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Londra - Japonya.nın yeni hiikfimeti faşisttir. Hük6nıet- ı mışlardır. Halbuki sabah güneş doğmadan bu levhalar meç-
te yer alan zatlar da mihvercilerin taraftarıdırlar. Ameri- hul eller tarafrndandan yırtılmaktadır. Berlinde dolaşan bir 

, ~llıiştik, Tekrar Ediyoruz kada bu yeni hükômetin teşkilinden sonra epey telaş var· parolaya göre de "Hitlerin zayıf noktası ltalyadır . ., 
dır. Zannedildiğioe göre bu hükumet değişikliği Roma ve Nevyok - Balkar.ı devletlerinden Romanyanın kendini 

lf ııınııı• 
y;~ dUşmeden, Fransa yıkılmadan beş on gün evvel 

Seriinin bir planıdır. Hedef Amerikayı Pasifikte alakadar taksimden kurtarması, Bulgaristan ve Macaristanın iddia 

''t ~tı bu sütunlarda "Jogilfa diplomatlarından lngi
o~~:c:ıteri kadar faaliyet, meharet ve muvaffakıyet 
eld~· Onlar da gözlerini açmalı, onlar da siyasi bir 
~'td •tınek çarelerini aramalı ve bulmalıdırlar,, mea
{11~ •t11:nız bir makaleyi o zaman için biraz sert bu
~~ıı 111hı. Fakat bagfln de ayni tavsıyeyi tekrarlamak 
~,t 're;rüyoruz. 

etmek ve Avrupa işlerine karışmaması teminidir. ettikleri toprakları alabilmeleri kaygusu ile Almanyaya 
Halbuki bilakis mihverciler istedikleri hedefe varamıya- fazla de>stluk göstermeleri Sovyet Rusya mahfillerinde iyi 

caklardır. japonyanın böyle bir siyast takip edeceği gıra- karşılanmamaktadır. 
da Amerika lngilter"den daha çok yaklaşacaktır. Bükreş - Mihvercilerin Balkan statokosuoun muhafaza 

Londra - Fransada açlık başlamıştır. edileceği, fakat mihver devletlerinin buralardan diledikleri 
Londra - ltalyan faşistleri Roma sokaklarında Hitlerin gibi iktısadi faydalar elde edecekleri teminatına raimen 

ltalyaya temin edeceği kolayhkları gösteıen levbala" as- Sovyet Rusya bu teminatı kafi görmemektedir. 

ı:. t1 b. .. ka . ı J '14İ l u metlerm spanyayı ve aponyaoın yeni hü-
'-tft;.de etiDek ve Balkanlarda nüfuzlarını arttırmak 
tlıkı •leleri büyük emekleri, göze aldıkları nıühim 

Balkan Antantı ve Roma ya 

. ~~ a~. çevirdikleri müthi~ dolapları nazarı dikkate 
l~Ctkdıl~rinin çalışmaları için çok kolay ve çok meyva 

.t6at~ bır saha olan Amerikada harikulade bir faa
' lititt:lllek, her kolaylıgın, her sempatı tezahürünün 
• "''" en gelmelerini beklemeden onları kazanmanın, 
ri Lit id•rı bir yolunu bulmak Ingiliz diplomasisinin bugün 
ti' qt~11 ~lli olmalıdır. 
e bit ~ilk lizımdır ki Amerika, Londra için koHarını 

~I {l~~ll l os~tur. Yaln11 bu kolları açık dosta kavuşmak 
ılll,1 11iıltereye ıelmesi değil lngilizlerin yeni dünya-

•' llrı llzım ,.eldiğini anlamaları icaboder. 

: "---. SIRRI SANLI 

: t *'tıya Avrupa iktisadi ya· 
1 ·!~1 inhisara mı Alıyor ? 
1 '~ d .._ Almauyanın tenha bir köşesinde Hitler ile 

ıl i6t:ktor ~aht Fübrereiktisadl bir plin ıunmuştur. Bu 1 
~ıl ~.~ttı, ~lınanya Avrupanın gıdası ve mabsulitıiçin bol 1 
~· 1 ••d tı inhisar altına alacaktır. Bu suretle Alman-

' boksanlıiı temin edilmiş olacaktır. 

J ta~udı milli i~hanesi kapısında 
~ t{lll cehennem makinası 

di itil Bir sandık cehennem makinası Ne-.v Jersey'do 
~~)f>:~i idarehanesi kapısında bulunmuştur. Bu Maki-
1t, ~ ~il lagiliz pavyonunda infilak eden makinenin 
aıd1.1~hs bunu beynelmilel bir tedhit komitesinin ma· 

Ru tannındadır. 

Londra - Romanyada Bukarester Tagablat Romanyamn 
Balkan paktını reddetcıek ve Rumen - Türk ittifakından 
vazgeçmek niyetinde olduğuna dair bir haber neşretmiştir. 

Sovyet Rusyanın böyle bir hareketi gayri dostane telak
ki edeceği hakkında şayialar dolaşmaktadır. -~~~~ .. ~~~~~ 

Bulgar generali Jekof Berlinde ne arıuor? 
Nevyork-Bulgar generali jekofun Berline gitmesi, ora

daki başkumandanlıkla sıkı temasları balkan mahfillerinde, 
bilhassa Romaayada dikkatle takip ediliyor. Rumenler: 
Mademki pürüzler aramızda halledilecekti, Almanyadan 
askeri şefaat dinlemeğe ne hacet vardı ? Diyerek infial 
göstermektedirler. ______ ... _____ _ 
Konsolosluklar Lağvedildi 
Moskova - Sovyet Rusya hükumeti aJikadar makam

lara yaptığı bir tebliğde Besarabya ve Bukovinaoın merkez- ı 
!erinde bulunan bil'umum konsoloslukların kaldırıldığını 
bildirilmiştir. Buralardaki konsolos ve memurları en kısa. 
bir zamanda memleketlerine döneceklerdir. ______ .._ ____ _ 

Franko eler Söylemiş? 
Nevyork - General Frankonun söylediği nutukda Ce· 

belüttarık ilzerindeki lspanyol emellerinden ve iki milyon 
askerin müdafaaya hazır bulunduğu hakkındaki sözleri bu
rada derin akisler uyandırmıştır. 

Gazeteler Frankol)un imparatorluk s.evdasını ve imihver 
devletlere doğru temayül etmesini tenkid etmektedirler. _____ .. _____ _ 

fı ----·· '/il 

~~, ı p • ·ık • t Alman kanalı muattal oldu 
- ·:)atk Cl eteDJD I ICraa I Londra - Dortmuut kanalında tahribat çok büyüktür. 

t (I' .._ Vişiden öğrenildiğine göre hükumet re-1 K 1 
• ~1 1l~~Çen Mareşal Petenin ilk icraatı, kendisine siyasi ana muattal bir vaziyete gelmiş burada yapılan zarar 

~ ~1)i bllıtıhalif, eski idareye sadık olanlardan on binler· çok büyüktür. 
ıJ[S1 'Psetmek olmuştur. Londra - Manş üzerinde bir keşif yapan bir avcı tay·.& 

yaremiz üssüne dönmemiş ve buna mukabil iki Alman 
tJ,fı ~lf\•I_ .. __ bombardıman tayyaresi düşürülmüştür. 
i'' ,~~·~r•~a Tarihe Karışıyor .. __ _ 
eıı'\~ti~ ~8clçikanın paytahtı olan Brüksel şehrindeki Belgratta - yeni tevkif at 
Jt ı'1di. tbdil edilerek yerlerine kQ,nsoloslar gönderilmesi 
bet , Belgrad-Polis mason localarında geniş bir taharriyat 
e' '
1 

~lı ----••---- yapb. Almanya aleyhinde birçok broşür ve •esaik buldu. 

"•U&tln R 1 d y • A Ald ı· Bu yüzden pek çok yeni tevkifat yapıldı. 
~ .dta ur 0180 er eft ,eıı razı 1 ar Roma - lngiltere bankasından Nevyorka 52 milyon: 

i1 iş2 .._ Sovyet kıtaları dün Romen arazisinde bazı dolar kıymetinde altın gelmiştir. · 
'd,~ ıtl etıniıtir. Sovyet Rusyanın rirdiii bu yerler Sofya - Bulgar hariciye nazırı dün Alman ve ltalyan 

' dan d.eiildir. elçilerini kabul ederek sı-öröşmüıtür. 

Sulh yahut harbe devam 
Vaşington-Yeni Cumhurreisi intihabında =·· B. Runeltin 

kazanması arifesinde Havanada toplanacak olan Pan Ame
rikan kongresine yirmi bir Amerika hükumeti iştirik ede
cektir. Bu kongreye hariciye nazırı riyasette bulunacaktır. 
Kongrede beynelmilel vaziyeti konuşacaktır. 

Bu kongre ile bütün dünya alakadar oluyor. Çiinkü sulh 
yahud barba devam kararı burada verilecektir. 

Nevyork-Brükseldeki siyasi mümessilJerin konsoloslukla
ra tebdil için Brüksel hükumetinin yaptığı tebliğat artık 
Belçika hükumetinin tarihe karıştığı manasile tefsir edili
yor. Burasının Almanyaya ilhak edileceğine muhakkak na
zarile bakılıyor. 

,_..TÜRK HUDUTLARJ..-, 
_ŞILJVIAZ ! 

Atamızın, inönümüzün, Fevzi Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

,,HAYRANIM SA A" 
Hayranım ben senin cesaretine 
Fedasın yurduna ve milletine 
Desteksin her zaman sen devletine 
Hayranım ben sana hayran Mehmetcik. 

Bakışın kurşundur, yumruğun gillle 
İmanın daha sert çelikten bile 
Savaşta boy ölçmez kimse seninle 
Yamandır hücumun, yaman Mehmetcik. 

Toprağın çiynenmez, yurdun aşılmaz 
Karşına çıksa on düşman yine az 

Bayrağın elinde kinıse alamaz 
Eşi yok aslansın aslan Mebmetcik. 

Mehmetcik adını sade Türk de~il 
Cihan da öğrendi bunu iyi bil 
Mehnıetcik yenilmez, bu değil kabil 
Cihan da bil-r, cihan Mehmetcik. 

Yurd için can veren kalıramansın ıea 
Duşmanı titreten bir aslansın sen 
Doğrusu yamansın pek yamansın sen 
Hududa aşk ile koşan Mebmet~ik. 

(Devamı var) •• 

• 
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Londra-Şimali Afrikada ve T enyada yolunda ItaJyanla
rm asker dolu 11 kamyonu imha edil'\.iştir. 

Londra - Royterio öğrendiğine göre Habeş imparatoru 
Haile Sellisenio Sudandll bulunduğu teeyyüd etmiştir. 

Marsilya-Bir aydanberi dura şimal Afrika münakalatı 
tekrar başlamış ve dün Cezayirden 7000 koyun yüklü va
pur gelmiştir ve Tunus Cezayir Orena'&.. vapur seferleri 
ba~lamışhr. 

Londra - lngiliz hükumeti müteaddit limanlarda bulu
nan Fransız ticaret gemilerinin aon kafilesini de müsade· 
re etmiştir. Bu gemiler harp sonunda Fransaya iade edi
lecektir. 

Bu vapurların bazıları Fransız bayraj'ı ve büyük bir kıs
mı da logiliz bayrağı ile çalışacaklardır. 

Loudra - İaşe nazın lngilteredeki lngilizleri daha pek 
çok zaman besleyebilecek buğday stoku olduğunu ve di
ğer gıda maddelerinin de mebzul olduğunu beyan etmiş· 
tir. 

KISA RADYO VE TELGR F HABERLERi 
lstanbul - Münakalat Vekili Ali Çetinkaya bugün Is

tanbula gelmiştir. 
Istanbul - Atina sefirimiz B. Enis mezunen lstanbula 

gelmiştir. 
Antakya - Kurtuluş bayramı 23 Temmuzda kutlulana

caktır. Bu münasebetle B. M. Meclisinden bir heyetin gel
mesi rica edilmiştir. 

lstanbul - Alman sefiri Papen Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Ankara - Önümüzdeki Pazar gfinü dört viliyetimi%de 
mebus seçimi yapılacaktır. 

Namzetler arasında işbankası umum müdürü Selihettin 
Ankara Belediye meclisi azasından Ekrem, eski mebuslar
dan ressam Şevket ve doktor Hüseyinin bulunacagı kuv
vetle muhtemeldir. 

Vaşington - Şili bükümetinin ispanyaya verdiği cevap 
dün radyo ile neşredilmiştir. Bu cevapta lapanyol Franko 
hükumetini bir "korsan ve baydud,, teşkillerden olarak 
tanıdığı bildirmektedir. 

Sahte Pasaportların lcyüzü 
Belgrad - Burada keşf olunduğu bildirilen sabta pasa

port merkezinin büyük bir devlet tarafından himaye edil
diği ve bn merkezin bu devlet karasiyle idare olunduğu 
anlaşılmıştır. Yapılan taharri yat ve mevkufların ifadeleri de 
bunu teyid etmektedir. 

zabıta haberleri 
Basmahane civarında Meh-

Bir Tavzihe 
·Cevap 

Muhterem Halkın Sesi ga
zetesi Müdürlüğüne : 

Dünkü tavzihte tashihe 
muhtaş bazı noktalar gör
düğümden aşağıdaki cevabı 
Matbuat Kanununun verdiği 
hakka dayanarak aynı sü
tun yazmanızı rica ederim : 

9 met oğlu Hüsnü ve Musta
fa otlu Mehmet arasında 
çıkan kavgada birbirlerine 
bıçak teşhir ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

Y .aloız 35 çocuğu ıünnet 
ettirmek arzusunu gösteren 
müteşebbis ve muhterem ar
kadaşım Hüseyin Güngelen 
bu hayırlı teşebbüsünden be 
ui haröerdar ettiği vakit 
derhal işin fenni kısmı ka
bul edilerek birlikte çahş
maya başladık ve Ocağımı
zı .o bu işe yardım edeceği 
bildirildi. 

Güodengiine müracaat e-
denlerin adedi arttığı, üç 
günde altmııa çıktığı görü 
Jünce geniş bir yer aradık. 

Dolaplıkuyu, lkiçeşmclik Na· 
biye merkezlerini hatırdan 

geçirdik. Bu fedakar arkadaş 

Mecidiye Ocağında kayıtlı 
olduğundan işrefpa,,a uabi· 
ye merkezini keyfiyetten 

haberdar edeceğini bildirdi. 
Memnuniyetle kabul edildi. 

Gösterdiltleri ihtimam sa· 
yesinde 83 çocuğu tamamen 
arızasız bir şekilde sünnet 

edenlere minnettarlık borcu
muzu ifa, hayırlı işlere Va
tandaşl:ırımı.zı teıvik etmek 

maksadile lzmirdeki fiç ga
zeteye tarafımdan aynı yazı 
gönderilmiotir. Ocağımızdan 

§ Çorakkapı Gaziler cad
dejinde Salih oğlu Aziz 
Hamza oğlu Mustafayı teh· 
dit ettiği şikayet edilmiş 
ve suçlu yakalaumışbr. 

§ Halkapınarda Ahmet 
oğlu amele Osman inhiıar
lara ait bira şişelerini nak
lederken bunlardan dört şi
sesini çaldığından yakalan-
mıştır. 

§ Karantina Tramvay cad-
desinde Remzi oğlu 12 yaş
larında Hasan adındaki ço
cuk bindiği tramvay araba
sından gözlerinin kararması 
ile yere düşerek bacağından 
yaralanmış ve hastaneye kal
dırılmıştır. 

başka hiçbir kimse Doktor, 
Sünetçi, tedavi, Haç ve şe· 
ker parası vermemiştir. Eıer 
bu masrafları ödemeye ni
yet etmiş kimse varsa mas
raf faturalarını aynen kabul 
etsin. Ocağımız alacağı pa
raları yakın zamanda yaptı
racağı sünnet masraflarına 
ilive etmek fırsatını kaza
nır. 

Mes enin bundan ibaret 
olduğunu saygılarımla br.yan 
ederim. . 
111.mir lkiçeşmelik Nahiyesi· 

ne bağlı Hacı Mahmut 
Oeağı idare Heyeti 
namına .A.. Altganliı 

:..~ - _...__,. "'~ - - -- - - --- ...-~---
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Mihverin maksadı cenubi şarki Avrupagı askeril MİLLİ ŞEFİMİZ 
değil' iktisadi isaaı altına almakmış ri~~!:0~:::-eie:~ova:::ı:::~ ____ ... ..,,, __ _ 

Roma-Münih müzakerelerini tefsir eden gazeteler mih
ver Balkanlarda silih patlamasına meydan vermiyecektir. 
Zira mihverin maksadı buralarını eskeri işgal altına almak 
değil, iktisadi nüfuz dairesine sokmak ve bu milletleri bü· 
tün istikbali mihverden bekliyecek bir ümit içinde yaşat
maktadır. ______ .. ........__ ___ _ 

BALTIK HÜKÜMETLERİNDE TEVKiFLER 
(Utro) gazetesi yazıyor:-Baltık devletleri hadisata bura

da dikkatla takip ediliyor. Yeni intihapların bu hükumet
ler hakkında bayırlı bir sabah doğuracağı umuluyor. lnti

haph.n sonra bu hükumetlerin parlamentolarının Sovyet 
Rusyaya iltihak kararı verecekleri ümidi besleniyor. Lit
vanyada intibaplardan evvel pek çok eski nazırlar ve siyasi 
ndamlar tevkif edilmiştir. Bu arada da büyük rütbeli zabit
ler ve gazeteciler de vardır. Bunlar memlekette bir inkılap 
hazırlamakla itham olunuyorlar. Rigada da tevkifat vardır. 
Üç baltık hükiımetindeki bankalar sıkı bir nezaret altın
dadır. _____ .. _____ _ 

Sahte Pasaport Merkezi Keıf edildi 
Belgrad - Sahte pasaport veren beynelmilel bir teşki

l.itin meydana çıkması Yugoslavyada heyecan uyandırmış
tır. Bu cemivet en ziyade Amerikaya kaçmak i.stiyen Ya: 
budi muhacirlere pasaport vermektedir. Cemiyeti tesis 
eden bir Çektir. Beraberinde bir da Romanyala vardır. 

Cemiyet reisinin evinde birçok devletlere aid pasaport
lar, yarım kilu altın ile birçok para da bulunmuıtur. Reis 
tekif edilmiştir. 

Reisicumhur Milli Şefimiz 
ismet lnönünün 24 temmuz
da Ankarada bulun"acakları 
söyleniyor. ----

Yedek ıubauıar kanu
nunda yapılan değişiklik 

Milli Müdafea vekaleti, 
ye4ek ıubay ve askeri me· 

murları hakkındaki kanunun 
ilçüoeü maddesini deiiştiren 
bir kanun projesi hazırlan
mıştır. Proje ile ihtisas er
babı yedek subayların ihti
saslarına taalluk eden mil· 
esseselerde çalıştırılabilme
leri temin edilmektedir. Pro
jeye göre ihtiyat subaylar 
mühendisler ile sınai kimya
gerlerden lüzumlu miktarı 
kara. deniz, hava fabrikala
rı ve fenni müesseselere ve 
harita mühendislerinden lü
zumlu mikdarı Harita Ge .. 
nel Direktörlüğüne ayrıla

caklardır. 

Mühendislerden muharip 
sınıf subayı yetiştirilenler, 
yedek subay okulunu mu
vaffakıyetle bitirdib ten son .. 
ra görülecek lii.zum ve ihti
yaç üzerine 6 aylık kıta hiz-

Atina - Selioik valisi yeni bir Yahudi mahallesi teşkili meti yerine kara, deniz ve 
için zengİD Yahudilerden beş milyor drahmi isemiştir. ha•a fabrika ve müeısese-

UlllHlllllHHUlllllllllllTIIUlllD!lnmllllfflll 

Paraıot tecrt 
gapııacı 

lzmirde yakında 
çillük atlama tecril 
pılacaktır. Bunun i 
kuıu paraıütçüleri 
grup lnönü Kauıpt 
l:ımire gelecektir. 

sauro sefer 
Dün gece şehir 

seyrü sefer amiri 
Gün tarafından se 
işleri umumi bit 
yapılmış ve bazı 
arabacılar~tecziye e 
dir. Bilhassa yolun 
gitmek usulüaüıı 

den sonra kazalar 
edilecek dereced 
memnuniyetle görü 

Kızııau haf 
lzmirde Kızılay 

ilkteşrin ayının S 

sında yapılması 'f 

cemiyete yeniden 
dedilmesi kararlaş 

B. Bili 
İkinci hukuk mahk 
B. Bilil tekaüd 
B. Bilal bulunduğu 
umumun teveccüh 
metini kazanmış Ç 
hikimlerimizdendi. 

----- ...... lerinde çalıştırılabilecekler-

14 Temmuz 1789 da ~:.u .. ~IW•IU&V•Umı"ııım ~~~lllRlatt~~llUMUIWll~ Arpa ve buğdau 
- -- ~ 1 Halkın Sesi :::~~r i Arpa ve huğda BASTILLE NASIL ALINDI? ~-=·unn-ıaıııt- --wra-- lenmesine karşı B 

1 M.,,.. d d raat mücadele iıta 
-Dünkü nüshadan devam-

Bizzat meşhur Maral da 
gazetesi Ami du Peuple'ün 
14 Nisan 1791 tarihli nüs
hasında şöyle yazıyor : 

ri tedavi etmek etmek u 1 1 ra gomuz an 
1 

bulduğu iliç ı:iraa 
sulleri ilerlemedigy inden, böc· 

bl·r rı·ca tit.ce kabul ediloı 
relerde iki deli hapsolun- 1 Hergu'" n yenı' bı'r teka· mili bikine başlanmıştı 
muştu. Dört kalpazan vardı. 

MŞeraitin işitilmemiş yar· 
dımları sayesinde BastiUe'in 
fena müdafaa edilen surları 
sukut edince Parisliler ka
lenin öniine üşüştüler : On
ları oraya oraya sevk eden 
sırf meraktı.,, 

Müthiş cürümler işlediği için adımı attığını gurur ve ifti· Emnıuette t 
hapsedilen bir de genç asıl- harla gördüğümüz milli rad-

Buna rağmen ehali içeri 
üşüşmüştü. Höcrelerin kapı· 
ları kırılmışb. Yedi kişiden 
mürekkep mahbuslar bulun
du. Halbuki BastiHe istibdad 
rejiminin zındaoı sanılıyor

du. Çikao mah buslar ise 
şunlardı : O devirde delile-

zade zindanda yatıyordu. Sa- yomuzuu spikerlerinden bir 
dece bu yedi mahbus zn hur 1 ricamız var: Ajans haber
ctti. lerini okurlarken kelimeleri 

Bastille zabitlerden maada daha yavaş, daha ağır ve 
daha tane tane teleffüz 

95 malul ve 30 İsviçreli as· daha 
okumalaıına biraz 

ker tarafından müdafaa edil· dikkat etsinler. 
mekteydi. Kaleyi zapteden- ! Bilhassa ecnebi isimler 
terin bilahare listesi yapıl- 1 

okunurken bu dikkat ve ya· 
dı. Bunlar 863 kişi idiler. . vaşhk birkat daha arttml
Muhasırlar arasında 98 ölü 1 malıdır. Bir yemeğin yapıl-
60 yaralı zuhur etti. ması tarif edilirken göste-

BastilJe muhafızı ve bütün rilirken yavaşlığın yüzde el-
garnizon, bir kaç istisna ile, lisi iltizam edilse gene mak-
ahali tarafından katliama sat hasıl olacaktır. Bu su-

retle ajans haberlerini sa
uğratıldı. 

bırsııhkla bekliyen bütün 

iLAN 1 

Muamele Vergisi Mükellefle- ı 

halkımızın ve köylü kardeı
lerimizin memnuniyet ve 
minnettarlığı da artmış ola
cakbr. Halkımız namına 
yaphğımız bu ricanın is'af 
edileceğini kuvvetle umuyo-rinin Nazarı Dikkatine 

lzml' Detterd c:· rhğından : ruz. 

Polis baıkomıerl 
fi eden Galip Or• 
ye, Bolu başkomıe 
Tekin lzmire, lstaıa 
serlerinden Tevfik 
mire tayin edilmişi 

TOrkige -Fil 
Memleketimizde 

diyaya gönderilec 
Sovyet Birliği a 
transit olarak geçe 
lekt.timize getiril 
malları da ayni yo 
edecektir· 

İzmir Entern 
Fuarı 

Çok satabilmek 
bilinmek lazım bu 
enternas}lonal fu 
rikle olur. 

20 Ağustos " 

1-6-940 tarihinden itibaren mer'iyet mevkiine gıren 3843 
numaralı muamele versı-isi kanununun tatbikatı dolayısiyle 
her hangi bir cihetini anlayamayanlann veya ş i kayeti olan
ların istedikleri izahatı almak üzere defterdarlığa müraca
atları. Dr. Fahri Işık Kiralık 

ELHAMRA s·nemasında ızm:o!!~:ı~e1M~te~::ı~~esi evle 
Bugün 2 harikulade film birden Rontken ve Elektrik tedavisi Keçecilerde üç o 

1- Loreı Hardı yapılır. İkinci Beyler Sokak elektrikli bir ev; Dil 
29 N o. TELEFON 2542 sokağında da üç o 

H O V A R D L J T A elektrikli başKa f Egelilere müjde : kollan•şh bir C"· . 
TÜRKÇE SÖZLO lstiyenler: Es"' /zmirin en güzel say- lıt 

1 
2- HATA önünde Anafarta 

(iyesi ( Çeşme Plajları ) sinde [4261 nuoıarıt 
FRANSIZCA SÖZLÜ f mükemmel teşkilatla ye- lsmait vasıtasiyle ~ 

Seanslar: Hatıı 4.30-8.00 De. L. Hardi3.00-6.30-10da t niden açıldı. 6-4 rilecektir. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~~~~-:-~-::-~---:~_,/ 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT )_ Kişesinden Ab1 
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