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Milli Şef bugün hir nutuk 
irad edecek 

Büg iik Millet Meclisi öğleden soilr ı sa
at 15 le 6ıncı devrenin birinci içlimaiııı 

akdediyor 
Cümhurreisimizin irad buyu•acakları mühim nutuk radyo ile 
neşredilecek - Millet Meclisi Reisi ve Divanı riyaset intihabı 
da yapılacak-Parti Grupunda Meclis Reisinin seçimi yapıldı 

Ankara 31 A.A.- Büyük 2- Meclis Reisiniıı inti Renda, ikinci Reisliğe Şem 
Millet Meclisi yarın (bugün habı settinGünaltay seçilmişlerdir. 
saatı5deAI tıncı devrenin bi 3-Riyaset divanı ilt! müra· DivanıRiyaset ve idare amir 
rinci içtimaını akdedecektir kip ve idare amirlerinin inti· likleri de aynen intihab olun 
Bu münasebetle Cümhurre habı muşlardır. 

isimiz Milli Şef lnönü sene Parti Grupunda ficaret Vekili istifa etti 
lik nutuklarını irad buyura· ı Ankara 31 A.A.- Bir 
~aklardar. Bu ,1utuk \'e mec. Ankara 31 A.A.- Par· müddettenberi rahatsız bulu 
lis müzakeratı radyo ile neş · ti Grupu bug Ün öğleden nan Ticaret Vekili ve An· 
redilec~k ve bütün yurtdaş· sonra Başv~kil D.oktor Refik talya Mebusu Cezmi Erçin 
ların dinlemesi temin oluna SaydamınRıyasetınde toplan tedavi lüzumuna ve hastalı· 
caktır. mıştır. ğının devam etmesine bina-

Meclisin yarınki ruzna· Bu toplantıda yarın Mec en istifa etmiş ve istifası ka 
lllesinde şunlar vardır: liste yapılacak intihap görü· bul edilerek yerine Aydl'l 

1- Cümhurreisinin sene şi"!mUş ve Meclis Rt~isliği- Mebusu Nazmi Topçuoğlu ta 
lik nutukları ne eski Reis Abdülhalik yin olunmuştur. 

10 ikinciteşrinde 
Ebedi Şef Atatürkün ölümünün yıldönü 
mü münasebetile yapılacak ihtifal hak

kında program 
Ebedi Şef Atatürkün ölü lerle süslenecektir. Tam· o 

münün yı]dönümü münasebe saatte vazifeli kılınacak bir 
til(> yapılacak ihtifal aşağıda· zat Atatürkün 0 gün o 
ki umumi program dairesin· sa:Jtte öldüğünü kısa ve ve· 
de yapılacaktır. ciz bir ifade ile anlatarak 

1.Halkevlerinde: hazır bulunanlara ay11kta beş 
A)Ebedi Şef Atatürkün dakika saygı susmasına 

ölüm gün ve saatine tesadüf davet edecektir. 
eden 10 ikinci teşrin 939 cu E) Bundan sonrc\ bir ha 
ma günü saat 9.05bütün hal· 

kevlerinde halk evi olmıyan tip Atatürk ·ün haycıh, mem· 
yerlerde Parti merkezlerinde leket ve millet içİG yaptığı 
bir ihtifal toplantısı yapılacak büyük hizmetler hakkında 

bir hitabede bulunacak ve 
tır. bunu müteakip Milli şef 

B) Bu toplantıyı Halkevi İnönünün Atatürk .hakkında 
olan yerlerde Halkevi Reis 
l.!ri, olmıyan yerlerde Parti ki bağlı beyannamesi okunarak 
Reisleri tanzim ve idare ede toplantıya son verilecektir. 
ceklerdir. F)Toplanh bu suretle sona. 

erdikten sonra, varsa Ata· 
C) Bu toplantı umum için türkün heykeli veya büstü 

olmak!a beraber bilhassa o o!an meydana topluca gidile 
şehir ve kasabadaki en büyük rek bir çelenk konacak ve 
mülkiye memuru başta olmak merasime nihayet verilec"k· 
üzere askt!ri makam amirle· t" 

ır. 

rile devair Reisleri Parti ve 2 Mekteplerde: 
V 'f [ :Halkevi mensupları, resmi ve 10 İkinci teşrin 939 günü 
l uııan-ıı a yan hususi teşekküllerin mümes- bütün mekteplerde saat 9.05 

Mebus seçimi 
Seçimin önüınüzdeki JJazar 
günü yapılması muhtemel 

Paktı silleri davet edil~cektir. te talebe mektebin münasip 
D) Toplanılan yerin müna bir salonunda toplanacak ve 

Yakında imzala sip mahalline Atatürk'ün bir ayni şekilde 5 dalcika aylllc 
büstü, yoksa bir fotoğrafa ko 

Vilayetimizden çıkacak Parti namutleri listesin:n 
beş mebusun seçimi için ha· vilayete geldiği, şu veya bu 
Zırlıklar yapılmaktadır. Ôğ- adları muhtevi olduğu hak· 

nacak ve bu köşe Türk ve 
Roma 31 A. A. - ltal- Parti bayraklarile ve çiçek -

nıyor 

tendiğimize göre ikinci mün· kında çıkan ş.tyialar doğru ya ile Yunanistan arasında 
tehipler önümüzdeki pazar değildir. Namzt:tler ancalr ademi tecavüz paktı için mP 
&Ünü şehrimizde toplanacak cuma veya cumartesi günü zakereler ılerleme.<tedir. Bu 

EN SON DAKiKA 

ta saygı susmas yap sccu<: 
müteakiben bir muallim ta· 

Sonu 2 ncide 

Ve mebuslarımızı seçecekler- Parti Umumi Reis vekili paktın imzasının pek ya· 
d" tarafından ilan olunacaktır. kırı olduğu anlaşılmaktadır. s· t 'L.I • • v . . 

..:r. a ovge r.ıarzcıye n.omıserı 
Baş vekil 1 Günün en mühim hadisesi •• h . !',;, ti b fı d 

Molotofu~ nutku 

Teşekkür ediyor (lf l kabz·nesz•n Je mu ım egana a u un u 
Ankara31 A. A. - Baş·' a yan Uı ıyıo_ıotofa g~re,Almanyaha~bison~ei~irmek 

~.~il D~kt~r Refik Sayda~ ] AT l Erkanı harbiye ıstıyor, eskı Polonyanın dınlmesıne ımkao 
.~rnhurıyetın 16 ncı yıl do· 

1 vazır a yoktur Türkiye Fransa ve lng•ltere ile 
flumü münasebetiyle yurdun R • • f f • f ~ .f f f • T · ' "" ' ' 
her tarafından gelen tebrik· eısı O/J an IS lJ Q e 11.er ımzaladıgı anlaşma ıle bıtaraflık 
ltre tesekkür ve karşılıklı Nazırların"'yetine başkaları tayin edil- siyas~tinden ayrılmıştır 
le~ekkürlerinin iblağına Ana· d' B .. h"d' b .. ··k b' h · 
dol A' ı ı - u a ıseye uyu n· e emını· Mol'kova 1 A. A. - Sovyet Hariciye Komiseri Molo· u ıansını nıemur ey e· b 
tniştir. yet veriliyor - Kabineden çekilen Na- tof mühim ir nutuk şöylemiştir. Molotof dünya siyaae· 

A d ? ti hakkında MoskfıVanın düşüncelerini izah eylemiş ve ~tatürkün annesinin zırlar Alman taraftarı mı i i son iki ay zıtrfında enternasyonal siyasette mühim deki· .. 
mezarında Roma 31 A . A .• - ltal· , lstifp, eden harbiy- ve hava şiklikler vukua geldiğini, Almanya ile Sovyetler ara· 

1 Yan kı.binesindeki Nazırlar · müsteşarlıkla• "a da başka • sındaki münasebetlerin düıeldiğini, Polonyanan mağlup zmir 31 A. A. - Dün · G l 
& dan yedisi ile Genel Kurmay lan getirilnıiştn · enera oldugw unu, tecavüz v~ mütt'caviz keli.mclerinin manası de· •~t;e bir fener alayı yapılmış 
v Eb k başkanı genernl Parpani ve Parpani sekiz seneden beri l"Yiştiğini, Alınanyanm harbi sona erdirmek için çahşta.ı..ı. c edi Şt-f Atatür ün an· ~ 6 

eıt ayc.n Zü ey enin So· n · b b d Harbiye Başvekalet müste · Genel Kurmay Başkanlı§'ı nı, eski Polonyanın ihyasının artık imkansız olduğuna, 
iuklcuyudaki nıezarınn gidi- şarlan_ ve Fa~ist Sekreteri vazifesini yapmakta idi. Fransa ve; Ve lngilterenin bu emel için harp etmemeli! 
l"rek çel.-nkler kcınınuşlur. toptan istifa t>ylemi~lerdir. Bu hadiseye siyasi meba ri lüzumunu ileri sürmüş, Versay muahed~sİılİ tenkit ve 
ı f stifa eden r"azırlar şunlar filde büyük bir eh~mmiyet Almanyaya müstemleke verilmesi fazını geldiğini söyle • Zmir müclafaasında d M ·f M"'b d ı ve verilmektedir. Roma diplo· 

ır : aarı , u a e e miştir. 
şehit olanlar için döviz, Münakalat, Nafıa, Zi· malik mahefili bu toptan is· Molotof, Baltık devletleri le yapılan anlaşmaların nıüda 

ı N tifa meselesini endişe ile kar , zmir 31 A. A. - İzmir raat, Korpora~iyonlar azır hale değil, askeri ve tıcari yardım olduğunu , Baltık 
,tııüdafaasında şehit düşen ları. şılamıştır. deni~inde karadan ve denizden Leningradı tehdid eden 

B N l 1 · Paris 31 A. A. - ltal ·ı b" k ~ l>oliılerimiz iı;in bir ihtifal u azır arın yer erme Finlandiyadan bir miktar arazi ı e ır es erı üs istendi-
Yapalarak hatıraları taziz olun· Musolini başkalarını tayin ya kabinesinde yapılan tadi ğini ilave ettikten sonraTürkiye -Sovyetler birliğ müza 
ınuştÜr . Merasimde polis etmiş, başvekfılet. müsteşar· Iat Pariste dikkatle takip kereleri ine sözünü getirmiştir. 
lllensupları hazır bulunmuş lığırıa bir general getirmiş. t:dilmektedir. Kabineden çe· SovyetHariciyeKomiseriMoskova ;ıörüşmelerinin bir pakt ile 
Ve bir dekika süküt edilerek tir. Sene! Kurmay Başkanlı· kilen Nazırların Alman taraf neticelenmedi~ini fakat bu müzakereler neticesinde Sovyet 
Ş"hit z"bıta memurlarımızın ğına Afrika Nazırı Mareşal tarı kimseler oluşu, nazarı Sayfayı çeviriniz 
htttarası taziz cdilmiıti~. Grazyani tayin olunmuştur. dikkati celbetmektedir. 
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Amerika istihbarat Ajansına göre 

Sovyetlerle hükıimetimiz 
Toymisin yenil izcilerimiz 10 ikinci teşriıı 

b • b J B b h A k d Başı 1 incide 

( 

arasındaki görüşmeler 
devam ediyor 

Vakit gazetesi Belgrattan 
aldığı şu hususi haberi neş -
retmiştir : 

Amerika istihbarat Ajan 
sı " United Press,, Türkiye 
hariciye Vekili ,ile Sovyet 

diplomatları a"'asında Anka· 
rada temaslarına devam et · 
mekte olduğunu bildirmekte 
dir. 

ler, Sovyet Rusyamn Roman 
ya ile olan münasebatına da 
temas etmektedir. 

" UırtedPress ., Anka -
ra<laki Rumen uüyük elçisi -
nin hükumetine izahat ver -
mek üzere Bükreşe hareket 

lr UŞma - usa a n ara an rafından Atatürk'ün hayatı 
k l • döndüler ,memleket ve milfet için yap 

Q e S l Cıimhuriyetin 16 ncı yıl tığı büyük hizmetleri hakkın 
Türk-Rus temiuab.- dönümü bayramında Ankara· da kısa bir hitabede bulu, 
nın samimiyetinden da yapılan geçid resmine nacak ve Milli Şef lnönünüo 

iştirak e tmek üzere, memle- bağlı beyannamesi .okunarak 
bahsediyo.1 · 'h ·ı k ketin diğer yerlerincleıı ol· m~rasıme nı ayet ven ece • 

Taymis gazetesi Türkiye duğu gibi şehrimizden de tir. 
ve Avrup başlığı altında 48 kişilik bir izci oj'mağınırı 3 Matbuat: 
neşrettiği baş makalt-de gittiğini bild irmi ştik . Erk~k 10 ikinci teşrin 939 günü 
Türk - Rus münasebe tine te- b .. ,.. T'" k tb t b y lisesi müdürümüzle beden u.uıı ur ma ua ı aş sa 
maslrl ezcümle diyor ki: b' d f l · h · · ter ıyesi öğretowninin i are· 1 a arını ~ıya çerçeve ıç1ne 

" Hitler, sulh teklifinde sinde olarak Ankaraya giden, alacaklar ve Atatürkün hayat .. 
bulunduğu zaman bu teklifler oymak, büyilk geçid resmine ~ve eserle ini canlandıran ölüınll 
kabul edilmediği takdirde iştirak ettikten sonra bu uün mucip olduğu büyük te 
ne yapmak lazım geldigini sabah şehrimize dönmüştür. essürü ifade eden ve Kema Ayni Ajansa göre, Sov

yetler tekliflerini hay]i tadil 
etmişlerdir . 

Ş:mdi yapıl.1rı görüşme -

ettiğini kaydederek yapılan 
görüşmelerin ehemmiyetine 
işaret etmekte ve bu gö. üş 
melerin hitamında Türk ve 
Rumen murahhaslarının Mos 
kovaya gitmeleri ihtimalin · 
den balısey itmektedir. 

Alman hükumeti ile Sovyet S lizmin ilelebet yaşıyacağı hak 
hükumetinin istişare edecek- Üveyd~gede kındayazılar yazacaklardır. 

[erin: söylemek mevkiindeydi. 1 C.. h · a.. b 4 Radyoda·. um urıyet.~ ayra 
Bugüne kadar Moskova - 10 ikinci teşrin 939 günü 

Muhtelif mın
takalarda 
Göçmen köyleri 

kurulacak 
istanbul - Önümüzdeki 

hafta içind~ Bulgaristandan 
~ 1500 muhacir gelecektir. Mu 

hacirler Tuzlaya çıkarılacak 
lar, oradan şark \'ilayetleri 
ne gönderileceklerdir. Bun
dan sonra son bir sefer da 
ha yapılacak, bu seneki göç 

~ men nakliyatına son verile-
• cektir. Bu yıl Romanya ve 
Buıgaristandaıı vapurla 15 bi 
ne yakın göçmen getirilmiş 
tir . Bundaıı lıaşka birçok 
y11rtclaşlarımızda kendim lerin 
dı:n göçetmişlerdir. 

Haber alındığına gört>, lıü 
kumet gı·lecek yıl Romanya 
ve Bulgaristandaki yürttaş· 
larimızdım mühim bir kısmı
nı memleketimize getirmek 
için şimdiden hazırlıklar yap 
maktadır. Her sene yaz or· 
tasında başlanan nakliyata 
gelecek yıl ilkbaharda baş
lanacak ve daha çok vapur 
tahsis edilecektir. O zamana 
kadar memleketin muhtelif 
yerlerinde: de göçmen köyle 
ri kurulacaktır. 

Büyük bayramda C?Çt· 

Jan binalar 
Ankara 31 A. A. 

Ciimhuriyetin 16 ncı yıl <lö· 
nümü münasebetiyle yurdun 
her tarafında yapılan nafıa 
ve kültür müesseseleriyle 

1 
diğer binaların açılış tören· 
lerint! aid tafsilat gelmekte· 
dir. 

13u arada Çanakkalede 
hükumet konağı,Ezinede elek 
trik san1ralı, Karsta akşam 
kız sanat mektebi, Samsun· 
da 170 bin liraya olacak 

Nevyork.fa 
Bir Tiirk çeşmesi 

yapıldı 
Nevyork 31 A.A. - Ana

dolu Aja:ısının hususi muha
biri bildiriyor: 

Cümhuriyetin 16 ncı yıl 
dönumü münaseb,.tiyle~ Nev
york parkıııa hed iye edilen 
Türk çeşmesinin küşauresmi 
yapılmış ve merasimde sergi 
komitesi reisi V edad Nedim 
Törile Nevyork Belediye 
reisi ve yükst>k tabakilya 
mensup güzide: bir kütle ha· 
zır bulunmuş nutuklar söyleıı· 
miştir. Nevyork Belediyereisi 
söylediği nutukta Türklüğe 
karşı Amerikan milletinin 
gösterdiği sempatiden ve Türk 
milletinin kendi a s i I 
kültürünü canlacdtrmak yolun 
da gösterdiği hamleyi tebarüz 
ettirmiş ve 7,5 milyon Nev
yorklu namına teşekkür etmiş 
v~ sözlerini şu Türkçe cümle 
ile: bitirmiştir: 

"Türk milldine selam ve 
saygı ile Türk çeşmesının 
açılış törenini açıyorum.,, 

Merasimde büyük elçimiz 
de hazır bulunmuş ve bu 
iki millet arasındaki derin 
iş birliğin~ tebarüz ettirmiştir. 

Karabük fabrika:
sının mamulatı 
lstanbul - Kaı abük de 

mir ve çelik fabrikalarının 
ilk mamulatı piyasaya gelmiş 
tir, Bunlar arasında pik de
mir. kok, ham katran, yol 
katranı, zift, krozon, pet -
rol, naft lin ve saire de var-• 
dır. 

olan HaJkevi binasının temel 
atma merasımı, Lülebur· 
gazda asri mezbaha ve yüzler 
ce köy mekteplerinin açılış 

törenleri yapılmışlır. 

ltr birligini alakadar eden meselelerin aydınlanclıiını 

söylt'dikten sonra, Fransa il~ bir pakt imzalıyan !ürkiye 
~in bitaraflık siyasetini lnkeylediğini bildirmiştir . 

İtalyadaki inkilabın akisleri 
ltalyada vukua gelen kabine değişikliği bü~ün dünya

da büyük bir alaka uyandırmıştır. Muhtelif kaynaklardan 
&-elen haberler, Musolininin Alman taraftarı nazırları iş 
başından uzakla~tırmakla kati bir bitaraflık siyasetine 
karar verdiğini ve bu hadisenin tarihi bir ehemmiyeti 
~itiz olduiun~ bildirmek!edir. 

matbuatı ve radyosu nıüteaVip mı tezahüratla Türkiye radyosu saban neş 
inkişaflar hakkında bir kutlulandı riyahnda ajans haberlerinden 
tefsirde boluıımuyorlar . sonra (Aziz yutdaşlar: bugün 
Fakat şurası tamamen aşi· Süveydiye 31 - (Hus us!)Cüm Ebedi Şef Atatürkün ölümü 
kardır ki Sovyet Rusya An- huriyetin 16 ıncı yıldönümü nün yıldönümüdür. Türkiye 
kara muahedesini tasvip et· burada parlak tezahüratla radyosu ogün bu büyük acı 
miyorsa da. ne Rusya, ne de kutlu laıımıştır. Bütün okul dolayısile Milli Şef İnönünün 
de Türkiye, aralarındaki larınııı iştirakile merasim pa lbüyükTiirk milletine yaphğt be 
müzakereler kati bin netice· zar günü saat 10 <la istiklal yannameyi okuyacak v~ mille 
ye Vdrmadı diye münasebet marşile başlamış ve Baş öğ tin bu büyük elemine katıla 
)erini tehlikf'ye düşmüş gör retmen tarttfından Cümhuri rak tazimen sasacaktır.) dı
müyorlar·. Her iki taraf da ye t bayramı hakkında bir yecek ve beyannameyi oku
bu müzakerelere fasıla veril konferans verilmiş ve talebe yacaktır. 
diği,fakat münkati olmadığı ler tarafından nutuklar okun- Öğle ve akşJm neşriyatın : 
kanaatindedirler. muştur. da ise yint" yalnız ajans ha· 

Türkiye Hariciye Nazırı Bütiın halk merasime berlerini ~öyliyecek ve ajans 
Mösyö Molotofa gönderdi sevinçle iştirak etmiş ve bay· haberlerini müteakip (Sayın 
ği veda mesejında: "deği~mi ram büyük bir sevinç ve ne yurtdaşlar: Bugün Ebedi Şef 
yen dostluğu" teyit ediyor şe içinde geçmiştir. Atatürkün ölümünün ilk yıl 
ve bilmukabele Sovyet hari Re9hanı·9ede dönümüdür. Türkiye Radyo 
ciye komiseri Moskovada su Türk milletinin bu büyük 

vaki olan fikir mübadelesi At koşuları elemine katılarak tazimen 
nin arada mevcut olan ··dos susuyor. sözü ile neşriyatı· 
tane münasebatı teyit,, eyle Reyhaniye 1 (hususi) nı tatil edecektir. Ve bugün 
diği c~vabını veriyordu. Önümüzdeki pazartesi gün Ü kü konuşmalar muhtelif ya· 

Bu teminatın samimi}elin Reyhaniyede Sonbahar at tancı dillerle tekrarlanacak· 
den şüphe etmeğe sebep koşularının üçüncü tertibi ya 
yoktur. Sovyet Rusya ile Tür pılacaktır. Müsabakalar halk 
kiy~ arasındaki teşriki me· tarafından büyük lıir alaka 
sai senel~rdir devam etmek ve merakla takip edilmekte 
tedir ve Balkanlara Alman dir. Önümüzdeki müsabaka· 
nüfuzu girmesine mani olmak ya 8 at iştirak euecek ve 
ta müşterek menfaatleri var birinciye 30 lira ikramiy ~ ve 
dır.~' ril .. cektir. 

Alman ordusun da 
istifalar 

Berlin 31 A. A. - Aı -
man orduları Başkumandanı 
istifa etmiştir. Haber veril · 
diğine göre meşhur Alman 
Maliyecilerinden DoktorŞa1't 
bir arkadaşile birlikte Al · 
manyadan kaçmışlardır. Ve· 
rilea haberlere göre bu is· 
tifanın sebehi şudur : Rus · 
yanın askeri yardımı olma -
dan Alman ordusunun Fraıı 
saya hücum etmesinin do~ -
ru olmıyacıığını Hitlere bil -
dirmiş olmasıdır. 

Rusya ile Finlan
diya at"asında 

Londra 31 ~. A . - Ht'l
sinkiden gelen haberlere gö 
rej Rusya ile Finlandiya ara 
rasındaki ihtilaf devam etmek 
tedir. iki hükumetin noktai 
nazarları arasında büyük 
fark vardır. 

Amerika Cümhurreisi Roz 
velt Finlandiya Cümhurreisi 
ııe bir mektup göndererek 
müzakerat çıkmaza girdiği 
takdirde kendisinin haberdar 
edilmesini bildirmi~tir. 
r--

Bir kadın h1deme 
isteniyor 

Resmi dairelerden birin
de 18 lirn ücre tli 25 - 35 .. 
yaş arasında bir kadm ist~ıı· 
mektedir. Taliplerin Affan 
Cedit mahallesind~ Güllü 
bahçe sokağında berber Han 
ııa Hakimin evinde Aliye 
her gün saat 7 den 9,5 .!ra
dar müracaatleri . 

Cephelerde. 
Faaliyet arttı 

Paris 31 A. A. - Fran 
sız resmi tebliğine göre· c !p 
hede dün iece oldukça fcıa 

liyet göstermiş ve Fransız 
kıtaatı her taraf ta i~tikşaflar 
yapmışlardır. Bu esnada Al 
manlardan bir miktar esir 
alınmıştır. İogiliz tayyarele 
ri Alman toprakları üzerin· 
de uçmuşlar ve birçok fay -

dalı fotografhsr çekmişle rdir. 
Alınan tayyareleri de dün 

Fransız topraKlarında ilk de 
fa olarak keşif uçuşları yap· 
nıışlardır. 

tır. 

İlan 
Antakyaııın Ağbaba mahal· 

lesind~ Habibinneccar camii 
karşısında cadde üzerinde 
kain ti\htani alll oda bir ha· 
marn ve m~ştemilatı havi 
evim sahlıkt ır. 

İsteklilerin Antakyada Sü· 
veykada sabık emniyet ko· 
miserleriııdt!n dayım Lütfü 
Ünala müracaatları 

Zeki Şennak 

/lan 
Seyyar Jandarma· piyade 

alayının hayvanları ihtiya4 

cı için 85 - lOJ bin kilo ot 
açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. Talip olanların 
ihale güıı ü olan 4,2 Teşrin 
939 cumar!esi günü saat 11 
d~ Antakya kışlasında müt~ 
~ekkil satın alma komisyonu 
na 450 liralık muvakkat te· 
minat makbuzilt! birlikte ve 
şartname almak ve görmek 
için de levazıma müracaatla· . 
rı. 

Gündüzde 
Bu akşam 

jÇöl Sitahşörleri) 
İki kısımdan ibaret olan 

bu muazzam filmi görmek 
fırs.ı tını kaçırmayınız 
Süvare saat ~ <l: ~tlşlıyo~ · 

' .. . 


