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ICuvvete Karşı Kuvvet ! 
Da/adiye dün nutkunu söyledi 

~i Zam_a_n_l-ar_d_a_m_iı-.h-i-m-had~elerin zuhurunu meneden, 

tltiren bir çok sebebler ve tmiller vardı. Bunlar ara
•, d,vletler ve milletler arası hukuk kaideleri, Avrupa 

yeni bir harp bütün dünya için 
Tehlike anında lazımgelen tedbirleri 

bir felaket olacaktır. 
almış bulunuyoruz 

Tunusu, Cibutiyi ve Süveş kanalına karışmak .~~'rı.~si, yeni ihtilaUerin .~a_Harr ası, muahedeler, dip:o
llluzakereler, notalar, ultımatomlar bu hususta mühım 

t 
bJ ~Ynarlardı. Fakat bugün ne yukarıda saydığımız 

Italyanın, 
istediğine hayret ettik • 

t .. trın ve ne de artık hiç bir değeri kalmamış akıl ve 
•tın kalp akçe gibi her türlü ehemmiyet ve kıymetin
~ahrum bulunduğuna göre bir hücumun, bir harbın, 
~ ılinın örı üne geçmek için devletlerin ellerinde yalmz Tekrar ediyorum Fransanın verecek bir karış toprağı yoktur 
~t'aıta kalmıştır ki o da kuvvetli, pek çok kuvvetli ol
~'" ibarettir. 

hakikatın dehşet ve fecaatım Çokoslovakyanın peri-
\te paramparça olmasından öğrenen Polonya gibi uçu

, ~ kenarında bulunan diğer devletlerde, hür yaşamak, 
' 1 Varlıklcırını kaybetmemek, her hangi bir müstevlinin 
d~tleri altır, ca çiğrıerın: emf k için akıllaıını b;ışlarına ve 

8"•rıı liududlarda tophyarak kuvvete karşı kuvvet ile, 
,~t kuvvet ile karşı koymağa karar vermiş bulunuyorlar. 
'iı" :,e istiklallerini kuvvetten başka bir ·çare ile kurtar

duşünen milletleı in fr ci aldbdlerine bugünden itiba
lbatem tutmaktan l'I'aada yapılacak bir şey yoktur. 

...... SIRRI SANLI 

~ıf"Ş;;;~ .. SöYiiY~;;irN-;t~·k 
.kara, 29 ( Hu~u;i ) - betle Mecliste mühim bir 

~t la, Pazartesi günü saat ' hitabe irad edeceği ve hükfı
d tıı Y•tlı mebusun reisli-

1 
mete yeni çalışma direktif-

' b· •çılacacakhr. Mebus- leri vereceği anlaşılıyor. 
~ iter birer tahlif edile- Meclis bir hafta sonraki 
'~Ilı lrı.liteakıben Riyaset toplantısında encümenler se-

tl'\t_ •ııtibabı yapılacak, ·ı kt' 
-·" b • • •1 k . çı ece ır. 
~ l\eııı seçı ece tır. 

ll~~•rı •onra Cumhurreisi Cumbuhurreisimizin, mem-
tı .: tdilecektir. 1 intihap- leket meselelerine temas 
i~ llwa Cumhurreisi ye- edecekleri ve millet için 
f,~decektir. hayırlı direktifler vereceği 

tt inönii bu münase- söyleniyor. ....... 

Paris, 29 (Radyo) - Baş
vekil Edvar Daladiye, bu 
gece saat 21,44 de beklenen 
söylevini vermişti r. Söylev; 
beş dile çevrilerek Londra, 
İsviçre, Lüksemburg, Brezil
ya ve Am erika radyo mer
kezlere ! ayni s :nte verilm iş· 

tir. D.:ıladiye , şu cümlelerle 
söylevine başlamıştır : 

- Fransız hükumeti reisi 
sıfatile milletime söyliyecek 
sözüm yoktur. Ancak, Fran
sız hududlan haricinde ki 
hüsnü niyet sahibi ricale 
bitap etmek isterim. l!'tiklal 
için ayni mesuliyetleri taşı
yanlar, hüsnü niyetle temiz 
bir kalple çalışırsa, milletler 
sulh içind~ yaşıyabilirler. 
81.1gün devletler arasında 
aktolunan muahedelere kimi
miz itimad eder kimimiz 
bunları bir mani telakki 
ederek kuvvetle yıkmak 

isrerse, sulh tesis edemez. 
Bugün görüyoruz ki, bütün 
devletler, liyenkati silahla
nıyorlar. Her devlet yarından 
korkuyor. Bu vaziyet karşı
sında sulhun istikrar kes
betmesine nasıl imkan ola
bilir. Fransa bir takım ma
sallara kulak asıpta kuvvete 
karşı boyun eğmekten çok 
uzak olduğunu bütün dün
yaya beyan ediyorum. Biz 
ahvalde mülayim görünüyor· 
sak harp düşmanı olduğu
muzdandır. Fakat, icap eder
se hürriyetimizin müdafaası 

için tek insan gibi ayağa 
kalkmağa hazırız. 

-Fransız milleti bana ge
niş salahiyeti niçin vermiş

tir? Çünkü, tehlikeyi gör
müştür. 

Tehlike anında lazımgelen 
büfün tedbirleri almış bulu-

ı nuyoruz. Fransız milleti, 

Ayakkabılarının Eşini Ar1yormliş2 
~~İt ~"'-"'-"-"-"'-"-"'-"-"'-"" "- ""-- .... -vv .... •v·vv'-"-"-"-~ 

d~İin adamın biri lzmir çarşnını gezmeğe çıkm ı ş ... Ayakkabıcıhrın camekan larını lir 
\~ . katle gözden ~eçirmiş. Sebebi de on sene önce aldığı ayakku~: ~a : · b. :: ! :n: ü ·

"' ••tt . . '~b·· rnışhr. 
~ !1dir ki tezgahtarlar camekanın önünde saatlerce duran bu y ... ğ~• ... ü .~ •. : ıi 

~l( • 

~ •çeriye almışlar ... Adam birden bire: Ben bir az evvel bir ayakkabı 
~ıt:~İni arıyorum. Müsaade edt:rseniz dükkanınızdaki kutuları bir yl>klayayım 

N lar hayretle: 
~t t Yapacaksınız demişler. 

. 
:.> .;.ı :ı:un 

.ı l.uı~tım 

demiş. 

\ tride: 

\~l'Ac~ba eski pabucum gibi buradaki pabuçlarda ihtiyarlamış, sakallarını kestirme-
Ç, .. ,~ı diye bakacağım. . 
~})~le ar derhal müşteriyi delidir diye polise, poliste tımal'haneye götürmüştür. 

&apıkların bu halini görde : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
............ r11111~., ......... a .. 1111._1111 .. 1::ı1 .. ui11:•,... .......... 

Fransanın bak seven bir va
tan olduğunu bildiği için hü
kumetine bu f~vkalade sala
hiyetleri verdi. Çiftçimiz, 
vatanı aç bırakmıyacak de
recede çalışıyor. Ve nihayet 
Fransız milleti, kuvvet itiba
riyle mükemmel bir blok 
teşkil ediyor.,, 

ltalya Başvekili Mussolini, 
pazar günkü söylevinde İtal
yanın, Tunusu, Cibutiyi ve 
Süveyş kanalına karışmasını 
istediğini beyan etti. Bu 

hayretimizi mucip oldu. Zira 
bu sözleri i şitenler, her halde 
ltalyanın, bu istedikleri için 

17 kanunuevvel notasında 
Fransayı haberdar ettiğine 
hükmetmişlerdir. Cevaben 
beyan ederim ki, ltalyanın 
bize verdiği notada, ne Tu
nus. ne Cibuti ve ne de Sü
veyş kanalı için bir işaret 
vardı. O halde, bu notada 
ne vardı? Yarın cihan umu
mi efkarı bu notanın muhte
viyatını belki gazetelerde o-

VALiMiZ YARIN 
GiDiYOR 

Partinin ,Dün 
Ziyafet Çok 

• 

Akşam Verdiii 
Samimi Oldu 
ğularına tercüman olmuş, 

-Devamı 4 üncü sahifede-

kuyacaktır. 

Fakat bu akşamdan ben 
haber vereyim ki, o notada 
yalnız İbılyanın imparatorluk 
olduğundan, 1935 senesi mu
a~ edesinin hükümden sakıt 

olduğu bildiriliyordu. 

Demek ki; her muvaffakı
yet sonunda ve ahval yeni 
safhalara girdikçe, İtalya, 
bizden yeni yeni metalibat
ta bulunmağa karar vermiş
tir. Bu takdirde, İtalyanın 
metalibatı hiç bir zaman ni
hayet bulmıyacaktır. Tekrar 
edeyim ki; Fransamn, vere
cek bir karış taprağı yoktur. 

Tunusta yaşıyan seksen 
bin ltalyan tazyik görüyor
muş. Fakat orada, yüz sek
sen bin Fransız.dan başka 
iki milyon müslilmanın bu
lunduğunu, ve Fransadan 
memnun olduklarını unutu
yorlar. 

Daladiye, müteakip hadi
selerden de bahsederek, sö
züne şöyle nihayet vermiştir. 
Çekoslovakyanın zorla or-
tadan kaldırıldığını kay-
detmiştir: 

- Bu vaziyet karşısında 
devletlerin endişe etmesine 
imkan var mıdır? Herkes, 
pek tabii olarak ihtiyatlı 
davranmakta hakh değil 
midir? 

Vaziyet naziktir. Fakat 
şunu bilmek lazımdır ki, hiç 
bir millet harp istemez, zira 
yeni bir harp, bütün dünya 
için bir felaket olacaktır. 
Manş denizinin ötesinde ve 
Atlantik denizinden uzak 
yerlerde dostlarımız vardır. 
Onlar da bizim gibi düşünür 
ve sulhun korunmasında bi
zimle beraberdir.,, 

Amerika Ve Avrupada En 
Çok Be2-enilen Flimlerden 

Bursa mebusu Fazlı Güleçle 
yeni lzmir mebusları şerefine 
dün akşam ... ,.Izmirpalas salo
nunda Halk Partisi tarafın
d~n bir veda ziyafeti veril
mişf r. - :yafet esnasında il yön 
Kun l ·~asından avukat Ek
rem ilk söz olarak Parti
lilerin Valimiz Bay Fazi;° 
Güleç ve yeni lzmir mebus
lan hakkındaki temiz duy-

• 

-t 
(Brodvay) yıldızı Şirley her flimde olduğu gibi bu son 

filminde de h · 
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Çalışmadan Geliyordu 
Fakat Hayatımı Kapkara 
Zindana Çeviren U2'ursuz 

Bir Çalışmadan 
Akşamları geç vakit gel

öiğinde, onu çalışmadan ge
liyor • diye ilzülmüştüm. 

Evet çalışm<'.dan geliyor
du, fakat hayatımı kapkara · 

uğursuz bir 

Kendi~i kaybettiğimi gö
ren karkadaşım, o gün hep 
benimle meşgul oldu. Ve 1 

daima soğuk kanlı kalmak- · 
lığımı, asabiyete mağlup ol
mamaklığımı tavsiye etti. 

Akşama doğru sinirlerim 
yatışır gibi oldu. Hasta bir 
halde arkadaşımdan ayrıldım 
ve eve geldim. 

Karım beni gene eskisi 
gibi karşıladı. Yüzümü sap
sarı, halimi perişan görünce 
şaşırdı ve : 

- Neyin var kocacığım? 
Diye hatırımı sordu .. İçim

den : "Ne olacak senin ... ., 
Dedim amma, bir şey belli 

etmiş olmamak için : 

- Hastayım.. Başım dö-

Yarın eğer I 
icabederse... , 
Herkes etrafına bakınmak- 1 

tan başka bir şey yapamı- j 
yor. lngıltere tehlikenin b\\
yüklüğünü şimdi anlamıştır. 
Birleşik Amerikada heyecan, 
hiç bir valnt bu dereceyi 
bulmamıştır. 

Sovyet Ru~yanın Alman
yaya gönderdiği nota, onun 
henüz ayrılmadığmı gösteri
yor. 

Polonya bile Alman tehdi
dine maruz kalarak daima 
müstakil kalacağını Moscic
kinin ağzından teyit etti. 

Yakıt geçirmiyelim, hakkı 
zorlamağa müsaade etmiye
lim. Sulh taraftarı olan mil
letler umumi sulhu koruya
bilir. 

nüyor... Lakırdılarını edip 
yukarıya çıktım. 

Karımı !avıp annemle baş 
başa kalmak için de, onu 
çarşıya aspirin almağa yol
ladım. Yalnız kaldığımız za
man zavallı anneme, 
duyduklarımın hep!ini an
lattım ve sonunda şunu sor
dum: 

- Söyle anne, ne yapa
cağız? 

Annem başını önüne eğdi 
ve cevap verdi : 

- Sen bilirsin oğlum !.. 

- Fakat benim hatırıma, 
onu babasının evine yolla
maktan başka çar; gelmiyor .. 
Ned~rsin ? .. 

iyi olur evladım ... 

Öyle ise bir iki gün 
içinde bir bahane bulup bu 
işi yapacağız.. Anlımızın 

kara yazısı bu ... 

Bu sırada merdivenden 
çıkan karımın ayak seslerini 
işittik ve sustuk karım elin
de aspirinle içeriye girdi. 

- Devam edecek -

Hava Hücu
munda 

Paris Nasll Tahliye 
Edilecek 

Paris, 29 (Radyo) - Bir 
harp vuk•ıunda Parisin oto
matikman halktan tahliyesi 
için geniş tertibat alınmıştır. 
Bu cümleden olarak, bütün 
mahllelerin muhtelif cadde
lerine ve herkesin görebile
ceği yerlere büyük levhalar 
asılmış, her mahalle halkının 
tahliye emri verilir verilmez 
nereye gideceği tayin edil
miştir. 

Bu milletler, yarın İcab 

ederse hepsi birden harbe 
girmede zerre kadar güçlük 
çekmiyeceklerdir. 

Le Populaire 

1 MÜSABAKA'nın 4 ncU haftası şerefine .. 
bugün matinelerden itibaren 

E Liri A M R A Sinemasmda 

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

olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 

BüVüK CAZ 
Fransızca sözlü 

Tayron Pover - Alice Fay - Don Ameche 

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

Seanslar: her gün 1.30 -4.00-6.30-9.00 da .. Cumar
tesi ve Pazar günleri 1 l de başlar. 
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unya a ~ O O K T O R ~l+l 
Neler Oıuyor? .. u:~m;::::;;11nnn::1;;~mır Maymun hayvandan ziya 

----=-::- Pişirmeli? • k 
Honvuddan Kaçan _ 1 _ ınsana ya ınmış 

Ylldız İnsan oğlu yemeklerinin . Hayvanlarda zeka yoktur, gibi düşünmüyor mu? Bu 
Filim çevirmek üzere Ho- bazısı çiy yer, bazısını da sevkitabii vardır, derler. Fa- inanmak lazım. 

l. d .d F . e l kat maymun gı'bı· bazı hay- zı·ra, bı·rçok tecrübe.ıeı ıvu a gı en ransız sın ma pişmiş olarak. ki türlüsünü 
yıldızlarından Dariyel Daryö , de hazmeder. Fakat pişmiş vanların da zekası insanları nu gö~terdiği gibdi, 

111~1 
bir iki tecrübeden sonra, olarak yedigv i yemeklerin iyi ı dedesı maymun ur , 

o kadar hayrette bırakacak d · d · ki!l 
sinema ülkesini terketmiş, veya fena pişmiş olmasının, , evrın e ınsan ıe d 

b b ı "Y bir derecededir ki, ounlarda hayvan zekası arasın 8 
se e ini soran ara: üzü- hazmedilebilmek bakımından,: 
mü, gözümü, ruhumu değiş- büyük farkı vardır. 

1 
zeka yoktur, düşünceleri ile cak bir derecelik bit 

tirmek istediler, ben buna 'iyi pişmiş, güzel manzaralı değil, sevkitabiileri ile hare- olduğunu söyler. 
tahammül edemezdim. Onun · ket ederler demekte tered- Darvin'in "insanın ıııe 

için Holivuddan kaçtım,,demiş
tir. Demiştir amma, iş bu- \ 
nunla bitmemiştir. Holivod 
siuema ace:.t.ılarının en meş
hurlarınd: n Madam Şulberg, 
Nevyorktan kalkarak, Parise 
gelmiş ve Danyel Daryönün 
peşine takılmıştır. Niyeti 
yıldızın •ağzından girip bur
nundan çıkarak, kandırmak, 
tekrar Amerikaya götürmek
tir. Madam Şulberg gazete
cilere : 

bir yemek olursa, onu daha / 11 düt etmenin imkanı yok. ismindeki eserinde aY yemeden, ağzının suyu ak-
Maymun zeki bir hayvan satırları okuruz. 

mağa başlar. Bu da bilirsiniz 
değil mi? Şüphesiz zeki bir "Aşagv ı bir sınıfa ıııe ki, . bir hazım ifrazı demek- ·fe 

tir. 1 hayvan. Hareketlerinde insan -Devamı 4 üııcü sah', 
Laboratuar tecrübelerinin - llllll rıııımıınnıımıarıurııı rıam •ınun nı• ıı•ımımıMlllRllllDIJ u11ıaW11ııırtı1111•111111 ııuın111ııa<1ırı1J1llll--

ı İzmir Sicili Ticaret Me- Ruznamede mevcut~; neticeletine, ağızdaki hazım 
ifrazından başka, midedeki 
hazım ifrazının da yemeği 

daha görünce çıkmağa baş
laması ·pek muhtemeldir. 

murluğundan: dın müzakeresine geÇ1, 

1 Tescil edilmiş olan [ Di 1.-İdare heyeti ve~ 
Smirna Fig Pakers Limited] kıp raporlarile pilal'ço 

Ancak, iyi pişmemiş yemek, 
insan onu iştahla yese bile, 
midede güç hazmedebilir. 
Yine laboratuvar tecrübele
rinden anlaşıldığına göre, 
güzel kızarmış, yumuşacık 

bir biftek ~ yenildiği vakit 
hazmedilmemiş pek az kısmı 
kaldığı halde, iyi kızarma
mış kanlı bir bifiek parçası 
öndekinden üç defa daha 
fazla hazmedilme uiş kısım 

bırakır.. Hem de bu tecrü-

1 
şirketinin 22-3-939 tarihinde kar zarar hesabı okU 
adiyen toplanan umumi he- heyet tarafından kabd 

- Danyelin pek yakında 
Holivuda döneceğine eminim 
Ben yıldızların kalblerini 
okumasını bilen bir kadınım. 
Danyel çok sevimli bir kız
dır. Fakat daha gençtir, 
cahildir. Amma yakında her 
şeyi öğrenecek, görürsünüz .. 
Demiştir. 

Uzun Ayakh .Bayanla 
Bukalemun Bay ! 

Kahirede çıkan İngilizce 
gazetelerden birinde şöyle 

bir ilan okumuşlar: 
"Upuzun ve dapdar ayak

lı bir bayan upuzun ve dap
dar ayaklı bir bayla tanış

mak istiyor. *** adresine 
mektupla müracaat.,. 

Büyük, kocaman ayaklı 

bayan aradıgı eşini buldu mu 
bulmadı mı malüm değil 
amma, ayni gazetede çıkan 
bir ilan üzerine bay Bukale
mun binlerce mektup aldı. 

İlan şu idi : 
"Benim bir bukalemunum 

var. Adı da Fred'dir. Bu 
yaz yazlığa çıkmak istiyor
dum. Bir çok kişi bukale
mun beslediğim için köşkle · 
rini kiralamadılar. Kiralamak 
istiyenler varsa lütfen *''.,, 
adrese müracaat etsinler . ., 

Bir kaç gün sonra gaze
telerde şu teşekkür intişar 

etti : 
"Bukalemun Fred ile sa

hibi aldıkları binlerce mek-
tuba cevap vermekten aciz
dirler. Kendilerine köşkleri
nin kapısını açanların hepsine 
alenen teşekkürlerini bildir
diler.,. 

Hırvat Kravat! 
Son günlerin siyasi hadi

seleri do l::ı yisile adı geçen 
ırklarda:ı !.>irisi de Hırvat-

larJır. 

Hepimizin taktığımız bo
yun bağın : •ı i'k defa Hırvat
ların memleketinde kullanıl
dığını ve bu yüzden kravat 
ismini taşıdığını bilir misi· 
niz ? 

beler mide ekşisi ifrazının 
normal olduğu zaman, yaşlı 
kimselerde, yemekleri haz
mettirecek mide ekşisi zaten 
az çıkınca, hazmedilemiyen 
kısımların daha büyük ola
cağı kolayca tahmin: edilir. 

Yemekler midede hazme-
dilmeyince de barsaklara var
dıkları vakit oradaki)aaffün 
artar, yeniden ihtiyarlığa 

sebep olur. 

Yemeklerin iyi_hazmedile
bilmesi için, iyisi, hafif ateşte 
yavaş pişirmektir. Kızartma 

da olsa yine hafif ateş üze
rinde ağır ağır kızartmak 
lazımdır. 

Vakıa bunun için sabır ile 
zaman lazım olduğu şüphe

sizse de, neticesinde gençleş
mek ve vakit kazanmak ol
duğuudan bu işe katlanmak
tan çekinmemelidir. 
Kızgm ateş üzerinde acele 

pişen yahut kızartılan ye-
meğin etrafı pişer, yahut 
kabuk bağlar, fakat ortası 
çiy kalır. Böyle olduğunu 

en ince dilim dilim kesilen 
patates kızartmasından bile 
tecrübeyle görebilirsiniz. Pa
tates acele ve kızgın ateş 

üzerinde kızartılınca o ince 
dilimlerin ortası bile çiy 
kalır. Onun için iyi pişmiş 
yemek meraklıları patateste 
bile, ilkin patatesleri kabuk
ları içinde yarım saat suda 
haşlandıktan sonra, tavada 
kızartırlar. Patases gençlere 
olduğu gibi, yaşlılar için de 
iyi bir yemek olduğundan 
onun bu suretle kızartılması 

Arkası var -
llJl!lll ............. _.mr_;ı ........ mlll!!~·--· .... _ 
Bugün y • ,... • DA bugün ~ 
Görülmemiş eni ~IDema işidilmemiş 

İZMİRDE İLK DEFA 
I 

ts Seri 3o kısım birden 
Sinemacılığın harikası GANGSTER filimlerinin şahe
serı... D. hşet... Vahşet... Korku... Bir filim 4.30 saat 

... 
Oldüren 

.... 
Orümcek 

Türkçe Foks Jurnal 

BU HAFTA: 

Dikkat! Seanslar: 10 - 2,30: 7 de 

yeti zabıtnamesi ticaret ka- tasdikile idare heyeti f 
nunu hükümlerine göre sici- rının ibrazı R. A. vfb 
lin 2466 numarasına kayt ve tarafından teklif ve sal~\ 
tescil edildiği ilan olunur. Padova iş'Ju teklifi te1'J 
İzmir Sicili Ticaret Memurluğu mekle müttefikan kab 

Resmi Mühürü idare heyeti ibra edildi· 
imza okunamadı 2.-Evelce idare b 

1: Zabıtname azalığına intihap edilen 
2: Hissedarlar cetveli Locbner'in intihabının t 

Zabıtname 
bi ve müddeti hitarn pı 
Enrico Alliotti'nin ye~ 

Di Smirna Fig Pakers Li- idare heyeti azalığına 
mited şirketinin 1939 senesi habını Alfred CharnauO 
Mart aymın 22inci çarşamba R M il lif ve . azza tey 
günü saat on buçukta lzmir- ve müttefikan kabul eJ 
de Atatürk caddesi no.88de 3.--İdare heyetinin tt 
kain şirket yazıhanelerinde veçhile Hakkı Bayın•" 
yapılan hissedarlar senelik ket hesap mürakıplığırı' 
umumi toplantısı zaptıdır: yin ve ücretinin tesbit~ 

Toplantıda iktisat V eka- re heyetinin reyine ıı:ıU 
leti namına mürakıp komiser kan bırakıldı. 
Ali Yapar hazır bulundu. Ruznamede müzakere 

Komiser, toplantı ilanile lecek mevad kalmadığı 
ruzname ve duhuliye vara- 1 'h il· top antıya nı ayet ver 
kalarını ve toplantı yerinde Rey toplama· Rey tof 
asılı bulunup huzurunda aza- g~ a memur ğa Jile 
lar tarafından imza edilen .A imza iJJJY 
hazırun listesini tetkik ede-

okunamadı okun• rek nisabı ekseriyetin bu-
lunduğunu görmekle içtima- Reis iktisat ve~ 
ın açılabileceğini bildirdi. imza mürakip kİ 

En fazla hisse sahibi R.A. okunamadı Ali Y' 
vvheeler ve P. Alliotti rey 1 
toplamağa ve Elie Benveniste KatiP 
katipliğe seçildi. 1 imza oku"' 

Dl SMIR1'4A FIG PAKERS LIMITED-THE SMY~~ 
FIG PACKERS L TD. 5 

1939 Senesi Mart ayının 22 çarşamba günü saat 10· 
şirket yazıhanelerinde akdedilen şirketin aleade U~ 
içtimaında hazır bulunan Aksiyonerler ve temsil ett• 
Aksiyon listesi. t 

List of the Shareholders and shares represented • 1 

ordinary general Meeting te be held at the Company'5 

ces on the 22nd March 1939 at 10,30 o'clock. /. 
Kart no. İsmi Aksiyon miktarı Rey 1 ,ı 
Card no. Name Shares quantity V otes Sıg~, 

1 R. A. VVeeler 5,231 104 R.A.V\11 
2 Alfred Charnaud 100 2 · Alfred C~- ,~ 
3 Louis G. Lochner 1,900 38 Louis G. ıetiı 
4 Enriko Aliotti 5,073 101 ,Enriko fı, 

~~ 

5 Elyia Benveniste 4,225 84 Elyia BeO 
6 R. Mazza 30 R. Matı• 
7 Hakkı Bayman 1 Hakkı !1 

8 Sal Padova 2 Sal pade~ 

16,562 329 i 
ı<oıı>' İktisat Vekaleti Mürakip 

Ali Yapar (2466) 
-m::ı.~~~g-,aıtı'a':ır.G~:3!2C'Qı'l1'1ElmP!l'l::~~tollıll:"11ll!9'l ..... 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 eJ 

ABDÜLVAHAB'ııı Türkçe sözlü Arapça şarkılı k0ıı' ~ 
YAŞASIN AŞ 0, 
İkinci haftası da büyük bir rağbetle karşıla:tit 
Çarşamba akşamına kadar~devam edece 

Seanslar : 2.30 - 5.30 ve 8.30 da 
----------- -.;o;: -

30 Mart Perşemb.! gününden itibaren 

PRENSLERiN GECES!ue, 
KATE DENAGY-JEAN MURAT - PIERRE ~~~-~e5 

Başta mak üzere 1 lsinerua yıldızının ibda ettıgı 
--:s::; t:::"~ 



(HALKIN SESi) 

/manya Al denize hangi Hayır! 
yoldan inece~ Hitle!', bir bir ardına bü-

tün Avrupa milletlerine kendi 
kanunlarını saydırmak isti
yor. Harsını tahakkuk ettir
mek için askeri kudretini 
arttırdıkça erttırıyor. 

ftalya Yugoslavyaya Balkanlarda Cer
manizme Karşı İstihdam Rolü Oyna-

Fakat onun kanununa, 

2. . mak imkanını Verebilecek mi ? 
..... dışede olan yalnız Ro· riben 15 milyon nüfusluk si- der. 

Fransızlar asla boyun eğmi
yecek. Çünkü Hitlerin kanu
nu sükut, kölelik ve esaret 
kanunudur. Bu kanuna biz
zat dinler bile ıL ani teşkil 
ediyor. Hitler o maniayı kır
mak istiyor. 

~ değildir. Polonya da yasi bir birlik halinde top- İtalya ile Yugoslavya'nın 
' dedir, Yugoslavya da. lamıya muvaffak oldu. Bu Almanya'yı Adriyatik'e in-

28 lumdur ki Yugoslavya devlet bir yandan Sırbıstanı dirmemek için birbirini o-
. tenelik bir tarihe malik- öte yandan hepsi de eski muzlamaları kendi me .. faat-
' Harpten önce küçük Sır- Avusturya - Macaristan'ın leri icabıdır. Almanya buna 

Evet biliyoruz, çok iyi bili
yoruz ki şarka doğru yürü-

'1 il o zaman (Bulgaristan vilayetleri olan Hırvatistan'ı, muvaffak olduğu takdirde 
ij 1 müstesna) bütün cenu- Slovanya'yı, Dalmaçya'yı Bos- Adriyatik sularında eskisin-

Slav memleketlerini tak- na'yı ve Hersek'i ihtiva e- den ziyade rahatı kaçacak- or. Onu durdurmak bizim 
için çok müşkül. Oradaki 
memleketler yollarını ve isti
kametlerini bulamamışlardır. 
Onun için hiç bir mukave
met gösteremiyorlar. 

~.. tır. 

Vliby&DID meşhur ObUr)arJ Almanya daha Anşlus'un 

i~ Sakın kendisine iskemle 
t'tın etmiye kalkmayın. 

~kÇiinkü bir veya bir kaç 
~ınleye sığacak gibi de-

l 

ğildir. Yaşı 24 fakat ağırlı
ğı 286 kilodur. Bir oturuşta 
beş, alt.kişinin yemeğini ye-: 
mektedir. Eğe0ir günde 

ibretle merakla,: heyecanla seyredilecek 

ertesinde, bu istikamete bir 
hamle yapmıştır. Bunun de
lili de Triyeste'de bir ser 
best liman istemiş olması v~ 
B. Mussolininin Avusturya'ya 
vadettiği bu limanı Alman
ya'ya vermekten istinkaf et
mesidir. 
Almanyanın İtalyaya ke

mirilecek kemik diye Arna . 
vutluğu göstereceği hakkın

Fakat Hitler bilmeli, iyice 

bilmelidir ki biz ona boyun 
eğmiyeceğiz. Hem de gerek 
kendisi, gerekse Roma tara
fından ileri sürülen istekleri, 

1 nihayet alamıyacaklardır. 

Justice 'den 
da şayialar deveran etmişti. l 111111no1111111 11111ııı ıım 111111 ıuıınnıı11ıııımıınııu•ın ı111ıuıuıımıuıııo 

Hakikatte İtalyanların mem- bir dostlukla biribirine bağ-
lekette kafi derecede nü- lı iki memleket arasındaki 
f d Al 

münasebetleri karıştırmak 
uzları var ır; manyanın ,.. 

sevimli jestinin kendilerine için çıkarılmıştır.,, 
ne fayda temin edeceği bil:- Demek ki ltalya ltalyan 
nemez. İtalya eğer buna Yugoslav münasebetlerinin 
muvafakat etmiş olsaydı Yu- ' ihlalini istememektedir. Bu-
goslavyanın hasmı olacaktı, gün Yugoslavya tam Roman-
çüİıkü Yugoslavya Makedon- yanın ayni vaziyette bulun-
ya tarafından çevrilmesinden , duğu için Fransa, ltalyan 
korkar. Belgrat hatta bu Yugoslav dostluğunun deva-

1 
mından ancak sevinebilir. 

şart ar içinde bir Bulgar · Ar-
navut manevrasından bile Kuvvetli bir ltalya Yugos-
endişe edebilirdi. Bahusus lavyaya Balkanlarda cerma-
ki Sofya sarayının Roma sa- nizme karşı istihkam rolü 
rayına karabeti vardır. oynamak imkanını verebi-

Halbuki Roma bir tekzip lirse kuvvetli bir Yugoslavya 
göndermiştir. Arnavutlukta da Triyeste Pola ve Fiume 
ltalya harekete geçecek de- için kuvvetli bir sed teşkil 
ğildir. Ve 18 mart tarihli eder. Cenup slavlarının mu-
Messagero şöyle yazıyordu : l kavemet arzusu kadar bugün 

"Bu şayialar karşılıklı hür-
1 

kü Romalıların bilhassa 0 • 

met, itimat ve muvazene ve 
1 

portünist olan dehalarına uy
sulhun menfaatine olarak iş- ı gun bir realist siyasetin ne-
birliği arzusuna istinat eden ticesi bu olmalıdır. 

ıııımı ::::..-:-:: ~-4!;. li!EIB .!#...ae..,...-~:!iiii53B 

yediklerini saymağa kalkışır
sak saymakla bitiremeyiz. 
Yalnız ufak bir plançosu sa
bah kahvaltısı: Bir k' lo ek
mek yirmi yumurta, 250 
gram peynir ayni miktar te
re yağ, iki kilo süt, üç kutu 
reçel: Öğleyin ise 3 kilo 
ekm ·k, ve yirmi tabak da 
yemek yemektedir. Nevyork
ta olan bu kadın talihli ko-
casile beraber bir akşam 
lokantaya f gitmişler bu obur 
kadın lokantanın bütün ye
meklerini silip süpürmüş ve 
zavallı lokanda sahibi diğer 

müşterilerin ihtiyaçlarını te
min etmek için brşka bir 
lokautadan getirttiği yemek-

lerle temin edebilmiştir. 

Yukarıdan soldaki genç 
, bir oturuşta 42 balık yimeğe 

muvaffak olmuş ve bir şam
piyonluk kupası kazanmıştır. 

Sağdan yukardaki çocuk 
ağızda 165 parça sakız çiğ
neyerek onunla yarışa çı
kanları yarı yolda bırakmıştır. 

Aşağıdan soldaki 55 da
kik~da. 60 yumurtayı ve sağ
dakı bır oturuşta 20 pilicin 
hakkından gelmişler ve ne
şelerini hiç hır zaman kay
betmemişlerdir. 

Bu avrupa ve Amerika o
burları bizim oburlara taş 
çıkartmışlardır. 

As 1 S• d tel . ınemasın a 2s94 
.ı.9 Mart çarşamba gününden itibaren 

. ~e~ iklslde lzmlrde ilk defa 
Tekmıl lımır ıulkını ASRiYE toplıyan mevsimin müt

h!ş bir sinema romanı 
c ö i ktzı CEtYi .LE yahut SEYH 

30 MART 

~Yunanistan Balkan siyasetin
. den ayrılmıyacaktır 

Atina 28 (Radyo) - Bugün intişar eden resmi bir teb
liğde, Merkezi Avrupada çıkan son hadiselerden sonra 
vukubulan siyasi müzakerelere Yunanistanın iştirak etme
diği ve Balkan siyasetınden başka hiç bir siyasi cereyana 
temayül etmndiği bildirilmiştir. 

1LUKS LÜKS LÜKS 

LUKS Sa
bunlanı kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 

~ ~~ ' . arayım~. . 
~ /) I Amili UMID 

L U 
•• K 

5 
__ / ~ fabrikası. 
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adresi: 

MARKALf 

ÇomAŞIA 
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Rontken ve elektrik tedavi•ı !a c: !!... ııı;- -
yapılır ıkinci Beyler So. ı 3 -= ~ e 
No. 29 TELEFON 2542 1 ~ ~ 'S t 
~~~~~~~ .... Dl :s = 
Devren Satılık ! ı: 

Kemer caddesinde Gaziler 1 ~ ımmms:ı»«•"'* 
de 128 numaralı tütün ve kır- 1 ÜROLOG OPERATÜR 
tasiye ve saire dükkanı azi- DR. Fuat Soyar 
met dolayisile devren satı- 'd Böbrek, mesane, prostat, 
lıktır. Taliplerin içindeki sa- d ra.r yolu h~stalıklannı te-

avı. ve amelıyatlarını yapar. 
hibine müracaatları. 2 'l : • Beyler Numanzade No. 5 

Aiız temizli~ 
için Radyolio 
ve diğer meş
hur marka diş 
mar-unlan, toz
lar, suları ve 
fırçaları. 

Telefon 3882 
-Te~iKrz;~mş;;ğlid;.-MliCrReiM 

F ~ansa filim müsabakasında birincilig"' i kazanan ... Mües-

ABDULLAH 
TÜRKÇ.E S.ÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSiKiSi ~ 

1 Kızgın çollerın aslan kum deryasının hakimi aşk ve ~ 

ızmir: Yeni Kavaflar çarıısı 
DO. 35 

~vrupanın yüksek t erzi m~k 
binden diplomalı ıır b. ·ı · ır aı e macerasını tasvır eden bu muazzam filim 

~ 
macera romanı Suzet Mals - Margerlt Moron 

Tarafından temsil edilmiştir 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sinemasında 
~YRICA FOKS: jvRNAL - Seanslar: her gün 3.15 

.., .O() - 8.45te Cumartesi: 12.30da ilave seansı vardır.. ~ 

D~KKA ~: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda gös- ~ 
terılecektır. M 

~Teksas Ş~;t~~J;;; To~ miksl · 
~ Korkunç canılerı tıtreten k ... hraınan zengın ilaveler ~ 

Peşin ve ... 
Taksitle 

En müşkülpesent subay1=ı
t, rın ve ;ivillerin-. -.;izaçlanna 
göre t ı 1oitl ~ lı!r ti :l i ~IJ : ı! ... i Dünya haberleri miki reklamlar ~ --·-----------m:::::::m-~e:t.a 

Diker. 
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Akseki banka
sının ziyafeti 

Akseki bankası heyeti 
umumiyesinin toplanması şc.
refine dün gece merkez ga
zinosunda azalara bir ziya
fet verilmiş ve ziyafet sami
mi bir hava içinde geç
miştir. 

-~ ..... -
Valimiz yarın 

gidiyor 
- Baştarafı 1 ncide -

Izmirlilerin samimi tehassüs
lerini heyecanla ifade eyle
miştir. 

(HA '-KIN SES/) 

Macar - Slovak koınisyonu da2'ıldı 
Budapeşte 29 (Radyo) - Slovaklar tecavüzlerine devam etmektedirler. 
Budapeşte 29 (Radyo) - Macar - Slovak komisyonu hudut üzerinde anlaşma 

mışlardır. Slovak azaları memleketlerine dönmüşlerdir. Şayet hükumet Macarların 
kabul ederse iki gün sonra tekrar müzakerelere başlanacaktır. 

Yafada Matem Var 

yapma
talebini 

Kudüs 29 (Radyo) - Yafada bir müsademe esnasında öldürülen asilerin şeflerinden 
Emir Abdürrahmanın ölümü münasebetiyle her tarafta matem ilan edilmış ve dükkanlar 
kapatılmış ve grev ilan edilmiştir. Greve iştirak etmiyen beş Arap öldürülmüştür. 

Colmabda Almanlara ait bütün 
evlerin c~mları kırıldı 

Bromberg, 29 (A.A) - Gazetelerin ve gar Polonyalıları birliğinin tahrikatından müte
vellid Alman aleyhtarı nümayişler devam etmektedir. Colmab bölgesinde küçük Mabgo
nun şehrinde geceleyin Almanlara ait bütün evlerin camları kırılmıştır. işlerinden dönen 
iki Alman da Polonyalıların tecavüzüne uğramış ve bunlar bıçakla ağır surette yaralan
mışlardır. Diğer birçok mahallerde de mümasil hadiseler olmaktadır. 

• 
Isveç te silahlanmağa hazırlanıyor 

Stokholm 29 (A.A) - Hükumet parlamentoya verdiği bir kanun layihasında lsveçin 
müdafaa kuvvetlerinin arttırılmasını istemiştir. Bu kanun layihası mucibince bahriyede 
askerlik hizmeti 200 günden 340 güne çıkarılmakta ve 50 milyon Isveç kronluk munzam 
tahsisat istenmektedir. 

HAYVANLALDA ZEKA 
hayvandan ziyade Maymun 

yakınmış 
• 

~ 
\ 

Vali kendisi hakkında iz
mir Partililerince gösterilen 
ve kemali tevazula liyakati
nin fevkinde olduğunu iddia 
ettiği teveccüh ve kıymetten 
çok mütehassıs bulunduğunu 
tebarüz ettiren candan mu
kabelesinden sonra Parti 1 
teşkilatına ve onun kıymet 

1 ve ehemmiyetine temasla 

General Miaja Fransız Fasına kaçtı 
Madrid 29 (A.A) - Madridde kalan müdafaa komitesi azası tevkif edilmiştir. Basterio 

ile Albay Prada da mevkuflar arasındadır. 

-Baş tarafı 2 inci sahifede
bir balıkla zekası yüksek 
bir maymun cinsi arasındaki 
zeka farkı, bir maymunla 
in~anın zekası arasındaki 
farktan çok daha fazladır.,, ~ ~, 

Vücuduna nisbetle nasO ~11 
çok değerli beyanatta bulun
muştur. 

Müteakiben Mehmet Alde
mir lzmir halkının ve lzmir 
müntehipsanileri ile Parti 
teşkilatının heklarında ibraz 
ettiklari teveccühe ve itima
dın hayatların sonuna kadar 
unutulmıyacak bir kıymeti 

haiz bulunduğunu ve itimad 
ve sevgiye layık olmağa ça
lışmak vazifelerinin başta 
geldiğini tebarüz ettirmiş ve 
şahsı ve ardakaşları namına 
gösterilen tezahüra~a teşek
kür etmiştir. 

Ziyafet geç vakite kadar 
çok samimi hasbehallerle 
devam etmiştir. 

Bursa mebusu Fazlı Güleç 
ve mebuslarımız Şehime 
Yunus, Mehmet Aldemir, 
Muallim Nazmi yarın ekspresle 
Ankaraya gideceklerdir. 

--~~-

General Miaja şehir teslim olmadan evvel son anda kaçmıştır. Kartecana yolu ile Fran
sız Fasına kaçmağa çalışacağı zannediliyor. 

Göbels Atinay·a Gidiyor 
Budakeşte 29 (Radyo) - Almanya propaganda nazırı Göbel şehrimize geldi yarın Ati

naya gidecektir. 

Almanya ile Polonya anlaşmadılar 
Londra 29 (Radyo) - Londranın Polonya elçisi bugün beyanatında Almanya ile görüş

meler yapıldığı ve bir ticaret mukavelesinin imza edildiği hakkındaki şayıaların asılsız 
olduğunu söylemiştir. 

Amerikada 45,000 tonluk iki dırtnavut 
yapılacak 

Nevyork 29 (Radyo) - Amerikada "Beyaz kitap,, neşredilmiştir. Deniz teslihatı için 
yeniden 45 bin tonluk 2 büyük safı harp gemisinin inşasına karar verilmiştir. 

BiR HARP VUKUUNDA 
Kahire 29 (A.A) - Mebusan meclisinde Mısırın bir harp takdirinde mutlak hakimiyet 

ve istiklalini muhafaza edip etmiyeceğine dair sorulan bir suale cevap veren başvekil, 
hiç bir ecnebi devletin Mısırı murakabeye hakkı olmadığını söylemiştir. 

Gene bir harb takdirinde başkumandanlık meselesine dair sorulan diğer bir suale de 
cevap veren başvekil umumi harbde müttefik orduların Fransız başkumandanlığı emrine 
verilmiş olduğunu hatırlatmış ve bir harp takdirinde Mısır ordusu başkumandanlığının da 
en mühim orduya terettüb edeceğini söylemiştir. 

Almanlar Sulhu Parçalamışlar 
Londra 30 (Radyo) - Son hafta hadiselerinden bahseden " Financial Nevvs ,, gazetesi 

diyor ki: 
"ilk Alman askerinin Çek hududunu geçtiğindenberi sulh parçalanmıştır. Şimdiden son

ra her an bir harp tehlikesine maruz kalmaktayız. Sulhu müdafaa etmek ve kurtarmak is
tersek daima hazırlanmalı ve hazır bulunmalıyız.,. 

Darvin bu suretle may-
munu hayvandan ziyade in
sana yakın bulmuş oluyor. 

Son tetkikler de maymu
nun diğer hayvanlardan zi
yade insana yakın olduğunu 
göstermiştir. Yalnız, unutma
malıdır ki, maymunların bir 
" insana benzer 11 cinsleri 
vardır: Şampanze gibi; birde 
aşağı sınıf,, denilen cinsi 
vardır. 

İnsana yakın olanlar birin
ci cinstir ve onlarlarla ikinci 
cins arasındaki fark, çok 
fazladır. 

Fakat, hayvanların zeka 
derecelerini nasıl tesbit et
mek kabildir ? 

Bunun için bir çok usul 
kullanılmıştır, Bunlardan biri 
zeka unsuru olan beynin öl
çülmec;idir. 

Beynin zeka ile olan nis
beti malumdur: Beyin ne ka
dar büyük olursa zeka o 
derece fazladır. Beyin vücu
dün bir kısmı olmasına rağ
men bir hayvanın sıkleti ile 
alakadar olmaması da bunu 

edildiği zaman insanda fi li 
mehtelif hayvanlarda beyi~~ ~ti 
bütün sıklette işgal ettı~ ~ 
yer şu rakamlarla gösterı1 

miştir. 

insanda: 2,74 
insana benziyen maymııO' 

larda: o,75 
Aşağı sınıf maymun: 0,4S 
Beygir sığır: o,40 , 
Köpek tilki: o,38 l 
Kedi arslan kaplan: 0,32 
Papağaa: 0,30 
Saksağan karga: 0,20 
Tavşan: 0,19 
Yırtıcı kuşlar: 0,15 
Fare: o,o8 

Bn rakamları gözden g~ 
çirdiğimiz zaman dikkatiıı>1 

ze çarpan bazı noktalar vat· 

Mesela bizim gayet ıe~1 

1 sandığımız hayvanlar aşa~ 
dere<:ıeler alıyorlar. Kedin• 
ve köpeğin athn daha ,S 
zeki olduğuna kolay kol•1 
inanır mısınız? Hele bir işi~ 
tiğini derhal hatırında tut-' 
ve tekrar eden papağan 6' 
küz kadar zeki olmasın! 

lzmir ve hava
lisi imar ve inşa 1 

Türk anonim 
şirketinden: Istanbulda bir artisti kocası vurdu Ankara Radyosu 

Şirketin hissedarlar umu- (Bugünkü program) 2-lsmail Hakkı beyin-nişaO' 
mi heyetinin fevkalade top- Istanbul 30 (Hususi) - Bu sabaha karşı 1 aksimde Şakrak kumpanyası artislerinden Türkiye Radyodifüzyon Postaları bürek beste-bir kerre yüıO' 
1 t · · t · ı 28 Zehra evine giderken ayrı yaşadıg-ı kocası Hasan tarafından başından ag-ır surette yara-an ısı ıçın ayın o unan DALGA UZUNLUGU görmeği. 
Mart 1939 salı günü saat lanmıştır. ~ \ 

1 d 15 d 64 k d 
1639m. 183Kcs. 120KW. 3-Ziya paşanın - nişabüre Ilı 

14,30da kanunen muayyen Avustra ya a yaşın an yaşına a ar T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. A s . ··1 
l · · · b h ı l . emaı-ey gu ne acap. 1ı o an ıçtıma nısa ı ası o - J T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. , 
madığından toplantı yapıla- 0 an erkekler 12.30 Proğram 4-Ziya paşanın - nişabüre 
mamış hissedarlar umumi Sidney 29 (A.A) - Avustralya hükum .ti 15 yaşından 64 yaşma kadar bütün erkekler 12.35 Türk müziği - pi. şarkısı-bin zeban söylersin· 
heyetinin gene şirketin fesih · · b • b' k d f · "hd k 1 13 memleket saat ayarı, 5-Vecihc-kanun taksimi. ıçın mec un ır ayt e terı ı asını arar aştırmıştır. 6.Aziz efendi-nişabürek şat' 

:eestt~!y~:~~~ye ::::r:e~~~ Mebuslar nkaraya davet edildi ~~~ns ve meteoroloji haber- kı-kırdı geçirdi. 

tihabı hususlarını müzakere Ankara, 29 (A.A) - Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğinden: 13.15-14 müzik karışık proğ- ı 7-nişabürek saz semaisi. , 
etmek üzere iki ci defa ola- Türkiye Büyük Millet Meclisi parti g :-ubu 2 Nisan 939 Pazar günü saat 15 de Büyük l ram _ pi. 8-Refik Fersanın-1\icaz şarlc• 
rak 2 mayıs 1939 Salı günü Millet Meclisi salonunda toplanacaktır. 17.30 konuşma inkılap tarihi göysümden kaçıp gittin. , 
saat 14,30da şirketin lzmirde Sayın mebusların toplantıda hazır bulunmaları ricı olunur. dersleri-halkevinden naklen 9-Sadettin Kaynağın Türlıil 
Selanik Bankası binası üze- Mebuslar Anknrada toplanın ağa başladılar 18.30 proğram ~~~~~~:t:i:ş ::;:~:::.~ur"a· 
rinde kain dairesinde fev- Ankara 30 (Hususi)-Altıncı Büyük Millet Meclisi Pazartesi günü öğleden sonra topla 18 35 müzik Virtüozlar-pi. 
kala• de foplantıya davetı' ka f k 19 konuşma zı·raat saati. dag-ları hep kar aldı. 

• nacağından mebuslar Ankaraya g !lmeğe başlamışlardır. O gün Re i Saydam kabinesi usu-
rarlaştırılmıştır Toplantıya 19.15 Türk müzig-i fasıl he- 21 memleket saat ayarı. 

· len istifasını ver .:cek ve kabine yeniden teşkil edecektir. 
iştirak etmek isteyen hisse- yeli-Tahsin Kara kuş ve ar- 21 konuşma , 
darların toplantı gününden Bazı mevkilere kimler getirilecek kadaşları. 21.ı5 ~sham, tahvilat, " 11

.., 

en aşağı on gün evveline lstanbul 30 (Hususi) - Yeni meb'us intihabı dolayısiyle boş kalan bazı mevkilere kim- '.20 ajans, meteoroloji haber- 1 biyo-nukut borsası fiyat 
kadar hisselerini Istanbulda · · l · · t b f"yat 21 25 ı· pla-klar R· lerin tayin edileceği alaka ile takip edilmekte ir. lzmir vnli 1iğine lzmir belediye reisi Dr. erı, zıraa orsası 1 • neşe 1 - •ği 
Selanik Bankasile şirket Behçet Uz'un, Isparta valiliğine Emniyet müdürü Sadri Ak:ın'ın, Maarif vekaleti müste- 20.15 Türk müziği 21.30 müzik oda ıııiiJ.l 
merkezine veya Doyçe Or- şarlığına Talim ve terbiye azasından Reşad Şemseddin, Orta tedrisat müdürlüğüne lstan- Çalanlar: Vecihe, Cevdet kentet. tt' 
yent Baııka tevdi ederek bul Maarif müdürü Tevfik Kut'un, Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğüne eski Çağla, Refik Fersan, Fahire 22 müzik küçük orkeS 
mukabilinde duhuliye kartı Kars meb'usu Baha Talip'in getirilecekleri haber alınmıştır. Fersan. şef: Necıp Aşkın. 
almaları lazımdır. Ankara 29 (Hususi) - Dahiliy.! vekaleti müsteşarı Vehbi Demiral Başvekalet müsteşar- Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 23 müzik cazband · pi. b t' 

Keyfiyet ilan olunur. lığına tayin edilmiştir. Dahiliye vekaleti mühteşarlığına Konya valisi Nazif Erkin ve Eski- Safiye Tokay. 23.45-24 Son ajans ha e 

Zengin Olmak 
leteraenlz 

(1074) şehir valiliğine de eski Çanakkale meb'usu Yasin'in tayinleri tasdika arzedildi. 1-Nişabürek peşrevi. leri ve yarınki proğra~ 

P• -BiJ t) • • • M ti k SAADET K• -;;--d Al Çorakkapu Pv;:. Merkezi karıısı N° '
5 

ıyan20 e erınızı u a a ışesın en ınız H. TAHsıN uNDER 1 3491 


