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G eçen gün bir Yu 

azetesioin bir 1 
,gazetesinden naklettii" 
yazıyı tercüme etmiş v 
icap eden cevabı ver -~ '1 tıkanacak, büyiik, tkü-

~ 
•U, .••aayii felce uğrayacak 
--~~ '• kolları baj'lana • 
--._ · itte bu feci akil:>eti 
~ ••uıda sezen Bertin hft
h~~t.i btiytik bir atiklik ve 
•• ll lak yaparak Danimarka 
~ orve~i İfgal etmeğe ka
~.~•rerek bilhassa kara ve 
ti

11 
it kuvvetlerine "arş ile. 

~'el Ufllandasını vermekte 
Q d&t etmiyecektir. 

~:111111 sonu ne olacaktır? 
~ti tadan son alınan ha
~ tr' orada Yeriloc:u ıoa 
t, tbrlat f6steriyorki lngılte · 
), .. lı Yeni lokmaları Alman

""'- b ~111 ofazından ge,me-
t,.' ~•ti7ea mfiıaade et•i

•ııı:ttr. 

Londra - Dftndeli lteri 
Norveçle lngiltere arasnıda 
devam eden diplomatik mu
haberatın netieelenmedeu 
Almanlar tarafından Norveçe 
bır işgal emri vakii yapıldı. 

Londra - Bu gece saat 
5 te Almanlar üç harp gemisi 
ile Norveç sahilline geldiler. 
Ve bombardımana başladı
lar. Bu gece saat üçte Al
man sefiri Norveç hariciye 
nazırını gördü ve Alman or· 
dolarının Noneç hudunn 
aşhğtnı şifahi ve tah.riri bil· 
dirdi. Mukabele edilmeme-

A BENZETiYOR 
ı rı111 ıöyledi. : Almanlar şimalden 'ınotörlüı Bay Ruzvelti ziyaret ederek 

Bunun fizeriae Norveç tank ve zırhlı trenlerle gel- ı Norveç hadisesini bildirdi. 
kabinesi toplandı. Red cevap diler. lstronken ile Bekçe Rozvelt Londra ile temasa 
aazırlarken Alman işgali yarım adasını işgal ettiiler. başladı. 
kısmen vaki oldu ve karşı· Tronkenetde girdiler. Ener- Londra - lngiliz kabinesi 
Iıklı top ateşleri başladı. ton ve Portland cenup hu· s.abah dokuzda toplandı bah-

Almanlar şimalden ve cep- dudunu tecavüz ettiler. Bu riye nazırına hazırlık emri 
heden geldiler. ilk hücum esnada Norveçliler Alman verildi. Norveçe yardım için 
motörlii kıta tarafından ya- ~emilerine ateş açtılar. her kazırlık görüldü. 
pıldı. O.doda örfi idare ilin Nevyork-Isveç hükumeti 

Gece saat 23,30 da Ber- edildi her eve ya b .: ya~ y~- umumi bir seferberlik; ilin 
linde Alman hariciye nazarı hut mai perdeler aslldı. etmiştir. 
ile görüşen Norveç sefirine Mayi perdeJiler hemen hare- Berlin - Buradaki ateşe-
hiç bir şeyden haberi olma- kete getirildi beyazlarda ya· militerlere müstahkem mev-
dığını söylemiş iken dört rın hareket edeceklerdir. kiler ziyaret ettirildi. 
saat sonra hücum yapıldı. 

Almanlar Kopenbaga harp- Oslo radyosu işhyor fakat Londra-lngilizler Torea 
mesini tavsiye etti. ı sız ırirdiklerine nazaran bu Almanların işgal ettikleri adlı 2000 tonluk bir Alman 

Norveç haricize naıırı da iki hUkO.metin bu bapta ev- yerlerdeki radyolar işlemi· vapurunu batırdı. 
blSyle bir hareketi vukuu•da ~ velca anlaştıkları tahmin edi- yorlar. Alman radyosunun Belgrad- Ankara vapuru 

'~SIRRI SANLI müttefiklerle karıılaşacakla- : liyor. verdiği habere g5re Norveç ka:r:asız olarak Triyesteye 

' 

--- -----------.. suları tamamen mayialerle vasİl oldu. 
_O J ~ ı b kaplıdır. Norveçin farkında Roma - Berlin matbua-
Q ve c ae umu mı se er er- Almanlar top ateşine devam tının iddiasına göre eğer 

, ediyorlar. Hükftmet iç tara- Almanya Norveçi İfgal etmek 

l k 
• fa naklediliyor. teşebbüsünde bulunmasaydı 

le ararını ve dı Vaıington- Hariciye na- orasını lngiltere itg•I ede-
• e e ıırı gece yarısından ıonra cekti. 

1
--Uiz Parlimentosa iki saat sonra toplanı
~or, Çemberlayn son hadiseler etrafında 

------... .. -----·-

Müttelikier 
-------

mizi bildirmiştik. 
Italyan, gazetesi Roma 

kumetinin nasıl barba 
landığını hava, denir: v 
ra kuvvetlerini nasıl a 
durduracak şekilde ço 

l ğını çok mufassal bir 
t e - bu tafsilata• çoı 
propaganda mahiyetin 

i duğu için nakline lüzu 
memiştik - yazdıktan 
lngiliz hükümetinin it 
memnun edecek bir sı 
takip etmekten uzak 
duğunu ve lngili:r; gaz 
rinin ise Romanın icr 
beğenmiyerek ltalyanla 
şı itimatsızlık gösterll 
ileri sürerek acı acı 
yetlerde bulunuyor. 

Şimdi soruyoruz : it 
matbuatı ikide birde 
terenin en amansız Ye 
kararmıt bir dilımanı 
Almanya i~in "biı Al 
ra karşı giriıtiğimi:r; taa 
leri unutmuş değiliz, 
~ Berlin mihveri henh 
sılmamışbr, bizi Vena 
ahedesinde Aldatan 
fiklerden bazı hesaplar 
mağı ihmal etmiye 
diye ötüp dururken 1 
hükumeti Romayı, 1 

(l izahat a, bulunacak ••• 
~tiliz Kabinesi bu dakika içtima 

ti l..e ıa l>alıika : 
halindedir) Norveç ve Danimarkaya Ya

gazeteleri de ltalyan mı 
atına methiyeler yazıp 
met okuyabilir miydi? 

Bunun için bu ltalya 
zetesi ltalyaya sevıi v 
mat kazandırmak iıti 
diplomatlarına Ye it 
meslektaılarına osa 

'4t,1rt.~,.o (Saat 15,30) - Son dtılti'/ıaJa. alıntın haierlere nazaran l6••ç hltkumetinin 
•, rl.trı; bir içtimaı m6teakik memlekette umu•i seferberliğin ildnına lt2am l'Örmif 

.,.'-•l brı haau•ta lazım gelen bii.tün tedbirleri almıftır. 

~ru;b k!~~!~!~~~ki .!~ t~~ .. ~!i,!,EBLIG 
~)'" "ıiln sabah saat ' da Almanyanın Norveçtcki lillfiik elçisi Noneç hariciye nazırını 
'~il~et ederek Almanyanıa Norveçi işgale lüzum gör .. ğünü bildirmiı ve buna mümaneat 

y ~•il~te~.tıi lizu111unu tavsiye etmiıtir. Alman sefiri .. er hanği bir mukavemetin derhal 
&,erı de söylemiştir. 

!''llt •aziyet kartısında hariciye nazıı cevap vermek üzere sefirden mühlet istedi ve 
j'ı._,:ıe kabineyi topladı. Pek kısa süren bir müzakereyi mliteakip Norveç htikt\•eti 
~llt"'Yknııa teklifini kendi iıtik131iae •uıayir olduğundan red ile umumi seferberliğiıı 

.\ı arar vermiştir. . e, l,t t, .. anyanın Norveçi 1aimayesi altına alaak için gösterdiği sebep Noneçin miittefik
lı l 'flfındab işgal edileceti balaanesidir. 
, l"tiltttınu kabinesi içtima aalindedir. Bugün saat 16 da yapılan toplantıda Çe•berlaya. 

~~,~ er~ni• rarantisini kabul edenlere karşı yapabilecek yardımlari izalı etmiştir. 
di~ 
,ı 

~-f /\/ev - York 1aymis 
4Inıanların H reketini Gangesterler'in 

: , Hareketlerine Benzetiyor 
1 J ~iııı.::::• (Saat 15) - Vaşingtondan son dakikada alınan haberlere göre Norveç ve Da
-' ~t1-rı Yll Alaıaalar tarafından yukubulan t ecavüz hadisesinde Amerikalalarıu noktai na· 

---~,ı:: tercliman olarak bu gün husüsi tab'mda Nevyork Times gazetesi yazdığı bir 
1"- ~ Y tı" e diyor ki : 
Af ı lııı.,11İ11 e kabahatları komşuları ile daima sul içinde yaşamak olan Norveç ve Danimarka 
,ı; tt'llhıı:r tarafından taarruza uğramışlardır. Almanların bu son hareketleri gaogesterlerin 
4J 1 ~. l Ufınaktadır. 

~~,t e~ıY.el~ Haydparktaki istirallatgahındaa ayrılmış ve makamına kavuşmak üzere ha· 
• ••ıtır. ~iı ~ "'•r· 

r ~'tik•, (Radyo) - Danimarka ile Norveçin uğradıiı son tecav&zden bahseden birkaç 
r j '~~· aıı razeteıi yazdıkları makalelerde hemen ıu neticeyeye •arılmaktadırlar: Avrupa ,.,. "11111Jeıt. • 

ıaı k•rtarmak ipn daha ne bekliyoraı? 

pacakları yardımı kararlaştırdı 

Londra Saat (15) - Çe•herlayn ıazetecileri davet ede· 
rek aşağıdaki beya•atta bulunmuştur : 

Fransa ile, Norveçe ve Danimarkaya yapacağımız yar-
dım hususunda tamamile •utabık bulunuyoruz. Müttefik 
gemileri aer türlü hiicu•a hazır bir vaziyettedir. 

davranmalarını tavsiye 
mek fırsatını kaçırması~ 

Yetimlere ald Ask 
116nı ikinci aehlf•m 

b11fındadır 

Almanya - Deniz kenarında sen çok besli balıklar yakaladı~, sen çekil biraz da 
avlıyayım. 

Benim avlanınam pek te ej'lenceli olmıyacakbr ıanırım.. Bakalım, kısmete neler ~ 
cak? !. . 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 9 NliAN 

Izmir A kerlik 
Şabesinden: 

ı Dk t bımızda çıkan Radyo 

2azetesi Paristen öire • 
ıyo ---o---

'Şubemizde ~ayıtli ltarp 
aaJfillerile ıellit yetimlerinin 
senelik yoldamaları iıin ıu
beye, mtiracaatları için şu
ileye mftracaatlan mukadema 
ilia edildiii lıalde müddetin 
ltitmeıine . rağmen ı-•rek 
mal6:llerden Ye gerekıe ıc· 
llit yetimlerinden henliz mli· 
racaat etmiyen çoktur mağ
duriyetlerine mahal kalma
••k O.ıere bu yoklamada 
laenfts müracaat etmemiş 
olaaların 15 nisan 940 gü
n&ne kadar behemehal şu· 
heye mliracaatlan lüzumu 
ellea•iyetle ilin olunur. 

Sofya - Molotofun (So•y~t Rusya Beaarabyayı unutamaz!) yolla sözleri o kadar ıiyaıi 
heyecan uyandırmııtır ki Fraıuız razeteleri buıuı şu ıaretle tefsir ediyorlar: 
ııBundan anlaşılıyor ki So•yet Raıya muıamahakir politikaıından Yazıeçmemiıtir. Buatlan 
Sovyetlerin Umumi Harpte kaybettiklerini iatirdad politikasını iüdecekleri •inaıı çıka
rılmaktadır. Binaenaleyh Sovyet Rusya bü,ük harpte kaybettiklerinden laltık mıntakaıın
dakilerini himayesine aldı. Finllndiyakilerin bir kısmını kendi topratına kattı. Şiacli de 
sıra Balkanlara geldi" demek istiyor .. 

,,Ordr" gazetesin bir makalesi 
Paria - "Ordr11 gazetesi Molotofun nutka mlinasebetiyle §Unları yazıyor: "Miittefikler 

Molotofun sözlerinden ziyade Sovyet Rusyanın harekat ve ieraatine bakmahdırlar. Moıko-.a 
bugün Almanyaya yardım etmekte ber devamdır. Romanyaya verdiğ'imiı ıarautinin yalnız 
bir Alman lıtıcumuna karşı olmadıiım da unutmamalıyıı.,, 

----------------...... ~--~~~------'--

En faydalı ilan 
tarzı han2isidir 

Resmi 
Otomobiller 
lsta~bul - Resmi 4aire

lerdeki otomobiller kalka
cak ve yerine senis araba
ları ikame olunacaktır, En faydalı ilin tarzı han

fisidir ?... İsviçrede Züria 
t•lırinde bulunan psikotek-
•İk enstiüsü bu meseleyi C M80V8Sllada 
laalletmej"e çalışmaktadır. 
Müessese halka, tücarlara Cinayet 
fabrikalara şu suali sormuş· ' ilyas Babadai adın.la bir 
tur : adam, sarbeşluk yüzünden 

Radyo ile mi? Sinema ile 
kavga ettiii lbrahim Kutluai? Afiı iJe ai? Gazete ile 

mi? il ilinları ile mi? Ta•- yu tabanca kurşunu ile be-
siyelerle mi? ğazından ağır surette, Hasan 

Aaket ıu neticeyi vermiş· oilu Mustafa Takiyi de sai 
tir : ayaimdan yaralaaıı ,,. za-

Gaseteler ile ilina taraf- l:ntaca yakalanaııtı r. 

tar olanları• ylstleliği: yiz- .... 

•• 41, meıtral~rla ylizde 25, zabıta hı-erleri 
tavsiyelerl.e yizde 14, afiı- Bucada Zafer cacltlesinde 
lerle yiizde 4., el ilinlarıle Salih oğlu Kerim, Mehmcd 
ylz4e 2, diier vasıtalarla da oilu mehmedin 5 lira para-

ISkajarak Ablokası ve Büyük 
Deniz Muharebesi 

Belgrad - Zurih.ten bildiriliyor : Ingiliz bahriye aezareti 
45 kilometre sreniş olan skagerak boğaxının abloka p]lnı
nı llazırlaauştır. Bu •bloka lsveçin Almanyaya olan demir 
ve maden •akliyatını menedecektir. Burada Alman harp 
gemilerinia barındıkları bir kaç limanı vardır. lnrilizlerin 
en yakın limanı 500 kilometredir. Bununla beraber lngilit:
lerin planında Alman filosunu bu limanların yerinde sıkış· 
tırmak tertibi de vardır ki burada kati bir deniz •ulaare
besine de ihtimal verilmektedir. Unutmamalıdır ki umumi 
harpte de en üüyük deniz muharebesi borada olmuştu. 

--~-----.... ~---------
Norveç 

deniz 
sahillerinde bü ük 

harbı o•acak 
Amsterclam - Almanyanın Baltık donanmasındaa 101 

gemi dlia sabaa saat 11 de hareket et•it Ye Graaheltlen 
geçmiıtir. Bualar4a• 7 zırlalı, Su•d istikameti••• seyret
aeğe ba~la•ıştır. 

Alman donanaaıı, akıa• l11eri Kateıat ia8ntle mlıa
laede eclilaiştir . 

Alakadar ehafil, 1 riliı-Franıız Ye Alman donaıa•aları 
arasında bir deniz laarlti bekleaekteclir. 

Diier taraftan lariliz ye Fransız tlonanaaları•ı• .la, bfi.
tü• Noneç salaillerini altloka etaişlcr4ir. 

~~~~~ .. -~~~ ytzde 11.3 dlr. sını y nke5icilik suretiyle 
__ __.. .. ___ çaldığından yakalanmıştır. •• t Af batırıldı 

b 1 1 § Kahramanlar acvkiiad Or man BpUrU 
Uz•n oy u a, Leran eğlu Loran idaresin e Oslo - Dlia öilde• senra ltir AlmaD ticaret yap•r• ile 
kısa boylular bulunıın otomobilini Ali •ilu 530 tonluk Al•an pstrel gemisi torpillere çarparak bat-

Mch ede çarptırarak baca- mış -.c mürettebatından yiz kişi boiulmuşt•r. 
PataıonyalıJar dünyanın iından hafif surette yaralan- Dün akşa•a kadar üç Alman Yapur• torpillere çarparak 

e. Uzu. boylu l'n•anlarıdır -asına sebebiyet vercliıv in-
., · .. bat•ış ve biri de, lngiliz - Fransız kontrol gemilerini• (durl) İ Vasati boy 1,78 dir. den yakalanmıştır. 

emrini dinlemediğinden ltatırılı:iuşbr. En kısa boylular da Afri- § lkiçeşaelik ca&ldesintle ----- 1 
kanın vasatındaki Pigm• Mehmet oğlu Necatinin üze· F M .... S.. M l 
cüceleridir 8oyları 1,50 den rinde bir bıçak bulunar k en ecmuas por ecmuası 
fazıa relaez. alı mıştır. Ayda bir neşredilen Fen leden Terbiyesi a&lındaki 
••••••._~ ................ ~................................ cıecmuasının ' ncı sayısı kıymetli spor mecauası, bu 

!HAYATTA MUVAF ı 
ghyet güzel çok faydalı mün- hafta da gayet güzel ve do-

• deracaatla çıkmıştır. Okuyu· lu bir şekilde çıkmıştır. 
FAK OL M K lcularamıza tavsiye . ederiz. Spor m~raklılar!na hara· t ıı retle tavsıye ederız 

ı ---&y:;:: sıRıtI SANLI ı f .... Eib;;;; ...... ~;;;;:;;;;d; .... ı 
ı Haratta bir mevki s~.hibi. olmak, f ı Bugün aatinclertlen itibaren ı 

ı Hayatta par!°akJa gosterılmek, f :Bütün lzmid sonsuz neşe ve 1'ahkalaa tufanına boğacak, se-: 
Hayatta sevılmek ve sayılmak, i ı · bi -k k ..ı· h · ı· t d- .. h ı 
Hayatta h · ti · · d k nenın en yu ome•ı şa e!lerı, ş e uayanın en şe -• ma rumıye er IÇID e yaşamama ı J" k 

f Hayatta mutemadiyen bir ç~.ban değneği ile hazan f'~tikler~- LOR L • HA.ROi f 
• Çayıra ve bann da mezbahaya s11rüklenen koyunların ır f d ı k t ı 

0 
ve b .. k d ·· • 

• h ta k ara ın an en son o ara yara ı a ugune a ar ı•- • ru unu şımama . _ . _ .. .. _ . 

Hülisa 'hiçlikten, sürlnmekten kurtulup bir şey ı bır Komedı Harıkası ı 
olmak, yükselmek istiyorsanı:ı; yakında "HALKIN fı i ZAFER DO USiJ i 
SESi ,, nde hayatta muvaffak olmanın sır ve TÜ ÖZLO • 

~~------.. ~~----~ 
Paris (Radyo) - Fon Ribentropun hariciye aezaretiıuılea 

çekileceği ve onun yerine Almanyanın R uia ıefiri F•• 
Magenzeı:.i11 geleceği öğrenilmktedir. Fon Ribentropun istifa 
etmek istemesine sebep ilin edildiği veçhiyle kalb lauta .. 
lığı olmayıp son giJerdeki siyasi muvaffakıyctsizlkleri old•· 
ğu anlatılmaktadır. 

Lonclra - R•yter ajaoıından: Akşam toplanan ılyMf 
meclislerde Ttirkiyenin sellere maru11 kaldığı mevzuu bau 
olmuştnr. Hazır bulunan diplomatlar, bilhaaa Hariciye na· 
zın Halifaks: "TO.rk dost ve müttefiklerimiıin yardımın• 
koşmak gerektir. Biz Türklerin dostu hem de sadık doıt•
yuz. Bu kahraman Ye merd arkadaılarımız ihmal edilemeı,, 
demiıtir. 

Paris - Havaı aja11ıındaa: Yarın saat üçte Franııs dip· 
lomatları da toplaaarak l•ıiliz dipleaatlarının ittihaz ettik
leri mukarreratı teyid edeceklerdir. Balkan Y• Tana det'
letlerine bu iki devletin kararları birden hildirll•
cektir. 

Stokholm - Havas ajaasınaa•: Siyasi partiler lturt
topalodı. lngiltere ablokasiyle tesis olunan maya tarlalara 
lıakkında 111üzakeretl.etlirler. Toklanb deYa• ediyor. Karat" 
ları vererek hllktaete bildireceklerdir. 

Oslo - Kabine hariciye nazırı b~hj'ıatla toplan••· AWr 
ka ve maya tarlaları aakkıada hariciye .naıırınıu ı.,nı.:: ... 
Fransız sefirlerinden aldıiı izahatı verdi. 

Osle - Din 'Dura sularında 2011 toluk bir deniıalta ı•· 
misine Fransız tayyareleri laücum etmi~ ye batırm•i• •D" 
vaffak olmuştur. Geminin mürettebatı kurtaralamamıttır. . 

Sofya - Gazeteler Budapeştedeki Bulıar sefirini• aa~ 
bir surette Macrr payıtahtını terkederek Sofyaya gelclifi•• 
yazarken, bunun sebebini bildirmiyorlar. Ancak Macar ltıl 
vekilinin hariciye encümenind~ki beyatiylealakadar oldnta .. 
nu tahmin ediyorlar. 

Sofya - Mühimmat yüklü beş gemiden mürekkep it~~ 
vapur kafilesi Tuna üstünde Romanya tarafından teYk1 

edilmiş ve mürettebatı Bikreşe ıretirilmiştir. 
; L • 

Londra - lngiltere Balkanlardaki elçileri bu akta• •• 
riciye nezaretinde saat 16dan ev•el toplandılar. Mlzak•r• 
gece yarısına kadar devam etti. 811 kararlar•• Alma•1' 
ile olan iktisadı mtınascbatıa ne suretle kesileceti teıltit 
olundu, kararı her elçi vazifesine ~ittiii za•a• ora latk•: 
metine tebliğ edecektir. toplantı lif saat sürdl. R••"1 

tebliğ yoktur. 
Lendra - Dün akşam Balkan diplomatları konferanıı•· 

dan sonra lngilterenin büyük devletler paytahtların&laki ıl' 
çileri de bay Çemlterlaynin başkanlığı altıada toplaa.lı~•~; 
Hafi surette cereyan eden bu toplantının kararları ı•• 
tutalııaakta&ır. Bwı toplantı da lngilterenin Moskova, Ko•'' 
T okye ye Çia ye Amerika elçileri yahut müsteşarları la•_.' 
bulunmuılarclır. 

Paıis (Radyo) - Amerika matbuatı lngiliz ve Fra•~ 
harp gemilerinin birkaç saat zarfı da Norveç r. -ılarını t~'· 
pillerle doldurmak hususundaki maharet ve cesaretler•~ 

A 

0 t -h' teti'1 
hayranlıkla kaydet•ekte ve u•~mı Yazıye e mu ım , 
olacak ltüyük bir deaiz lıarbının uzak olmadığını işaret ıt 
mektedir. . r 

Londra {Radyo) - Çemberlayn ava• kamarasında N', 
veç sularına mayin dikaesi hakkında bugün izahat ••~'. 
cektir. Almanya şimal denizine yüzlerce la.arp gem~ıi ıı-;. 
derdiği gibi Hollanda ve Belçika hudutlarında. ~ute~11 ~ 
ye• la.arp mühimmata yolla•ahta devam etmesı Hıtlerı• ~
yeni tazyikler karşısında her ne bahasına elursa •l• Jil 
deliiinden çıkarak, büyük bir harbı gize aldıiı•• '' 
sayılmaktadır. 
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Paris (Radyo) - Almanyayı büyük bir telaşa ~iif ~-' 
Nerveç kara sularına torpil dökülae laa4isesini tefsır e bİ' 
lagiliz ve Fransız gazeteleri diyerlar ki müttefikler. baı flı~ 
taraf sulara mayin atmışlardır çünkii karşılarında bıtar• t' 
kanunuaa riayet etmekten korka• bir Neneç •e ltu. ~ı 
kudao laer an istifatle eden bir Almanya gir•ü~lertlır. 

~--~--~ ...... --~~~--
Dünyayı Bira Evvel Saib" 

f çareleri hakkı•da tefrikaya ba§lıyacağı•ız aıülaia l ı . ~ . . .RKÇ~ S . ı 
f h d b'" ··k b" · k lap 1 cak eseri beki ı Ayrıca: Mallı Şefı•ızın doru Anatlolu seyalaatlerı ve sc- ı 
ı vl e .r~ unuk
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a uyu hır ın 1 

zet ydara ak . akl e 1 ıhıalara hükmeden kartalların filmi. Metro jurnalde: dünya-: ____ .... _____ • il• 
eyınız, o uyunuz ve unu ga e en esıp s ayınız. ' . b . S I h 1 O 3 30: l f 
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M"tt f'kl ... ..,. 

•• • • • .....,. ................... ,..~ ........................ •• ının en son harp ha erlerı, - eans ar: ergün .3 . Sof ya - Lon•radan Te e on anıyor : u e ı er ·fit''' 

avuşturmak için 

VEBOLID IUHtlrpark Sinemasında ı 5.30 7.39 9.39 da başlar, cumartesi ve pazar ll,30da veı Jinde abluka tedbirlerine büyük bir ehemmiyet ver•1,,,~ lzmirde ilk tlefa iki filim birden ı ı hafta arasında her gün 1.31 da ucuz halk seansları vartlır.ı Harbin çabuk bitmesi için bu tedbir yegane çare :.,,-· 
-oo- G•• b k ...................................................... telakki ediliyor. Birgüc evvel harbi bitirmek, bütün ,...,,ı ' un atar en ...................... ~ .......................... ".. d k •"t'"" 

Su Tasfiye Cihazları i T s· T e 1 e f o n ı pa milletleri gibi Alman milletinin e hüriyete 8 .. ~-
Her cila.et.len faidcli olan VİCTOft FRANCEN ayyare IDem&SI 3, _ 4' ı için müttefikler siyaset, para ve kuvvet istimali hus11911 

VEBOLİD cihazlarımızı .kul- Geçenlere büyik bir ders teı- ı FltED ASTER GINGlft ROGlftS ı her fedakarlıiı ihtiyara karar vermişlerdir. 111,~, tanınız. kil edecek derecede mihia ıGHai iki büyük saıa'atkarın yarattıdığı eşine Ye e•saline ı Burada milletleri• uzanca bir işkence altında Y~~· •'' 
-------- bir meYzuu canlandıran mey- ı ender tesatlif eclilcn bir şal.eser ı tansa muYakkat lıtir zah•ete katlanmaları tercih ~ 

Tediyede kolayhk. simin en güzel bir filmi ı BUYUK DANS ı __ -~ 
Beş senelik garanti. ŞANZELIZE ıı Aşk-ihtiraı - Sefahat - Sevmek ve Sevilmek ihtiyacı - i İyi bilgiler ı Dr. FaJırİ --" 
Vebolid Mağzası : Saman 1 f"l Ch G · t ti, 

iskelesi Mimar Kemalittin f a~on ı s· ·ı a~~I . ıttr~ ara- ı sevilen erkeğin fedakirhj'ı ı İzmir dersiam vaizi Lütful- lzmir Memleket ~~ 

l m an tem!ı e 1 mış ransız ı Ayrıca EKLR JURNAL No.8son dhnya hadisatı ı lab B. Doğaaın "iyi bilgiler,, Roatken Mite . ,,, 
Cad. No. IS ... Tel. 

2365 inkılabını canlanf?~ran tarihi 
1 ı Oyun saatları: 3 5 7 ve 9,15 de başlar ı namındaki hüyük eserin 2 inci Rentkenve~·''s"!~, 

Telgraf Vebolid P. K. 72 büyük ılım ...................................................... tabı ilaveli olarak bastml- ya,,ılır ıkmcı lif~: 
mıştır. . ~~:}9 ~~~~~ 
Satıı yerleri: Ke•eralbnda Eti•an. Hisar ioilll g.Y 

Denim, M~ktepli, Alle.i kütliplaaneleridir. 
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