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Hataya gire ken 80 :A.skerimizi ' • /kışladı , Şl 

Ordu Hatayda •• 
Gözlerinde 11 ileri J " emri sevinç bürüdü 
Ordu lskenderuna doğru aktı, yürüdü. 
Kahramanlar bir oktu, arzulart gerilen yay, 
Yaydan ok boıanınca göründü birden Hatay 1 
Ne bir kılınç uzandı, ne akb bir damla kan, 
Mazisi şanlı Türkler oldu Hataya bakan ... 
Bütün sancak ayakta gelmişti istikbale 

G nç kızlarımız ordu 2eçerken mat m ve siy h elbiselerinden 
sıyrılarak beyaz ve kırmızı renklere bürünüp orduyu selamladı 

Bu canlı tablo göz yaşları arasında çok alkışlandı 00 ...... 00~~------~--~--~------~~--
Or z inzibatv asayişi ele aldı 

Zira kavuşmuşlardı onlar da istiklale. 
"Mehmed" in demet demet çıçek doldu kucağı 
Kurtarıcı elleri tutuyordu sancağı. 
O ne kalabalıkh, o ne mabşerdi yarap! 
Sevince gark olmuştu gönüllerdeki azap .. 
Gözlert uzun hasretin aşkile ağlıyordu 
Hatay ulu Öndere emeller bağlıyordu. 
Bu büyük heyecanların bu sevinç fırtınası 
Karş111nda ağladı yurdun aziz anası, 

"Mehmed,, i kucaklıyort öpüyordü kardeşi 
Öptükçe serinliyor, sönüyordu ateşi . 
Kahramanlar Hataya hürriyet zevki verdi 
Hasret çeken gönüller o rda murada erdi 
Mazi kapanan yarat yasla anılsa da dün 
Unudulmağa mahkum, milli bayramdı bugün ... 

. * • • 
Ey büyük kurtarıcıt gene zafer yarattın 
Zülmetin perdesini bir sözle yarthn, attın. 
Ömrün daima bahar, daima mutlu olsun. 
Milletime ve sana bu bayram kutlu olsun. 

* •• 
Beı Temmuz bin dokuzyüz otuz sekiz ıenesi 
Silindi öz vatanın o elemli sahnesi. 
Ey Hataylı kardışım, bu gündür kurtuluşun 
Bağrımı kanatırdı senin masum duruşunt 
Yirmi yıl "Kurtar!" diye ağlardı gamlı yollar 
Bugiin sancağı tutan o kurtarıcı kollar 
Ankaradan yükselen ilhamların hızıdır 
Ebediyen ıiliodiği kalbindeki ıız dır .. 
Beyaz olunca yıldız göke yü1ueldi hilal J 
Ey Hataylı, hakkındı senin istiklal ... 

Ne bir kılınt uıandıt ne akh bir damla kan 
Mazisi ıanh Türkler bügun Hataya Hakan ... 

ISMAIL ÖZLER 

Beylant 7 (A.A) - Ana : 
dolu Ajansının hususi m'" ba · 
biri bildiriyor : 

Türk kıtaatı dün akşam 
buraya gelmiş ve içtea ge· 
len yüks t!k bir teuhürle kar· 
şılanmıştır. Bu m uıı sebetle 
şe bidlt:r abidesine merasimle 
büyük bir çelenk konmuş ve 
nbide öniinde kurbanlar ke
silmiştir. 

Acıtakya, 7 (A.A) - Bü· 
tün Aotakya sevinçten ge· 
ceyi yakta geçirdi. Dün 
köylerden yüzlerce kafi'en 
halindo milli kıyafetlerle 
Antakyaya ge'en halk şeh-
rin esasen kalabalık olan 
nüfusuna bir kat daha katıl· 
mışt zengin tenvirat altında 

pırıl pırıl yanan soka" lar 
iğne atılsa atılsa yere düş· 
miyecek hale gelmişti. Bu 
memul barici kalabnlık iaşe 
işini ve gerek santral ve 
gerek şebeke tesisatı b2saba 
katılmamış olao bu kesif ten· 
viratta elektirik idaresini 
imkansızlık içine sokmuştur. 
Davul zurnalar abaha kadar 
çalınmış, milli oyunlar oynan· 
mış, ve fasılasız bava fişek
leri atılmıştır. 

Zaferi ve Yunanı lar 

" 
\tiııa (Hu;usi) - Burada ve Selinikte çıkan bütün Yunan gazeteleri Hatay muvaifaki-
llİ en parlak ve şairane makalelerle [bir zafer ve şan destanı gibi terennüm etmekte-

ll güzel yazılarla Atatürkün askert ve ıiyast dehasına ve onun çizdiği yoldan giden ve 
'' ziyareti münasebeti ile unutulmaz hatıralar yaratan Celal Bayar bu gözleri kamaş· 
' "'uvaffakiyet ve zaferine hayranlıklarını tasvir etmektedirler. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~TER GUL iSTER AGLA 
Erkekler Kadınlaşınca ••• 

Qlerikada açılan yeni bir kollej yalnız baba olacak gençleri kabul etmekte imiş .. bu 
ajde çocuğa nasıl banyo yaptırılır ve nasıl büyütülür, emzikle nasıl süt verilir bahisleri 
1tilo:ıekte imiş ! Okulu ziyaret eden bir gazeteciye direktör şu cevabı vermiş : 
• Erkek talebe bu dersleri kadınlardan daha iyi kavrıyor ve muvaffak oluyor. 
ıı de ey okuyucum, dünyanın tersine döndüğünü inanmamazlık etme. Bundan sonra 
Qfarın işlerini erkekler görecekler diye ortaya atılan sözleri pek de yabana atmağa 
aiyecektir. Bu sözlere, bu hallere bak ve sonr~da : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Asi nehri kenarlarında ve 
hükümet cadde~ile bütün 
çarş ıda beyrak ve ampulden 
gök yüzü görülmez hale gel· 
miştir. 

Resmi geçit cidden muh · 
teşcm oldu. Sabayleyin er· 
ken siyahlara bürünmilş ola· 
rap ordvyu istikbale gelen 
genç kızların orduya kavuş
tuktaa sonra matemlerindeo 
sıyrılarak al ve beyaz tlbi
seler içinde kıtaat. takib e
dişleri herkeıi çok mütchas· 
sis etti. Ve bir çoklarını 
ağlattı. 

Bu kafile dakikalarca şid· 
detle alkışlandı. Geçen halk 
arasında Halebden gelen 250 
kişilik · bir kafiJe bilhassa 
dikkatı celbetti. Geçit res· 
mi lstildil ve Marseyyes 
marşl rı lie nihayet balpu. 

Asker hükumet caddeıin
de ve çarşı içinde bir gös· 
teriş geçidi yaptıktan sonra 
istirahat içio yerine çekildi. 

Şımdi bu satırlar yazılır· 

ken bütün Antakya 19 yıllık 
hasretinıe kavuşmuşt büyük 
bayra nını yapmaktat her ta· 
rafta sevinç ve yaşa sesleri 
afakı tutmaktadır. 

Köylerden gelenleı ı~ bir 

---.ıt.11----

Le on Blum 
Çcn1bc. layn~ Hücüm 

Ediyor · 

Paris, 7 (Radyo) - Sabık 
Başvekillerden Leon Blum, 
kendi gazetesi olan Popoler
de yazmakta devam ettiği 
makalelerle logiltere Başve· 
kili Çemberlaynın siyasetine 
hücüm ediyor. 

Leon Blumt lngiliz planile 
Cumhuriyetçi ispanyanın im· 
hasına doğru gidildiğini iddia 
etmektedir. 

likte askeri istikbal için 
meydan ve altı kilometre
lik yol üzerine biriken hal· 

Karol Londra
ya. )Gi iyor 

kın altmış bin kişi olarak 
tahminine her k s .müttefik· 
tir. Bu mikta rı sen bin kişi 
olarak tahm n edenler de 
az de ğildir. 

lskendeı uo, 6 (A.A) -
Anadolu Aj Obtnın hususi 
ruubabiri Lildıriyo : 

Gece burada muazzam 
bir fener: al a yı : teltip edil· 
n i~ t i . Bundan başka liman
di m -vuru;--;;- k.t y.klarla 
deniz alayı yapılmış ve geç 
vakıtlara kadar hava fişenk· 
Jeri atılmıştı r. 

Bir Frannz sentgal tabu· 
ru da Antakya yakınındaki 
Harbiyeye gelmiştir. Bir faı
h müfrezesinin bugün Rey• 
baniyeye geleceği ayrıca 

bildirilı.nektedir. 

Antakya, 7 (A.A) - A· 
nadolu Ajan ının hususi mu· 
babiri bildıriyor : 

Zeki Arzusi dün tahliye 
edilmiştir. 
_ Ant kyaHHususi) -Kuv· 

7etlerimiz"n son nc:ferleri de 
Hataya girdit Fransız ku-

"'mandanı Ko1uoel Kole Fasla 
~asker Jerle birlikte parlak 

merasim:istikbaliyede dulun· 
dular.,. Karayılan köylüleri 
kurbanlar kestiler. Fesatçı· 

lar çil yavrusu "gibi · dağılı· 
•yorlart sokulacak ııçan de· 
J!_ği_ arıyorlar. Vali Abdür· 

#• rahman Melek, halk partisi 
b . ba şkanı Abdillgani.Türkmen, 
_ ___ lskenderun konıoiosumuz bay 

lstanbul 7 - Romanya Fethi Benli ve .. daha birçok 
' kr:ıtlı Karolt Ağuatosda · Lon· zevat istikbal töreninde hazır 
dreya gidecektir. r bulunmuşlardır. lskenderun 

"T Kralın bu seyahatinde halkewi başkanı bay Hamdi· 
,..kendisine eski f R&1men baş· ı nin riyasetinde Rum, Erme· 
-;dtiti Tatarerko da refakat f;ni, Alevi ve diğer milletler· 
edecektir. - Sonu 4rincllde -

:::::! 

uar hakkında radyolarla 
propa2anda yapacaklar 

.... - .. 
" 

dir. Sofya, Belegrad, devlet 
radyolarının paruız olarak 
fuarımız hakkında propağan
da yapacakları memnuniyet-

- Arkası 4 üncüde -

Belediye Reisi bay Behçet 
Uz'un Kültürparktan çaktığı 
yoktur. Bütün kuvvetile ça· 
lışmakta ve yapılmakta olan 
inşaata gözden geçirmekte· 1 

~::a::J~::Z!Z::lı!lr3:i:9m ..... lma ..... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------.... ------------~--

Kahrama lar ve Sinekli çay-
ları hakkında şikayet çoğaldı 

Geçenlerde bu ıütünlarda bir vatandaşın mektubunu ay· 
nen neşre~miştik. Aldığımız birkaç imzalı baıka bir mek· 
tupla da: 

-- Soau 4 üııcndı --
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;ii~:E;;m;~~AL Tı"ı 
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E~l~oktorun Haslhatierı DUNY~~tırn 
Türk l)ilnvasının En Yüce Hakanı ~ "l . . h lJ . QL.uUYQR ? 
-------------------- .& r, evsım ıs a erı 

l?/~tt-,.I~r1111111111~1~jllf'ırwı i;qw~ll~ Sıcakların birdenbire gel. 
_ __ı....ı.:n.:U•Ul.M..Lı:J.LIUwU L:ıdlllı:..dl..Ull mesi dolayısiyle her zaman 

H A Y A T V E K A H R l M A N L 1 K L A R 1 m görülmesi mütad olan bar· 
---~------------------~ sak nezleleri bugünlerde ge· 

Ya.zan: H. Türkekul.:! ne başlamışlar. Karın ağrısı, 
-- - 67 amaa günde bir kaç defa iahal 

dasının içinde dola~ıyor ken- şeklinde def'i tabii, bulantı, 
'S' kay, baş ağrısı ve baş dön· 

LI di kendine mırıldanıyordu mesi gibi araz ile başlar. 
r Böyle vak'alarda abdesti ve 
1...1 lltediğim dakika geldi, ge· "Bu sultanın yer yüzünde 
u ishali kesmek için asla af-
L •• o aaray kadını vasıtasile belki eşine rastlanmıyc cak • yon ruhu ve ona müma!il 

ıultanın iç bahçesinde bulu· kadar melahat vechiyeye 
,• aaa göllerin temizlenmesine malik olduğunu gördüm.,, ilaçlar kullanalmamJlıdır. 
u Tedavi sıkı ve kat'i bir 
,I memur edildim. Demek bu kadar güzeldi. perhizdir, Çay, ılhamur, pi· 
• Sultan bililtizam bu kadın Böyle müstesna bir parçanın rinç suyu, birazda nişasta 

tarafından bahçeye gezmeğe eşi yokmuş. peltesi. Barsaklarda ferman· 
ı J ~ıkaralmııtı. Odasının içinde dolaşıyor, tasyon yapabiıeceği için ge· 
• Ben' b 1 d v t 1 kendi kendine mırıldanı· • ım u un ugum par e • rek büyüklerin ve gerekse 
f lerin yanına geldi, zaten ön· yordu: küçük çocukların ishallerinde 

ceden hazırladığım gayet - Demem bu sultan çok asla süt, yoğurt, sütlü mu· 
itina ile ıeçilmiı güllerden güzelmiş.. :hallebi vermemelidir. Bazan 
laazarladığım büketi kendisi· Artık ga:ıneli Mahmudun hafif müshiller kullanılır. Pa· 
•• taktim ettim ve yakından dımağında bu uyğur sultanı patya ile lavman dahi çok 
ylztlnü görmeğe muvaffak bir burgu olmuştu, ona ku· iyi gelir. ishal ve sancı geç· 
oldum. laktan aıık olan hakana ge· tikten sonra piainç libası ile 

Bu ıultanın yer yüzünde ce, güDdüı düşünceye dal- çorbalar ile perhizi açmalı 
belki etine raatlanmıyacnk mışh. Halindeki değişiklik ve ertesi gün perhiz kaldı· 
kadar melahat vecbiyeye haremde de hiuolunmuş ve rılmalıd1r. Barsakları bozul· 
malik olduğunu gördüm. Ay· 1 ürk in hatun çok defa ken· mağa müteyamil olanların 
al zamanda da pek müteva· disine: bu mevsimde çok soğuk ıu 
ai Ye pek kibardır. Büketi - Niçin bu kadar dalgın· içmemesi. çok doı.durma, 
topraklı ellerimden alınca sın arslanım? çiy meyveler yememesi la· 

ı flldll, baııaı eğerek çok Demiş ve Mahmut gaz· zımdır. 
ı mabzuz olduğunu ıöyledi ve nevi de: 

yanındaki bıt cariyesine emir - Devlet ve millet kay-
edcrek: gısı. 

- Bu bahçevan ağaya yüz Cevabını vermişti. 
dirhem ıiimüı veralmeaini Aradan onbeş gün kadar 
babamın hazinedanna ıöy- bir zaman geçmiıti, binbaşı 
Je.t' Dedi. doğana bilvaııta şu emri 

Tabii bu ıümüıtı beoi hi· gönderdi: 
maye eden aaray kadınına "Ödevin ıona ermiştir, all· 
armatan ettim. kanı keı tez paytahta dön, 

Şevket ve kudretiniz sa· hizmetinden memnunum, sa· 
J•ıinde hiç bir ıeye ihtiya· ray kadınına hesabıma ola· 

• cım olmadıj'ı ıüphesiıdir .. " rak beşyüz altın ver, ileride 
~ Salıan Mahmut mektubu kendisini daha fazla mem· 

bitirince d6tünceye daldı, nun birakacağımı söyle, yar· 
onan kafaıında ıu cümle yer damını esirgemesin.,, 
etmiıti: ( Arkası var) 

[)ün vanın en kısa 
"' 

boylu adamı 80 
yaşında öldü 

Dünyanın en küçük ada· 
mı olan Asım ismindeki Yu· 
goslavyalı cüce Kalk köyün· 
de ölmüştür. Bu cüeenin bo· 
yu 99 santimdir, fakat buna 
mukabil yaşı 80 i bulmuştur. 
Daha evvel kendisinden iki 
santim yüksek olan kardeşi 
60 yaşında olarak ölmüştü. 
ikisinin de abla sı, fakat da· 
ha kısası olan kadın da 81 
yaşında bayata gözlerin~ ka· 
pamıştır. 

*** 
Yeni bir ceşid sigara 

kağıdı 

, 
1 
1 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

B İSİKLET ve 
rakılarını tercih ediyor. Çünkü yapılışında usta, ve tecrübeli 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti· 
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı· 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 
vermektedir. 

• • 

MOTOSİKLE 
Şenocak ticarethanesinde ntılmaktadır. Reklama kapılmadan 
Tornalu motosikletlerini vem ğazamızda mevcud her marka 
hiıikletleri görmeden ve fiat öğrenmed n kat'iyen b şka 
erden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Baıdurak Kemer~ltı Cd. Emirler ç rşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

&BmaEasaaaamgaa~m~~am~s 
Çocuk Babalarına 

l\füjde 

Rekabet 
. Rekabet 

Rekabet 
" 30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasHın· 

a 45 liraya ıablan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
bta baıladım. Sınıfını geçıoiı çocuklarınızı sevindirmek 
D vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
ak iıtedilderi bisiklettir. 

Ticarethanemize uğrımadın başka ticarethanelerden al· 
alannı aayın m6ıterilerime taniye ederim. 

Adrea : !.mir Kemeraltı karakolu karıı11nda No. 7 
Aaam ..... 

r-•m-sm--•-=--m -----• 
o;:nciô;~i;h·Au 1

1 1 KAMÇIO\:iLU 1 ... Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
elektri1 tedavisi 1 

lzmir - B'rinci b yler Sok ğı No. : 55 Telefon : 3479 
-==- - • il 

Peşi ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avro· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zaoan üniversal sistemini takib eder . --------- ·------- -------
İsmail Hakkı 

Pusmaz 
Ölçü Yapımevi 

Baskül, Kantar, l\1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

Bir MUtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-9-

Ucuzluğu, satılan mahn kıy· 
metini düıürmeden temin et· 
mektir. işte bu ticari hüer ve 
marifeti { 250 ) kuruşluk t•p· 
kaları satmak ıuretile üniver
sal şapka fabrikatörli yalnız 

Abbas Ezer 
ticarethane si . göstermiştir. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

Yalnız Türkiyode değil bütiln Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTl ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız . Çünkü: 

A t
• boyası ile boyanan kumış biç 

r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaş terlc.diğioiz· 
de çomaşırlarıoızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikJetinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim icıkonto 

yapılır. 

Telefon 
( 388~ ) 



Lldfe ! ( H•lkıa Seıl ) 8 TEMMUZ 

.. 

cocu SAY 
iki satıcı 

ihtiyar kadın "birinci sa
bcı kabın beş para etm ye· 
ceğini söyledi, buna ne tek
lif edeceğiz?,, dedi. 

Kız, " A! o kaba ve fena 

Hatay zaferi Atamızın en büyük zaferidir : Kurbağanın 
Bir Kayanın içinde 
Asırlarca Yaşaması 

l\lümkündür? 
Eski zamanda iki çanak ı 

çömlek satıcısı vardı. Bun
lardan biri eyi, ahlaklı ve 
cömert, diğeril hasis ve ah· 
liksızdı. Her ikisi ayni şe· 
birde yaşarlardı. Şehrin ayrı 
ayrı yerlerinde satlcılık yap· 
meğa aralarında karar ver
diler. Bununla beraber biri 
çömleklerini satarak bir so· 
kaktan geçtikten sonra di· 
ğer i de g. çebiliıdi. 

bir adam idi, fakat bu ö; le :,. 
göıükmiyor, belki kabı alır,, 

Bir kurbağanın bir kaya
cın içinde asırlarca değil, 

bir sene veya bir ay bile ya• 
şaması mümkün değildir. 
Kurba ğanın bu kayaların 
bu kayaların içinde yaşadı· 
ğını iddia ederıier, bunların 

kayanın içine ya büyük bir 
dalğaoın veya yağmurun sev
~ ile geldiğini ve burada bir 
müddet içi n La l•p yaşama 
mecbur o!duf t:ırn bil-neyen
Jerdir. Eğer kurbaJ- lar uzun 
zaman bu kayanın içinde 
kalacak o1salar, yiyecek bu· 
lamaz ve büyüyem<:Zltr. Ka
yanın içinde kurbağayı ge· 
çindi rc. cek hemen de hiç bir 
ş • y yoktur. Ötede beride 
bula c ~ ğı böcek kurbağanın 
uzun zaman bayatını temine 
kafi değildir. Kurbağa susuz 
yaşıyamıyacağı için bunun 
imkanı yoktur. 

O şehirde torunu İIP bir 
ihtiyar kadın yaşardı. Bun· 
Jar evveli çok zengin, fakat 
şimdi fakir düşmüş bir aile· 
ye mensup idiler. 

Vaktlle aile reisinin için-
den yemek yediği bir altın 
kapları vardı. Fakat o çanak 
çömlek arasma atılmış ve 
senelerce kullanılmamış ol
duğundan, üzeri tamamen 
kirle Örtülmüştü ve onun al
tın olduğundan haberleri 
yoktu. 

Bir gün aç gözlü sahcı 
k•pıya geldi. Kız büyük an-
11eıinden bir bilezik ~·alması· 
ıu istedi. Onu büyük:~nnesi 
çok ıeverdi, fakat fakir ol· 
duklarını bilirdi. T orul!una 
bu bileziği ne ile satın ala
bileceklerini sordu. 

Kız, .. işte bu ka!le, hiç 
işimize yaramıyor, " dedi. 

lbtiyar kadın kıza küçük 
bir bilezik almak için kise
ıioi aatıcıya teklif etti. ~ Satı· 
cı onu aldı dikkatle~muaye

ne etti. 
Alhn olduğundan şüphe 

lenerek bir tarafını kazıdı. 
Deride kiseyi bedava alaca
ğını ümit ederek "beş para 
etmez,, diye bağırdı, ve ki-
•eyi yere atarak çekildi 
gitti. . 

Biraz sonsa iyi ahlaklı sa· 
tıcı "destiler satıyorum" di
yerek geçti. Genç kız gene 
annesinden l>ilezik almasuu 
istedi. 

dedi. 
lbtiyar kadlD satıcıyı içeri 

çağırdı ve kaseyi gösterdi. 
O derhal altın '>lduğunu 
gördü, ve "valde , bu çok 
kıymettar brr kase, bu yüz 
bin kuruş değ~r. Benim ya-
nımda o kadar param yok,, 
dedi. 

Japon Hıkiyesi 

Kaplumbağa 
Niçin yavaş 
Yürür? 
Kaplumbağanın yavaş yü· 

rü1 üşü aramızda darbımesel 
haline girmiştir. Bu bayva· 
nın bu kadar zavaş yuru· 
mesioin sebebi şudur : 

IJk yerde sürünen hayvan-
lar tenbel ve bati mahluk-
lardı. Yiyeceklerini yanla· 
rında buluyorlardı. Dolaş· 
mağa ihtiyaçları yoktu. 1 işte 
Kaplumbağa bu hayvanların 
bu gün yaşayan cinslerinden 
biridir, Diğer sürünen hay
vanların hemen hepsi yok 
oldukları halde, o kalmıştır. 
Onun yaşayışl ve yürüyüşü 
onun için yavaştır. 

... ~~~~~~~~ı:ss.!*~~· 
• 
lzmirlilere 
Müjde 
Kf.: meraltında çıkmaz so

kakta Veysel hamamını aç· 
tığımızı muhterem halkımıza 
bildirmiştim . Bu defa yapmış 
olduğumuz yenilikler dolayi· 
sile teşrif buyuracak müşte· 
rilerimizi fevkalade memnun 
edeceğiz. 

(3 1) Ihsan Bozkurt 

s. FERİD 
ECZAGIBAŞI 

Yağsız Kremi 

Gençleştirir - : Güzelleştirir ·,,,~ . ,'-'~· 
Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: ŞiFA ECZANESi 

Ya vru!arım : 
Gazetelerde k2Ç gündü · 

okudunuz, bir çok taraflar· 
dan çıkarılan pek çok zor
luklar karşısında yıJmıyan 

ve giifikçe artan Atarnrk'ün 
az.mi sayesinde Hataylı kar · 
deşlerimiz anayurdun [şef· 
katlı idaresine ve kahraman 

• ... 

ordusuna kavuştu•ar. Ata
türk'ten aldrğı direktiflerden 
kuvvet ala n hükumetimizin 
akıllıca siyaseti ve bu siya· 
setin dayandığı aslan uMeh· 
mcdçik,, lerin h er eoge!i kı· 
rıp alan süogüleı i :bize Ha
tay zafeıini yani Atamızın 
yeni ve çok parlak bir ese· 

rini yarath. 
Resmimiz şanlı ordumuza 

bu yıl katılan fedakar yedek 
sub' ylarımızdan bir küçük 
kısmını göstermektedir. Bü
tün cihanın kuvvettine hay
ıbn olduğu Türk ordusunun 
bu . yeni ve parlak zaferi ile 
ne kadar övünsek yeridir. 

Şoför K-elime
sinin Menşei 

------------~------~----~oo~·~oo------...._------------~----~ Şoför kelimesi Fransızlarca 
bir ara türeyen gizli bir hay· 
dud çetesinin ismi idi. Bun· Mendille oynanır futbol oyu Gök yüzünün 

derinlikleri nıına benziyen bir oyun far, zengin köylülerin para· 
farını sakladıkhn yeri öğren· · 
mek için ayaklarının altına 
ateş yayar ve bu suretle dil
lerinin bağını çözerlerdi. 
Şoför kelimesi işte o zaman• 
dan kalmıştır. 

Bu oyun futbola benzer, 
fakat top yerine mendille 
oynanır. Bu sebeblede ucuz, 
hatta tamamen masrafsız bir 
oyundur. Ayni zamanda çok 
eylenceli güzel bir oyundur. 

Bu oyunu oynamak için 
yanhz bir eski mendille bir 
uzun saz sopa Jazımdar. O
yun her hangi bir meydan· 
lıkta, çimenler üzerinde oy· 
nanabi!İt'. 

Y aloız nerede oynanacaksa, 
meydaorn bir tarafına birbi
rinden iki metre mesafede 
iki çubuk dikilecektir. Eli· 
mize birer saz deynek aldık, 
ve bir tarafa şu iki deyne 
ğide diktikten sonra oyuoa 
başlaya biliriz. 

isterseniz bu oyunu evvela 
iki kişi ile tecrübe edelim 
Sonra aramıza istediğimiz 
miz kadar arkadaş alabiliriz. 
iki oyuncu gol yapılacak 
deyneklerio yanında ve orta 
yerde karşı karşıya durur· 

........ •ıırmu••••• ... • 

Veresiye Ve 
Taksitle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Motosıklet, gramofon ma
kineleri~ en fenni ve her çe• 
şid çocuk oyuncakları vanti· 

latörler lüks lambalan, el ve 
cep çantaları, traş levazımı, 

kampana marka lastik pabuç 

ları, şişe porselon, alamiyom, 
ve mutbah eşyalar1, karar-

maz ça~al kaşıklar, sizi şa· 
şırtacak bin bir çeşid eşya 

ucuz ve yeni açılan Keme· 
raltı caddesi Sıhhat eczanesi 

karşısı YEKTA ERCIL'IN 
ISTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ • 

Yektanın çam kokulu ko· 
lonya ve esanslarını arayınız. 

lar. Sopalarını yere dayatır· 
lar. Mendilide orteya atarlar 
sonra oyuna başlarlar. Oyun· 
da gaye mendili iki deyoe
ğin arasından geçi rip gol 
yapmaktır. lki tarafta men
dili vurup gol tarafma sürük· 
lemek, ve karşısındakini men 
nille vurmaktan mennedil-
mektedir. 

Kim mendili iki deyneğin 
arasından geçirirse golü o 
yapar. Tıpkı futbolda oldu
ğu gibi oyunun başlangıcın
da kaç gol yapılacağı ka • 
rarlaştmhr. O miktar gol 
yapan taraf oyunu kazanmış 
addolunur. 

Bir müddet tecrübe yap· 
tık tan sonra bu .. oyunu bir 
kaç çocuk ta birlikte oynı· 
yabilirler. O valut oyun ha-

Fakat ne yaz.ık ki gök yü · 
zünü böyle görmek bizim 

içim imkansızdır. Gözlerimiz 
bize feza dediğimiz boşluğun 

derinlikleri hakkında bir fi. 
kir verebilecek vaziyette ol-

saydı, heyet şinasların şim· 

diye kadar yaptıkları hatala-

rın hiç olmazsa yarısı yapıl· 
mazdı. Velhasıl bir birci teş· 

kil eden yıldızların cümlesi 
bir sırada değildir. Bir kıs-

mı bize daha yakın, bir kıs· 
mı daha uzakta bulunur. Fa-

kat biz yıldızları bize görün
dükleri gibi alalım da, bu 

şekillerine göre onları öğ
renmeğe ve gök yüzüae ba-

kınca bu burçlara kolayca 
buluvermeğe çalışalım. 

kikatten bir futbol şeklini i ......................... i 
ahr. Çocuklar iki kısma ay· : OK J O R ı 
rılır'ar, her iki kısmın birer : O ı 
kaptam olur. Her kıcıında ı S ı•h S d ı 
dört, altı veya ou kişi bu- ı a 1 ona ı 
lunabilir, lki t .. r f _ z ııian i r. ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı J 

Karşı karşıya mevki alır. ı lıklar mütehassısı ı 
Kaptanlar kumandayı V ..!tİr ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ve oyun blşlar . L i ~"aç kişi_ ı Her gün öğleden sonra ı 
ile oyoad.ğı takdirde o ku· ı Telefon: 3315 : 
dH m crnk lı olur ki, gerek ı ı 

---··---
Genç bir kalfa 

aranıyor 
işten ve tezgahtan anlar 

genç bir kalfaya ihtiyazımız 
vardır. Taliplerin mağazaya 

uğraması ilan olunur 
Kemeraltı sakız pazarı 

bakkaliyesi 

Manisa oteli 
l\1üsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve tbüyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, 11· 

cok ve soğuk . banyolar 1 ol
duğu gibi sivrisinek ve:tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de
fa tecrübe ediniz. oynıyanJar, gerek se reden- •••• .. •••••• ............ .. 

ler çok zevk ahrlar. aassıSSSaaaısassaassasaasaaa 
Bu oyun mektepte de oy- [+] il 

nanabilir. Fakat daha ziyade ~ Elbise ve Manto ~ 
kır oyunudur. Geniş mey- '•] M 1 
daoıarda oynıyan çocuklar ,.1 uraklılarına M8Jdı t!. 
eJlerine birer değnek ahnca S!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar [! 
hep birlikte bu oyunu a'anık ,_,..,, [\ 
eğlenceli bir gün geçirebi· [t~En müşkülpesent müıterileri memnun [f. 
lirler. ~eden hu firmayı unutmayınız ·. ~' r+ı 

Bu oyunu arkadaşlarınızla [+] Tüccar terzi (Türkpazara lbrabim ' --- ~1:11 
birlikte tecrübe ediniz. Çok [+} Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· 1 
memnun olacağınıza eminiz. (+ .. hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve ıık ~ 

(!~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [+] ....... ---
Az Maaşla İş 

Arıyor 
Orta tahsil görmüş tecrü • 

bedide bir zat cüz'i maaşla 
bir iı arıyor. 

Idarehanemize müracaat. 

[•] sivil elbise ve kaputları imal edilir. it 
[•] Muamelem peşin ve taksitledir. ~ 
[•] Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. : 

(!~DIKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12[t 

C+l TELEFON: 3276 "' 
m ı 
•~~1?..•-SJ~~~oq~-----•!f!:.!~+'-'1&!111!'.:!ıııs....+-..~'?!!! 

ııiiriııııı.::ı.~ııı.::ı..--sx- • - ~ < ...iinlliil ,... • .._ "'Mi'...::iilıaril"'Mi't.._a.._o.._o.._ -
~ ....... 



anbula12sa
te gidilecek 

zmir ile Iıtanbul arasında 
fe yakında kısaltılacak 

Izrnirden sabah erken 
kan bir yolcu o gün öğ· 
en sonra lstanbula varmıı 
anacaktır. lstanbul ile Ban· 

a arasında işliyecek olan 
'" vapuru bir ağustostan 
aren seferlerine başlıya· 

ve lstanbuldan Bandır· 
ya 4 saatta eksipresle8,S 
tte lzmire gelmiş buluna· 
lardır. 

zli Bir Dava 
oça kazasının Bağarası 
tinde cereyan eden bir 
isenin muhakemesine 
rimiz ağırcezasında baş· 

ıştır. Davft mahiyeti iti-
'y)e gizlidir. Dava mev· 
kız kirletmektir. Davacı 
beı yaşında Hacer ismin· 
bir talebedir. Dava edi· 
Oıman Ôzdemir adında 

idir. 

iavagazı 
loruları 
iavagazı boruları ticaret 
ıanayi odasının altındaki 

•İ denizyollan idaresinin 
ıanduğu yere taşınacakhr. 
vagazının lzmirde de rağ· 
: görmesi için yeniden 
u teıkiJit yapılmaktadır. 

.ai ve modern o ocaklar 
ıarlanmışhr. 
,. . 
enı 

, 
~ararname 

lazırlanıvor 
!\dliyede yeni değişiklik· 
yapılaacağı ve bunun için 

,ük bir tayin kararname· 
·n hazırlandığı haber alan· 
ıtır. Bununla Şarkta uzun 
:naodanberi bulunan ba· 
mler, müddeiumumilerle 
rer r vilAyetlerdeki bakim 
müddeiumumilerin yerle
deniıtirilecektir. 
• 
Jzüm 
;uvalları 
~asıl Olacak 
Ozüm çuvallarının 100 
oyu geçmemesi ve çuval 
)zlarının içeriye kıvrılması 
• iki taraftan kulak yapıl· 
lıı ve yeniden alınacak 
yalların yüz kilo çekirdek· 

lizüm alacak derecede 
maıına dikkat edilmesi 

cat tacirlerine tebliğ 

lmiıtir.I ........ 
Teknik 

luhısebe BOrmu 
4. E. Çelebi 
ıiıçarşısı No. 3:teJefon 3435 

~ Wubaaebeye ait bütün iş· 
1 inizi tam bir itimad ile 
cdi edebilirsiniz. 
~üro, kanuna uygun şe
~e ve muhtelif usullerde 

~hasebe tesis eder 
c, Def ter tutar 
.ı nço tanzım e er c.l . d 
; rsap tetkik, tasfiye 
• ihtilafları halleder 

Müdhiş bir facia 
--~~~~~~~~~~••oo .. ~~--~~~~~~~~ 

Bir deli karısının kafasını balta ile kesti 
Çaycuma (Hususi) - Nahiyede kondracılık eden Raif usta ;gece delirmiş ve uyuyan 

genç karısını balta ile çok feci bir şekilde kafasını koparmak suretile öldürmüştür. Karı
sının baıını masanın üzerine koyarak karşısında sabahlayan Raif kahveye çıkarak herkesle 
vedalaşmış artık ben cennete gidiyorum diye ayrılmış ve cinayeti de itiraf etmiıtir. Katil 
müşahede altına alınmıştır. 

Japonlar Fransaya Nota Verdi 
Tokyo, 7 (Radyo) - Ja:on hariciye nazm Fransız sefirini kabul ederek Batafar adala· 

rının Fransa tarafından işgalini protesto eden bir Japon notasını kcındisioe tevdi etmiştir. 

Japonlar hücuma geçti 
Çinliler zehirli gaz kullandılar fakat ••• 

Tokyo, 7 (Radyo) - Japon kuvvetle1i Hankov ve cenubunda umumi taarruza geçmiş· 
)erdir. ÇinJiler harekatı durdurmak için zehirli gaz kullanmışlarsa da acemilik yüzünden 
kendUeri daha fazla telefat vermişlerdir. 

Burada 6 Marttanberi hareketsiz duran Japon kıtalarının bu suretle yeniden faalJiyele 
geçtikleri tahmin olunmaktadır. 

• • 
Istanbul - lskenderun Seferleri 

lstanbul, 7 {Hususi) - DeniıvoJları idaresinin satın aldığı yeni vapur yakında lstanbul· 
la İskenderun arasında sefer yapmağa başlıyacaktır. 

Askerimizi Hataya Girerken ' 
80 Bin Kişi Alkışladı 

- Baştarah 1 incide - lskenderun ( Hususi ) -
den müteşekkil heyet ordu· Yüce Önder Atatürkümüzün 
muzu çok hararetli karşıla· telgrafla11 Hatayın her kaza 
dıla~ ve nutuklar sö~lediJer. nahiye ve köylerinde halka 
Sev1:1ç ve bayıam el an de· okunmuştur. Bütün Türkler 
vam etmektedir. .. .. 

A t k (H 
.) 

0
.. buyuk babalarının bu telgra· 

n a ya ususı - un f . t .. k .. 
H t 1 

. . b d uın mınne ve şu ran goz 
a ay genç erınıa an osu • 

önünde ordumuz pek parlak ~aşlarıle dinlemişler ve bu 
bir geçid resmi yapmıştır. Büyük kurtarıcımız çok ya· 
Kadınlar pek ziyade taşkın· şasın, ebediyen başımızdan 
hk göstermişler ve .. Bizi viğ· ayrılmasın,, diye bağırmış· 
neyiniz yavrularımız, sızın )ardır, 
mukaddes ayaklarınızın altın
da ölmek ıereftir.,, Diye ken 
dilerini askerlerimizin ayak· 
lan alllna atmış!::~:hr. 

Iskenderun ( Hususi ) -
lskenderunda ordumuz şere· 
fine verilen büyük ziyafette 
askerlerimize kuzu ve helva 
yidirilmiıtir. 

_._. ..... ,_,. __ 
Bayan Latife 
zehirlenmiş 
Tepecikte Latife adında 

genç bir kız mısafir bulun

duğu bayan Adilenin evinde 
yediği yemekten zehirlenmiş 

ve hastahaneye kaldırılmıştır . 

•• 
Fuar 

- Baştarafı 1 incide -

Paris (Radyo) - Fransız 
gazeteleri Türk ordusuna 
karşı Hatayda lgösterilen 
muazzam istikbali, heyecanlı 
ve umumi ıevinçi üzun uza-
dıya yazarak Türk milletinin le öğrenilmiştir. Romanya ve 

Yunanistan radyoları da her 
vaten ve ulusuna karşı olan 
samimi bağlılığını takdirle 
yazmaktadırlar. 

Paris (Radyo) - Türkiye 
ile Soriye hükumetleri ara· 
sında başlıyan iyi görüşme· 
ler Pariste çok iyi tesirler 
yapmaktadır. Bu görüşmenin 
de pek çabuk halledileceği 
ve iyi bir komşuluk anJaı· 
ması yapılacağı kanaati umu· 
midir. 

gün bu hususta malumat ve· 
receklerdir. Y unanistandan 
lzmire gelecek olan dört Yu-

nanlı mübadH heyetleri ve 
kafileleri için ucuz seyahat 

biletleri tertip edilmiştir, 

bunlardan vize parası alın· 
mıyacakbr. 

Kendilerini fuarda gezdir· 
mek için kılavuzlar ayrıl-
mıştır. 

~~***********:~**********~~ i Elhamra T215~;0 a 
tc ldaresinee Milli Kütüpane Sineması & 
~ BUGÜN 2 nefis film birden )t 

Ü KADIN T ALIİ ~ 
tc Fransızca sözlü: Joan Gravford • Vilyam Povel • Robert ~ u Montgomery. Neşeli, eğlenceli büyük komedi .. 

te Ateş Böceği = 
U Jeanette Mac DonaJd - Allan jooes t 
+c Seanslar: Kadın talii 5-9 da Ateş böceği 3-7 de 't 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~-:~~~-~~~ 

• 
Istanbulda 

Amelesebebsiz · 
ter ketti • • 

ışı 

Is tan bul, 7 ( Hıisusi) - Li· 
manımızda işliyen ameleden 

250 kiıi sebebsiz işi terket· 
mişlerdir. Bu hareket, grev 

mahiyetinde görüldüğünden, 

tahkikata batlanmıştır. 

---··---
Kambiyo 
Meraklıları 

Ankara, 7 (Hususi) 
Kambiye mürakiplerin de 

takas tetkik heyetlerine iza· 
sıfatiyle iştirak edebilmeleri· 

ne Vekiller heyetince karar 
verilmiştir. 

........ lllDD ........ 

Bay Necati ve 
• 
izzet 

Kültür direktörlüğü baı 

katibi Necati ile muhasebe

ci izzete birer ay mezuniyet 
verilmiştir. 

• 
imzasız mek-
tub yazan zata 

C. H. P. Başkanlığından: 

Partimizin Tilkihk Kamu· 
nuoa bağlı Gaziler ocağı 

başkanı aleyhinde ihbaratı 

havi imsasız bir kiğıd alın· 

mıştı. imzasını koymak ce· 
saretini gösteHmiyen bu za-

tın ihbaratı hilafi hakıkat 
olduğu yapılan incelemeden 

anlaşılmıştır. Cumhuriyet dev
rinde berkesin şikayetlerine, 

dileklerine bütün dairelerin 
kapıları açık olduğu gibi 

bütün memurlar da şikayet• 
leıi dinlemeğe amadedirler. 

Herkes dileğini serbest ola
rak söyliyebilir. Bu yazıyı 

yazan kim ise serbestçe ge· 
lip bizi tenvir ve iddiasını 
isbat etmeııini beklerim. 

Fransa Türkiye ile anlaşmak
la bahtiyardır 

Pariste çıkan Paris-Soir tatörlere hiç bir suretle ben· 
gazetesinin şehrimize gelen z emez. işleri biiyük~ve milU 
son nushasında Fransa-Tür· bir iradenin mahsulüdilr. 
kiye başlığı altında neşret· Atatürk hiç ~bir zaman seli· 
tiği bir yazıda ezcümle_di- biyetini aşmıyan birğdevlet 
yor ki: adamı vaziyetinde kalmıştır. 

Fransa hükumeti Ankara Nasıl olurda bu şeraiti 
hükumeti ile dostluk bağla· cami bulunan bir devletle 
rını daha fazla sıklaştırmak anlaşmağı ihmal edebilirdik? 
ıçın ne lazımsa yaptı. Ve Türkiye - Fransa anlaı· 
buna muvaffak oldu. ması islimlık noktai nazarın• 

Unutulmamalıdır ki: Türki
ye devleti Asya ve Avrupa 

arasında bir birleşme ve an· 
laşma yolunu elinde tutmak· 
tadır. 

Bundan sonra ıözü büyük 
şefimize intikal ettiren ga· 
zete diyor ki: 

Türkiye bugün büyük ve 
kuvvetli bir Şefin idaresi 
altında büyük bir terekki 
gösteren bir devlettir. O bü
yük diktatör şef alelade dik-

dan da büyük bir ehemmi• 
yeti haiz bulunmaktadır. 

Vakıa Atatürkün din iıle· 
rini devlet işlerinden çoktan 

ayırDJIŞ bulunmaktadır. Ata
türk büyük:müminlerin hali· 
fesi değiJdir. Bununla bera • 
ber islim aleminin en müm • 
taz: en büyük ve en nüfuzlu 
bir devleti sayılmaktadar. 

Biz Fransızlar bu büyük 
devletle dostluk tesis edebi· 
leceğimizden çok bahtiyarız. 

Sürmeli sokakta cinayet 
~~~~-~~~-••no••~~~~~~~-

Bornovalı Hüseyin Türkanı vurdu ve evdeki 
kad nlar acı f eryadlarla kaçıştılar 

Dün gece Kemerde Sür· kalamıştır. Türkan haataha· 
meli sokakta Hüsniyenin neye kaldırılmışsa da hayatı 
umumi evinde korkunç ve tehlikededir. 
feci bir cinayet işlenmiştir. -~~~"""'l!!lll!l'!IMll!l!lllll 

Yaptığ mız tahkikata göre Acele Müzaye-
Hüsniyenin umumi evinde 
sermaye 20 yaşlar1nda Tilr· de İ)e S&hf 
kioa Bornovalı Hüseyin na· Önümüzteki Pazar günil 
mında bir genç tutulmuş ve yani Temmuzua (onuncu) 
dost tutmak istemişse de Cuma günü ıabableyin saat 
genç ve güzel kadın olan 10 Kemeralhnda Şamlı ıo· 
Türkan Hüseyinin bu talebini kağında askeri fırın itisalin· 
ötedenberi ret etmekte idi. de 11 numarada, Bayan Zi-

Dün akşam tekrar Türkina ıan Anal'a ait Jüks mobil· 
yalar üilmüzayede satılac•k· 

giden Hüseyin, dost olarak 
tır. Lüks kabine, Fransız 

yaşamalarını israrla teklif koltuk takımı, nikel iki ki· 
etmişsede Türkan bu teklifi şilik karyola somyesiyle, çif· 
kabul etmediği gibi bir daha te ve tek kanatlı aynalı do· 
gelmemesini kendisine ihtar laplar, lükı şemsiyelik, lüks 
ettiği sırada gözleri kızaran lavaman tuvalet, 2 aynalı 
Hüseyin taşıdığı hançeri çe- komodin, büyük Uşak hah, 
kerek Türkinın arkasından ceviz karyola somyeaile, ya· 
ve önünden 4 defa biçağı murtah_mavun : orta mansı, 

saplamıştır. Bu kanlı hadi· 1 mavun saybor, hasırlı ta· 
seyi gören iki sermaye kadın kımı, divan kanebe, secca • 
acıklı~feryadla kaçmağa baş· deler vesair birçok mobilya· 
lamışlardır. lar bilmüzayede: satılacaktır. 

• Feryadı işiden zabıtamız Satış . peşindir. 
derhal vak'a sabasına yetiş· Emniyet Müzeyede ıalonu 
miş ve Hüseyini bıçağile ya· müdüriyeti 
0000•000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

Kahramanlar okulunun arkasındaki çayla, Sinekli de her 
sene birkaç genci yutan ve daha birkaç gün evvel gene 
böyle feci bir akibete sebebiyet veren bu iki çayın tehli· 
keden azade bir şekle sokulması kahramanlardaki çayın 
etrafına tel örgü çektirilmesi ve Sineklidcki çayın içinde 
bulunan çukurların doldurtulması rica ediliyor. 

Hakikaten bu iki çayın bir çaresine bakılmasını ve yurd· 
daşlarımızın endişe ve meraktan kurtarılmasını biz de tek· 
rarlar1z. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
i ,_wc9wg 

~*************~:~*****=***• = T A Y Y A R E sineması TE\~~?N 1 
= BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
~ 1 - Ateş Gecesi ~ 
t( Gaby Morley ve Viktor Francen tarafından müstesna )t 
t( bir surette yaratmış büyük aşk ve heyecan fılmi ~ 

1 2 - Zaman ~damı .... · fi 
+c Mauıice Chevalier - Eyvıer Popesco glbı ıkı büyük )t 
tc san' atkarın en nefis eseri Mı 
~ ,. 
t( Seanslar: Zaman adamı 3,40-7,20 Ateş gecesi 5,20-9)t 
-~~~~&g~~~~~~~~:·~~~~~~~~-


