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Muharriri SIRRI SANLI 

esı l 
/dare: /:mir linci B. •okaiıntla 1 
(H. Sesi) Matbaasında baıılmıştu I 

li GeçmO'en ya•c geri oerilme• I 
1 mms&•m~ 1 

verilen deıtruyerlerinden biri 

~ ._!__ __ lng )tereye ve
'iıen Ka!eler rilen iki ci des
ll sonra uçan turiy r gur bu 
ICaleler !.. --o-- . 

'
..._ -

llıerilcnın lngiltereye 
ti 'terdiği destroyerlerin 

~•filesi de Kanlidaya 
,~! bulunuyor. lngiliz 
~ '1nı taşımağa başhyan 
ı ~rp femilerine talsıla'J 
11İ1Dlerle lngiliz - Ame· 

: doatloğunu bir kat 
t ~ailaml11ştıracak bir 

Ilı •rıhi hatı·nları caolan
•ktadır. 

12t1Difc1 kader ve belki 
~tdan daha hı.la bir 

11 
' Ingiltt!r ye yaı dımı 
•cak' diö-er m lede 

tt'k . o 1 &hın Londr • hü • it-
": Vermeğe karai' v~1 

llçao kaleler" , "Gük
dridoavutları,, , "Dev 

lteler" namlarını verdik· 
"-6tbiı, korkunç ve ko-
~ layyarelerdir. 
it •rilcada bir fabrikanın 
i~~Ye satmağa karar 

Oknava (A A) - logılte-
~ reye verilmekte olan destu 
riyclerin ikinci gurubu düntj 
Kanadnnın bir şark limanı· 
na vasıl olmuştur. 

B şvekılımiz 
Nı ld 

Londra ( A.A ) - Ingiliz 
bava nazırı ynphgı bey na
tında Alma ların 20 bin 
kadem yüksekten gelişi gü
:ıel attıkları bombalarla lngi
lerin sivil halkı öldürmeınek 
ve a ıiCıİ h defler i ubet ı 
temin drutk için 50 ~ademe 
i r.ıdar innıele iııi mukayese 
ederek, Alma ·ı bombardıman 
tayyareleriniu kr 1 ve krah
çayı yok etmek içio yaptık· 
lan vabviyane hücumi.uın 

Göringin ş ~r fmi mahvetti
ğini tebarüz ettirmiş ve bu 

akıulsrla bu sefal adamın kt ndl 

l
elile kendi kuyusunu kazdığını 

ve lngiliz milletinin yahııa 

kendi sahillerini değil fakat 

\

1 onların yuvalarında tahrip 
edeceğini bÖylemıştir. 

--o--· iı bu dehşetli harp ve 
i ~~ •ısıtaaı da bir emri 
· '~ıne girdiği gün bu 
~Yl Berlinio nasıl kar· 

Duçe, Ribentrop ve Kont Ciano bir arada SOVYET 
c'iı malumdur. Eğer 

\t fl)l rc.smen buna karşı 
'I tdecek olursa, B rli
' •tiogton ile şimdilik 

\)a ~babasına olursa olsun 
~ 0ıınak istemediğine 

YGk bir delil sayılacak· 

--b . ~ •kkak olan ... kir şey 
~·0da Amerikada umumi 
\~,~•dar resmi mahfille
~ ~lnıRn istila pilinla

\ --: ~orkmığa ve logilte· 
~ ttıoin yeni dünyayıda 

~t 'den kurtaracak bir 
~\ı.. ~t temİDat olacağını 

~,-!-tut• başlamasıdır. 
~ ltrenio mukavemet 
'>~ ~e alel'umum harp iş· 
~- \'dıre eden makamla· 
~ ~~ Uçan kalelerle yüzen 
lf-dtden •uami bir surette 

'ld·~ edeceklcri;ise gayet .... 

1' SIRRI SANLI 

\_11 BüyükEl-
1 Şehrimizde 

~ ... ş~ 
le e~i.nıabının Ankara 

la elçııı ekailaaa Kizunı 
ltıa ~ece ekı pı esle ıebrimiıe 
tı, 't ve iataayoııda hara· 

•r11Ja11auıtır. 

ibe 
Rom ad 

op 

Roma ( A.A ) - Alman 
Hariciye Nazırı Bay Riben
trobun Ronrnya hareketi 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bu ziyaret er mütnt temas· 
lerdan başka birşcy değıldir. 

lngı iz iş az rı 
d yor kı! 

ınoilizlerin soğuk kan. 
lılık ve cesareti bütün 
milletlerin hagranlıüını 

kazanmıştır 
Loodıa (A.A) - iş Na· 

znı Libiu dün beyanatta 
bulunarak demişti ki: Düş· 
manın amansız hucumları 

lngiliz asil millet nin gös· 
termiş oldu-u soguk l anh· 
lık, cesarat bütün mill ti riu 
hayranlığını kazanım~hr. 

Londra (l'ı .A) - Dünkü 
hava muhar belerinde 6 Al· 
man tayy i di şürOlmllıtnr. 

Dnnkü 1 e çok 
şiddetli o.:n ş v... yu sek 
siı tabalu:! rm ücıtfü.ıdcn 
mitralyözhuın scai işıdilmek· 
t• idi. 

Yu an-!Italyan RUSYANiN 
---o---

münasebetleri lafkasuada gaptığı 
---o---

Atiaa (A.A) - Atiuadaki 
ltelyan maslahatgilzarının 

Yunan talebeleri ve Selanik· 

tc açılmasına karar verilen 

ltaiyan mektepleri hakkında 

söylediği sözlerden Yunaois· 
tan - ltalya müoasebetleri· 

manevralar hitam 
bulmuıtur 

Londra (A.A) - Bu sa· 
hah Sovyet radyosunun ver· 
diği bir haberde Kııılordu· 
nun Kafkuyada yapmakta 
olduğu manevraların hitam 

nin iyiliğe doğru yürüdüğü bulduğunu ve kıtaatın Er· 
neticesi çıkarılmaktadır. menist&nın merkui olan Er· 

---o---

OVYET 
---,o---

Kafkas mıntakasında 
manevra yapacak -·-

Moskova (A.A) - .. Kra&· 
na ja Ju .. rda" gazetesine göre 
M veta) ı Kafkas mıntaka

sında bücu. a rabalariyle 
bava fi!of rımn iştirak ede
cekleri mane ·r~lar yapıla 

c ı~tır. 

Harbiy~ H lk Komiseri 
muAvini Ma eşal Budemyi 
bu nıau , r la da hazır buluu 

rıecaktır. 

Yandan geçuken halk tara
fından hararetle alkışlandı

ğı bildirilmektedir. 
--o---

Al~MANLAR 
--o--

Sulh teklifi 
bekliyorlarmış 

Stokholm (A.A)- Berlın
den bildiriliyor: Alman wat
buab logiltueoin iatilhın· 

dan daha az bahsetmekte
dirler. 

Bu yazılara göre: "umu
miyetle Almanların maksat· 
! rı 1 gilislerin yapııcakları 

&ulb tekliflerine kndar hava 
hücumlarına devam edecek· 
lermif,, 

... -

Londrn (A.A) - Cebelüt
tarık boğazından geçen Fran
sız gemileri Dekcrda buluu
maktadır. lrgiltcre Fransa 
ile harp halinde bulunm~ dı· 
ğından gem~ler!o .geçme.sine 
müsaade cdılmı tır. 

Ha uf ada müsadere edi
ien naklige vasıtaları 

Londra ( A.A ) - Fılis
tindeki logilt re yüksek ko· 
mis< ri Hayfa limanında bu-
lunan Rumen Hlpurundaki 
83 n ki.ye \' sıtası ı müsa
dere t.tmiştir. 

OO--- ~~~~~~-~~~~~~~~ .... ~~~oo 

11ıKocAMI s M Tı ?ı•ı 
ı -3- Y ıau: SIRRI SANLI ı 
oo·~~~~···~~~~~~~~---~~~oo 

Bu mubhşem kadu ın :ııra b ... nim aü yada hıç bir 
önünde g yet samimi bir erlu ğe itimadım kalmamış-
tavır ile eğılcrek: tır. 

"Sayın banımtfendiciiim" Affedersiniz bu sözlerim 
dedim. Ye teklıfim biraz kabaca 

Bu babıı lrnpıyalım ve bir düştü amma yanık ve alda-
daha da ağzıma almamağa tılmış bir kadından bundan 
namusum üzerine söz veri- fazla ne beklenebilır? 
yorum, siıinle yice bir aile Yerlere kadar eğilerek ııe 
dostu olnrak kalnlıın. Sonra şekilde ve ne surette olursa 
birşey daha İ!tirham etme- olsun teminat vermeğe ha-
me müsaade buyurun. zır olduğumu bildirdim. 

- Peki, fakat lütf, n uzun O da pek ili öyleyse 
olmasm b ... yefendi, dedi. dedi ve bana muntazaman 

Ôyle ise hanıruefondi, şu tuttuğu habratını muhtevi 
siıi fe•kalide mütessir etti- defteri uzattı 
ğini seıdiğim ve biz erkek· Sizde üç gün kalabilir. 
lerden nefret ettlrec k dere· Okuyunuz ve ııot edinir. 
cede ruhunuzda ve kalbiniz- Defteri geue bana iade edi· 
de yer etmiş bulunan mace- · D d" nız. e ı. 

raDııı lütfen bendenize an- işte o defterden aldığım 
latsanız ve not tutsam, baş· notları ıize yarın takdim 
kalarına müessir ibret olmak edeceğim ve burada daha 
Uzere kıymetli ve yüksek fazla kala:-ak sizi üzmek ia· 
şahsiyetlcriniıdeıı hiç hah· temem diyerek ayağa kalktı 
ıdmemk ve yalnız vak'aları •c ıapkasını başına taktı. 
zikretmek suretiyle başıaız- Saat ta ikıye doğru büğül-
dan geçeni birer masal şek· müştü. Bir taksiye atlatık. 
Jine sokarak gazetemizde Evlt: rimizin yolunu tuttuk. 
tefrika halinde çıkartsam Romanımızın bundan ıonra· 
olmaz mı? nı bayan ( ..... ) oın batıra 

Benim bu teklifim çok defterinden takip edeceğiz. 
boşuna gitmiş olacak ki ya· 3·1·929 lzmir· Gnzelyalı 
rım saattaoberi o güzel •e Bugün en mes'ut ve bah· 
ioce hilal kaşları arasında tiyar olduğum gündür. Ç6n-
gezinen fırtına bulutları bır· kil liseden diplomamı aldım. 
den zail oldu ve yerioe tath Derecem de pek iyidir. Ho-
ve memnuo.yetbahı bir ıfa- calarımın ve müdürüm büa-
de kaim oldu •e tebessOm nil nazarlarını ve takdiıle-
ederek cevap yerdi: ri~i kazandım. BütOn seY· 

- Benden ve ailemden dıkle•ı' · t b "'-1 • mın e rı" erine maı· 
l at'iyen babsedilaıemek ıu· h ld H ar o um. ele bir kadın 
retiyh:: ve benin gibi rubun- hocamın yanından ayrılırken 
dan ve kalbinden yaralı bu- bana söylediği ıu s6zleri 
lunanlar .. öruek olmak üıero aynen bu batıra defterim• 
memnuniyetle peki, yalnıı kaydediyorum: 
beni neyle inandırabilirainil, (DYamı yu) 

• 



sAHJı:'i 2 

ŞEHiR IABERLERI 1 
.... , •••••• ımıuııııııııımnııııııumtlil 

Hafriyat 
Devaın diyo 

lımir höft iyatn;ın bu sene 
devam edeceği sahadaki bü
yllk ağ .. çlar ve otler tt>miz
lenmiş, h.f riya ta başlanmış
tır. De .. tere ve baltanın işli
liyemediği iri ağaç gövde
leri dicamitle atılmaktadır. 
Bır haftadan beri başlıyan 

hafriyata müteakip ga p ta· 
rafta, Dikiıitaş sonundakı 
b&yilk evin alh!!da 9 metre 
derinlikte bir oda daha bu· 
luDmuı ve içini dolduran 
toprak kaldırılarak eser ta
mamiyle meydana çıkarılmıf
br. 

---o--
Üzüm, ıncir 

yüks idi 
Borsada üıüm ve indr sa-

tııla11oa hararetle devam 1 

edilmektedir. 
7 ve 8 numarala Ozümler-

de eUiıer santim, 9 10 ve 
11 numaralarda biter kuruş 

Jlkıelmiştir. 
Her cin• incirlerde de bi· 

rer kuruı yükselme vardır. 

--o---
Gelenler, 

Gidenler 
Bilecik valisi 8. Rıfat ve 

Amasya SMylavı B. Süley
man Sırrı Ankaradan, Kon
ya saylavı 8. Fuat Gökbu
dak ve Bolu sayJavı B. Lüt
fü GüVEn lstanbuldao gd
miılerdir. Aydın saylavı B. 
Nuri Göktt pe, Aydın bele
diye reiıı B. Ethem Mec
derea Aydından gdmişler 
ye akıam tekrar Aydına 

ıitmişlerdir. 
Muğla mebusu Hüsn6 Ki

tapçı Muğlaya gitmiştir. 
o 

Fuarımız yarın 
gece kapa· 

nacak 
Onuncu lımir enternasyo

nal fuan yarıa gece saat on 
ikiden sonra muasimle ka
panacaktır. 

Bugüne kadar ziyaret 
edenlerin yel ünu 700 bini 
bulmuttur. 

yarın saat on tıçte bele· 
diyemiz tarafından fuar ga· 
zinoıunda fuar ekıpozanla· 
rına 200 kitilik bir ziyafet 
Yerilecektir. Ziyafet esna-
aıada reisimiz. doktor Beh
çet Uz bir nutuk söyliyerek 
fuarın bir plinçosunu ya~a
cak, ıirdüğü alakayı ve ış
tirak baıusuada g6sterilen 
pJretl, alınan ndıceleri an-

latacaklar. 

Casus davaları 
Şebrimjz ağırceıa ?'abke

metinde rllyet edılmekt.e 
olan Gç caıuı ıuçluıu11a aıt 
doı1alar, tadil edilen ask.eri 
ceza kanunu bilkllmlerıne 
ayalarak aıkert mahkemelere 
devredilecektir. 

Dr. Fahri Işık 
ıımlr Memleket Hutaneıi 

Rontken MGteba11111 
Rontken ye Elektrik tedaviıi 
yapılar. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

(Halkın •••IJ 

ar 
Kimi•i para ister, kimi•i •ıhhat ister 
Kimisi koca arzı hesabına kayt ister. 

••Beni sokmıyan yılan bin yaşasın,, diyerek 
Bir ken tra çekilip kimisi rahat İ•t•r. 

Kı%ılay kuınbaraaı konulaa önlerine; 
Sahibülhayratlardan kimiai hayr•t ister. 

Güldür elerim güldürmez, öldür Jerim ö/Jürmes 
Tanrım benden bilmem ki naaıl münacat ider. 

Do, re, mi, fa, sol, /cı, •i, Ui, •ol, fa, mi, re, do: 
Meydan pek genif amma oynıyacak at ister. 

Şakaya çevirelim bu yazıyı ki, zira; 
Yediden yetmifine brı6ün her kes tat ister. 

Mayı•, haziran, temmuz., a;uato• aylarrnda 
Avukat Nuri Fetıah ufuktan inbat ilter. 

lsta•yon ve iskele hammrıllarına düıen 
Yolcular bu y az.ımla ıarbaydan imdat i•ter. 

Bayan hakim Hikmetle, Avukat llhami 
Balayı yapmak için izin, aeyahat i•t•r. 

Şair, edip özkutu dinlemek için hazan 
En koyu bir Rfaeli ıabırla takat iater. 

• Tephirhane ifinin tez elden bitme•ini 
Say111 •ıhhat müdü1iı her an her •aat iıter. 

l
0

eFce konur Istanbul belediyesi her an, 
iz.miri lôyıkiyle met için lügat i•ter. 
Anlaıılan bu fehrin urayı encümeni; 
Bir Faik bir Muzaffer ve bir de Re~at İller. 

Daha lao' daha güzel yazmah için ey Damla; 
Şair Orhan Rahmide olan bela6at iater. 

IZMI 
ME 

v 
iŞ 

N. Damla 

DAGO- ÜL: 
ALABALIK 

1400 Yolcudan bir kısmı indirilmek Jstenmiııe
de hiç bir uoıcu ınmemııtır 

Dün İzmir vapuru çok ka- tiap haddine indirmek ıçıa 
labalık bir yolcu kafilesi ile liman reislij'i He gemi ıflya-
lstanbula baıekt:t dmiştir. riııi t&n•fıodtn yapılan te· 

1400 kiti tahmin edilen şcbbüsc rağmen biç bir yel· 
yolcu mikdaıını gen inin is- cu yapurdan inmemittir. 

----- .... ··----
Hırsızlık 2 Alman iaşe 

1

g·emisi batırıldı lkiçeşmelik DUorlar soka

ğında Ali Reis oğlu Cı::mil 

Abidin oğlu Tahsini evde 

traş ettij'i sıaada caketi ce-
1 

binden 162 lira parasını çal

dığı şikayet edilmiş ve suçlu 
yakalanmıştır. 

Londra (A.A) - Hambura-1 

Anvers, Düogrek, Kale ve 
daha birçok Alaıaa limanla
rına hücnm edilerek bomba-
lanmıttar. 

Şerbur1rda i.d iaıa gemisi 
de batmlruıştır. 2 tayyaremiz 
üslerine dönmen iştir. 

0 lngilteredeki 
Frans z masla· 

ha 2ü 
b 

rn 
2t 

Ank rn (k.A) -· FrallHll 

wıuJı b tgüzan B. Den oııi 
cauet Suriyı.: vaziy ti hdk· 
kıudd Ulus gaz .. tt>sİr in bi 
mub .. niriue şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Surıyedeki vaı;y .. t ha ls
k ındo son zamaolarda aslı 
olmıyan bazı şayialar dolaş· 
ll. Su şayiaların mandn al 
tında bulunan memleketler
de Fı ansız hilkOmeti11in dü· 
ı üstane bir tekilde vazıfui
ni ifa dmek hususundaki 
müsbet ve kat'i niyetinden 
Türk efkarı umuwiyeslni 
şüpheye düşOrebilmesi do· 
Ja yısile çok müteessirım 
Size bilhassa şu hususları 
tasrih etmeye m zu um: 

l - Yapılan imal r hıli
fı.ıa olarak Fıansız - ltalyao 
mütarek namesi Suriyeye 
mütealhk biç bir gizli mad
deyi ihtiva etmemektedir. 

2 - Yüksek Fransız ko 
miserliğ"i manda altında bu
lun• n memleketlerin dahili 
Ye harici emniyetini tehlike
ye koyabilecek surette do
j'uda askt.•ri mevkilerden bi
ı inir. terkin! katiyea t say
Yur etmemittir. 

3 - Har'ci biç bir tesir 
Fnu:sız yülcsck komiserliği· 
nin Beruttaki ;iyui faali· 
yetlerine n.Odabşle etme· 
mektedir Ye bir Tilı k gaze
tecisi ile konuıuıakJıjım ha
sebile şunu d& i'ive etme• 
me müsaade edi~iz. 

Ke erlerine karıı TGrk 
milletinin l'Ö•terdıği sempa• 
tide.o derin ıurette mlltfl
ha11iı olan Fıaaaa, Türkiye 
Suriye araıında me•cut m6-
naıebetlerin itimat Yerici •• 
ıloıtane mahiyetlerini mu· 
lııfda Ye idame etmelfrİ 
hususunda elindtn l'elen 
gayreti sarfetmede biç bir 
suretle kuıur etmemeye 
kat'i ıurette azmetmiştir. 

---,o---
8. Atıf İnan 

•• •• • 
M

unh u b alv~ ~HAYATTA 1 
0 ar~ e erı : OLMANIN S 

Ço ~ çetın oldu ~ ----~· 
• •

0
-- :hagatta,herr 

Muiıar benın başından :r ak Olabiiir mn 
beri Londrada 100 ~ Yazan: sıRRI 

aıarm işareti ver~l_di irÖı İbİdetf 0 
Lo .dı a ( A.A ) - lugıhz 

bombardıman tayyareleri dün 
öğleden sonra Ustand ve 
diğer bır liman üzerinde 
uçarak gewıleıe ve sabil 
açıkl rnıda bulunan 4mavu
oaya bücum edt rek mavur: il· 
lardan ikisini h brip t:tmiş· 
JerJir. Libi açıklarındı:l gö· 
rüleu dütman fılol'una hü · 
cum edtJmif ve lnriliz tay
yarelerinin çetin mukaven.et 
ve atılğanhklan sayı:sinde 

bepı geriye piiskllrtülmüş· 
lerdn. 

Ceuubi şa.rki sab lio' aşau 
ve altı :b" o m tr o n uçan 
düşman tay yarelcri vidaetli 
daf l batar yalauvın şi detıi 

banıj ateşi karşısınde aç· 
mnğc muvaffak olmuşlı.r a 
da tayyareler bir şebire ~l!i 
bomba atmışlard1r. 

Londra (A.A) - Harbin 
başlangıcmdanberi dü ı ı .. 
huca alirm işaretile beraber 
şimdiye kadar 100 alirm 
işareti veriJmi7 ir. 

Bu alirmlarıu en u:ıuou 

9 saat 54 dakika Ye 

e11 kııası da 10 dakika ıür· 
müıtn•. 

Londra (A.A) - Dün sa
bahleyin ve öğleden sonra 
lngilte•e iber · !'lde çok gürt.1-
tüiü bir bava muhnrebesı 
olmuştur. Biri ci ıuuhıu ebe 
dahilde olmuı ve jkinci mu· 
harcbe ise kıımen ı•h1He 
Y• kqmea Manı denizı lhıe-
ri11de cereyan etmiıtir. Her 
bombardıman tayyaresinin 
refakatıada a avcı tayyaresi 
bulunmakta idi. 

Bu unada Pad&kale bu
ia•ında m&tbit bir bora es· 
mekte idi. Muharebe bitttiken 
ıoora her tarafa mGessir bir 
ı&k6net çiikmtııtlir. -YoYganını 
Çalmış•ar 
lkiçeşmelik 977 ci sokakta 

Ahmet oğlu Haııtn, Abidin 

Yukatda 
yazdığımız veciıe 

dir. Cenabı peyg• 
meği ioadetten 
yor. Bu oe mtik 
ne kudsi bir emir 
viktır. ilim " billll 
sına ahndıjı tak 
keHmio a-eniı man• 
nıulu içınu ber4ey 11 

bil herşcyi bil d ,yeo 
nin ulusu ve önderi 
kü içtimaiyat aliml 
bu asrm büyük ad I 
durmod~a bar J, hırt 
konfe. anshrında ileri 
dükJ ri bu düsturPr 
berimiz bundan bfO 
; üz sene evvel 
tan çölferinm o 
bağırmış ve beşeri1' 
t;.ıp etmiıtir. 

Bi!mek ibadette• 
Buyuran bDyOk 3 
insaniyet ve medeni 
gamberi bakaolz batk' 
lerde olduğu gibi. 
ahret için baıırlauıo~ 
yaya biç rağbet et 
M skinane yaşayıaı• 
y~r da bilmej'i Jsff 
öğrenm,ği ibadette• 
tutuyor. Sonra bu 
riode d~ "tabıiJ if

0 

çeu bir saat, ibadet 
atla geçen bir 
ilim &j'reoilmek ıo 

çirilen bir gOa iı• 
oruç tutmaktan 1.-
Buyururlar. Bu .. 
bir mOjdc Ye tef' 
dinin öncllsü •• 
ilim tabıiline bu 
6nem verir Ye oa• 
ten bayırla tutarı• fi 
ummetini bu yola 
uğraşırsa bund•ll 

oğlu lsmail, Ahmet oğlu 
ihracat birlikleri kitibi Mustafa, Şeref oalu Mustafa 

umun.isi bay Atıf inan dtin ve Mehmet olğu Mu.tafa; 

medeni Ye baad•• 
modern bir telkia 
lebilir mi? O hald• 
dıt 

rece Ankaradan ıehrimize Arif oğlu Mebmedin evinden 
dönmDıtilr. çabaau yorgan Ye eşyaııuın 
Ôğrcndiğ'imiıc a-6re logi- çalındığı idda edi miş ve 

lizlerJe bazı maddelerin Jb- yorgan elde edilerek suçlu· 

sırrının başında 

ilim var~ır, ıen ele 
ve saadete umek 
kavuşmaiC istiyortd 

racına ait miıullereler iyi far yakalanmış ve tahkikata 

Altın Damlası 1 bir oureue sona ermiıtir. b•ı'••m•ıhr. 
,

W& -2WW 3111.,....... ~~~~~~~~~~:' 

öğrenmekten am
sa olsun her ıeyi 

gün, batta her d• 
şey öğrenmekten ~ .............. ~ ................ . 

i ELHAMRA SİNEIASllDA ! 
ı B g n mat nelerden itibaren : 
ı iki nefiı Ye muaıı.am fdim birden ı 

li 1- Holivufl: resmi geçidi i 
2 'f A ali REN t<.LJ : 

~ ı : 2- K.~;;::: ~= "AŞ:k~ Ameche i 

Bol çeıit, uygun. fiyat, 
temiz. katakısız ve iyi mal. 

Bütün Türkiyt de çok ıe
vilerek kullanılmakta olao 
bu enfu kolanyayı yalnız 
S. Ferid Ecz.acıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 

Abıveri•te saygı, doğruluk t"k t · · d'kk t. 
"' t; ı t: ve ısıme ı a 

ve inan. Telefon :3882 30-tı Depo: Şifa Eczane•i 

ı FRANSG'Ci-\ ı 
ı a.,, rolltırdt:: Jcan :.;:e 1oir - Dalio : 

l ı Seanılar: Hohnt resmi g ·çidi: 3- 6 30-10 da.. : 

1: Karı~• •t: A'i•k : :; ve 8.30 da.. : 
,~ .............. ~~~~-·····~ 

---------- ---------·----· r .................. ıztı IR .................... , 
i KlZ K••ıt•• L• • Nihari :; 

ER KEK u ur ısesı L~yJi ı 
ı Orta okul ve Liıe ıınıfları va, dır Ciddi hir tabıil ve : 
ı terbiye yuvatıdır. lııgiliıce; Frıınıızca, Almanc: • derslerine: 

ma. Iıte bu da .. 
yet sarJarındandır. 

(De•-' 

Kupa ve 
almış) 

-o-

lkiçeımelik 356 ,j 
ta Şevket oğlu 12 
Kizım, Ali ojla rıl 
lımail otlu 13 y• 
hao, Arif oğla ~ 
fia iki aydanberl d 

l ehemmiyet Yerilmittir. Leyli 210 oibara 7S lin.•:hr: Üç f 
M ı" p· e·ı ti . . • (SA 4 De T) ı takıitte abnır. Memur çocuklarındıllD yliıde 10, ft:bıt ÇO· ı il J ıyanıro J e erJDJZI ı cukJanadaD ylıde 40 ter.ıiJit ytpalır.. ı 

dan kapa ve ıiıe 
teıpit edilmıı •• 
yakalanarak çaldı~ 
lardaa bir kıımı • 

mit •• tab\:.ik•~ 
ıaııtır. lllt••fnklen ellnaz)Çtııalı••P• Pallu11er••af ~uııu~t-.lt41i1111• 'lallıfa 0aduTelefoal497 .................. •••••••• .......................... .. 


