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Ponyanın te

\re endişesi 
lllıi1~

0 

Amerika ve 
~ Avustralya arasında cer

eden Vf: her giln biraz 
, lllUıbet ve ümit verici 
G '•dide ilerliyen anlaşma 
· ltkereleri Tokyoda bilyük 
. illik, ve merakla takip 
Ütııege baılandı, bele Ame· 
'Ya, lngiltere tarafından 
~. il ı . • 
1 

sen yapılmak üzere 
~erı adalardan ıonra Sin
, turı da Amerikan gemi
ı i . 

-ıı Çın bir bahri üs olarak 
''ılabileceği haberi Ja-

11hb111 büt6n resmi ve 

Üh ''•ttıi mahfillerinde ve 
'••a matbuatında bilyilk 
teliı ve endişe uya~

' llıtktau hali kalmadı. Tok· 
'

11
' en meşhur gazeteleri 

"'tfıbdan bu mesele hak· 
~ ~ kullanılan asabi lisan 
~~ lfade lngiliz - Amerikan~ 
~~~~rafya anlaşmasının pa-
~ •it yakın şarkta oynı
\~ ehemmiyetini bir kat 
' ltbarüı ettirmiş bulun· 

lllaktadır .. 
~J•~onyanın HiQdiçini iş· 
~le uğraımakta bulun
~ Ye bu hususta Fransa 
~ '-ıeti ile fırsat bekliyeu 
~ kıtaları tarafından çt· 

~~ yeni zorlukla~la kar
~ I• bir anda Sınkapor 
l\lc leıiuin ortaya atılması 
~'lo hükimetini pek ye
d' ' olarak derin derin 
~taıneğe se-vketmektedir. 

)' , •rıiden tazeleoen bu si-
•ı... ~ >'ta· • .,Uammanın yaratacagı 

'-f 1 •e oldukça puruzlü 
~I ~l~r.da hiç şüphe yokt~r 
ıt "Rılız diplomasınıo çe\'ı• 
ıQu:ii pek ciddi ve mühim 
l r 'iardır. 

lt\alldranın bu meselede 
~· ttii işlerin, elde ede
~,~ baıanların Avrupadaki 
\ fıne ve boğazlaşmalara 

ı,bi?liyük bir tesiri olacağı 
1 ~e muha~ kaktır. 

~ SIRRI SANLI 

~ltaıan harici M 

~ nazırı Ber
line dön<lü 

--O·--
~ ~illa ( A.A ) - Roma· 
\~'-luumakta olan Alman 
~~ ltiye Nazın Fon Riben· 
~~ ~omadan Berline dün 'i . 011 alhda hareket et-
1 ttlr. 
~t'1Youda Kont Ciano,Al
~i ıefiri Makenzen ve 
Yet{'-nıu Berlin sefiri Alfi· 
M- ttrafındaD tetyi edil
""flir. 

el ta loaıa ( A.A ) - Alman 11,, .. 
~ ıcıye nazırı hareketind:u 

O •& el Duçe ile bir saat go
Ci frtıtlı ve görüşmede Kont 

hı '"0 , Makenıen hazır bu· 
"11ı111lard1r. 

MiLLi ŞEFIMiZ ------
Behçet Uz'u 

lzmir 22 ( A.A ) - Milli 
Şefimiz Reisicümbur İsmet 
İnönü, belediye reisi Behçet 
Uza aşağıda yazılı telgrafı 
göndermek suretiyle lzmir
lilere iltifatta bulunmuşlar
dır. 

Doktor Behçet Uz 
Belediye Reisi 

IZMlR 
Fuardaki muvaff akıy"tiniz-

Ettiler 
den dolayı sizi tebrik eder, 
sayın lzmirHlere refah ve 
saadet dilerim . 

İSMET INÖNÜ 

""":* 
htanbul - Milli Şefimiz 

İsmet İoönünün bugün htan
bulu şereflendirmeleri muh
temeldir. lstanbullular Büyük 
Şefimizi sevinç ve n,ş'e 
içind~ beklemektedirler. 

Madam Zallmet Etmesin !!! 

Hizmetçi - Bay ( ...... ) sizi şimdi görmek istiyor. 

Bayan _ ~.,"yoda olduğumu ve salona gidemiyeceğimi 
söylemedin m~? 

Hizmetçi - Söyledim, fakat o 11bayan zahmet etmesio, 
ben banyo doire&ine gic!erim,, diyot l 

• • 
lng·ilız tayya-
rel~~inin yeni 

akınları 
--o--

Londra ( A.A ) - Ingiliı 
bava kuvvetleri bugün Bo
luny etrafında tahrip işine 
devam etmişler ve petrol 
depolarında fasılalarla infi· 
laklar işitilmiş ve Dilngerkte 
çıkarılan yangın alevi 75 ki· 
lometreden görülmüştür. 

Ustanda atalan bombalar· 
dan petrol depoları tutuş· 

muş keza Kale limamna pi
ke suretile tayyarelerimizin 
çıkardığı müthiş yangınlar
dan maada dört vapurdan 
müteşekkil gruba da hücum• 
lar yapılmıştır. 

---o---
Bir elektrik 
düimesinin 
Italyanlara 

verdirdiği müt
hiş zayiat 

Kahire (A.A) - Düşma· 
oın münakale yoUarı uzadı
ğuıdan ltalyan ileri hareket
lerine devam edebilmek pek 
çok zayiat vermekte ve ln
giliz mitralyözlerine dalga 
halinde hedef teşkil ederek 
kırılın akta dırlar. 

Sidibaranıye giren ltalya~ 
askerleri Ingili:der tarahndan 
ucla11 elektrikli mayınlara 
bağlı bir döğmeye basmak 
suretiyle infilaklar vücuda 
ielirlimiş ve ltalyan kıtaları 
tamamen havaya uçurulmuş
tur. 

lngil'z kuvvetlerinin mane· 
viyah pek mükemmel oldu
ğundan düşmanla teı:rıas için 
sabmıu.lık göstermektedir. 

---o--
Ültimatom 
Mü<Ideti hitam 
Bulmadan 

Londra ( A.A ) - Tokyo 
hükumetinin Hindiçini ma
kamına verdiği 72 saathk 
ültimatomla mfiddetiein hi
tammdan iki saat evvel Ja
ponlar Fransız Hindiçioisiae 
taarruz etmişi.erdir. Arada 
bir çarpışma olmuşsa da 
gece yarısı iki taraf arasın· 
da bir llDlaşma temin edil

Sıhhiye 
Vekilimiz 

Sıhhiye Vekili Hulusi Alata1 
Istanbuı (Hususi) - Sıh

hiye Vekilimiz Hulusi Ala
taş dün ekspresle lstanbula 
gelmiştir. ---
118 Türk mu

hacir geldi 
lstanbul - Dün Bulgar 

bandıralı Radiçe vapuriyJe 
118 Türk muhaciri geldi. 

O gün annem ve babama 
bir yalan kıvırdım. Bucada 
bir mektep arkadaşımın evi
ne davetli olduğumu ileri 
sürdüm ve bunu da yakmdan 
dostluğum olan mektep ar
kadaşlarımdan bayan ( ... ) 
vasıtasiy le anneme inandır
dım. 
Arkadaşım cumartesi günü 

evimize ğeldi ve ertesi gün 
saat 10 da istasyonda bek
lediğini ve akşam lzaıire ka-
dar beraber getireceğine 
dair anneme teminat verdi. 

Ah, işte o paz.ır, benliği
me, nezih hislerime en bü
yük darbe vuruldu. O uğur
suz pazar sabahı çok neş'eli 

olarak uyandım, tuvaletimi iti
na ile yaptım, el çantamı 

alarak yola çıktım. 
Saf anneciğ.m "akşama 

geç kalmamamı, terlememe
ğe dikkat etmemi arkam· 
dan bağırırken pür he
yecan sokak kapısına ka· 
pattım, tramvaya atladım, 
lzmire geldim. hükumet ö
nünden bir otomobile athya
rak Alsancak yolunu fut-miştir. 

--o tum. 

H• d• d Saat 9,30 da Bucaya ha-
ID ıslan 8 reket eden trene yetiştim. 

fabrı·kalar bu·· - istasyonda, ailesini ve nenin 
neıi olduğunu henüz bilme· 

Yük faaliyete diğim gençle karşılaştım. 
O . son derece beşuş bir 

g eçtiler yüzle elimi tutarak: 
Londra (A.A) _ Siyam- - Araba hazır, dedi. 

dan alınan diğer bir habere Bir çok mahalle araların-
göre Hiodistao fabrikaların· dan geçtik. Yüreğim çarpı-
da harebc yarayacak 20 bin yor, vücuduma hafif ve ılık 
çeşit harp ı~v.uımı yapıl- bir harar~t yayılıordu. Ara-
maktadır. f · ba çamlarla örtül il bir bina 

Mısır harlle 
girmekten çe
kinmiyecelitir ---Kahire (A.A) - Mısırın 
yfiksek memurlarından birisi 
beyanatında yeni kabinenin 
ihtiyatlı bir intizar devresi 
geçirmeğe karar vermiş ol
masına rağ en bir tazyık 
karşısında harpten çekinmi
yeceğini ve her hangi bir 
istila tehlikesi karşuıuıda be· 
0110 harbe gireceğini söy
lemiştir. 

---o---

Singaporda 
tevkif edilen 

Japonlar 
-·-

Londra (A.A)-Singapor· 
da neşredilen bir tebliğde 
birkaç Japonun tevkif edil-

diği ve bunun balikında bu
gün tafsilat verileceği bil
dirilmektedir. 

önüöde durdu, genç hemen 
yere atladı ve bana inmem 
için elini uzath. 

insan böyle anlarda dn
,ance ve mantıkına hikim 
olamıyor. Gayri şuuri bu 
meçhul gençio açtığa kapı· 
dan içeriye girdim. 

Uzunca ve iki tarafı ser
vilerle ıüslenmiı bi~ yol üze
riode yürüyorduk. Biraz ak· 
hm başıma gelir gibi oldu, 
titrek bir sesle sordum. 

- Burada mı oturacağız? 
- Evet. Daha sal in ve 

daha şairane bir yer oJduia 
için buray' seçtim. 

Sak şu görünen havuz 
ve etrafındaki çamlar şaira· 
ne değil mi? 

Cevap vermedim, yürü· 
yordum, sanki beni büyilk 
bir kuvvet arkamdan itiyor
du. Bilmem neden düşüne
miyordum! Yalnız yüreğim· 
de tatlı bir , heyecan •ardı 
işte o kadar .. 

Havuzun fıskıyesi açıktı. 
Sular şırıl, şırıl bir allengi 
mahsusla döktUOyordu. Te
miı pike ôrtülll bir masa 
Dzerinde bir kaç çeşit mey· 

ve bulunan masanın yanına 
sıeldiğimiı ıamaa bu, aslını 
ve maksadını bilmediğim 
genç bir ıandalya çekerek 
oturmamı rica etti. Gene 
bilmem neden tereddntıD.s 
hemen çökllvordim. Artık 
ıuuruma liikim değildim. 
9, bana bir elma ikram et· 
ta, tetekktırle kabul ettim. 
Sonra bir ıiir okudu. Ona 
da hazla dinledim. 

(Devamı var) 
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Avukat staj
yerlerinin 
imti anı 

--o-
Ayişenin evine ingiltereue "UÇll 
taarr z edilmiş le" adını ve 8. Mehmdt 

Aldemir 
Dün ikinci Karantina parti 

ocağında değerli mebusumuz 
B. Mehmed Aldemir, halkla 
samimi bir basbebalde bulun-

muş ve umumi vaziyet ·hak
kında yurddaşJarını tenvir 
ettiklerini memnuniyetle ha
ber aJdık. 

--o---
Sonbahat at 

koşuları 
Sonbahar at koşularının 

ıonuncusu dün koşu saha
sında yapılmış ve heyecanlı 
o) muştur. 

Birinci kosu: Birioci Fru, 
ikioci Alcey)an, üçüncü Gül· 
lü gelmiştir. 

ikinci koşu: Mesafe 1800 
metre Taşpınar birinci, lstran · 
da ikinci gelmiştir. 

Üçüncü koşu: Mesafe 3000 
metre bitinci lstiranda, ikin
ci Yüksel gelmiştir. 

Dördüncü koşu : Mesafe 
2600 metre Komiser birinci, 
Taşpınar ikinci ve Tomru 
ilçl\ncü gelmiıtir. 

Beşinci koşu: Bu koşuda 

birinciliği yüksel ikinci Ya
man gelmiştir. 
-~~,,~~~~~~~~~"'-'"' 

DOKTOR 

Zatülcenbler 
Bu kış kuru ve her türlü 

zatülcenbler oldukça görül
müştür. Zayıf ve nahif bazı 
ııençlerde soğuk alğınhğınıu 
da ıiddetli tesirile bu has
talığa tutuldukları görülmek
tedir. Zatülcenbler gerek 
ha.talık esnasında ve gerek
se hastalıktan sonra çok iyi .. 
tedaYiyi istilzam eden has-
talaktır. Hastaların asgari 
iki ay yatakta kalmaları 
mecburidir. Tabibi müdavi· 
nin hastayı sık sık gerek 
ıeriri muayeneler ile ve ge
rekse rontgen muayenelerile 
takip etmesi muhakkak la
zımdır. Zatülcenblerin verem 
haatalıiı ile münasebet ve 
alakası çok söylenmiştir. 
Gerçi bu alaka mevcuddur. 
Ve zatülcenblerin bilhassa 
nekahat devresinde çok iyi 
bakılmaları bir kaç haftalar 
derecei hararetlerinin, ahva· 
li umumiyetlerinin kontrol 
edilmeleri bu noktai nazar
dan elzemdir. Maamafih bir 
çok zatülcenb vakaları gör
dlik ki tamamen iyileşmiş
ler ve aradan yıllar geçtiğı 
halde hiç bir verem arrzı 

sıöıtermemişlerdir. Hepsi bu 
sılln normal hayatlarını sür
mermektedirler. Y alnı.ı ge· 
rek hastayı ve gerekıe has
tanın muhitini daima ikaz 
etmeli hastalığın ebemmiye· 
tini zaman zaman kendile· 
rine izah etmek tabibi mü
davilerin ve başlıca vazifesi 
olmalıdır. Zatülcenblerin te
davisi tegaddi ve istirahatı 
mutlakadır. Kalsiyum iğne
lerinden de çok istifade 
edilmektedir. Dahilen verile· -
cek iliçlar hal ve vaziyete 
tabi olduğundan bu iş ta· 
mamen doktora ait bir me
seledir. 

__ ......,. ____ __ 
l 

Hususi t bsil gördülerini iddia ederek husuıl okullann 1 

herhangi imtihanına girmek üzere miiraeaat edenlerin im· 1 
tihanları hususi okullarda yapılıyordu. Bu u5ulün tatbikatta 
mahıur tevlit ettiği anlaşılmış ve buna dair olan talimat· 
namenin bir maddesi değiştirilerek imtihanları resmi bir 
okulda yapılması kararlaştJrllmışb. 

Dil Bayramı 26 eylôlde 
utlulanacak 

--o---
Avukıııthk kanununa iÖre 

staj devn:sinı bitiren staji
yerJerlerin avukatlık rubsa.t 
namesi almak için vermeğ'c 
mecbur oldukları imtihan 
hak~ında bir talimatname 
hazırlanmıştır. 

Bu talimatnameye göre, 
avukat ıtajiyerlerinin imti
hanları, vekillikçe Temyiz 
mahkemesi reisi ve auları 
arasından seçilecek iki ve 
Ankara barcsunda kayıtlı 
avukatJudan intihap oluna· 
cak bir ıat ile hukuk v~ 
ceza işleri umum müdürle· 
rioden müteşekki& bir heyet 

İlk Türk Dil Kurultayının toplanışının yıldönümü olan 
26 eylôl günü yurdumuzda s 1kizinci dil bayramı olarak 
kutlanacaktır. O iÜD Haikevlnde y ... pılacak toplantılarda 
Ebedi Şef Atatürk 'ün dil çalışmaları ve Milli Şef İnönünün 
yüksek koruyucu başhğı altında dil kurumunun amaçları ve 
sekiz yıllık bir devre içiade başardığı işler üzerinde konuş
malar yapılacak ve kurum adına saat 18 de Ankara rad
yosunda bir söylev verilecektir. 

1 
tarafından her sene mayıı 
ve birinci teşrin aylarında 
Ankarada yapılacaktır. 

---o---

l~içeşweJik has!ane ca~- bombardıman ta 
desınde Elmas oglu Fetbı-

yeli Ahmet, sar boş olduğu teri verooBl 
halde lsmail kızı 30 yaşında 
Ayşeoin evine taarruz etti-
ğioden yakalanmıştır. 

--o--
Mugber olmuş 

Kemerde K•hramanlarda 
Mustafa oğlu Mehmet Nuri 
Kendisi icraya veren ve bun
dan muiber olduğu Süley
man oğlu Alinin eviııe bı
çakla taarruz ettiğinden ya
kalanmıştır. 

-----o---
Alacak 
Yüzünden 

U Nevyork (A.A) -:--.. 
ka ile lng1liz gorU ıf 
iyi bir şekilde def• 
mekteair. Atlantilıte 
yet salah bulmuştur· 
tereye verilen 50 cle9t 

dec sonra IogiJtereYedı 
ne suretle yardun e 
düşüllülmektedir. aıı 
sebetle Amerikaoıfl 
kale ndını taşıyan .,e 
mil uçan bombardı~•0 

yare)erinin verihnesı 

nülmcktedir. dl 
Kanada şimdilik ·~ 

kac!ar tayyareci yetıf 
Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o--
Londra (A.A) - Dün-

Hayfa ve Is
ı kenderiye ı 

bombalandı 1 Roma ERçimiz 
Bir cami ve islim me.: Ankaraya 

Çorukkapı Gaziler mahal
lesinde lsmail kızı Nazlı, 
Abmd oğlu Süleyman ve 

gibi hava kuvvetide 
kişiden ibarettir. re 

Almanyamn tayY• . ~ 
rettcbatı meseleler• kü bava . muharebeleri 

gene mühim olmamıştır. 

Loodrauın c~nup mahalleriyle 
Kent konthğına bazı bom· 
balar düşmüş zarar ehemmi
yetsizdir. 

Zarilnına bombalar dü1- i Gidiyor 
U 'I lstanbul - Dün ekspresle 

kansı Şerife bir alacak mes
elesinden birbirlerinin evle

rine taarruz t.Uiklerinden 
yakalanmışlardır. 

bir şekil almftlltadır· b 
tereye y;ıpılan kesif O 

lardan zayiatluı 4()0 
yare ve 2908 taYY81 

Buna mukabil ayda •1 900 tayyareci yetiıtirl 
1 

ve tahminen zayiat!•', 
defa faıladır. Ölen 

1 

düşen tayyarecilerİO 
rının çokluğu AfOS' 
endişe uyandırmıkt• 

tü ve 32 Arap öldü ! geltn Roma büyük elçimiz 
\ Hftseyin Rağıp yarm Aoka-

Mısır AYcılarımız bir bombardı · 
man tayyaresi daha düşür· 
müşlerdir. 

Kalıire ( A .A. ) - Dün l raya gitmesi muhtemeldir. 
düşman tayyareleri Iskende· il Büyük elçimiz bilyüklerimide 
riyeyi bombardıman etmiş- röriiştükten sonra tekrar 

kabine-
sinde yeni 
nazırlar Londra (A.A) - Tayyare

lerimiz Maoş istila işlerine 
karşı gilndüz ve. gece hü
cumlarına devam etmişlerdir. 
Roterdam, Anvers, HoJlande, 

ferdir. Zayid çok azdır. Romaya dönecektir. 

Blomde muvaffakıyetli keşif 
uçuşfarı yapılmış ve su ke~ 
simi az gemile:le mavunalara 

ve Blom civarında 12 gemi
den ibtret kafilelere yapılan 

hücumlard• da bir yangın 
bombası bir iaşe gemisine 
tam isabet etmiştir. Dünkrek 

Kale bombardıman edilmiş
tir. Tayyarelerimiz salimen 
üslerine dönmüşlerdir. 

Kahire (A.A.)- Filistin, 
Hayfayı düşman tayyareleri 
bombardıman etmişler ve 

bombalar bir cami ile islim 
me.ıarlığına düşmüştür. 32 
ölü 112 yarah vardır. Bun· 
ların hepsi araptır. - --··-- l 

lngiltereye ya-
pılan hücumlar! 

-o--

Londıa (A.A.)- Dün her 
n .. kadar düşman tayyareleri 
cenubi ve doiu mıntakala· 
nnda hücumlar yEpmışlarsa· 

Dr. Fahrl8 Işık da pek azı Kentsürsekine 
kadar varmışlar ve bazı ev

ızmir Memleket Hastanesi leri hasara ugy ratmışlardır. 
Rontken Mütehassısı 

Rontken v_e Elektrik tedavisi · Pek az ölü ve yaralı vardır. 1 
yapılır. ikinci Beyler Sokak Dün gündüz bir Alman tay· 

29 No. TELEFON 2542 yaresi düşürülmüştür. 

lV~liyet Daimi encümeninden:! 
Ödemiş - Beydağ köprüsü tamiratı 1264 liu 94 kuruş 

keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
doğundan istekJi!erin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırJayacakJarı temioatlariyle birlikte 3 birinci teşrin 940 
Perşembe rünü saat llde Vilayet Daimi Encümenine baş 
vurmaları. (3828) 

1 Altın Damlası 
1 

1 

---o---

Japon yada 
vaziyet 

Tokyo (A.A) - Gazeteler, 
Siuıapur meselesini etrafiyle 
miitalea etOJekte ve lnıiliz • 
Amerikan ittifakıoın sarih 
bir surette japonyanın aley
hine olduğuna İfaret oderek 
Pasifikte sulhun muhafaza
sına halen imkAn elup olmı
yacağıoı sormaktadır. 

--e---
İJkokuJlar 
Açıldı 
Şehrimiıde bulunan bütün 

ilkokullar bugün sabahtan 
itibaren açılmıştır. 

Orta, Lise ve Öğretmen 
okulları bir teşriDievvel pa
zartesi günü açılacakbr. 

---o---
Yaz Saatı 

--o--
Kahire (A.A) - Royter: 

Ali Mahir paıanın riyasetin
deki S•dist partisi Mısırın 

derhal harp ilin etmesi ta
raftarıdır. 

,,... ---o--
Amerikan-, 
giliz işbit~ 

---o---
lstifa eden dört nazırın j J o Al 

yerine eYvelco Devlet nazırı . apnngada b U• 
ola~ Abdülha~id Süleyman d·ııe dOUY ur'-
Mahye naıırhgın•, Bay ibra- Y 

b!m Mecid levaıım nazırlığına To~yo (A.A). :; 
vaktile Levazım nazırı Amerıkan iş barlıi ;ı 

· T' da devran eden t•1 
olan Bay Salıı ıcaret ve "k d' 1 d 11ur-
Enndilstri nazırlığına, Bay ~~ en ı~e 4: 

0 
°;., 

Hüseyin Sırrı Nafıa nazırlı· kıngadpor - uss 
0 t•''fı 

an onanması bj 
ğına ietirilmiştir · kuJJanılması JapoD 

--o--- yetini haleldar ed 
1 

AımaDy&DID Amerika ile logilte'~el 
daki iş birliği nıil• 

Moskova Sefi- şekil almaktadır./ 

1 ---ri Berlinde ı sPoR HABRLER• 

--o--
Moskova ( A.A ) - Al

manyaıun Moskova büyiik 

Karşıgakatııar -
Yaı uati, Teşrinievvelin elçisi dün tayyare ile Ber-

beşinci cumartesi ıecesi ka1· line hareket etmiştir. Sefir 

1 spora galip 1 
Alsancak stıd1 etİ 

.. .. .. d k. ,,t 
kalkacak •e saatlar bir saat Berlinde Nazi şeflerile gi· 
geri ahnacaktar. rü~ecektir. 

, waasıa ı .....-- -.. 
...................................... <..-... ~ .. ~----........... -,. 

i ELHAMR.1~ SİNEMASIHDA i 
ı BugUn matlnalerd n IUb41ran : 
ı P'ransızea ıidü iki fiHm b~rden ı 

onumuz e ı euJJJ 
nünden itibaren Y~ 
olan Fuar kupası ,~ 
kalarına hazırlık olıı> 
re dün Karııyak• '

1
1 

spor takımları k•rf 
lardır. 

,l 1 - Vatan Kuran Adam f 
Her iki takım d' 

tam kadro ile çı~ 91 
lardır. Bununla ber•,, ı 
iyi geçmiştir. Netice lııf 
Karşıyakanın 4-3 .~ 
bir fu kla lehine b~, f 

Bütiln Tilrkiyede çok se· 
vilerek kullanılmakta olan 

ı ll\şrollt'rde: Henry Fonda - Alice Brady ı 

i 2 · Kafe Dö ?a i i 
l B•şrollerde: Vera Korene - Jules Berry ı 
:s'!!anslar: v.tan kuran adam: 3,30 - ,,-45 - 11 ~,· ı 
ı Kafe Dn Pui: 2,15 - 5,15 - 8,30 da :ı 
:Dikki..t: Cumartesi ve pazar llde 'fe hafta arası her ıön ı 
: ilk seaus ucuzdur. 20-~5-30 kuruş. ~ 
~~··4~····---~···~ .......... ~ ...... ~ ~- nm ..._.,.~~~.A"' -4l~ fl6 ... U..- !!?!,.;.....~~' .. 

"ı .................. IZMIR ...................... : 
Bol çeıit, uygun . . fiyat,;-., bu enfes kolanyayı yalaıı 

temiz:, katıkısız ve iyi mal. S. Ferid Eczacıbafı yapar. ı KIZ K••ıt•• L• • Nihari ı 
Alııverişte saygı, doğruluk Taklitlerini almamak için ı ER KEK U Ur ISeSI Leyli : 

etiket ve isime dikkat. ı Orta okul -ve Lise sınıflan vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 
ve inan. Telefon :3882 30-1: Depo: Şifa Eczanesi ı terbiye yuvaındır. lngilizce; Fransızca, Almanca dersler}neı 

Anka - Milli kO ~' 
piyonu Fenerbabçe, 

şampiyonu iskişe1'1~1,' spor takımları lüt~ ,,, 
piyonluğu için ik1- 0 
farın 19 mayıs stad1 
yapmışlardır. ol ı• 

ı ehemmiyet verilmişUr. Leyli 210 niharı 75 liradır. Üç ı 
Milli Piyango Biletlerinizi (SAADe T) ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- ı 

1 O 
ı cuklarından yfizde 40 tenzilit yapılar.. ı 

E!kişehir Demir•'~~· 
mı güzel bir oyuo b0\ 

Milli küme ve ıst•" tı~1 

piyonu Fenerbabçe r1' 
üçe karşı bir golle 10 
etmiş, bu suretle ,., 
ıampiyonJuiunu )ıaS ldf•• ndan ahnız)Çorakl&apu PoHımukeıl 1111111No.8~4tJıHD Ta.bılD acleıTelefoal497 •.• , +' • • +' +' • +' +'.,., ~ .......................... .. 


