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egüs ulusuna aksumu noel hediyesiyapmak istiyor 
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Frans1z eazeteleri ilk def a Italyaya ve Bay Mussolininin §iddete taraftar ve bar11a 
dost siyasas1na §iddetle hücum etmege ba§lam1§lard1r 

OOOOOO••OOOOOO -~---~-----------~--------

UD AF A A N TAA .RUZA 
~tünAvruna gazeteleri Hahe1lerin§imdiye kadartakib ettikleri~miidafaa plän1n1 terkederek 

zamanda kat'i neticeler verebilecek bir taarruz plän1 tatbik ettiklerini yazmaktad1rlar 
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Fransrz Gazeteleri : • rmparatoru 
~~----~--~-------••OO•• - ••~~~~~~~~~-

k defa olarak Italyaya ve Bay Mussolinini·n ~ Alcsumu ulusuna bir Noel hediyesi yapmak~ 
siyasasme hücum ediyorlar j i~•n yilba§mdan evvel istirdad1m emretti 

Paris {Radyo) - Umumi- nüz red cevab1 vermeden siyasanm neticesidir. Y eni ~00 

tle Frans1z gazeteleri, Lord önce bütün itaJyan gazete- fngiliz d1§ bakamm tenkid AKSUM ETRAFJNDA KANLJ SA V A~LAR 
enin lngiliz d1§ bakanb- lerine tekiiflerin aleyhinde etmek italyan gazeteleri bi- • ESI 
a getirilmesi münsebetile ne§riyat yapbrd1. Ve bu su- raz ileri gitmi§ oluyorlar. DEV AM EDJYOR-HABE~JN BEY ANNAM 

Yon Von 
Vapuru 
Yüzdürülemedi gitti 

<;aka burnur:da kuma otu
ran Y on Y on vapurunu yüz-
dürmek i~in vapur bedelinin 
yar1s1 kadar bir masrak ih
yar1 mecburi oldugu anla§tl· 
tnl§br. 

Paris (Radyo) - Adis- yalu Aksum üzerlnde ileri taarruza ge~tigi i~n ltalyan 
Ababadan bildirildigioe göre bareketi s1ras1nda ltalyan kumandad1 Habe1lerin sav&f 
Tembie1t harbi liakkmda As- kuvvetleri!e vukbulan muha- usulünü degi~tirdigini zan-
maradan verilen tafsi)ät ya- rebede igtinam ettigi on ha- netmi,tir. 
lanlanmaktadir. Bo muhere· 
bede italyanlarm zayiab hi~ 

te Habeolerinkinden az de
gildir. ltalyanlar, tankJarm 
taarruza ge~en Habe§ kuv
vetlerini yild1rmad1gm1 hay
retle görmü§lerdir. Ras Ha-

~ ~ ~ ~ 

Türkler korkmaz 
----------~~-••OO„~--~~~-~-

Herhangi bir ak1na karadanda 
havadanda kar§I durur 

t~tyhinde ne§r~y~t yapa~ hal- % retle daha teklifler tamamile 
n gazetelenni tenk1d et- tedkik edilmeden red cevab1 

Istanbul (Özel) - Ak§am 
Ankara radyosunda hava 

tim ve ne de Kanuni devir
leaiode bu kadar kuvvetli 
ve kudretli olmami§hr. Yeni 
Türkiye Avrupa devletleri 
östün devlet olmu§tur. De· 
mi§tir ve §Unu da iJave et
etmi§tir: 

fif tankl'e 20 mitralyözü ve Londra 25 (A.A)- Habe-
~ektedirler. 
8u münasebetle Fransaz 

~~zeteleri Sinyor Mussolini
Qjll takib et1nekte oldugv u „ 
}!asay1da t<'nkid etmekte-
11•tler. 

F ransiz gazeteleri ezcüm)e 
rllnlar1 yaz1yorlar: 
taJyan gazeteleri Lord Ede

Qin fngiliz hariciye nazaretine 
tetitildigini beyenmiyorlar ve 
ileyhinde ne§riyat yap1~· or· 
~r Fakat dü§ünmiyorlar ki, 
~nyor MussoJin lngiliz ve 
rans1z hükumetleri tarafm

dan yap1lan teldifleri aradan 
tkiz gün ge~tikten sonra 
•~ddetmi~tir. 

Eger italya daha evvel 
ltiüsbet bir cevab vermi§ 
b~~ayd1, belki begün vaziyet 
Usbütün ba~ka olacakh. 
Bundan ba§ka italya he-----'Dw---
lzin verildi 

Tüccarlarm Amerikadan 
i'ttirecekleri, baglaada müs· 
t,tnel macunlarm 1smarlan
~asma Ziraat vekaletince 

taarruzlar1 kar§usunda koverilmi§ oldu. 
· runma konferanslar10a de-

Sinyor Mussolini lngiliz • 
Fransiz tekliflerinin Ponti· vam ederken hatib hava mü-
amo da verdigi söylevlede dafaa kuvvetJerimizden dahi 

Havalarda kuvvetli bir baltalad1. ftalyan devlet ada~ bahsetmi§tir. 
mmdan bar1§~1l sözler bekle- Gen~ ve din~ Türkiye Türkiye yaratmak isteriz ve 
nirken o ancal. harb, §iddet kara sm1rlarmda müdafaa buna da muvaftak olacag1z. 

k • •Co•~-ve ceb;rden bahsetti. kuvvetlerile hücum edere 
Lor~ Edenin i§ ba~ma gel · her dü§mam daima yenebi- Adis· A ba bada 

mesi, Italyamn takib ettigi bil r. Türkiye ne Yavuz Se-•„•••••++ff••••++„•••• •••••••••••• „ •••• „ •••• „„ •• 
lngiliz kral1n1n önemli $Özleri 

;c 
Londra (Radyo)- ingiliz kuah be§inci Jorj Noel müna

sebetile uluslara bar1§ tavsiye ederek Noelin insanlara 
vadettigi bar1~ devam ediyor, bum~ temadi ettirmek bir 

Gazetecilerin 
Karargah1 •• 

Adis-Abada bir adam var
d1r. Bu adam tath gülü§ler 
altmda ac1 ac1 haberler ver· 
mekten zevk ahr. Bunun 
ad1 Jorj Mandraskidir. Seh· 
rin eo iyi oteli olan Otel 
imperisyalin sahibidir. 

Bu adam kendi kärm1 te · 
min i~in ~eytam kuyrugun
dan sürükleyecek kadar kur
nazd1r. Harb bu adama ga
zelecileri misafir suretile bir 
servet kazandir1yor. Ger~i 
oteJin on dokuz odas1 var· 
du. Fakat o otelden ziyade 
gazetecilerin hususi istihba
ratc1s1 olmak ~ suretile kese-
mi duldurmaktadar. 

iki ag1r tepu yine italyanlara §istan el~iligi, noel müna1e-
kar§1 kullanmaga ba§lamljhr. betile Habe~istan nam1na 

Süel ~evenlerin ifadesine ingiliz miJletine hitaben bir 
göre Habe§ ordusu y1lba§m· beyanname ne§retmi,tir. 
dan evvel Aksuma girmi§ Bunda deniliyo ki: 

-"Bütün dünyanm eglen-
bulunacaktar. d ce ve ne§e i~inde bulun u· 

Eritrede Hadi kaleyi alm1§ gu ~u saatte Habet milleti 
olan Habe§ kolu §imdi de makul hi~ bir sebeb olma-
italyanm sol kolu korkutul· diga halde ~arpi§mak, ölmek 
maktad1r. ve öldürmek mecburiyetinde 

Habe§lerin §imal cephe- bulunuyor. 
sindeki say1s1 :dörtyüz bine Eglencelerimiz aras1nda za· 
vard1g1 söylenmektcdir. valhlar, felgket i~inde bulu-

Evvelce Habe§ler her vak1t nanlar1 unutm1yabm. 0 za-
sag koldan hücum ederken valhlar i~in dua ediniz:. On-
bu son hücumda cepheden~ lara yard1mda bulununuz. 
..„ •••••••• „ •• „ •••• „„ •••••• „„„„ •• „„„„„„ 

- B. AVNI DOGAN'A-

CUMURiYETi 
Gönülleri yakan bir a§k yapmak .. 

Yazan: SIRRt SANLI 

Bayram ertesi "Halk1n Sesi'' 
nde ba,hyor. 
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Saldf e 2 

IKINCI K1SIM -23-

1 Musolini kimdir? 
-----,.,...---------------00 ...... --------------..-----
0nun kim oldugunu 011un 

dilinden dinleyiniz 
HaJlnn avucumun i~inde <;ünkü bir adama ruhu-

oldutunu hissettijim zaman mun kuvvetini ancak bu 
onua, kendisine, her türlü ögretir. 
1ekil verilebilen bal~1ktan Harab olmu1 bir köy evin 
ba1ka bir1ey olmad1g1n1 an- de ge~en co~ukluk hayabm 
lad1m. Bahk sürüsünlln reh- beeim fahir ve gurur duy-
beri olan ve bahklar kral1 gulanm1 tezlil etmi1ti. <;ün-
denilen mahlük mevkiinde kü yemegim ve tahsilim 
bulundugunu ögrendim. ü~üncü derecedeydi. Böyle 

Bazi münakkibler beni hayat insan1 ihtilici yapar. 
tenakuzlarla itham ediyorlar. Fakat seciye ve §Crait nefsi-
Meselä Vinston <;ur~il, Fran· mizi zapt ve kontorol albna 
sa, devasa ordusunu sulhun abr. 
zamini Ayarken beni bebek- Vatan muhabbeti bir ihti-
lerin eline tüfek vermekle rasttr, fedakirhk derecesile 
itl:lam ediyor. Evvelki sözü- öl~nlür. 
nü kabul edemem. lkincisi Milanodaki tiyatro locasm-
dogrudur. da ge~irdigim andanberi 

Likin ben maaum ~ocuk- y1ld1z1ma iman1m1 hi~bir za-
la11 ltalyan1n hayatile oyn1- man kaybetmedim. 0 zaman 
yacak yeni piyango oyunu Lütün ruhumla bareket ve 
i~in terbiya etmek ve kuv- i1 taraftar1yd1m. 
vetlendirmek iatiyorum. A~1k ve kay1ts1z konu~a-

Bugüdkü dünya batka dün- hm. Ben daima bareket ta-
yaya benzemiyor. Bunun i~in raftar1 olmu§umdur. Dc1ima 
bir~ok sebebler var. ileriye yürümeliyim. 

* • • 
Umumi hayabm1n ba1tan· 

ba§a tefahürle dolu oldugunu 
söyliyorlar. 

Olabilir. 
F akat ben tefahürü nefsin 

yBksek 1uurile tarif ederim. 
Bu ite kibir ve gururdan 

büsbütün farkbd1r. Muhte1em 
ve her1eyi f etheden hikiki 
tefahiirün tereddi eden tekli 
kibir ve nabvettir. 

Bütlln hayabmda en ziya
de ögündügilm nedir diye 
bana sorunuz. Bili tcreddüd 
fÜ cevab1 veririm: 
" Muharebedc iyi bir askcr 

olmak. „ 
[•l [•J 

Insan yükseldik~e farbna 
i~inde .' üksek bir daga ~1kan 
adam1n a§agada gördühü pa
noramadan duydugu lzevki 
duyuyor. 

~ahsi dostluklara ehem
miyet v"rmem. Dayanacak 
ve manevi ll... üzaheret ve 
rehberlik yapacak dostum 
olmad1g1 zaman daha ziyade 
kuvvet bulmu,umdur. lnsan
lan öyle öl~erim. Bir dost 
yarm dü1man olabilir. Bu 
takdirde kendisile bogu§ma
hy1m. Dostum olmad1g1 za
man ne menfaat, ne de düi
msnbk beklerim. 

( Arkas1 var ) 

Sofyada Türk l Polonya 
Casuslar1 ( ! ) Y ahudilerine 

Bulgar Mahkemesi T db • 
Bunlari ~tuhakeme e Ir 

EdiyormU-' ! Var1ova ·- Havas ajan-
"' smdan: 

Sofya - Burada ~1kan ga-
zetelerin verdikleri bir ha-
bere göre Türkiye nam ve 
hesabina casusluk yapmak 
iddiasiyle su~lu Aliettin 
Haydar ve arkada1lar1mn 
Sofya m1ntaka mahkeme-
sinde muhakemelerine de
vam edilmi1 ve son 1ahid 
dinlenmittir. Karar bugün
lerde verilmi1 olacakbr. 

Lavof üniversitesinde Ya
hudi talebe ile Leh talebe· 
nin arasmdaki münaferetin 
kabarmasma meydan ver
memek i~in Yahudilere ayr1 
bir surette ders verilmesine 
ve fenni tecrübeler yapb
nlmasma karar verilmif. Bu 
karar liberal gazeteleri tara
f1ndan protesto edilmi1tir. 

---- ........ ~--------~?EFE~iiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiio 

Öl~ü üzerine son sistem 
sthhi kar1n, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü1künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

( Haßwa Sul ) 

Sün2erciliii- 1 Kad1n 
mize ehem- 1 Ve a§k 

• t 1• § Kadmm son a§k1 ilk m1ye vere 1m 8fkl kadar derin ve s1cakbr. 
l,te bizde ihmal edilmi' § A,kta lezzet yoktur, 

bi§ i§. Süngerlerin en iyisi lezzet o a~k1 bilgi ile idare-
~izde ~1kar. Sünger s11halar1 dedir. Fakat ~ok kere a§km 
lskenderiyeden tutta Mar- bilgiyi de unutturdugu va-
maran1n cenub k1ytlarma ka- kidir. 
dar uzamr. Cumhuriyet hü- § Kad1nlar var ki a,k yü-
kiimetinin yakbg1 aratbrma„ zünden aldanm1~ ve yandm1f, 
lar neticesinde, Avrupa pi- yamlmak yüzünden de felä-
yasalarmm arad1klar1 siinger kete ugram1§ oldugu halde 
Bodrum ve Marmaris civar- o yandmak dakikalar1mn dü-
larmda buJundugu anlaf1l- ,uncesinden de lezzet ahr. 
m•fhr. Bu anla§maya göre § Kadma güzeJliginden 
haritalarda yapdmt§br. bahedince, o da o güzellik-

Sünger avc1hg1 bir san'at- ten size fedakärhk yapmag1 
ltr. Bu sanalt bizdf n evvel ister. Fakat ~ok kerre bu 
kom,ular1m1z, bilhassa Yuna- fedakärhga kuvvetli zekä 
niler ögrenmi§ ve bir iki yd mani olur. 
evveline kadar Yunan sün- § Kadmlann kalplerinin 
gercileri bizim sular1m1zda söylemediklerini gözleri ve 
aßnger h1rs1zhg1 yaparak gülümsemeleri anlabr. Zaten 
binlerce aile ge~indirmi§, kadmm kalbinin tercemant 
pek ~ok ticarethaneler ihya gözleridir. 
etmif idiler. Süngercilik pek § Kadmm en az kullan-
eski ve pek ~ok kär getiren, mak istedigi söz ya§ mese-
ve fazla miktarda ihracat lesidir. <;ünkü kadmm indin-
bir metad1r. de ya§la a§kla aläk&s1 yok-

Her §eyde oldugu gibi tur. 
cumhuriyet idaremiz sünger- § Öyle kadmlar vardtr ki 
cilikte de yeni yeni muvaf- gelecekten ziyade ge~mi§ten 
fakiyetler göstermege ba§la- korkmak lüzumunu hisseder-
m1~br. Evvelce bizim sulan- ler. 
m1zda avlanan sÜnjlerler Yu
nan ve yahud ltalyan süngeri 
diye Avrupaya sabhr, Tlirk· 
lüge aid olan bu ticaret §e· 
refi yabonctlara verilirdi. Fa
kat yeni idaremiz bunun önü
nü almak i~in, bu namh ma
hn Türk mah oldugunu bü
tün dünyaya anlatm1~ttr. 

Evvelce sünger avc1hg1 
dalga~lar yahut ~engelfer ile 
yap1brd1. Fakat §imdi bu 
usul degiimi§tir. Hükiimet 
bunun i~in de makine vas1-
talar1 tedarik etmektedir. 
<;ünkü bu yeni vas1talarm 
fazla miktarda mal ~1kard1gt 
sabit olmu1tur. Netekim bu 
yeni usulün sünger avc1lan
m1z arasmda yapdmas1 i~in 
hükumet~e büyük gayretler 
gösterilmektedir. 

Bu yardtmla bu ticaretin 
pek önemli bir yol a)acag1 
ümitleri de kuvvetlidir. 

Tiearet odalar1mn dördün
cü kongresinde bulmeselede 
müzakere edilmi{ti. Bu bapta 
önemli kararlar da verilmi§ti. 
Türk denilerinin bu degerli 
mataanm ihracat mestlesi 
hakkmda da ~ok fikirler 
kaydedilmi§ti. 

Dünyamn en iyi cinci olan 
Türk süngerleri ars1u)usal 
pazarlarda Türk incis yahud 
kupas1 likab1 altmda tamn
m1§br. Bu Jäkab sürgerleri
mizin kolay saltlmas1 i~in pro
pakandaya bile lüzum gös
termemektedir 

Denizin hakiki incisi olan 
canh süngerlerimiz ayak ile 

lsoanya 
Tereddütte 
Paris - Eko dö Pari ga

zetesinin yazdagma göre ln
gilterenin Akdeniz devletle
rine sual listesi, bu devlet
lerin umumig davamn güdül
mesi i~in ne kadar gemi, ne 
kadaf müsellih kuvvet ve 
ne kadar u~ak temin ede
ceklerine dair baz1 sualleri 
ihtiva etmektedir. 

ispanya verecegi cevab 
hakk1nda tereddüt etmekte
dir. 

Kovulan 
Casuzlar 

Adis-Ababa - Havas: Ha
runürre1id müstear adile ta
n10m1§ bir Alman gazetecisi 
ile Macar doktor Farago, st· 
n1rda1ma kovulmu1lardir. 
Bunlar gizli bir telsiz maki
nesi kurup, casuzluk etmek
te idiler. 
~~~'""""""'~ 

ezilmek veyahud sopalanmak . 
suretile tatir olunmaktad1r ki 
bunun i~in de daha otoma
tik bir ~are bulmak läz1mdir. 
Bundan mada bu mahsülla
r1m1z1 alan Avrupa tüccarlan 
bunu kendi memleketlerinde 
kimyevi bir tak1m ila~larla 
temizlediklerinden bu temiz
leme i§ini de bizim memle
ketimizde yap1lmahd1r. Ya
p1lmahd11 ki, bu temizleme 
fak1 ile süngerlerimizln k1y
meti de artm11 olur. 

26 Birinci Kinun 

Belcikanin Falz , 
---------------------00·~~~~~~~~~~-

9 36 Y 111 Neler Getirecek Ve 
Neler Gösterecek ? 

Astrolojim y1l ba~tnda Bel
~ikah dostlar1m1z semavi lev
hast nüfus noktas1ndan hey
eti camias1 itibarile pek mes
ud görülüyor. f~lerin gidi§i 
ulusal ve Bel~ikahdir. Her 
§eyden evvel, dogrudan dog
ruya Bel~ikaya aid olm1yan 
~ahsi bir dü§ünce vard1r ki, 
Bilhassa yd ba§tnda, baz1 ic
raat projelerinin bilvas1ta 
kom§ularma aykm ve zararh 
neticeler vermesi ihtimali de 
vardir. 

Bu da bilhassa y1hn ba1-
lang1cmda ve tatbikat neti
cesinde teceJJi eder. Fakat 
bu projenin tatbikinde ihti
yar edilecek müsaadekärhk 
ecnebilerle olan münasebab 
iyile§f irecektir. 

Bel~ikanm finansal k1sm1 
henaz iyi bir durumda degil
dir. Hükumet ne behasma 
olursa o)sun, para bulmaga 
mechur kalacakbr. Haris ve 
magrur davranarak bu mali
liye i~ine nihayet vermege 
~ah~acakbr. 

Ruhlarmda kurnazhk bes
liyen fefler tehlikeli olmas1 
ihtimali olan zorlüklu vak'a
lan koyuvererek endi~eden 
kurtulabilecelderdir. 

Zira ikinci derecede olan 
bu mesele Aslan burncuna 
finansal durumun ge~en se
nelere nisbetle daha kolay 
deni~tigi görülür. Ticaret ve 
san'at daha muvaffakiyetli 
tesirah haiz olacak ve ecne
biden geien stpan,Iar BaJ~i-

ka fabrikac1lar1n1 ilerilete
cektir. 

Sineble burca ü~üncü de
receye buldugu zaman siya
sal partiler arasmda göze 
~arpacak kadar öncmli bir 
ittifak göstermiyor. Buhasu• 
ki, Zuhsl ydd1z1n10 bu d re'" 
cede bulunmast her memle· 
ket hakkmda oldugu gibi 
insanlarda karars1zhklara it•" 
rettir ki, bu da memleketin 
camiasmt tehtid eder. 

Bu burcun ü~üncü ve dör· 
düncü derecelere girmesi 
ekonomik buhramn sona er
medigini bunun sebebide si
yasal durumun düzelmemesi 
ciurumun düzelmemeai oldu· „ 

gunu gösterir bütün bunla· 
nn sebebide Bel~ika ulusU" 
nun camiasmm sabah y1ldr 
ztnm Mizan burcunun teriri 
altmda buJunma~1d1r. 

Binaenaleyh dahili anlat" 
manm düzelmesinin ve inti" 
zamm ämil olan ~bu y.Jd1J 
burcudan ~1khg1 zaman bu 
birlik temin edilecek ve Bel· 
~ika ulusu ile beraber 1efide 
sevineceklerdir. 

Y 1lm sonlarmda ekonomik 
durum iyile,iyor. Para dab• 
kolay kazamhyor. Amele ir 
leri y1hn ilk aymda oldui'I 
gu gibi az degildir. 

hk ü~ ayda Merih y1ld1• 
z1zm befind derecede bu)ull" 
mas1 imir ve memurlar ara" 
smdaki dirliksizliklere it•" 
rettir. 

Bir Yahudi 
Sahtekar 
Yakaland1 

1 Cinde 

Viyana - Y ahudi muhar
rir ve gazeteci Hanri Eduar 
Jakop, annesi karda§l e 
zevcesi ile birlikte yakalan
m1§lard1r. Jakop mühim sah· 
tekirliklarda bulunmu§ ve 
§Üpheli bir~ok kambiyo mu
ameläh yapm1~br. 

Somada feci 
Dir kaza 
Soma (Özel) - Somanm 

Cuma mahallesinde eski Ka
dmlar pazar1 .denilen mevki
inde bulunan bir evin duvart 
oradan ge~mekte olan Ali 
isminde bir ~ocugun ba,ma 
y1k1lm1r, zavalh ~ocugu ag1r 
surette yaralamt§br. Yarah 
~ocuk Manisa Memleket has
tanesine kaldirdm11hr.: 

Dogan 
Muhtariyetlet 

Belgrad ( Özel) - Londr•· 
dan telefoy: (T onigko) ay•· 
leti yerli milis tarahndan if 
gal edilmittir Bu yerde mub" 
tariyetini ilin etmi,tir. 811 

gidifle büyük <;inin pep ~o~ 
muhtariyetler doguracag1 all" 
la11hyor. <;in askerile yap1ltll 
~·' p11mada iki taraftao d• 
ölenler ~oktur.I 

Mu~lada 
2.3 gündenberi yag-"' 

~ .... n1ur ,vag1var 
.J „ .J 

Mugla - Havalar 25 giiO" 
denberi ~ok yag11h gitmi1tit• 
Yagmur hi~ göz a~brma111lf

1 

tu. 40 milimitreden fasi' 
faz)a yagmur yagm11br. s~ 
müddet i~inde ancak bir i"' 
gün güne§ görünmüttür. Si' 
defa da dolu yagm11Jhr. 

Bayramda Tayyare Ve Flebit i~in lästik ~orap· 
lar, kas1k baglar1, son moda 

KÜ
1RSALAa ONTE KRJSTO 

S. D. A1er Naoolyon <levrine ai t biiyük a~k ve ihtiras ron1an1-'Tepedelcnli ~ieh1net 1\li pa~an1n haren1ifl . 
23 Odun pazar ge~en muhte;iem eglence s~hneleri, Napolyonun Vaterlo hozgunu - l\lonte Kristomm y1k1c1 kiO 

----:r:--:-~-K-an_t:-ar_c1_1a_r-:-~::-:-...:Y.:..a:_:n~n:.....::8:.:ü:.:.t::ü=n:.....:l=zm=::i:.:r_:Ha=l~k~1~b~u~B~ü~·y~ü~·k~E~se~r~i~G~o~·r~e~c~e~k~t~ir~../ 
Ahmet ve As1m büyük elbise fabrikasi EsKI elTiEt~~~~N~~::A 1s-11 

er ~e11 ~u i iden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel K11bk elbisc, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapt1r1n1z. Yerl1' mal1 b 'd J k 
dikit 1 l liradan 16 liraya kadar 11marlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 



Elha 

(HalkmS.lt 

Kar11yakada 
Kiral1k ev BU GlJN 

Halk1m~~:e:~::kM:~~:;'.ü:~:n~lm5~:·:.~::lad1g1 a 
JOAN KRA VFORD - KLARK GABLE ve >+ 

Kar§iyaka kordonunda <;ok s~rilen, kahkahalar k1rah Poorgea Miltoa'an 
benzin tulumbas1ntn kar11sm- .a son ve en -nael filmi 
da 27 nÜmarah 3 kath ev ~ gu 

kirahkbr. Elektirik, su ve PA A KRAU MILTQN 
ROBERT MONTGOMERY ~ 

Zevkine, netesine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir filmde tekrar bulu1tular >+ 
havahaz1 mevcuttur. Banyosu 
havagaz• He 1smmaktad1r. • Frans1zlar1n me~bur COMMTE OBLIGADO 
l~ini görmek ve pazarhk et- : operetinden iktibas edilen büyük ~arktlt 

Kiralik Gönül 
mek istiyenlerin kar§tsmdaki 
benzin bayii ~ay Aliye mü· „ K 0 M E D 1 
racaat etmeler1. 1-5 • . . . 1 d b k 

tr? - -:.::r--:---:~~·- ,_•,aa:;-=..w Bu f1Jm; Par1s1n me1hur moda saray ann a ve ilyil 

Fransizca sözlü büyük komedi fl A v d d• J ~ : barlarmda ~evrildiginden en son moda tuvaletler tetbir 
Ayr1ca: p t J ld • Eo son dünya • g1z a 1y e ~· • edildigi gibi Paris eglence hayatmm ve paria kibar aramun urna a. havadisleri • Ve inidenizi boznia- t• E aleminin i~ yüzü de canla bir surette gösterilmiftir 

Ve Berlin senfonik orkestras1 tarafmdan t • 1• 1 A Y R 1 C A : 

MAVI• TUNA >+ ~ dan ven1ek y1n1ek • • F 0 K S ( 0 .. h d. 1 . ) » t • „. ? J • unya ava 1s eri 
""""""""''."""""""''""""'-'." """ )t t istiyorsaniz • 1• „ M • • ( Miki ile King Kong ) 

• SEANS SAA TLARI )+ t, Hi~ tereddüd etmeden ~ 1 k 1 kar11 karfaya 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21, 15. )+ +· Kemeraltmda Barut han1 i • ) 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ : sokag1 kö~esinde : • -( SEANS SAATLARI -
Pazar: 13 te ba,lar. )t• ALAQEHIR t~ • Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Ak,amJar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vard1r. ~ ~ ~ [+J • Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE sean1lar1 

• ---- -------- )+ t, lokantasma ko,unuz ! . . [t} E Pazar 13 te iläve seanslar vard1r. .1 

Bayram geldi 
.... ~~t~•++~~~~~++•++++~~:w:~:w:~~lli '~-„..,~ ------~~--=~--!Al ~~s~~@~~~"!lmrt 

ECZACI 8A~I 

S. Ferit 
KOLONYA 

VE 

, Esanslar1 .., 
Üzerine koku yoktur. 

t 
Simdiye kadar da 
yap1lan1anu~t1r 

Bahar, Albn damfas1, 
Yasemin, Mubabbet ~i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim
lerile yapahr. 

Bcnzer isin1li taklit
lerini ahp bo~ para 
vermev1n1z. 

J 

• Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi 

· Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA TIN l\tlHVERI 

S1hhattn rnihveri ne5'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

l1te bunun i~indir ki bayahn esas1 olan s1hhata ehemmi
)et verenler ne1elenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1y( kullanirlar. 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü,terilerimizin Kars süt)erine gösterdikleri 

ragbet ilzerine bu defa Kars Silt fabrika1101n filitreden 
ge~mit halis ve gay:!t nefis tereyaglar1 getirilmi,tir. 

Muhterem mil1terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacakJart §Üphesizdir. 

'f ootan ve oerakende satJ~ yerleri hükumet 
kar~1s1nda 

• • sevim pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. larda 
~kerci ALi GALIP müesseseleridir 

.... „ ............. _~~~~~:ü:~~" A-r~A t( 

DOKTOR : 
A. Kemal Tonay )t Hayabn manas1n1 anlam11 ince dütünceli kibar bir bayu „ tecrübesine istinaden diyor ki: 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n lt Ne~~enizi, hayahn1z1n zevkini. s1hhatin1z1n 
hastahklar mütehass1~1 dain1i surette korunmas1n1 temin edecek ancak 

Basmahane istasyonu kar§ISmdaki Dibek sokak ba11n- Yüksel, KabadaV1 ve Billur 
~~~~ ~i~~~ da 30 sayah ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J • 

[•l akpm saat 6:ya kadar hastalann1 kabul eder. rak1lar1d1r ~ 
ASRi SiNEMANIN i

„ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 liz1mgelen sair 

Jara yapdmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- yaln1z hu räkdan kullan1n1z. Beni ~ükranla 
1j sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 hatirlafsiniz.I 

Heyecan ve ~ en, 

tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta-1 Ba yra1nda, ba yram ertesi ve her zaman 

nefe sa~an 1 ~"~-..~~:t: ---------------
.., Bugün büyük bayram prograc•· 1 

1-KAHRAMAN sOv ARI izmirde ilk def a büyük 
10 k111m BUK CONES 

2-ROMA f;ILKINLIKI.ARI 
EDI KANTER 10 k1S1m 1 

3-Dünya haberleri 1 
Ve Miki 1 

4·Vah1ileri hücumu 1 
FRAGMAN ~ 

Komik, jurnal ve saire„. Bunlann hepsi bugün 

LALE SiNEMASINDA 

Arap muharebesi 

~öl sava1lari 
A YRICA: Türk~e Sözlü biiyük Türk filmimiz 

Aysel 

iki~e1melik 
Caddesinde 

CAN 
KÜTÜPHANESiNDE 1 

En son moclel elektrik cep 
lamba ve pilleri ve kartasiye-
ye aid zengin ~e,idler, tu· 
hafiye e1yalar1, her nevi ve 
eo taz;, ~ikulata, teker ve 
fekerlemeler bulunur. 

Guete mecua ve ayni za
manda kiloluk kigd dahi 
bulunur: 

Bayrm i~in son model teb-
rik kartlanmizlgeldi. 3 kuru1 . 
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Kemeralb 
Hlk6aet 

ICaqlmaM 



Sülle 4 

iki llbay 
Gezdiler 
Sehrimizde bulunan Istan

bul ilbay1 bay Muhiddin ilba-
yim1z Fazb Güle~ taraf1ndan 
ögle yemegine davet edilmi§, 
yemekten sonra biraz tehir
de dola§mI§lar ve bilhassa 
Kültürparkm yerini görmÜ§· 
lerdir. Bay Muhiddin bu 
park ile fazla aläkadar ol
mu1tur. Bu gezmede parti 
§efi ve Y ozgad saylav1 bay 
Avni Dogan iJe §arbay1m1z 
doktor Beh~et Uz ve doktor 
bay Kämuran beraber bulun
mutlardard1r . .$arbay1m1z Kül
türvark hakkmda bay Mu
hiddine izahat vermi§tir. 

Bir otomobil 
kazas1 

Evvelki gün Sel~uk ile 
Ku§adas1 yolunda bir oto
mobil kazas1 olmu§tur. Ya-

rahlarm ikisi ag1rd1r. Oto
mobili idare eden A yd1nh 
.$ekib, kamyonu idare eden 
toför Ali idi. 

Gümrükyeni 
Bai direktörü 
Geldi 
lzmir gümrük ba§ diretör

lüjiine atanmit olan Istanbul 
gümrükleri bat direktörü bay 
Seyfi lzmir vapururile §ehri
mize gelmittir. Bu degerJi 
rektöre sefa geldin deriz. 

Fakir ~ocuk
lara elbise 

<;ocuk esirgeme kurumu 
tarafmdan bugün saat 10,30 
ds Salebcioglu cemii alhnda 
ki kötede fakir ve yoksul 
~ocuklara elbise dagibla-
cakbr. 

Yaban 
Domuzu 
Mücadelesi 

. Birinci känun ay1 i~inde 
lzmir viläyeti dahilinde 116 
yaban domuzu imba edildigi 
aläkadar dairelerce tesbit 
edilmi§tir. 

Saglam 
Bünveli 
Göre~viler Sec;iJecek 

Türkiye güre§ ulusal ekibi 
kaptam GaJatasarayb bay 
Nuri §ehrimize gelmi~tir. 

Bay Nuri ,eh• imizde bir 
müddet kaJarak güre§e mü-
sait sporcularJa temas ede
cek, bu arada Ödemite gi
derek güre§ istekJisi gen~
ler1 se~ecektir. 

ll'mm „z+::ir~ml!Q 

1 Bayram1n1z D 
1 Kutlu olsun J 1 Bayram münasebetile J 
! ga~etemiz yarm ~1km1ya-
i1 cagmdan, Türk ve müslü„ ~ 
PI man okurlar1m1z10 bayra- ! 1 

i mm1 bu ünden kutlular1z. i 
~„ ........... 

( Halkm Seal J 

T avvare f ilomuzl Bin h_e,y~z 
'J J Bahr1yel1 

-----------------0000-----------------K u vv etl endiri Im ek ve art1r1l- Grev yapt1 
k • • t h • Belgrad - Tokyodan tel-ma l~ID 8 SISa grafla bildiriliyor: 

Ankara 25 (A.A) - Ka: : tisas k1sm1, t~keüd. ves~ir Osakte 1500 bahriyeli 
mutay bugün Refet Hayah zat maa§lar1, 1kram1ye, 1h- grev ilän etmi,tir. Bu yüz-
Tez'in La§kanhgmda :yapbg1 bariye, tazminat inamile ve den gemilere yalmz harb 
toplantada kabul olunan muh diger her hangi bir nam ile mühimmab ile orduya aid 
telif kanunlar sirasmda Yu- olursa olsun yapilm1~ ve ya- hayvanat yükletilmektedir. 
goslavya ile adli, medeni pilacak bir hizmet muhabi- L d d 

lindeki tediyeleri hakiki ve on ra an hususlarda kar§ihkh müna-
sebetlere ve iadeni mücrimi- hükmü hah1s1arm nezdinde Moskovaya 
ne aid mukavelelerin ikinci veya onlara merbu olarak 
müzakereleri yap1larak tas- ~ah§anlara yevmiye sure· Hava yolu 

tilede olsun verilecek bilu-
dik (edilmi§tir. B J d L d d l - mum ücret bedel veya e gra on ra an te e-

Bundan sonra hava kuv- f 
vetlerinin artmlmas1 i~in sa- ayinler mesbuk veya mah- o~ : 

rum kalm1yacak olan bir hiz- lngiltetenin lskandinavya 
hn ahnacak veya yapilacak met mukabili verilece-' me- hava §irketi Londra - Kpen-
tayyare, motör, yedek mal- balig dahil, 'irket ve mües- hag aras1nda muntazam tay-
zemes1 ve diger tesisat lve seselerin esas mukaveleleri yare postas1 i~lemege ba~la-
techizat i~in y1lhk tediye h 
miktan yedi milyon 200 bin 

veya nizamnameleri veya e- mI§hr. ~übat aymda bu pos-
yeti umumiye kararlan mu- ta Moskovaya da gidecektir. 

liray1 ge~memek üzere yirmi cibince meclisi idarelerinde ....._. ·~ 
milyon ve in§aat i~in de bir bulunanlara hisse senedi 
milyon be~ yüz bin lirahk veya tahvilit mukabili ol-
teahhüde giri§ilmesi hususun- maksizm verilen temettü ve 
da sü bakanhgma ve her ikramiyelerle ayni mahiyet-
sene i~in tayin olunan tediye teki istihkaklar1n tediye asd-
hatdi i~in de bono ~1karmak llan üzerinde.n hava kuvvet-
hususunda finans bakanhgma Jerine yard1m vergisi namile 
mezuniyet veren kanun müs- yüzde iki vergi ahnmasa 
tace1iyet kararile kabul edil- hakkmdaki kanun da kabul 
mittir. edilmittir. 

HA VA KUVVETLERi ikinci genel enspektörlük 
VERGiSi KiMLERDEN emrinde bulunacak mütavir-

ALINACAK likler kadrolarile lzmir ilbay 
Kamutay gene müstaceli- hgmda köy bürolar1 te§kil 

yet kararile müzakere ettigi ed1ldigi gibi Trakyada da 
diger bir kanun ile de umu- tetkil edilmek üzere bu if-
mi mülbak hususi büt~elerle lerle ugra1acak yeni bir te§-
ve Bclediye büt~elerile idare kiläta lüzum görülmü§tür. 
edilen daire müesseselerin Bundan sonra dokvz kaza 
maa§, tahkikat, ücret, yev- ve bet viläyet te§kiline aid 
miye, hakk1 huzur, aidat, ih- kannun kabul edilmittir. 
Em2mEEES~ 

Uluslar sosyetesi 
-----------------------E5!1 --~-------------~~-
Emrin e iasker verilmesi Lortlar 

kamaras1nda kabul edildi 
Londra - Royterden: Dün Lortlar kamarasmda cereyan 

eden müzakerede uluslar sosyetesine askerle yard1m etmek 
hususundaki teklif kabul edildiginden bahseden Taymis 
gazetesi zaten bundan ba1ka yap1lacak bir ~are yoktur 
diyor. 

T. R. Aras-Laval 
__ „„ 

Mülakat1nda uluslar sosyete
sinin ~on durumu görÜ§Üldü 

Belgrad - Paristen telefon: Evvelki gün l ürkiye d11ba
kam Bay Laval ile yaphg1 uzun müläkatta barit projesiuin 
düfmesi hasebile uluslar sosyetesinin otoritesi yükseldigi 
kakkmda kanaat has1l oldugu sözü de ge~mi~tir. 

Afrika harbine 
---------0000 - 9 

Sarfedilmek üzere italyan par-
lamentosu 70 milyon lira ay1rd1 

Belgrad - Royterden: ltalyan parlamentosu Eevkaläde 
büt~ede Afrika harbine sarfedilmek 1artile daha 70 milyon 
lngiliz liras1 sarfma karar vermi§tir. 

Milli emlak idaresi bor~lar1 
yirmi senede ödenecektir 

istanbul (Özel) - Milli emläk bor~larmm ödenmesinin 
daha kolay esaslara baglanmas1 i~in bir rapor haz1rlanala
rak parti kamutay grubuna verilmistir. Rapora göre on iki 
taksitle ödenmesi icabcden bor~lar yirmi ydda ödenecektir. 

Karantina 
Ocag1ndaki 
Canh Faaliyctler .. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Karantina ocag1, idare hey
etine se~digi arkada1lar1n1n 
bir iki haftahk ~ah1malar1n
dan Karantina diger ocak
lardan daha üstün olmas1 
i~in büyük bir faaliyetle ~a
htbklar1 görülmektedir. 

idare heyetin Faik · Onu· 
ral, Selähiddin Berksoy ve 
muzik tak1m1 arkada§lar1 · 
Kemal Önel~in, Nahid Me
nek1e1 Osman Dürüst, Nef'i 
Puyan, Hüsnü Y atar, F az1l 
Sakamn i~tirakile bir hafta 
evvel verdikleri ikinci kon
serlerinde muvaffakiyetle ~al
d1klari ~ok yüksek par~alar)a 
davetlilerin candan takdirle
rini kazanm1~lard1r. Üye ar
kadatlarmm gösterdikleri 
ragbeti gören idare heyeti 
aras1ra verecekleri konser
lerden ba§ka halk1 memnun 
edecek daha baz1 ~eyler 
ilive etmek ve zengin bir 
kütüphane meydana getire
rek istifadeli konferanslar da 
vermegi programlarma iläve 
etmi1lerdir. idare heyetinin 
bu günün ~ok güzel bir ka
ranm haber ahyoruz. Bu y1I 
batmda aza arkada~larrna 
~ok zevkli bir gece ge~ir
mek üzere Faik Onural'm 
idare ettigi muzik tak1mile 
bir süvare tertib edilecektir. 

Hazirlanan gü2 el bir böfe 
ile, eglenceli piyangolar ve 
danslarla cidden güzel bir 
yildönümü gecesi yapilaca
gma biz de §Üphe etmiyoruz. 

Her yapacag1 i~lerde mu
vaffakyet dilerken sözünde 
sebatkär, i§lerinde azimkär 
olan idare heyetini ~ah§kan 
ve sevi cnli reislar1 Mimar 
bay Necmiddini muhitleri 
i~in gösterdiklcri bu himmet 
ve gayrtlerioden dolay1 kut
lulamag1 bir bor~ sanmm. 

N ... 

Eczac1 ßa§I 
Siilcyrnan Ferid 

Sifa Eczancsi 
Sayg1b vatanda§larm bay

ramm1 sayg1 ile kutlular. 

Mühim Radyo ve Telgraflar 
Habe§ lmparatoru bir iogiliz aytarma 1unlan söylemi1~ir: 
- Süel durumdan memnunum. Habet silähmm zafer1n-

dende eminim. 
§ italyan u~aklar1 cephe arkasmdaki Habe§ köy ve ka· 

sabalar101 yakmakta devam ediyo lar. 
§ Habe~ lmparatoru durmayor. Her zaman cepheyi kont· 

rol altmda bulunduruyor. 
§ 01§ baka01m1z Tevfik RüftÜ Aras'm fngiliz d11 bakan· 

hgma ge~en Bay Edene ~ektigi kutlulama telgraf1na pek 
samimi bir cevab alm•§br. 

§ Bugün Frans1z Parlamentosu bay Lavah gene surguya 
~ekmi§tir. Bar•§ projesinin hesabm1 anyor. . .. 

§ Hartumdan Adis-Ababaya gelmekte olan b11 lng1hz 
k1z1l ba~ tayyaresi Adis-Abahadan 80 kilometre mesafede 
dü§mü, ve pilot hafif olarak yaralanm1§br. . 

§ Akdeniz devletlerini 532 harb gemisi ve 9559 tayyare11 
va;d1r. ltalyamn ise 177 harb gemisi ve 1507. tayyaresi _ ol· 
duguna göre Akdenizde bir deniz muharebes1 olm1yacag1n• 
Cumuriyet gazetesi yaz1~~r. . „ „ „ 

§ <;in d1§ bakan vek1h tabanca kur§unu 1le olduruldO. 
Bu adam Japonya ile anlafmak taraftar1 idi. . . .. 

§ Almanyada feci bir tren kazas1 olmu§ otuz k1§1 olmlit 
ve ellide yarah vard1r. 

~q ~ p~ 
b .... d ~ ~ 

Hapishaneye 
Girmek 
Rekoru 

Madam Barger hapishaneye 
girmek rokorunu ktrm11hr. 
Fakat bu rekoru mücrim s1-
fatile degil haJ>ishane gönül
lüsü s1fatile yapm1~br. Bu 
kadm ömründe 18537 gere 
hapse girmi§tir. <;ok kere bu 
kadm polis idaresine gelir 
ve polis kanununa ayk1r1 ola
rak §Unu yahud bunu yaphm 
beni hapsediniz diye yalva
r1rm1§. Doktorlar bu kadmm 
dimagi hastahg1 oldugunu 
ve bu hastahgm icaba olarak 
bafkasmm yapbg1 cürümleri 
de kendi üstüne alarak hap
se dütmek suretile ya§ad1· 
gm1 söylemi§lerdir. Kadmm 
ger~e dimagi bir hastahg1 
vard1 fakat tehlikelt bir deli 
degildir. 

Her zaman bu kadm po
lis idaresine gelir de bir cü
rümden bahsederse hemen 
hapsedilmesi ve on dakika 
sonra salmmas1 doktorlarm 
tavsiyesi icabmdan idi. Nete
kim öyle de olurdu. 

Madam Barger ge~enlerde 
onbe§ dakikahk son muh
poslugunu yaphktan sonra 
~1km1~ ve evine giderken 
yolda ani olarak ölmü§tür. 

Kadm 85 ya~1nda idi. Öl
mesinin sebebi kalbin dur
mas1d1r. 

izmir 1kinci hukuk mahke
sinden: 

izmirde oturan artisr Se
niha Bedialtarefindan kocas1 
Eski mahkeme önünde Gizli 
sokakda ~O say1h evde otu
ran Mümtez Ene.t aleybine 
a~1lan botanma davas1 hak
kmdaki tebligabn ikametgä
h1 me~hul olmas1 hasebile 
ilänen icra edildegi halde 
muayyen tahkikat gününde 
gelmedigi ve cevap gönder
medigi cihetle davaemm 
istegila aleyhine g1yap karar1 
ittihaz ve karar sureti mah· 
keme divanhanesine asdarak 
tahkikah 24-1-36 Cuma gü
nüoe b1rak1lm1~ oldugundan 
müddeaaleyh Mumtaz Enerin 
meskür günde saat 10 sira
larmda asaleten va vekäle
ten tahkikat hakimi nezdin" 
de hazu bulunmas1 aksi hal
de bu husustan dolay1 tah
kikat ve muhakeme celsele
tine kabul edilmiyecegi 
H. U. M. K. nun tebligat 
fasbna tevfikan teblig maka
mma kaim olmak üzere key-
fiyet ilin elunur. 4071 

[•] 

Bi~ag1n1 
~ekmi§ 
Kans1n1 da kavna-„ 

nas1n1 da öldürmb~ 
Belgrad (Özel) - Rn• 

muhacirlerinden K6rgi dört 
senedenberi ya§ad1g1 kans1· 
m k1skand1gmdan han~eri 
~ekmi~ kany1 öldürmü1, k1· 
zm1 kurtarmaga ko1an kay
nanas101 ayni bi~akla yere 
sermi1tir. ----oo---

Ehramlar 
M1smn büyük ehramlann· 

da Keops, Kefren, Mikeri· 
nosun mumyalar1 vard1r. Val· 
n1z bu ehramlar, 11rf Fira· 
vunlara türbe olsun diye 111i 
yap1lm11tir? 

1855 te ehramlar1n, tapD 
Nil sular1nda dolapn kay1k· 
lara f ener vazifesi gördük· 
leri iddia edilmitti. Keop• 
ehramm1n tepesinde yakda· 
cak bir ate§ ~ok uzaklardan 
görülebilir. Esasen ehramla· 
rm tepelerine konnlan par" 
lak mermer, güne1te ve •1 
I§•gmda 111ldamaktad1r. "Eb
ram„ sözünün etimolojisi de 
"ate§ badem„ olduguna g6'" 
re bu iddian1n pek yanht 
olmad1g1 anla§1hyor. 

----oo---
Amerikan 
K1z Kolleji 
'Talebelerinin Sefkatl 

Göztepe Amerikan 1'•' 
kolleji dördüncü s1mf tale'" 
besi Belediye <;ocuk Yuva•• 
yavrular101 sevindirmek üze~e 
Onfara 18 kat i~ ve d1f 
elbisesi göndermek sureti~• 
büyük bir tefkat ve insalll" 
yet eseri göstermitlerdir. 

Takdir ederiz. 

~ocuk 
Hikayeleri 

Y eni Adam taraf1ndan ~II" 
cuk hikäyelerin 19 ve 20 pf' 
maralan da ~1km1tbr. Bu d~ 
gerli eserler üzerinde ~oc~ 

·1~ babalarmm ve bilhassa 1 

okul ögretmenlerinin naz~ 
dikkatini celbederiz. Her bi 
rinin fiati 5 kuru~tur. 

LALE 
sinemasmda on seneden beri 
böyle film görülmedi. 

ER MEYDANI 
VE 

KALIFORNIYA muharebel 
var ko1unuz. 


