış olduklarına göre ltugline kadar Morveçle 
muharip elduiuau inkar eden Berlin htik6aeti bu hareke
tile bu inkarı geri almış demeltir. 

Ceanet Köşesi PIHm• 11•v•• 11rp 
hldlselerl 

in •oiak ve ta•• birayi Koatra•iral Kent dikli, 
Müttefiklerin ilk asker çıkar- Japon 

Halkapınarda eski Aydın yanında düıeı olduğu hulde, 
bira fabrikasınıo laakikaten RiYer Plate muharebesi ile 
bir cennet k6şesini andıraa Altmark hidiıeıini temıil 
aile bahçeıinde içebilirsiniz. eden "Hlirriyet aşkına,, fil-
Şişeai yalnız (21) kuruşt•r. minin ıala •Üıamereıinde 

D:8 2 bulunınnştur. 

l•mlr defferdarllOından : 
1 - lmirde .llıaacak mevkiinde ikinci Kordonda 110 

a•maralı Maliye Muamele ve istihlak şubesi biaasıada yapı
lacak inşaat 2490 Numaralı kanunun 4' cı madcleainin B. 
fıkrası mucibince pazarlığa kenulmuştar. 

2 - Muhammen keşif bedeli 971 lira 77 kuruştur. 
3-Teminat ak,esi 72 lira 81 kuruştur. 
4-lbale 2-5-940 ,erşembe günl saat 15 dedir. 
5-Talipler keşifname ve ıartnameyi Milli Emllk senisin-

de görebilirler. 
Pazarhğa iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin 

liralık iaıaatı hüsnl suretle ve hiçbir ibtilif çıkarmaksı:ııa 
ifa ettiklerine ve bu işi vaktinde ve dürst bir surette 
yapabileceklerine dair Nafıa müdürlüğünden alacakları 
vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. (1462) 

...................................................... 
i Elhamra sinemasındP i 
ı Buıün matineler.le• itibarea ı 
ı iki feakalide fil• birden ı 

i 1 ·SERENAT ! 
ı Fransızca sözlü ... Bestekir Şubertin laayatı, besteleri ı 
ı aıkları... Başrolde : l.İLİAN HARVEY ı 

masıaısın Almanlar nasıl arargihı 
itiraf ediyorlar Iıeal Edildi -----····-----

aeiırad - "Vre•e,, ıa:ıetasi Miittefiklariu ilk askerini 
Hanıes Ye Agadenos sahillerine çıkördıklarını, Almanlar 
bu11a denizden ve aadan mani ol.ak istemi, iseler de mu
vaffak olaauyacaklarııu Ye bu yizden ı••i Ye tayyarece 
zarazlara uğraeaklarını aalıyarak teYali etlen bu asker çı
karma amelJyesinin arkasını bırakarak çıkan Fransıı ve 
lngiliz kıt'alariyle karada nı nharebe etmek planını ihtiyar 
Ye hunu da buraya parşütlerle indirdikleri atkerlerl& yap
mak istediklerini Berlinden öj'reniyerlar. 

·-·---
lneilizler ltalyan Nakliyelerini 

Durdurmuşlar 
--+--••........--·:-.-•--'"'l!Wl!P!IW~ 

Re•a - İngilterenio Metropol filosunun bir kısmı Ak
deoize geçmiştir. lngilizler pamuk yü1'lü bir kaç ltalyan 
nakliye vapurunu tutarak Malta adasına ıitilrmlişlerdir. 
811 haber ltalyada telişı mucip olmuştur. 

iLAN 

Lendra - (Şangbaydan) 
Çin orduları Keypuada Ja
pon karargalunı işgal et· 
•İşlerdir. 60 Japoa tayya
resi Cunking'i bembalamış
lardır. 

Gelenler 
Foça kaymakamı 8. Nus

ret Ttirker, Dikili kayma
kamı Nihad Arman · şehri
mize gelmişlerdir. .. .............................................. .... 

VEBOLID 
Su Tasfiye Slltazları 

Her cihetden faideli olan 
VEBOLİD cihazlarımııı kal
JanıDlr:. --------

Tediyede kolaylık. 
Beş senelik garanti. 
Vebolid Mağzası : Saman 

iskelesi Mimar Ke•alattiu 
Cad. No. 15 ... Tel. ~3~ 
Telgraf Vebolid P. K. 72 

Bayramı 1' Mayıı spor •• 
bayramı için Viliyett• 
lan katlama prop•ll!~,. 
olmak iiıere, ana laaıJr· 
tiYa edea Y• direktif 
yetinde olan bir 
name Parti Clenel 
terliiindea •iliy•t• 
tir. 

Ayıp ~1 • 
T epekö)'6nde ilk oitl 

retmenlerindea Bn. ~ 
ye sarkıntılık eden &f ~ 
Çetiner tutularak ~ ,-

~:;~~;~~6;;;~ 
ICalıraman sokağıod• 

dar oğlu Ali Atçelı•' 
odada yattıkları M.,ı,t 
Ali oğlu Ali Karalt 
odada asılı bulunan 
cebinden 94ft kurul d' 
SIDI çaldığı iddia • 

1 

suçlu yakalanmıştır. 1ı 
§ Karşıyaka Soiulı 

da sabıkalı Ferit, lı 8• 
sı memurlarından 8•1 
hak "'E.r9l'on eYiain I 
sinde bulunan taYuk. ... 
çalarkkn rece bekfl 
rafından g6rllerek ellf 
yakalanmışbr. 

Beşiktaı-V 
(Baıtaraf 1 inci -

ayni •uYaffakıyeti b•'' 
maçta da tekrarlı)'• 
kuYvetle tımid ederiS· 

Altaya gelince; Ist•0 i;l 
Vefa ile 7aptıjı maçtısl~ 
bere kalmıştı. 8aglD 
beyazlıların Vefaya ~ 
güzel enerjik bir eyu• 1 ~ 
mak için ellerinden 
yapaeaklarına şüphe 11 

Milli küme maçlar111ıll 
hitimizde uyandlrdıj• 
can dolayısiyle sabaoııı 
kalabalık olacakğı t• 
edilebilir. 

Takı•larımıza mufl 
yetler temenni ederi•· 

Dr. Fahri 
ızmir Memleket ti":"_~., 

Rontken MntebaP""J 
Rontkanveelektrik 1;; 

yapılır ıkiaci Se/ ~ 
No. 29 TELEFO~ 

i 2 -· Zorla Güzellik Ol•az i 
İzmir Tramvay ve lektrik 
Türk Anonim Şirketinden : 

1ı' 
Alman imparator• Rus Çarını Naaıl Aldattı? """' 

• b .. 1J'J 
ı Fraaıızca sözlü ... Başrollerde : LORITTA YO\JNC ı 
ı VARNER BAKSTER ı 
ı Metro jurnalde:en son aarp halı»erleri. ı 
ı Seanslar: 1-4,31 Ye 1 de başlar ı 
ı Zorta G. Olmaz 2,30-6- 9,30 da ı 
ı Cumartesi ve pazar 1 lde ve hafta arasında lıer gün 1 de ı 
ı UCUZ HALK SEANSLARI var.lır ı ...................................................... ...................................................... 
ı T s· T e 1 e f o D ı 
ı ayyar• ıneması 3'1- 4' ı 
ı Bugin zevkine Ye güzellijiae doyulmıyan, baştan niha-ı 
bete kadar canlı Ye hararetli sahnelerle malimal olan Yeı 
ı IMİCHEI:. SİMOll - SIMONE SIMOli ı 
ı Gilti iki b&yftk Fransız sanatkarının yarattıiı ı 

iAtk llesmi2e~di uOçkı:dar"i 
ı Fransızca sözlti •• şarkılı ı 
ı Ay,ıaa: EKL!R JURNAL Ne.f 11 sen tlilnya hiclisata. ı 
ı Oyun saatları : Herıün 3-5-7 ve ,,15te cumartesi ve ı 
ı pazar ı&nleri 1 de iliv• ıeansı f ..................................................... 

Mayis 1940 ayı zarfında şebekede yapılması icabedea 
ameliyat dolayiıiyle : 

1) 5 ve 1' Mayıs 1'40 Pazar günleri saat 7 den 17 ye 
kadar: 

1 Darağaç C Bayraklı 
il Tepecik B Turan 

111 Alsancak ;~Karşıyaka 
iV Basmahane Bornova 
IX Eşrefpaşa Buca 

Xl' Kültürpark Kızılçullu 
2) 12 Ye 2' Mayis 1940 Pazar günleri saat 7 den 17 ye 

ka4ar: 
V Çarıı 

VI Babribaba 
VII Karantina 

VIII Gtizelyah 
X Konak 

XI Gazi ltulyarı · 
Xll Mezarlıkbaıı 

:1111 Asansör 
:i'.IV Gazi BulYarı 
XVI Gtimriik 

sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın haUumızca bilin· 
mek üzere ilio olunur. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Ki19sinden Alınız 
'9raltMapa Pett. merlUI hrf191 No. 8f4 thaaa Talitn ÔMllııTellf'fja"'7 

ne kadar zorluklar kapadık. Fakat b•na• 0 , 

tesadüf etmedik. Maamafilı biz, bu tecrübe-'~ 
hisse, bu imtihandan bir ders almadık değil, ~ 
dik ki Arabistanın ç6llerindeki Hinclistanın ~·rt'O'~ 

"dd• 1 larındaki kum de!yaları nasıl rüzgirın ı• fil' 
dalgaların seeki ile öyle tehlikeli yıiınlar .1 /; 
getirir ki Allah göstermesin, bayle insanların '' 
milerin de mezarını hazırlıyabilirler. 

E!asen son tecrübelerimizde benim bir ayağını k•" 
rılmış, arkadaşlarımdan birinin de kulakları ••i'' 
elmuştu. Ben Berlinde hastahanede tedaYİ edilirk•• 

. t• 
&irendiii• bazı hakikatler beni <lerin bir hayre 
düşürmtiştl . .

11 
Bu hakikatlerden anlamııtım kiRaıyayı kurtarmak 1~1 

!.erd Kiçnerin Çar Nikolaya gitllreceği sayısız altı; 
Ye sililalarla dolu tarihi vapurua h.areketiai •• •.•; 
•fthi• sırları Alman imparatoru ikinci Villaelm yıo, 
Rusya Çarının en çok itimad ettiği keadi adaalar•' 
dan öğrenmiıti 1 .ı' 

ı,te •anan üzerinedir ki lngilizlerin latelicenı • 1 
Yİa teıkilAtı laarikallde bir faaliyete ıe~erek Ah1•;, 

ordusunu arkadan tla Yerararak bir ıok •u•affak•1 
ler elde etmitti. 

(Son) 


