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e\T)etin Şefi Ve Milletin 
Şefi Ve Babası 

~-------~li Cumhurreisimiz sevdiği kadar sevildiği milletimize, 
k olayisile yaptıkları samimi ve tarihi hitabelerinde 

d Uvvet ve kudretini bütün idare ve iradesini milletin 
~tar~e sevgisinden alan hakiki bir demokrasinin ideal 

f. 1Yetçiler tarafmdan her kelimesi ezber edilmeğe 
t. .. ;n gü~el ve hakiki bir tarifini tesbit ettiler. Ancak 
i 

1 
Ve ızah şeklinde tatbik olunacak bir demokrasi· 

sayesindedir ki Türk köylüsü Türk milleti onu \r . 1 , 

1 
ergı toplımak, yalnız fedakarlık göstermek, yalnız 

tal c~nın.ı ve evladını istemek lazım olduğu gün düşünen 
--~· adışahlarının keyfi idaresinden çok uzak bulunduğunu 
>• her zaman düşünmekle değil onu başına en şereflı 
~Pbrı U · ideal idareye malik olduğunu takdir edecekfr. 

•ı. Unun içindir ki Mil i Şefin ve millet babasının bu 
e~~rn_esi, Türk ~illetini bukadar candan seven Cum
~-1erıne Türk n:illetinin can ve gönlünden doğan iman 
Gt-~ 1 lığ.ı ıı .bir ~~t, d~h:ı yüz kat daha artırmıştır. 

nıılletı, Mıllı Şcfı yalnız onun derdine ortak, yalnız 
i \re saadeti ile meşgul olduğu için değil, Türk vatanını 
'e a k · 1 k f k 

10 s en en para za erlere avuşturduğu ve bun-
'ttı rıra da en büyük tehlikelerden kurtarabileceğine 
~ •ı bir itimad ve itikad beslediği içindir ki böyle 
dd '\re hududsuz bir sevgi ile ona bağlanmış ve bütün 

tratını onun sağlam ellerine tevdi ve teslim etmiştir. 

""-... SIRRI SANLI . ._AAVo···ATi~:ŞE ........ 
~iktaşı 2 - 1 Y enmeğe 

Muvaffak Oldu 
- Yazısı 4 üncü Sahifemizcledir -

IZMIR ASKERLİK 1 
illBESiNDDEN: 1 

16 w 332, 333, 334 
~iumlulardan htıngi sınıf-
\ lar davet olunuyor 
"" ":li;Qnz -muvazzaflık hizmetini yapmamış piyade, 
-.11'tı demiryol 316-332: Topçu, ist:hkam, jandarma, 
~•lta 333: deniz, orman koruma, harpl sanayii 334 
'~t~~lardan olanların celp pusulaları hükümete veril-

ıt.~'.' B d d · · ' d ~ . t• . l d ~hı u sınıflar an a r.esını egış ırmış o masın an 
t'l •nıesini almamış olsa bile üç güne kadar şubeye 

3t"ek malumat verilmesi mecburidir. 
~Bu sınıflardan bedel vermek istiyenlerin iki güne K dilekçelerini şub~ye ge~irip vermele~i lazımdır .. 
~~ lledel nakdi erlerın dahı hemen elbıse ve te.ç~ı
~hı tedarik ederek hazır bulunmaları mecburıdır. 

t.ı~ P.!üddetleri bitmiş hava tebdili erlerin dahi hemen 
~e gelmeleri ilan olunur. 

R GUL İSTER AGLA 
~~ll!:&E:i!c-~~~~~~~~""":. ..... ~ .. a.~ .. ~:=~;~ .. ~~~~ 

Altırlcı kamutay azaları dün yur· 
seci idi dun her yerinde • 

partinin değişroez ge
zaman ayrılmıyacağını 
daha göstermiş oldu 

Türk milleti Milli Şefin ve halkçı 
nel başkanının arkasından hiç bir 

bütün medeni dünyaya bir kere 
--------------~--=~----------------:---~---:-:--=-------~-Dün sabahleyin saat do- j lip reylerini atmak suretiyle men ve maarif inzibat mec· 

kuzda halkevindc ve lzmir ı tarihi ve siyasi: vazifelerini lisi azalıklarile birçok cemi-

k ·ıı t• · · ve bu··yu·· k Şefi- yetlerin başkanlıklarında bu-kazalarında toplanan i inci mı e ımızın 
seçiciler mebus intihabını mizin arzuları dahilin-l_:Jfa luıımuş ve son olarak parti-

. l · tı"hab· t saat mizin lzmir İJyönkurulunda yaparak vilayetin iz için 14 , etmış er ve ın " 
· b ~ kad Jr devam et yar üyelik vazifesini almıştır. mebus seçmişlerdir. Partimız on uçuga -

· · lzmir münevverleri ve halk namzetleri yurdun her ye- mıştır. 
1 · y · b starımız ar ,sına tabakası tarafından çok se-rinde olduğu gibi vi ayetı- enı me u .. 

mizde de ittifakla intihap lz~irden 3 yeni si;;- k;;tıl-:- vilen ve tutulan bir çifçi 

olunmuşlardır. 

İlk defa reyini Valimiz 
Bursa mebusu Fazlı Güleç 
ve Bayanı şonra Belediye 
Reisi Behçet Uz ve Bayanı 
ve müttefik~n heyd teftişe 
azaları reylerini vermişlerdir. 
Bilahare her daire intihabi
ye üzerine isimleri okunan 
müntehibi saniler sıra i!e ge-

İzmir Meb'uslarımızdan 
Mehmed Aldemir 

maktadır. Bayan .Şehime Yu- çocuğudur, Nazmi llker lise 
nus Halkevi başkanı ve lise riyaziye muallimidir, mesle · 
muallimidir. Çalışkanlığı ile ğine çok bağlı olgun ve Iz-
fazileti ile tanınmış münev- mire birçok talebe veren 
ver bir Türk kadınıdır, Meh- değerli bir zattır. 
met Aldemir genç mebusla- Ve mekteplerimiz için çok 
rımızdandır. Çifçidir. Halk kıymetli riyazi kitaplar yaz-

tabakaları içinde yetişmiş ve mıştır. 
uzun yıllar vilayetimizde YURDDA 
umumi meclisi, daimi encü- Ankara 27 (Hususi)- Al-

·SULH S-ERISI KAFESTE 
tıncı Büyük Millet Meclisi 
azalarının seçimi dün yurdun 
her yerinde hitam bulmuı 
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Sulh pericıini "soktukhrı-telleri tüfekten yapılmış katesten kurtarmaK 

balı yumruklar!~ koparıp atmaktan başka çare olmadığını anlıyan sulh 

hazırlanmağa keırar v.!r.uişlerdir. 

t/; 

ıçın o telleri bom-~ 
aşıkları ona göre! 

Ütücüler Çarşısında Cinayet 

Al\0'1'l :1.: ..... : , "'üntrbirı 
ittifakla Cumhunyet nalK 

partisi namzetlerine reylerini 

vermişlerdir. 

MÜST AKIL MEBUSLAR 
lstanbul 27 (Huıuıi)-Müs

takil mebus olarak Afyon
karahisardan Berçttirker, An

karadan doktor Şefkati, 
Niğdeden doktor Abravaya, 
Eskişehirden lstimat Ôzdamar 
seçilmişlerdir. 

lstanbul 27 (Hususi)-Nü
fusumuz fazlalaşması dolayi
sile altıncı kamutaya 25 faz· 
lasile 425 mebus seçilmiştir, 
bunlardan yüz otuzu yeni ve 
dört müstakil mebuıtur. Ye
ni listeye dahil olmıyanlar 
101 kişidir. 

Kamutayın ilk 
Toplantısı 

Ankara, 27 ( Husuıt ) -
Altıncı Büyük Millet Meıliıi 
3 Nisan Pazartesi günil me · 
rasimle toplanacak ve Mec
liste evvela Reisicumhur in
tihabı yenilenecektir. 

Anadolu Ajansının Bir 
Tavzihi 

Bir tiryakinin garip bir vasiyeti 
'r. ---- """"""".....rı.,.,~ """""'"""""' 

Arabacı Hasan Elli Kuruş için 
Arkadaşı Ahmedl Vurdu 

Dün gece Keçecilerde Hadiseyi haber alan zabı-

Ütücüler :çarşısında ki 16 tamız derhal vak'a mahaline 

lzmir ( A.A ) - 24 Mart 
akşamı gece yansından son
ra tebliğ ettiğimiz mebus 
namzetleri listesinin lıtanbul 
kısmında mühim bir sehiv 

olmu,tur. "ii:t ~~"'-""'"""-""'~ ,,,___ d 1 
dtlizünün en ti~~aki adamı geçe~~e~de. do.ks~n sekiz yaşında ölen hollan a ı Van 
1 r. Bu zat ömru zatında 4 ton tutun ıçmıştır. 
i~· Size öldüğü zaman bıraktığı vasiyetnameyi bir okuyayım; "cenazeme gelecek. olan
) 1 Pipo ile, iki yüz gram tütün dağıtılacaktır. Tabutumu takip edenler ta evımden 

~6 ~. kiliseden de mezara kadar pipo içeceklerdir." 
llGrı vasiyeti yerine gelmiştir. Pipolar yanmağa, ortalığı duman kaplamağa, bir zama.n 

, töz gözü görmemeğe başlamıştır. Tabii ne ölü mezara gidebilmiş ve ne de halk hır 
· t) 0t6nebilmiş, çaresiz dumanların ortadan kaybolmasını beklemişlerdir. . 
~'~i-.· uyucu, ölümünden so:.ra da cenazesini duman bulutlarının kaplamasını ısteyen bu 

1
" bu garip vasiyetine: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

numaralı dükkanda sandal- yetişerek yaralıyı hastaneye 
l kaldırmış ve Hasan da yaka-

yacı Ahmet beş arkadaşı i e lanarak Adliyeye teslim e'dil-
bir şarap alemi tertip etmiş· miştir. Sandalyacı Ahmedin 

(tir. Geç,·vaki~kadar içen yarası kalbinin üzerinde ol-
bu .. ı.arkadaşlardan arabacı duğu için ehemmiyetlidir. 
Abdullah oğlu Hasan ile --.,. .. -"'-
~Ahmet arasında elli kuruş ( 23 Nlsau çocuk 
ş~rap ~lmak meselesinden Bayramı __ 
kavga çı\<mış ve Hasan taşı- Çocukların bayramı yak-
dığı k:ı.nayı Ahmedin sol . taşıyor. Yavrulara eyi bir 
gogsune saplı yarak :. Ağır bayram geçirmeleri için ha-

surette yaralamıştır. zırlanalım. 

. Namzetler arasında bulu
nan general Rafet Bele, Se
lah Cimcoz ve tuğ Amiral 
Hakkı Şinasi Erelin isimleri 
telgraf sayfalarının kanıma
sından dolayı listeye yazıla
mamıştır. 

Muhterem 
halkımıza ve 
itizar ederek 
hib ederiz. 

mebuslanmıza 
matbuatımıza 

keyfiyeti tu-
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Annemin Bu Sözleri Bana 
Lazım Gelen Malômatı 
Vermiş B ılunuyordu 

Oğlum, gerçe şimdiye sıl olur, dedim, bir ·kaç saat 
kadar gözümün gördüğü bir öncede imamların kızı geldi, 
şey yok ... Fakat benide şüp- seni sordu .. ,, 
helendiren, kuşğulandıran Karın birden kızdı ve hiç 
şeyler var... görmediğim bir eda ile : 

- Ne gibi ?. "Sana yalan mı ! lsöyliyece-
M ı - b ·· J v· ' D d" - ese a, azı gun er, gım .... 11 e ı. 

karın komşulara gideceğim Ve öteki odaya gitti... 
diye çıkıyor ve dört beş sa- Annemin bu sözleri bana 
at kaldıktan sonra yorğun çok lazım gelen malumatı 

argın dönüyor... Kendisine vermiş bulunuyordu. • 
qeden geciktiğini sorduğum - Peki anne, gene de 
~aman bir şeyler uydurup sen bir şey belli etme .. Ve 
söyliyor .. Fakat inandıramı- bundan sonra onu adamakıllı 
yor beni... koll ! 

- Peki neden şimdiye Dedim ... 
kadar söylemedin bana ? Genç mahbus birdenbire 

- Ne söyliyeyim. Oğlum.. .. sarardı ve sigarasından üs 
Aranıza girmek doğru mu ? üste bir iki nefes almıktan 
Hem dilimiz de biraz acıdır sonra: 
bizim.. Malum a.. Adımız - Şüphe kötü şeydir 
kaynanadır. beyim ... Allah onu kimsenin 

- Oğlun olduğumuda kalbine düşürmesin ... 
unutmamalısın anne!... V P ~,.ı,.~"''",t ..... 

tattı: 

- Devam et.. 
- Geçenlerde imamlara 

gideceğim, diye çıktı, gitti .. 
Tesadüf buya.. Yarım saat 
sonra imamların kızı geldi, 
kendisini sordum. Ben de 
kıza "yavrum, gelinim sizin 
evde olacak.. Bana !oraya 
gideceğim.. Dedi..,, Dedim. 

Kır: "yok teyze .. Biz d~ 
olsa onu sor.nağa gdirtr..İ)
dim,, deyip gitti.. işte. O 
zaman anladım ki, karın 

muhakkak bir dolap çeviri
yor, .. 
Akşam eve geldiği zaman 

"kızım, niye böyle geciktin 
gene,, dedim. Bana: "Ne 
yapayım anne.. İma 1ı ların 
gelini beni yemeğe alıkoy
du .. Ondan geciktim!..,, Ce
vabını verdi. 

Bunun üzerine: "F afak na-

- Artık geçen bütün 
günler, benim için izdirap 
günleri oldu. Adeta işimi 

gücümü bırakmış, karımın 

peşinde dolaşıyordum. Ve 
böylece aradan bir iki hafta 
geçti... 

Karım, kendini göz hap
sine aldığımı anlamış olacak 
ki, bana en ufak bir şüphe 
bile vermem eğe çalışı ya rdu. 

Beyim, -bu çok izdiraplı 
bir şeydir.. Düşün bir kere 
karından müthiş şüphen var .. 
Fakat bir yandan da bir ip 
ucu yakalıyamıyorsun. 

Ara sıra kendi kendime: 
"İnsan kalpi ne tuhaf neste
dir. Belki karım masumdur 
ve ben boş yere üzülü
yorum.,, Diye düşünüyordum. 

- Devam edecek -

1 MÜS.ABAKA'nın 4 ncU haftası ser-etine 
bugün matinelerden itibaren ·· 

ELHAMRA Sinemasında 
İzmirlileri tesiri altında bırakan BÜ YÜK VALS şahe
serinden sonra, onun gibi bütün büyüklerin bir araya 
gelmesiyle onun kadar kuvvetli olarak ibda edilmiş 

olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 

BüVü CAZ 
Fr-ansızca sözlU 

Tayron Pover - Alice Fay - Don Ameche 

Tarafından yaratılan bu Büyük Filim, görenlerin tekrar 
tekrar görmoğe doymıyacc:ıkları her şeyi ile BÜYÜK
LÜK HARİKASIDIR. 

Seanslar: her gün 1.30 -4.00-6.30-9.00 da .. Cumar
~ tesi ve Pazar günleri 11 de başlar. 

................. mı..1m::ma:ı~:ıımmma::::m::...-• 

Timsah kızar~ması 

Herseyden bıkılıyor. Hele 
yemek bahsi insanların her
cailiğini gösteren bin bir 
misalle doludur. Uzun=söze 
ne hacet; darbı mesel orta
da: İnsan her gün baklava, 
börek yese bıkar deriz. 

Bu hercailik, 1Avrupahları 

timsah eti yiyecek dereceye 
getirmiş. Her gün yedikleri 
malum ve muayyen şeyler

den öyle bıkmışlar ki, Bel
çika Kongo'su avcılarından 
birinin tertip ettiği timsah 
etinden yemeği bayıla bayıla 
yiyorlarrı.- · ş. 

Belçil:ah avcı timsah etini 
pişirme usulleri üzerinde tam 
bir sene tetkikat yapmış. ls-
karasını yapmış olmamış ke
babını yapmış olmamış ta-
vası nafile çıkmış. Çorbasını 
ağza alamamış yahnisi yavan 
olmuş; nihayet haşladıktan 
sonra kızartmasında k~rar 

kılmış. 

Ne yorgunluk yarabbi! Bu 
kadar üzülüp uğraşacağı yer
de bir anket açsaydı o an
kete ben de iştirak etsey-
dim. 

Timsal_ı etininin [nesini 
seversiniz? 

Sualine hiç düşünmeden: 
- Y ememesinil 
Cevabını verir onu sıkın

tıdan Avrupalıların midesini 
de fesaddan kurtarırdım. 

Bu sene dUnya buğday 
mahsulü pek bol 

Yeni mahsul ağustosun 
birinde başlamıştır. Yeni 
mahsulün Avrupada az ola
cağı ve bu yüzden buğday 
fiatinin çok yüksell!ceği ve 
birçok memleketlerde sıkıntı 
cekilecevi tahmin nlnnn,.,,.~ 

Halbuki havaların iyileş
mesi üzerine dünyanın yeni 
buğday mahsulü as olmayıp 
bilakis hadden fazla mebzul 
olacağı şimdi meydana çık
mıştır. Müstehlik memleket-
lerde halkın buğdayın pahalı 
olmasından dolayı sıkıntı 

çekmeleri artık varid değil
dir. 

Bilakis müstahsil memle
ketlerde mahsulünf ucuz ola
rak elden çıkarılması mec
buriyeti karşısında halkın e
line az para gireceğinden 
endişe edilmektedir. 

Bu sene bütün dünya buğ-
day mahsulü rekor senesi · o
lan 1928 mahsulüne nazaran 
250 milyon buşel (lngiliz ki· 
lesi olup 27 kilodur. 

Geçen seneden kalan 
buğday 725 milyon buşeldir. 
Geçen sene eldeki huğday 
150 milyon buşel idi. 

koli 
.amııınmııınonıınonnnımnmıııDl!mumm nıımmnımumına. r+J 

~ D O K T O R ~ ~+) Almanya sanayiinde 
~!!:ınııoııımıuııınuınıı ı uıını ııııııır uıııınıınııı r ııımnuııımıııııııı 'I J t I 
Öksürük Başlayınca Dl an pe rO 

Burunda başlıyan nezle Ç'>~< ~ Almanyanın Romanyaya san oturur, . kesafeti taile 
defa yalnız aksırıkla, biraz bilhassa ehemmiyet vermesi, ı kilometre başına yüı 
kırıklık, birazda ateşle ge- orada petrol membalarının sekiz kişi isabet eder. 
çer. Fakaı bazılarında aksı- · bulunmasile izah ediliyor. Bu iki eyaletin zengill 
rık devrinden sonre · oksü- Zira motörle işleyen bir or- }erinden bahseden Al 
rük başlar, o halde nezle ne- dunun müteakip faaliyetine matbuatı Prağın garbınd 
fes borularına da bulaşmış devam edebilmek için evvela Beraun mıntakasında seıı 
demektir. Belki akciğerin yu petrol lazımdır. 500,000 ton ham deıııir 
vacıklarıda hiç olmassa sat- * • * de edildiğini Klaudo, "e ~ 

1 

hi ve geçici olarak nezleden Avrupanın başlıca petrol rauska - Ortravda seıı 
pay almışlardır. Bu yuvacık- membaları Romanya, Galiç- 10 - 12 milyon ton kÖ 
ların nezlesi sa hi ve geçici ya ve Baküdür. Mahsul iti- çıkarıldığını kaydediyo 
olmaktan ileriye gidince iş, barile Bakü, Birleşik Amerika Ayrıca civar mıntakalard• 
tabii daha ciddi olur. Fakat hükumetlerine nisbetle ikinci tın bulunduğu gibi, se~ 
o derecesi bereket versin az gelir. Asyanın meşhur petrol 100,000 ton kadar güıııôŞ 
görülür. En çoğunda nezle membaları İran, Irak, Bor- kurşun istihsali kabildir. 
burundan sonra, nefes boru- neo, Felemenk müstemleke- hem ya ve Moravya or 
larında kalır. leri ve Japonyadır. Çinde zenginliği bakımından da 

ve Sibiryada da petrol mem- yet ehemmiyetlidir. 
Biraz ateş olsa da, nabız 

hızlıca atsa da dil paslansa
da merak etmiye lüzum yok
tur. Bu göğüs nezleside bir 
kaç gün içinde geçecektir. 
Ancak geçecek diye istira
hat etmezde işinize gücünü· 
ze devam ed !rseniz o vakit 
hem geçmez hem de daha 
ciddi hastalıklara yol açar. 

Birde bujgöğüs nezlesinin 
sadece bir ıuezleden ibaret 
olduğunu bilemezsiniz. Gö
ğüs nezlesi bazı defa büyük 
ve mikroplu bir hastalığın 
başlangıcı olabilir. ~Onun i
çin öksürük başlayınca ilk 
düşüneceğiniz ~ şey yatak o
danızda kalmaktır. Öksüren 
bir adamın .::.... öksürük ba
sit bir: nezleden ileri gelse 
bile - bazkalarının arasın
da dolaşması herkezi rahat
sız eder. Öksürük öksürenin 
kendisi için keyifli olabilir, 
hele göğüs dolu olupta ök
sürdükten sonra) boşalırsa 
öksürmek in~rnn~ !l,:ı ....... b;r 
zevk verir. Fakat başkaları 
için öksürük dinlemek pek 
sıkıntılı bir musikidir. Ök
sürdüktan: sonra ~ öksürenin 
göğsünü boşalttığınıüduymak 
görmekte pek çirkin bir man 
zaradır. 

Öksürükten başka ateş 
olmazsa yatak odasında bir 
koltuk: üzerinde -tabii hava 
cereyanı üzerinde bulunma
mak şartiyle- otur~bilirsiniz. 
Ateş olunca yatmak, sadece 
ihtiyatlı değil, lüzumlu olur. 

- Sonu Yarın -

-~=~-

Kundura kralı 

Çekoslovakya -

baları vardır. Afrikada, bil- Bir Alman gazetesinin 
hassa Mısırda petrol mev- dığına göre, SUdet ar 
cuttur. Avustralya kıtasında nin ayrılmasmdan sonra 
henüz petrol bulunamamıştır. koslovakya ekonomik kıY 
18S9dan itibaren Amerika tini tamamen kaybetıııe , 
dünyadaki petrol mahsulü tir. 
nün yüzde 65 ini vermek- Mora vska - Otrova ile 
tedir. sen çelik ve makine sa 

Almanye, 1924 senesinde 
133,9 milyon marklık iş ya
parken, dört senelik proğ
ramlarla çalışması neticesin
de, bu rakamı, 1939da 266,4 
milyon marka çıkarını ştır. 

Bu işlerin çoğu petrol kul
lanmağı ,icabettiriyor. Bina
enaleyh ham petrola ihtiyacı 
artmıştır. 

1924 senesinde Amerika 
85,5 milyon mark miktarın
da her türlü ham petrolü 
Almanya ya gönderiyordu. 
Ondan sonra Almanyaya 
petrol "gönderen memleket
ler - ehemmiyetleri sırasile -
Rusya ve Polonya · itli 

1938 senesinde, Amerika
nın Almanyaya~ petrol gön
deriş nisbeti yüzde 30 azal
mıştır. Sovyet Rusya ile Po
lonyanın ham petrolları Al
man piyasalarından silinmiş
tir. Buna mukabil Romanya 
petrolü beş misline çıkmıştır. 
Felemenk müstemlekeleri1924 
de Almanyaya hiç petrol 
sevketmezken 1938 de 76,7 
milyon mark kıymetinde 
ham petrol yollamıştır. 

Almanya'ya eskiden beri 
petrol gönderen Felemengin 
Hindistanı ve Meksika his
selerine eskidenberi düşen 
nisbeti yükseltmişlerdir. 
Bohemya ve Moravya 
nın tabii zenginlikleri 

bakımından mühim olaO 
takalardır. Bundan bS 
Çeklerin, ayakkabıcılık, 
cılık makine ve silah s• 
yii yalnız ihracat için çıı 

yordu. 
Alman iktisadi mab• f 

Çek topraklarının AlmıaÖ 
ya geçmesile f;elc, mes~ l 
tını da ihraç etmek gibı 
yeni müşkülün hasıl old 
nu saklamıyorlar. 

--:.-':"'~-

MareşalPet 
Reisicumhll 
mu Olacak 

Londra (Radyo) -
cek ay Fransız cumhurr 
nin riyaset müddeti nih 
te erecektir. Fransız ııı 

san meclisi koridorları 

Mareşal Petenin müstıa 

cümhurreisliği için en ııı 

sip bir namzed olacağı 
artık açıktan açığa söY t 
mektedir. Sağ cenah me 
ları, bu teklifi memnuniY 2 
karşılamışlar, sol cenah 
larından bazısı da tasvif 
görünmüşlerdir. Mareşal 
tan 83 yaşında buluntfl 
tadır. 

Şehir 
Tiyatrosu 

Yaz turnesinde Hal 
gidecek 

1 dan kaçtı 
Binaenak} h yeni mahsul 

mevsiminde bütün dünyada-
1 

ki buğd:ı y ~tok.ı bir milyar 
lS<l rrıi'yon buşele baliğ ola
caktır ki , geçen senenin 
stokuna na7aran 450 milyon 
buşel faz!aJı :. 

Meşhur kundura kralı Ba
ta, hususi tayyaresile Bük
reşe gelmiştir. Beyanatta bu· 
lunmaktan istinkaf eden mil
yonerin bundan böyle İngil
terede yerleşeceği anlaşıl

maktadır. 

Bohemya ile Moravyanın il
hakile Almanyanın neler ka

lzandığı hakkında şu malü
mat verilmektedir. 

Istanbul 26 (Hususi) 
temsilleri sona ermek Ü 

o!an lstanbul Şehir tiyat 
mutat yaz turnesi için 
zırlığa başlamıştır. 

Bu seneki turnede sıa 

karlar, ıstanbuldan doğ. 
Eskişehir ve Konyaya gı 
ceklerdir. Bu iki· vilayet 
temsillerden sonra Şehit ~ 
yatrosu Hataya geçe ı 

orada bir ay kadar 1' ~ -Bugün 23 mart herkesi YENİ Sinemaya 

koşturacak flim haftası başhyor 

Evvela Almanyanın müda
faa etmek mecburiyetinde ol 
duğu hudud beş yüz metre 
kısalmış bulunuyor. Saniyen 
Bohemya ile Moravya arazisi 
kırk dokuz bin üçyüz altmış 
iki kilometre • murabbaı bir 
yer tutmaktadır ve burada 
altı milyon sekiz yüz bin in- caktır. 

TAYYARE Sineması 
T KSİ H . YDUTLARI 

Taksi haydulları.11n feci icraatları 

PEKOS KRALI 
• 

Kovboylar kralı JON VAYNE 

Istanbul Senfonisi 
Münir Nurettin Mehterhane musiki heyeti İstanbul 

sinemalarile ayni zamanda göstermeğe 
muvaffak olduğumuz TÜRKÇE Foks Jurnal 

Hergün talebe 8~5 -Pazar iOdahalk matin.._e-si-l""""0,,_-..,,..1-=5-=-k-. 
Cumartesi Pazar 10 - 2 - 8 - 15 te 
Sair günler 2 - 5 - 8 - 15 te 

T E L E F O N: 3646 

Bütün bir hafta zevk ve neŞe içinde alkışlanan 
DÜL V AHAB'.n muvaffak esen 

YAŞASIN AŞ1' 
Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı filimi ge~I 
hafta kalabalıktan gelemiyen binlerce sayın müşteri 
rin talepleri üzerine BİR HAFTA DAHA gösteri~ 
~~~~~~~------- ...- , i 
Seanslar: her gün 2.30-·5.30 ve 8.30 da Cumartes: 'JD' 

Pazar 11.30da halk seansıdır. 12.30 za kadar hususı 
diğer yerler 20 kuruştur. 

mliiil----------------~ 



hastalara kadın sü~ünün bütün ·--
teferrüatı üzerinde izahat V.!riyorlar 

ADIN HASTALAR 
Bir Usulle Carc.abuk Ivi1" 

Ediliyorlar l 

an -
~o l\ınerika hastahaneleri ka-

bB• 11 hastaları tedavi arasın-
' . kadınlaı ı n güz !iliğine de 

, ııa, d k . ''h' s9 e ere yenı ve mu ım 
çal ~\1affakiyetler kazanmağa 

şladılar. Çünkü hastaha-
bS 1e .tedavilsırasında güzel

pa~ trıne de itina olunan ka
es~ ~lar kendile ini üstelik gü
'bj keşnıiş ~görerek daka ça-
d eyileşiyorlar. 

İiastahanede kadın yüzü 
e, saç kıvırması ile, yüz 
~ası ile iştigal ~ edilmekte 
bu her kadına neş' e ver

:~ttdir. Ruhiyatçıların an-

f 
~Şına göre • ruhan zayıf, 
_tlt maneviyatı düşük o-:-;.. 

~h~stalar, '_bv _itina saye
(j i~~ ~ ke_!ldilerini 'süratle top

ı~r llıek~kta ~ve çarçabuk iyileş
ıh C tedirler. 

r \l işle meşgul olan has-

rı~ llelerde bir mütahassıs bU-

1 1 

tün güzelleşme vasıtalarını 

.;taşıyarak her gün ziyaret et
"mekte v;-k;dııi süsü;ü;-bü-
~tün Teforruati~a- ay~i." ry;~ ... 
hemmiyet vermektedir. Bu 
mütahassıslar dudak boya:-., 
si"Dı:"~uju vesairey~J kul
lanacaklarını ve hastalirın: 
rohUou ıiasıl -ıieyeca.;1~;d;:
racaklannıÇok iyi biliyor
lar. - --

Bağlı bir takım tellerle ka
dının saçları tarı-nıyor ve 
kıvrılıyor. Ve bütün bunlar 
hastanın şıhhath görünme
sine yardım [ediyor. 

Uzun zaman, yatmak ka
dın saçlarının sıhhati üze
rinde tesir eder. · Hasta ya
tan kadının saçları ile uzun 
uzadıya meşgul olmağa im
kan bulunmadığı için, maki
nelerden istifade olunuyor ve 
bu makine hastayı rahatsız -- -~~~=~ ... ~uıııın:.~:.~:~-::...:: :;..,:=.: 

8 n ~ o--=K=-.. y-~Rımnm~ 

~~ ~alih Sonad re 'f ! tr 
eb llt, Saç ve Zührevi has- {tj = a :1 
•11 'I talıklar mütehassısı "g g,. ,.. .-
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(HALKIN SESi) 

Denizlerin esrarı 

HAYFADA 
Yakalanan Canavar Balık 

--···----+-+--
Geçenlerde Hıyfa liını:ıı· 97} kilogram ağırlığındadır. 

~-;ağel~-n balıkçı kayıkları~ Uztliiluğu 2 metre 5'2 san~ 
denizlerin esrarını bir -·kati timdir. Yüksekliği 1 metre 
daha meydana çıkarmışlar~ 91 santimdir. Bu muazzam 
ve pek - nadir-ll'frbalık ge- balığın ağzı ise yalnızca yir-
tirmişlerdir. mi beş santimetredir. 

Hayfa balıkçılarının Ak- Deniz canavarı gri renk-
denizde elli metre derinlikte tedir. Balık yakalanır yaka-
yakalamış oldukları bu balık · lanmaz keyfiyet Britiş Hui
balıkçılar._tarafından "Gü- zeuma bildirilmiştir. Müze 
neş balığı,, alimler -tarafın-.. Filistindeki muhabirine hay
dan da_Bashlula tesmiye ·o- vanın otopsisinin yaptırıl-

. lu.nan acaip bir -• mahliiktıi;.- masını ve neticesinin bir ra-
Bundan· evvel <ıe-ı870se-::- .. porla bildirilmesini yazmıştır. 

nesinde bir ker;- daha GU:- Bu ender canavarın yaka
neş balığı yakafanmış idi~ ıı )anması Filistin de ve İngiJ
Bu kere 1939 senesinde y;;- terede mühim bir hadise 
kalanmış olan Güneş balığı olmuştur. 

etmeden muhtaç olduğu her 
şeyini yapıyor. H~tt; bii-;;a".:
kineler erkek hastaların da 
işine yaramakta ve erkekle
rin saçları dökülmüşse bu 
makinelerden istifade edile
rek yapılan saç tedavisi ne
t~cesinde saçları dökülen er
kekler yeni saçlarla ortaya 
çıkıyorlar. 
~-: Yüzlerin güzelliğine yar-
d~in için birçok mayi müz.:
tahzarattan istifade olunmak 
tadır. Bunlar deriyi~~izli
yor, güzelleştiriyor ve . ona 

güzel vir renk veriyor. 
Hastahanelere bu güzellik 

müesseselerinin ilavesi, esas
lı bir düşünceye dayanmak
tadır. Bu düşünce kadının 
kendini güze( gördükçe ma
naviyatının kuvvetlendiğidir: 

Hastanelerin bu düşünce
yi tatbika baş amaları ise en 
eyi neticeleri vermiştir. Ü· 
nun için yakında bütün ka
dın hastahanelerinin ayni te
sisat ile teçhiz olunmaları 
beklenmektedir. 

·ııınııııııınııımıımımıııııınıııııııı ımmıııııııı .11111ııma11111111111111 ıııım ıııııııı·ınl'9"1UITI 111ıaııınıııımııııııımıuııımııuııu HmDımım mou mınıı ıııım 

Sinema köşesi: 

Sinema yıldızlarının hayatı 
Ve =filimleri 

• 

• 
27 Mt\RT 

~LÜKS LUKS LÜKS 

.. s 
MARKALI 

Ç6 6$1R 
v~8AMVO·~ 

Sabunları 

~LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız:.. . 
Amili UMID 
fabrikası 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: . ~ 

UMIDUN 

TAYYAREDE BiR 
iZ IVAC 
YAHUÔ 

Casus Bir Kadının Marifetleri 

Önümüzdeki salı gününden itibaren bu çok meraklı ve 
çok hevecanlı eseri tefrikaya başlıyoruz. 

Güzelli~ ile berabe~ cesaret ve kurnazlığın bu dünyada 
neler yaptıgını, yapabıleceğini hayretle öğrenecek, heye
canla okuyacaksınız . 

En nefis 
~kremler, -
lasyon ve 
kolonyalar 
ile çeşitli 
tuvalet 
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BRAVO ATEŞE 
Beşiktaşı .2 - 1 yenmeie 

Muvaffak Oldu 

19 Mayıs 
Bayramı 
Her yıl yapılan 19 Mayıs 

İdman bayramınının bu yılki 
programının hazırlanmasana 
vekalet tarafından başlan

mıştır. 19 Mayıs bu ytl res
mi tatil günleri arasına gir
diğinde.o bayram daha par
lak olacaktır. 

Yol Ver2isi 

Anadoluda Fırtına Ve Kar Devam Ediyor 
Kütahya, 24 (Hususi) - Dün Fırtına olmuş ve bir çok evlerin kiremitleri uçmuş ve 

halk büy .k bir korku geçrmiştir. 
Eskişeh!r, 27 (Hususi) - Şehrimiz ve mülhakata tipi ile karışık kar yağmaktadır. 
Ankara 27 (Hususi) - Dün öğleden sonra dolu yağdı ve yarım saat devam etmiştir. 

Bazı apartmanların camları ve kiremitleri uçmuştur. 

Memurlar Birkaç Yerden Maaş Almıyacak 
Ankara 27 (Hususi) - Mebuslukla profesörlük, meclisi idare azalığının bir zat üze

rinda birleşmemesi prensibi idari teşkilatta da tatbik olunacaktır. Buna göre bir vatan
daş birden fazla iş göremiyecek, daha doğrusu birkaç yerden para alamıyacaktır. Bu hu
susta hazırlanacak bir kanun layihası yeni meclise verilip yaz tatilinden evvel kabul 
olunacaktır. 

Muallimlikle gazetecilik müstesna bit vatandaş yalnız bir yerde devlet memuru 
olacaktır. ~ 

Dün Alsancak Stadında 
misafir Beşiktaş ekibi ikinci 
ve son maçını Ateş takımı

mızla yaptı. 

Havanın çok güzel olmasın· 
dan başka milli küme maç-

1939 Yol parasının 1295 
1337 doğumlular dahil olmak 
üzere bu iki doğum arasın
daki tevellüdlerden tahsili 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Sigorta 

Primleri 

Almanya ile Polonya Anlaştı 
Varşova 27 (Radyo) - Almanya ile Polonya arasında ekonomi anlaşması imzalanmış

tır. Anlaşma 1 nisandan itibaren mukarrer olacak ve müddeti iki senedir. Anlaşmada kar
i şılıklı itimat ve ekonomi esaslarına müstenittir. 

1 YUi AN İSTİKLALİNİN YILDÖNÜMÜ 

larının uyandırdığı büyük a
laka stadyomu meraklı bir 
seyirci kitlesiyle doldurmuş
tu. Cumartesi günü Doğan
sporu 6 - 1 gibi büyük bir 
sayı farkile mağlup eden ls
tanbul takımının Ateşide mu 
hakkak mağlup edeceğini 
zan ve tahmin edenler ekse
riyeti teşkil ediyordu. Fakat 
Ateşliler çok güzt:l bir oyun
la bütün tahminleri alt üst 
ederek kuvvetli Beşiktaşı 

·2 - 1 mağlup etmeğe mu
vaffak oldu. Şu ciheti der
hal kaydetmek elzemdir ki: 

Avrupa vaziyetinin endişe 
verici bir şekil alması deniz 
sigortalarında derhal bir fark 
görülmesine sebep olmuştur. 
Sigorta primleri beş günden 
be i binde yirQ.li beş nisbe
tinde yükselmiştir. Bu yük
seliş alakadarlar tarafından 
tüccarlara bildirilmiştir. Av
rupa vaziyeti böylece devam 
ederse primlerin daha ziya
de yükseleceği- tahmin edil
mektedir. 

Memurlara Ve-
1 

rilece.k Mas- 1 

Atina 27 (Radyo) - Yunan istiklalinin yıldönümü yurdun her yerinde hararetle kut
lulanmıştır. 

Filistinde Tedhişçiler Faaliyette 
Kudüs 27 (Radyo) - Tethişçiler şimalde toplanmağa başlamışlardır. Dün gene üç ki

şi öldürülmüştür. Hayfada Arap nasyonalistler propagandalarına devam ederek Yahudi 
mallarına umumi bir boykotaj yapmışlardır. 

Harice Pamuk Gönderecekler 
Ankara, 27 (Hususi) - Şimdiye kadar yalnız buğday, kömür ve madenlerin harice ih

racında iktisat Vekaletinden müsaade almak lazım geliyordu. Bu maddeler ara0ına pamuk 
ta ilave edilmiştir. Harice pa:nuk gönder<rcekler evvela iktisat Vekaletinden müsaada 
alacaklar. Sonra sevkiyat yapabileceklerdir. 

Nevyorkta Nasyonal Sosyalistler 

N k 27 [R d ] D.~leyhı ineı· ı ~ü,mh.ay!s. k' . . . t' k·1 b" "k evyor a yo - un r. asyol\8 sosya ıst erın a ey ıne yuzbın ışının ış ıra ı e uyu 

Beşiktaşın bu mağlubiyeti şu 
veya bu şekilde tevil kabul 
etmiyecek kadar tam olmuş
tur: 

Ateş iki golde her türlü 
şüpheyi izale edecek kadar 
temiz bir şekilde yapılmıştır. 

Oyunun tarzı ceryanına 
gelince: Birinci devre Beşik
taş rüzgarı lehine olarak çok 
hakim bir oyun oynadı. Hak 
kının güzel bir pasından Be-
şiktaş muhacimlerinden biri 
gol yapmak fırsatını elde et
ti. Birinci devreyi Beşiktaş 
1 - O galip bitirdi. 

keler 
Nisan ayından itibaren 

memurlar, maske satın ala
caklardır. Kızılay altı lira 
olan maske ücretinin me · 
morlara kolaylık olsun diye 
üç taksitte almıya karar 
vermiştir. Bu karar vilayet 
vasıtasile alakadarlara bildi
rilmiştir. 

bir nümayiş yapılmlş ve nümayişçiler taşıdıkları levhalarda " Hitler Çekoslovakyayı iade 
" ediniz " ibarelerini yazmışlardır. Nümayişçiler Beneşin oturduğu evin önünde durarak 

nutuklar söylemişlerdir. 

İkinci devre, Ateşliler bü
yük bir hızla oyuna başladı
lar Birazda rüzgarın yardı
mile mütemadiyen Beşiktaş 

kalesini sıkışt,ırmağa başla
dılar. O kadarki çok t ·crü
beli bir müdafi olan Hüsnü 

Mussolini 

Diyor ki: 
Fransızlar göru,mele
rlne devam etmelldlr 

yo~'saı .• 
Paris (Kadyo) - Faşizmin 

20 nci yı!dönümü müıasebe
tile dün Roma stadyomun
da başvekil B. Mussolini 50 
bin siyah gömlekli önünde 
söylediği nutukta Faşizmin 
ltalya'ya son 20 sene içinde 
yaptığı eyilik ve tekamülün 
bir tarihçesini yaptıktan son 
ra, son zamanlara kadar ya· 
pılan işlerin çok birşey ol-
madığını fakat bundan son
ra yapacakların herkesi hay 
ret içinde bırakacağını izah ' 
etmiştir. 

Müstemleke meselesine te
mas eden bay Musolini umu.. ' 
mi harpten sonra ltalyaya, 
hak kazandığı yerlerin he
man hiç birisi verilmemiştir. 
Bugün ltalya her zamankin
den fazla müstemlekeye ih· 
tiyacı vardır. ltalya emelini 
tahakkuk ettirmek için her 
engeli yok edecektir. Fran
sız görüşmeleri aka . ete uğ
ratılmıştır. Fakat şu cihet 
bilinmelidir ki Fransızların, 
bizimle anlaşmakta büyük 
menfaatları vardır. 

Avrupadakı Altınlar Amerikaya Taşın1yor 
Paris 27 (Radyo) - Avrupadan yeniden Amerikaya gönderilen altınların miktarı otuz 

milyondur. 

3 LER ITTIFAKI YAPILIYOR 
!Yeni valii umu-

Londra 27 (Radyo) - Polonya ile Romanya konferansa iştirak etmiyeceklerini bildir- •ı•kJ •h 
mişlerdir. Bunun üzerine Sovyetler birliği, Fransa ve İngilterenin iştirakile bir üçler itti-

1 

mi 1 er I das 
fakı yapılacaktır. · d•ı• 

~m~~t-~!~'!?.ic~~~!~~!~i~oÜ~~~ilt! ~~~~trgP.!.!.?a~ul · ı h'l~nk;a36 ~ıl~!ı-~~-
ederek son vaziyet hakkında görüşmüşler ve Kont Ciyano endişeye lüzum olmadığını söy-

1
_1 ıye el "aketdı mu dı teş .~

lemiştir. atımızı a a a ar e en mu-
him bir kanun projesi ha
zırlamaktadır. Proje esasla
rına göre halen merkezleri 
Erzurum, Elazığ, Edirne ve 
Diyarbakır olan dört umu
mi müfettişlikler lağvoluna
cak, bunların yerine valii 
umumilikler ihdas edilecek-

Bir lngiliz Mebusu Neler Söyledi? 
Londra 27 (Radyo) - Avam kamarasında dün mühim bir toplantı yapılmış ve bir me

bus kürsüye gelerek uyumayalım, silahlanmayı iki misline çıkaralım Almanya vaziyeti çok 
yakından tetkik ediyor. Onun nazarında biz Almanyanın en tehlikeli düşmanıyız. 

Yakında bir harp olursa havada ceryan edecektir. Onun için hava kuvvetlerimize 
ehemmiyet verelım. Demiş ve bu nutkunda Akdenizin anahtarı olan Çan~kkale ve Boğaz
içinin ehemmiyetinden bahsetmiştir. 

FRANSIZ GAZETELERi NE YAZIYORLAR 
Romen anlaşması bir kukla oyunu imiş! 
Paris 27 (Radyo) - Dün bura gazetelerinin ekserisi Romen-Alman ekonomi anlaşması · 

na tahsis ederek uzun yazılar yazmışlar ve Romenlerin Alman tuzağına düşürüldüğünden 
b ahsetr.aişlerdir. 

Ve ezcümle ekonomi maskesi altında başlıyan bir kukla oyununun sonu bir facia ile ne
ticelenmiyeceğini kim temin edecektir. V '\ziyet çok tehlikeli ve Romenler için bir hayati 
meseledir. 

Romenler unutmasınlar ki; Çekoslovakyada ticari anlaşmanın kurbanı olarak tarihe ka-

. ' tir. Bunlar arasında lstan-
bul, İzmir, Ankara, Erzurum 
Adana, Samsun ve Elazığın 
bulunacağı söylenmektedir. 

Ucuz radyoka

! DUDU projesi 

nşmiştır. Diyerek tenkit etmektedirler. '1 

Radyoların ucuzlaması hak
kındaki kanun projesi hazır
lanmıştır. Proje, açılır açıl

maz Meclise verilmek üzere 

Amerika matbuatı Alman işgalini bugünlerde Nafia Vekale-
tinden Başvekalete ~önde-

Q8Slf görüyor? rilecektir. Yeni Proje ile, 
Nevyork, 24 (Radyo) - "Nevyork Times,,in yazdığı bir makalede diyor ki: ucuz halk tipi radyoların 

alım ve satımını idare etmek "Alman hükumeti artık demokrasilerin yalnız sözlerle kalmıyacağını anlasın. Sterlin ve 
dolarlarlar artık Almanlara kredi açmıyacaktır. Almanların en büyük ülküleri Birleşik dev- üzere posta, telgraf ve tele
letlerle ticari münasebetler açmaktı, fakat Çekoslovakyanın işgalinden sonra artık bu büs- fon müdürlüğü bütçesine500 
bütün imkansız bir safhaya girmiştir. Bundan başka Fransa ve lngiltereye bir harp vuku- bin lira miktarında bir tah
unda kendilerini müdafaa etmek için piyasalarımızdan her türlü harp teçhizatını da alma- sisat ilave edilecektir. 
ğı kolaylaştırmıştır. Almanya için bu girdiği çıkmaz yoldan çıkmak çok zor görünmektedir. Satış işlerinin posta tel-

graf ve telefon idaresinden 
Belçikada mühim bir hadise oldu doğrudan doğruya yapılması 

bu hücumları kesmeğe 
vaffak olamıyordu. Bu ati 
ortadan inkişaf eden bir 
şiktaş hücumunda top sO 

çık Feride geldi. Ferit 
yijk bir soğuk kanlıh 
sıkı bir şutla beraberliği 
min etti. 

Biraz sonra ayni oyun 
nun ortaladığı topu A . 
s'ağiçi gole çevirerek At 
iollerini ikiye çıkardı. O 
bu netice ile Ateşin lehi 
bitti. 

Galip Ateşlileri can 
tebrik ederiz. 

A. Özgür 

--=--
Ankara Radyoeu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Poata 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. t201C 

T.A.Q. 19,74m.15195Kca. 20IC 
T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 201C 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - pi. 
13 memleket saat ayarı, aj• 
meteoroloji haberleri. 
13.15 müzik küçük oskeı 
şef: Necip Aşkın. 
13.45-14 müzik - hafif ırl"' 
zik - pl.-
18.30 Proğram 
18.35 müzik cazband - pi. 
19 Konuşma doktorun saati 
19.15 Türk müziği halk ttlr' 
küleri-Sadi Yaver Atamall 
19.30 Türk müziği kanfl~ 
proiram: saz eserleri. 
Hakkı Derman, Eşref Kaclri 
Basri Üfler, Hasan Gür, HaJll" 
di Tokay. 
20 ajans, meteoroloji haber 
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziii (Klaaik 
proğram) 
idare eden: Me•ut Cemil 
Ankara radyosu küme he

yeti. 
1 Tanburi Zeki Mehmet ağa• 
Ferahfeza peşrevi. 
2-Hammamı zade lsmail de
de - Ferahfeza - birinci. 
beste. 
3-Hammamı zade lsmail de
de- Ferahfeza ağır semai. 
4-Reıat Erer-keman taksiıol 
5-Hammamı zade lsmail de
de - şehnaz şarkı - sana e'/ 
canımın cana efendim. 
6-Kemani Rıza efendi -Şell• 
naz şarkı- Meramı AndelbiD• 
7 Dellal zade- şehnaz şarkı" 
etmedin bir lahza ihya. 
8-Dede efendi - Şehnaz şat"' 
kı-gönül durmaz çağlar. 
9-Hammaıİn zade lsmail de
de - Ferahfeza Yörük semaİ· 
10-tanburi Osman beyin·fe" 
rahfeza saz semaisi, 
21 memleket saat ayan. 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kalll"' 
biyo-nukut borsası fiyat. 
21.25 Neşeli pliklar-R. 
21.30 Beethoven gecesi. • 
Ölümünün 112 inci senet' 
münasebetile. 
1-konuşma: Cevad Memdub 
tarafından " Beethoven iO 
hayatı ve eserleri,, 
Çalanlar:: Ferhunde Erkİll 
-piano- Necdet Atak-kem•11"' 

Mesud Cemil Violonsel 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

-- w-
Duçe sözlerine son verir

ken Berfin - Roma mihveri 
hakkında 23 martta kral 
Viktor Emanuelin sözlerini 
teeyyüt eder tarzda beya
natta bulunmuştur. 

Paris (Radyo) - Brukselles'den haber veriliyor: veya satıcılara yaptırılması 
Dün bütün kiliselerde baş Piskoposun bir beyannamesi okunmuştur. Beyanname muhte- hususları henüz tetkık edil- Çocuk Esirgeme Teıkiı."' 

1 

viyatı faşizm ve nasyonal sosyalizmi rencide edecek sözlerle doludur. Bazı kiliselerde bu- mek.tedir. Bu iş için d~ ya- tının köylerimize kadar y•-
lunan Almanlar büyük gürültülerle bu sözlere karşı gelmek istemişler ve sokaklarda birçok kıuda bir karar verileceği yılması için yılda bir lira .,, .. 
arbedelere sebep olmuşlardır. Polis müdahele mecburiyetinde kalmıştır. anlaşılmıştır. rip üye olalım: 

~------------------------------------- -~~----------~~~~----~--------------------------------------~llll:'i5 zen~r.:::.~: Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kiıesinden Alınız çoH~kk-rı:t.l.~ is ~N~Eikr .. 11
5497N°' 


