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&ir Aatıra: Iran Şeh İnf ahı Ebedi .Şefimi:zle bir arada 

• 
Yın Iran 

temize 
Sefirinin Gaze
Beya atı ______ .. ___ _ 

kardeş Iran konıo· 
'•i11de verilen çok 
t bir çay ziyafetinde 

"-bırririmiz, Iran sefiri 
'• Kizimi'den ıiya
ile şereflendirdikleri 

•e fuarımız hakkında· 
h,ı.11nı (Halkın Sesi) 

lllnna da bildirmek 
dı bulunmalarını rica 
'e değerli diplomat 
~e has bir nezaket ve 
' bu ricayı kabul 

1 

-

Cumhurresimiz 
Yakında lstanbula şeref 

verecekle,-dir 
lstanbul ( A. A. ) - Reisicumhurumuz ismet loönü 

yakında şehrimizi şereflendirmeleri muhtemeldir. 

Kardeş Iran b .,, u· 
~. bat muharririmizin 
L. Uae atideki cevapları 
~1lra:auılardır: 

Çok nazikane kabulu
I 111 cesaret alarak. kar· 
""• ait her şeye, ber 

terakki eserleri ile süsliyen
ler, hakkındaki intıbaJa
rımı bugünkü nutkumda an
latmağa çalıştım. Bu izaha
tıma yapabileceğim bir ili
ve va11a o da: lımiri ve 
onun paha biçiJmez bir pır· 
lantası olan fu~n bu kadar 
az bir müddet zarfında bu 
derece kıymettar, medeniyet 
ve kültür abideleri ile zen
gioleştirmeğe muvaffak olan· 
Jarın bu memlekette daha 
birçok umran harikaları ya· 
ratacaklarına dair elde etti
ğim kanaattır. Bu eserlerden 
sonra lzmirini:ıin istikbalini 
iktısadiyat sahasıoda çok 
feyizli ve umran ve mede
niyet yolunda da çok sÜI'· 
atle koşan bir vaziyette bul· 
duğumdur. 

yük elçisi diyorli. i: 
ı ------İzmir az bir müddet içinde modern bir 

h. her söze içli bir 

1ıasteren okuyucuJarı-1~•11 devlet fehimesinin 
"•ek ve mümtaz bir 
•ti olan ekselansıaız· 
t•ıetemiz için de lzmi • 

'-le fuarımız hakkında 
tli>tıarınısdan bir kaç 
e ltitfetmenizi istirham 

~~... b .. 1 b' . ... ırı, u guze şe ırı 

~ile zarfında göz ka
•cak kadar parlak, 

Bundan sonra sefir bilhas
sa belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz'un yorulmak bil
mez bir gayret, gittikçe ar
tan bir aziın ve imanla vü
cuda getirdiği unutumaz 
esenn hakkında duyduğu 
derin bayratılığmı ayrıca ve 
çok parlak söılerle tebarüz 
ettirmişti.r. 1 

-------------------- 1 

1 Suriyede sıkı 1 

lbir sansör hü-
1 

ı... --o--
\~dr- (A.A.)- Batı çö· 

ıehlr oımuıtur. Bu hususta Beledige 
.Reisi Dr. Behçet Uz'u tebrik ederim 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Iran sefiri Ekselans KAzımi 
dün sabah Fuarda tetkikler 
yapmış, bilhassa lran pavi· 
yonuada usun mOddtt oıeş· 
gul olmuştur. 

lzmirin kıymettar miS&.firi 
öğJe vakti belediye reisi Dr . 
Behçet Uz'uo Ad.& gazino
sunda verdiği ıiyafette hazır 
bulunmuştur. 

Ziyafette valimiı, patti 
milfettişi, parti reisi ve er· 
kan da hazır bulunmuşlar
dır. 

Gayet samimi geçen ıiya· 
fet esnasında belediye reisi 

aşsğ'ıdaki nutku söylemişler· 
dir: 

Muhterem sefir baır~tleri, 
Dust ve kardet Iran mil· 

letinin ıiz kıymetli miimeı
silini lımirde sellınlamakla 
bahtiyaram. 

Şahinşab hazretlerinin iz. 
mirde uuutulmaz . tatlı ve 
tarihi hatıralar bırakan scya· 
hallerinde zati devletleri ile 
tanıımak şerefine nail olmuş .. 
tum. 

iki büyük milletin başında 
muazzam hamlelerle bir çok 
terakki ve tekamül eserleri 
- Dvamı 2 ci sahifede 

Derııe bir düşman 
'''•i ta brip edilmiştir. 

küm __ s~rüyor J 

Kahire ( A.A ) - Royter 
1 =============::::============ 

bildiriyor: Züppelik ! ~ 0rıada zırhlı otomobil 
:'-YonJarı ve yerde bu· 

\. "1 SO ta vyare yakıloHş
~ "•da bir tayyaremiz 

\ s,' dönmemiştir. Bingazi 
~ ~ S kilometrelik Hha
~l 'lJın nakliyatı logiliı 
~e deniz cliz'itamları 
~. dan iz'aç edilmekte-

~iki-ada 
~tnbalandı 
~ --o--
~ rra (A.A) - On iki 
~i~Riin tekrar tayyare
' t tarafından bomba-

•ı •e askeri kışla ban-
• ~ •e depolar tahrip 
t_ 'Jtir. Bilbaua Rodos 

~ toı adalarındaki aske
'-' •deftere tam isabet vakı 
ti "ttQr. Tayyarelerimiz Ds· 

lle .. limen d6nm8şlerdir. 

Suriyede sansörün sıkı 
olması dolayısiyle Suriyedeo 
haber zor alınmaktadır. Su
riyeliler ltalyan mütareke 
komisyonuna karşı husumet 
göstermek edirler. 

Arap a jansmıo bildirdiği· 
ne göre ltalyan mütareke 
komisyonu ile Alman komis
yonunun işbirliği yapacağı · 
bildirilmfkle beraber Suriye
ye Mısır gazetelerinin gir
mesi de menedilmiştir. Halk 
havadisi radyodan almakta
dı rlarlar. 

---o-• 

Şarki Afrikada 
Kahire ( A.A ) - lngiliz 

umumi karar gahından: Va
ziyette mühim değişiklik 
yoktur. Dr ı man Sidi Barra
nil arasında l uv\ etin i tak
viye etmekt~ :r. C ij er cep~ I 
helerde lrnyd u dt: ğer l;irşey 
yoktur. l 

Erkek - Hazırlandığın b:alde neden sokağa çıkmıyorsun? 
Kadın - Eteklerim modaya muvafık bir surette kısa ol· 
muş mudur, diye bakıyoruıııl 

Erkek - Modayc muvafık ohun diye eteklerini bira~ 

dflha kısaltınıaıı, bu da fa meınlekd Adet \ e kanununa 
gayri muvafık diye seni sokağa çıkmaktan menededer ... 

- Avrupa katikatö:ü -

Baıuekilimi%İn tetlcik 11e~il•rinden bir intiba 

Başvekilimiz 
An karada 

Afyookarahisar - Başvekilimiz Dr. Rtfik Saydam Ay· 
dan trenine takılan hususi vagonla şehrimize gelmiıler ve 
vilayet hududunda vali ve kumandan tarafından hararetle 
karşılanmıştır. 

Sayıo Başvekilimiz vilayet konağında bir buçuk saat bazı 
tetldkatlarda bulundukton sonra Eskitehire doğru hareket 
etmişlerdir. 

Ankara - Başvekifimit Dr. Refik Saydam bugün sabah
leyin Ankaraya döildüler. Başvekilimiz &"arda baretle kar• 
şılnomıştrr. 

oo~~ ..... ~~~~~~~~-·····~···~oo 
~KOC_~MI NEDE~•~:~ı~J'!!;ıı~ 
~·~~········~···········~ 

"Kızım kadıİık için en Bir öğretmenim ders-
büylik şeref ve ziynet iffettir. te bana şu Yeciı~yi ı3y-
bunu hayatının sonuna ka- miş ve ben de defterime kay-
dar en kıymetli bir mata detmiştim. Bugün hayatta 
gibi saklı, acak ve kıskanç aynen onan bir kopyesini 
davranacaksın.,, gördiJm. Sevgili muallim ba-

Ob bu sözler dimağıma na nedemişti ki: 
o güo nakşoluadu ve bir "Herkes bilmelidir ki diln· 
daha silinmiyecektir. yada ebedi ve devamlı saa-

Mekt~pteı:ı çıktıktan sonra det yoktur. Mes'ad glinler 
eve koştum, annemin boy- çok olabiJir, fakat her halde 
auna atıldım, iki yanaklarım meşak ve kedere kartı da 
şapır şupur öptüm. Bundaki kendimizi h zırlsmahyız . ,. 

ı~zıeti tarife muktedir deği- işte bu çok isabetli v~ci .. 
lim. zenin ilk acı darbuine he· 

Bunun daha tatlısı ve da- def olmakla beraber cidden 
ha şekeri evlid püsesı imiş, çok ntırap çektim. Başım· 
onu bilmem tatabilecek mi- d110 geçen şu vak'ayı kay-
yim 1 dedi yorum: 

Babam akşam eve geldiği Tecrübesiz genç bir kız· 
zaman diplomamı görilnce dım. Henüz iyi ve kCStü1 il 
çok .sevindi, beni bağrına ayırd edecek bir yaşta değil· 
bastı ve tebrik etti.. dim .. Bir gün sinemaya 2it-

O gece evimizin içinde miıtim. Fili ı bir aşk sab-
düiiin bayram oldu. Gece nesi idi. Ruhum heyecan 
yarısından sonraya kadar ve hulyalar arasında yilıll-
gözüme uyku girmedi. yordu. Heyecanım en ytık-

Ah meğerse o günler o sek baddını bulmuıtu. O 
geceler ne tatlı ve ne kadar anda diinya, biltlln mevcu
zevkli imiş? Şimdi şu hatıra· dat ve her ıey bana aşk 
laramı defterime kaydeder- teraneleri fısıldıyor, ber ıey 
kea bile ne kadar heyecan· gözilme milıteına görün&yor. 
lanıyorum bilseniz... her 26lümıeıneme ve tatla 

Aradan epeyce zaman bakıılar ruhumun derinHk-
ıeçti. Benim için pek kıy· lerinde çiçekler, vücudumun 
mettar olan bu batara def· her 1.ervesi hafif, hafif titri· 
terime kaydedilmek üzere yordu. 
pek çok notlar elde ettim. Tam bu zamanda filim 

Vaktiyle okulda iken de· sona erdi, ziyalar açıldı, her· 
ğerli hocalarımın bayat hak- kes dalgın ve Jatlı hulya . 
kında bana öğrettikleri pek larla kucaklaımıı ve sarhoı 
çok hakikatleri ihtiva eden olmuı bir vaziyette sallana, 
düsturlarına uygun olmak sallana kalktı, kendini aoka· 
üzere bazı Takalarla kartı· i• attı. 
laştım. (Devamı YU) 

li 



SAHiFE 2 (Halkın ae.ıJ 
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siHiR~~1Sığnak - ve s ·per· ,Kardeş lran bü· feinıli ııı 
l h d ı " k . .. d. k . i OLMANIN Si •• 

Uzüm, incir 
satışları 
~--

Dün Borsada 2838 çuval 
incir v~ 1899 çoval üzüm 
satılmıştır. Elleme incir 20 
para yükselmiştir. 

7 numara üzümleı· 14.5, 
8 numara 16,5, 9 numara 
20,5, 10 numsra 24,5 11 
numara 30 kuruştan satıl· 

mıştır. 

--,o---

Yangına sebe
biyet veren 

---o--

n yu e çısı ıyor ı: İhagatta.~~rr•1, A. Evlerde ve apaıtmau-Di!Jffil!l:-ak_y_a_p_m_a_yıp o yerlerde ____ .. ____ !fak Olabılır•' 
J d ... -(Baştarafı Birinci Sayfoda)- alim ekin ölüsü ınerhum Ata- -;; - --· ıtıtl 
ar a yapılan sığnakJardan talımatn.,mesine uygun şe- yaratmış bulunan bu iki kud- ı türklc şimdiki Cümhurreisi ~ Yazan: ~:... 

maksat, bina yıkılclığı zamaa kild koruoma hendcgwi yap- '1nıru -7;, r-;tli şefin lzmire her ıbet ismet lnönü hazretlerinin . mımıııuıııııırıı11 • 
ank'"z altında kalmabtaıı ve ınack. tercih edilmelidir. seyahatlerinde burada halkın ' maiyeuerir.de bu tarihi ve ı So"z arzın .,ızı, 
boınba parçalarınıll tuirin - Ahşap ..:vlerJe sığoa:< A 
den 

' · urtulmaktır. H . 1 a·· 1 b' l d coşarak gösterdiği yükse~ güzd şehre geldim. o tarih· l D ~ &rıçte yapıımaz. oy e ına ar a gat ~ emasını ve samimi tezahürleri ne hm bir l<2ç suıe sonra yani 
p~th~ nu yükse l< ;nf Jakfı oturru'"k nıecbudyetince o· b muuzan bir tabl.ı yaratm1ş- ugün buraya ytnidcn gtl- __ 0_/ 

bomb .. larm tesit ı!e bitJa yı • lanlar, aııcr.k ~ oı ur.mı~ si- hr. diğim zaman lzmirio bayın· 
1 

w işio 
kıld ığı uımarı sığı ı;k tavam perle., inden istifaôe cdı-r· z 1. . d 1 ~ ~ ll' w. •1 f • Ça ıştıgınıı 

k l 
dı a H: ıziu o zaman ar .. - H" ıgr, guze ıgı ve ı er emcsı I 113 

çö ın"'melidir. Bun tın için er. h d A f kl .. c ursa olsun, o 
opaı tmanlarda yı;pılacak sığu D. Mühim otıkeı i b e> def- mızda ·b ı raktığınız sempat.k u~u;ı.ı~ al 

8.1 ı~d ~r .u k~?r- t:iZ, yı::lnu: iş çahl 
ılltkler mutlaka bir rnühen ler civaırnda ve uruumi yan- hatıraların da elin yaşadığını me deyım ;, ı cı aen ta ııe Co ı1 .rnn şöyle diY0

., 

dis tasefından gÖıülmclı ve glD tt:blikesiı . e maruz sık 1 
biz.zat müşahede buyuruyor- se~a •:· b . .. ) b" uSöı arıın kııı, 

1 

niıamnameye uygun vasıfta ahşap mahnlleJade oturan- i suouz. "dzmdır şe rı oy e . az ır liyat ise semanıP , 

ı 1 d F l 
. b d b · Iran devletinin bu sene de mu et zarfıoda. her hususta n 1 el w ı'cler• 

yapıma ı ır. cna ve gayrı ar, ıca ı~ a uralardan u- 1 lımir eulernası·onal fuarına mühim terals.kiler göstermiş uaş a dı~ınız :,,bıJ 
f(;nni yapılmış sığnaldar fay· zaklaşruak içio tedbİ.!' alma- r J d . - . mevcu ıyı::t ve,_ 
dadan ziyade ıarar Yuirler. hdırlar. l resmen iştirak etmiş bulun- ~e lm~. renl~t~.uzerhı~e y_:ıp1- ieyio, ud~hanıo t•' 

8. Müsait bahçe veya av· E. Toplu korunma için ı ması bizi çok sevindirmiştir. ;r a ~ ·~m. ı ~r şe ır vuc~- bir zorluğun ve ııı• 
lvsu olan veya cıvnrında d~r- umumi sığnaklar yerice ko- 1 SEFiRiN NUTKU bal~~ mıştı~ ... 0 h~s~~t 1 ;ız ğun düşüremediği 
bal dağılmaya müsait boş runma siperleıi yapmak ter- 1 Sayın bay vali, sayın bay e e ıye reısmı te rı e e · bir gayret, dcvııııl~ 
yerler bulunan binalarda sıgv - cih olunmaktadır. ! bdeciiye reisi, muhterem riml · · f b I manıa tarihinden 

1 

zmır uarı eynelmi el ve 

Maliye daireair,in üst ka
tında dikkatsızlık yfizünden 
yangın çıkmasına sebebiyd 
veren odacı Hakkı oğlu 
Abdullah Kandemir üç gün 
hapse m hlnlm edilmiştir. 

--o--

...... 1 baylar. b k Diyen yok, ayni 

B
• b• ek " J A 1J üyü bir panayır ve sergi-

' lr lr I ten 15305 8 80 taCIF Tam altı yıl önce metbuu den mürekkep olup bu ülke- (~ieba) uzun bir~ 
Üf bh b k Ş b V . . . · ı . 9ilf 

m e amım üyU a İn· nin ekonumik, endlistriyel ecı!.esını ı erı 

Ankara palas malını diJediii yerden şahın maiyeti meliikaoele- ve kültüıel faaliyetinin h:cel- b...,Jdtı hayatta çılıf 
•h d b•J k rinde ve Tilrk milletinin ligihıdır. durmamak esastı'· 
1 raç e e 1 ece .. _____ de böyle diyor: . 

"Ayaktaki çifW 
kii ve değeri, diS 
bir aFilıadeden d 
sektir.,, Tenbellik 
dzğ!ldir, bilakis ç 
ziyade insanları 
sıra dinlenmek •0 

mek tekrar enerji 
için lazımdır. Yal 
Jık atalet feJAk 01t 
kendini alııtırııı•Y'J 
başka her iıte •' 
te doğru değildir· , 

ııraa thanesinde bu
lunan para 

Ankara palas kıraathane
sinde garson Cemal tarafın· 
dan bulunan paranın kıra· 
athane kitibi bay lbrahime 
teslim edildiğini memnuni
yet ile ha her aldık. 

--o'--

sauım hazırlıkları 

Bau gümrük idarelerince, bir birlikten alman lisansla 
diğer bir birliğio mıntakası dahilinden ihracat yapılmuına 
müsaade edilmediği öğrenilmiştir. Gümrük ve inhisarlar 
•ekaleti teşkilatına gönderdiği bir timimde mıntaka usul
lerinin yalnız alakadarlara bir kolaylık temini bakımından 
tesis edildiğini kaydettikten sonra mümasil maddelerin ih
racatı için kurulmuı bir birliğe iza oldu&'unu ispat eden 
ve ihracat ruhsatnamesini 11.aiz bulunan aer tacirin memle
ketin herlıanıi bir ihraç kapısrndan malını sevkedebiloce

iini bildirmiştir. 

Venedik 
Görüşmeleri 

--o--

AVAM 
Kamarasıada 

--o--
istatistik umum müdürlü· 

ğll n6fus sayımı için duyar 
afitleri ıöndermiştir. Bunlar 
d ut'arlara aasılmaldridır. Bun
ların her biri balkın vazife· 
lerini 16stermektedir. 

----o--
ilkokullar 

1 Dost ıspanga meni aat. 
ıeri mevzuu bahs 

aıacakmıı 

Gizli bir ceısı 
aktıdildi 

Londra ( A.A ) - Ava• 
kamara11 dün toplanmış ve 
bir giall celıe aktetmiıtir. 
Avaııı kamaraıı reisi iİzli 
celseden sonra haYa bom· 
bardımanı iz.erindeki müııa
kereJerine dev.ım edilmiıtir. 
Ve bu vesile ile Nakliyat 
oazırı da bir beyauatta bu · 
luomuşlur. 

Şehrimizde bulunan bil
umum ilkokullar 23 cyliJ 
p•ıartesi gününden itibaren 
açılarak tedrisata başlana

caktır. 
---o,--

s. Atilla rovo operet l 
hıuetinin veda 
mosameresı 

Fuarda açık hava tiyat· 
roıunda kıymetli müteşebbis 
rençlerimizden S. Atilla 
idare!liodeki revü opret hey-
eti bu gece parlek •e zen
gin bir programla veda mü-
ıameresi vereceğini memnu
aiyetle haber aldık. Okuyu
cularımızın bu fırsatı kaçır
mamalarını tavsiye ederiz. 

.......................... 
İ Karşıyaka i 
t Melek Sineması i 
ı Yeni tamir ve ezyin edi· ı 
ı )erek yeni mevsime giriyor : 
ı Bugünkü programımız ı 

f 1-Ali Babanın mirası i 
ı Ttırkçe ıözlü ıarkıh büyük ı 
ı şark filmi ı 

f 2- Tarzın Adası f 
ı B&y&k macera romanı ı 
ı birinci safhası ı .......................... 

-o-
Roma (A.A) - D. N. B. 

Venedik sarayında birinci 
görüşme samim1 bir hava 

içinde cereyan etmiştir. 
Mihver tlevletlerir.in bu mü-

zalıerelcrinden dünyayı ha
berdar etmek adetleri de-

ğildi r. Yalnız bir nobta var
sa bu görüşmeler bir autatlt 
havası İÇİ.ilde geçtiği mut
lak olmakla beraber dost 
İspapyanın menfaatleri de 
mevzuu bahsolmaktadır. 

---o---
Alman tebliği 

Berlin - D. N. B. -Al· 
man kuYYcUeri haYaoın fe
nahj'ına rağmen Londra 
şehrindeki aıkeri bakımdan 
mübim yerlere hücum ede· 
rek boabalamışlardır. 

ı Altın Damlası 

Bol çeşit, uygun. fiyat,~ 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Ahıveri,te saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-tı 

Bütün Türkiyede çok se
vilerek kullanılmakta olan 
bu enfes kolanyayı yalnız 

S. Ferid Ec.zacıbafı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat. 

Depo: Şifa Ee.zane•i 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA DeT) 
klt••lnden ahnız)ÇoıaklıapD Polfuııttlıui katauı~~.E6411a11a TaltıiD ÔadeıTelefoDl497 

Düıı büyükha- ltlGILIZLER 
va muharebe- ,10bintonüzüm 

leri olmadı l ve incir aldılar 
_.._._.o--

Londra ( A.A ) - Hava 
dahili emniyet nezaretinin 
tebHj"i: 

Dün hiç bir mulaarebe ol
mamış, yalnız iki diitma11 

tayyaresi Londra üzerine 
bombalar atmı,Jaraa da aycı 

---o--
Aokada Ioıilizlerle yapıl

makta olan ticari anlaşma 
iyi bir neticeye varılmıştır. 

loıilizler şimdilik ilk parti 
olmak üzere 510G ton üzüm 

ile 5000 ton : ncir satın al
auılardır. 

--·---tayyarelerimiz tarafıadan bi~ 
riıi dftştirülmüş •e )liri de 
ıüçlftkle kaçabilmittir. Feci bir 

mobil 

le işe şeytan karı~~ 
sözü pek yeri~de b 
acele yapılan ıf 

oto- çörütürmüş. l(ede~ 
yftç, sabırsızlık, e 

lnıi .ternin cenup şehirle
rine atalan bombalar laiç hir 

kazası ri götürmez. Nib•f 
laran başını yer f 

lstanb•ll - B• ıece Maa- bir hastalığa dO · 
lak yelunda yeniden çok Sen Pol, (başkalır11 

zarar yapmamıştır. 

--·---
Bir Alman tor
pidosu tahrip 

edildi 

feci bir kaza olmuştur. Şo- bel olmayın, ce"':, 
för Mubiddinin idaresindeki olan cenabı b•~ 
taksi sarhoşluk yüıünden olunuz.) diyor. ' 

devrilmiş ve otomobilde bu- (Def' 

Londra ( A.A ) - Ingiliz 
tayycrel~riiDür ~n k, Er:ıvers 

ve daha bir çok limanlarda 
bulunan ~ivil ve askeri de
polarına hücüm ederek yak
mışlardır. Manhaym 'fe Bdlk
seld.eki taksim ıııerke~leri 

tahrip edilmiş Ye bir düşma• 
torpido muhribine tam isa
bet olmuştur. 

luoan Lefterio beyni parça

lanarak ölmüş ve diier iki 

kişi de ağır 
lanmıştır. 

surette yara-

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Ha1taneei 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. ikinci Beyler Sokakl 
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ı~ ...... :.:a::\..:~, •••••••• ··' 
i ELHA A SINEMASINDA i 
ı BugUn matinelerden itibaren ı 
ı F raosı:ıca söılü iki filim birden ı 

i 1 - Vatan Kuran Adam f 
ı Baırollerde: Henry Fonda - Alice Brady 2 

i 2 - Kafe Dö Pari i 
: Başrollarde: Vera. Korene - Jules B~rry ı 
ıseanslar: V aten kuran adam: 3,.30 - 6,45 - lft da ı 
ı I<afe Dö Pari: 2,15 • S,15 • 8 ,30 da ı 
:Dikkat: Cumartesi ve paur 1 hle v~ hafta arası her ıün : 
l ilk seans ac.uıc]ur. 20-25-30 kuruı. ı 
~·~·····~·~··~ .... ·······~~ .... --- ~~~ ~~;:ıi:::Jillti!Bl(ıl~;;n~~~& fr 

r ................... IZMIR .............. " .... , 
ı Kil K••ıt•• L• • Nihari· : 
ı ER KEK u ur ısesı L~yli ı 
ı Orta okul ve Lise 11nıflan vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 
ı terbiye yuvaı.udır. Inıilizce; Fransızca, Almanca derslerine: 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihan 75 lirı.dır. Üç ı 
ı takıitte alınır. Memur çocuklarından ylizde 10, ş~hit ço- ı 
S cuklarından yliıde 40 temıilit yapılır.. ı .......................... .......................... .. 

Bugünkiİ 
Mu hare 

,,,,/ ----o- I 
Londra ( A.A } 

nın müsaitaizliiİOe İ. 
dtın HaYen uoı•" 
bardımau yap1; 

tayyareaiı 300 
alçalmıt •• n~ 

yaralanmışaa d• t~ 
rettebatile ber•b' 
rak üssüne [döl',-; 

Londra (A . ..4) 
tayyareleri dUO 
liıeriode faaliyet / 
ve: muhtelif yerl,t 
bombaları atmıf~ 
hiş basar )ar olOI ~ 
metrelik ~aabad• ~ 
zarar görmüt fi 

yıkıJmıştı~-o/ 

ISTANBıl 
J Sığnak 

perler 1~ 
.Istanbul - '/ı ~i' 

ları dahilinde 951,r· ve; siper yapılrıı 1• • ., 
icabında 750 ~· 
bilecektir • 


