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radyoların verdiği 
ediyor ... 

hakkında 
tekzip • 

a1ansı 

Tamimleri •• 
Gltür Bakanımız Bay H:s:~ Ali Yücelin, Maarif Veka- Arnavutluğa asker çıkarıldığı 
ınakanizmasını eline aldığı gündenberi yolladlğı tamim- ' haberleri Arnavutluk 

1
,ltnç Bakanın Maarif sist~ mimize vermek istediği vec-

'1 •~ıkça g3stermektedir. 
~lurndur ki, n:csleklerine feragatla bağlı bulunan öğret-

. er; yarını omuzhrında taşıyacak olan bugünün gençle
tn mükemmel şekilde yetiştirmeğe çalışmakta ve bu 
da azami gayret sarfetmektedir. Maarif Vekaletinin 

'f dığı son tamimler, öğretmen arkadaşlarımıza yeni yeni 
titr yüklemektedir. Bundan sonra muallimler, talebe-

Arnavut hükômeti her 
mukavemet 

türlü asker 
edecektir •• 

ihracına 

Cenevre, S (Radyo) -Ar- yapacaktır. Öğreı il 1iğine göre 
1 navudluk sefareti, bugün bir Italyan askerleri, 6veyahud7 

/•lnız mektepteki durumları ile değil, dıştaki durumları 
~e Yakından alakadar olacaklardır. 

1 tebliğ 11eşretmiş ve Arna- : nisanda Arnavud)uğu çıka-
vudluğun İtalya tarafından caktır. 

•uretle gençliğin kontrolü daha sıkı bir şekilde ya-
~ktır. 

işgal edileceği haberin asılsız iyi haber alan mehafillerin 

naatım zcı , öğretmenlerin bu çok ye indeki yakın ala-
olduğunu ilan eylemiştir. bildirdiğine göre, Arnavud-

tl'ırıı, tal\:be ve1ilerinin de yardımı eklenmelidir. Çünkü 
d~l'biyesi, m ı! kt ..: p terbiyesini tamamlıyan ve onu kuvvet-

Sefaretin tebliğinde; Arna- luk hükumeti, her türlü as-
\'udluğun, isti~Jalini müda- kcr ihracına mukavemet ni-

~l'en çok mühim bir unsu ,..dur. faa İ\'.İn h '.!r f~dakarlığı ih- yetindedir. Arada lir uz-

l Yük Şdimiz lsme:t İnönü rıün üni ıersitede irad buyur- 1 
tiyar edecrği kaydolun- !aşma bulmak için halen Ro-

ilrı yüksek ve tarihi nutuklarında gençlere sağlam ka- mu)tur. 
,etli olmalarını tav >İye ediyorlardı. işte bu sağlam karek- Londra S (Ra lyo) - Ital-
·ı' ~ençleri yetiştirmekte bulunan öğretmenlere talebe r yan kuvvetlcriı in Arnavud
ttınin de yardımı çok lü ı.ümlü ve zaı uridir. j ıuğu işgal d iği takdirdi! 

..................... , ........ · •••••H••••••••••••••~.1.~.~~.~~~.1;!...... lngiltere, Akdeniz statüko-

d P 1 •• •• • sunun ihlal edilmiş olduğuna 
il ra ve o onya goruşmeleri hükmederek lngiltere - ltalya 
"1emnunlyet verici neticelere vardı.. arasındaki 16 Nisan 938 

!i (Yazısı dördüncü sahifemizde) 

l'ER GUL İSTER AGLA 

tarihli taahhüdlr rini tanımı-

yacaktır. 
Roma S (Radyo) -- ltalya, 

Yugoslavyanın tamamiydinfı;ı 

garan1isini temin< t nekt~dir. 
Bu itibarla Yugoslavyanırı, 

lngiltere ile g..ıraııtı hususun
da anlaşması muvafık göıi l 
meme kttc dir. 

ltdlya, Arna-.ul luk meselesi 
karşısında Yugoslav yanın bi · 
taraflığını istl!mcktı..dir. Hatta 
bu nu:s le üzerire Yugoslav
yanın Roma st firiyle göriiş

mdcr yapılırıştır. Fakat mü
zekerelcr gizli tuh l n<!kta 
olduğundan kat'ı bir r.~ tice
ye varılır vaıılmad ı ğı aı.la

şılmaıı:ı~tır. 

Paris 5 (Radyo) - Bütün 
tekziplere rağ.n c ıı ltalya ile 
Arnavutluk ar.ısında. gizli 
münkercll!r ccr1.·yan ettiği 

söyleniyor. 
ltalyan l ıt.ıl .u ı, Varona

dan } ar.ıya çıkarıla cahtır . 

ltalya bu h:ırck 1. tini, 1927 
It ... lya - Arı a . utluk anlaşma
.sının, Arna v ud luğa karşı bir 
yabancı t e' l k t k ' irin le bu 
memlekete ltalyanın askeri 
yardımda bulun~cağı hakkın
daki maddesine dayanarak 

Hıazır Miras ! ... 
~· """"""'"'"'""'""''~''-""""""""""'"' ~""""""".......,,~"'"""' 

s•~t Amerikan gazetelerinde okuyoruz. Nevyork sinemalarının Frin:ie her hafta filim 
~tlten bir de tec übe seansı vardır ki dışarıdan her kim olursa drnn k.ıt'iy '1 içc .i,c 
~ tz 
-~-t b f . .. . f k. . . . b' 'ht' k J ta er ha ta aynı gun ve aynı saatte a ır gıyınmış ır ı ıyar. a ın, ona anyan 

kız himmetiyle içeriye girmekte ve filimi bedava seyretmektedır. 
Çtıı hafta büyük bir milyoner kadın ölmüş ve bütün servetini bu sinema kapıcısına 
lbıt1 ır 
'i . 
tı'r ölen milyoner kadın o fakir giyinmiş ve sinemaya bedava giren kadınmış ve 
~ vasiyetnamesinde şöyle demektedir: 
~ il servetimi bıraktığım bu sinem:ı kapıcısı kız, beniın z !nginliğimi bilmeden yardım 
La: hg" 
'llç b· ane kadınıdır.,, 

ır emek vermezden, yalnız fukaraya acıyıp bir iyilik yapmakla bu hazır mirasa: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

ma ile Tiran arasında müza
ke reler cetey n etmektedir. 

Tiran S (A.A.)-Arnavud· 
luk ajansı tebliğ ediyor: 

Bazı ecnebi gazeteleri ve 
radyo istasyonları Arnavud
luğun himaye idaresi altına 

Göbels 
Kahire' de •• 

Kahir·, 5 (Radyo) - Al
manya propaganda nazırı 
Göbels, tayyare ile Radostan 
buraya gelmiştir. Göbels, 
saraya giderek ismini def
tere kaydetmiş ve müteakı

Lcn Kral Faruk tarafından 
1 ~ lul o~uııır.uştur. Göbels, 
CuO"a günü buradan hare
kd tdeccktir. 

Lebrun Tekrar 
Cumh·urreisi 

oldu 

- Yazısı 4 ncü sahifede-

alınmak üzere olduğunu bu
gün haber verınişlerdir. 

Bu habere asılsız nazariyle 
bakmak lazımdır. Çünkü Ar
navudluk istiklaline ve taıra 
miyetine dokunulmasına asla 

,lngiliz 
Filosu 
'Napo-

lide 
Napoli, 5 

(Radyo) -
Bir l giliz 
fılosu, Vis 
amiral Levi· 
tonun ku· 
m1ndasında 
bugün bura
ya 5elmi'l ve 
21 p Hı! t.>p 
at l.nak &u
reti; ':! kar
şıta ım·ş~ır. 

...... 

müsaade etmiyecek t ir. 
Tiran 5 (A.P .)- Bir veli

ahd dünyaya gelmiştir. Bu 
mesud hadis~ 101 pare top 
atılmak suretiyle ilan edil
miştir. 

---.~-~----

Amerih~a ve Avrupada ençok 
be2'enilen filimlerden : 

-5-

"Kadın Kalbi,, 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
- ---

"Ne Mutlu Türküm Diyene'' 
Ebedi Şef Atatürke ebedi bağlı bulunan gençlik, geçen

lerde bir gazetenin yaptığı neşriyat üzerine heyecanlanmıştı. 
Bu asil hareket, memleket gençliğinin Şeflerine karşı 

besledikleri derin sevgi ve bağlılığın çok güzel bir misa
lidir. 

Zaten Türkün en barız vasıflarından biri de büyüklerine 
gösterdiği hürmet ve töreye sadakat değil midir? 

Adı ve eserleri ebedi olarak yaşayacak olan Atatürkün 
aziz hatıralarını her Türk kalbinin en derin köşelerinde sak
lamaktadır. 

Türk, her zaman Şeflerini seven ve emirlerinde çalışan 
tükenmez bir kaynaktır. Ne mutlu Türküm diyene!. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
• 'N 



Hem canım yabancımız da~~ 
yılmazs•n !rtık •• Nasılsa 

aya2-ın alıştı ••• 
Bekiri dinledim. Fakat dim ki : 

hikayesinin en heyecanlı ye- - Nasılsa işim yok .. Ge-
rinde, ötesini de sonra anla
tırım diyip bıraktı. Fazla 
ısrar edemedim, çünkü za
vallmın hakkı vardı Hem 
anlatıyor, hem de müthiş 

ıstırap çekiyordu. Artık baş
ka zaman gelir, dinlerim ... 
Z:.!en vakit te geçiyordu. 

Hapishane müdürü : 
- Evet.. Doğru •. Dedi.. 
Ve ilave etli : 
- Hem canım yabancımız 

da sayılmazsın artık .. Nasıl
sa ayağın alıştı ... 

Güldüm: 
- Amanallah göstermeye. 

Birader bir sabıkalı ile ko
nuşur gibi nedir bu iltifatın ... 

Genç müdür de gülerek 
cevap verdi : 

- Öylesi değil yahu .. 
Gerçe hapishanenin yuzu 
soğuktur amma, bizim kanı
mız oldukça sıcaktır, sonra 
aklına birşey gelmiş gibi : 

- Eğer çarşambaya ışın 

yoksa, gel !.. Hem Bekirin 
hikayesinin alttarafını din 
lersin, hem de yeni bir ihti
yar geldi, seni onunla tanış
tırırım. 

Dedi ... 
- Peki, diye cevap ver

dim, eğer ogün bir işim çık
mazsa sana telefon ederim. 
olmaz mı? 

- Olur ... 

leyim mi ? 
- Bugün çok mühim bir 

mesele çıktı onunla meş

gulüm. 
Yarın gel! 
Cevabını verdi. Bunun 

üzerine bize gene beklemek 
düştü. Ertesi sabah, telefon 
etmeden kalktım, hapisha
neye gittim. Müdür, beni 
mütebessim bir çehı·e ile 
karşıladı, oturmadan şunları 
söyledim : 

- Benim kaybedilecek 
zamanını yok .. senden kahve 
sigara da istemiyorum. Kalk, 
b · B k. "t·· ı enı e ıre go ur .... 

Genç hapishane müdürü 
bir kahkaha attı ve : 

- Nedir bu acelen yahu!... 
Baksana önümde evraka .. 
Dedi ... 

- Öyleyse sana yarım 
saat müsaade veriyorum. Ça
buk işini bitir, aşağıya ine
lim .. 

Devam edecek 

······D •••••• 

23 Nisan 
Çocuk 
Bayramı 

Sinema sahipl rine : 

--~-~- -
Dünyanın en büyük kü

tüphanesi nerededir? 
Dünyanın en büyük kütüp

hanesi Vaşingtonda b~lunan 
meclis kütüphanesidir. içinde 
9,841,494 cild kitap ve risale 
vardır. Britiş Müzeum kütüp
hanesinde 4 milyona yakın 
kitap bulunmakla beraber, 
kıymet itibarile daha mühim
dir. Fransa devlet kütüpha
nesinde de 4 buçuk milyon 
cild eser vardır. 

Asırhk bllet 
Şimendifer icad edilip de, 

insanları Lir noktadan bir 
noktaya tiözüm ona çabuk 
götürmeğe başladığı ilk za
manlarda, yolcular, isimlerini 
ve hüviyetlerini bir listeye 

1 yazdırırlar, tüccar malı gibi 
sayı ile trene binerlerdi. E'u 

! · liste tren memurunun cebin
de durur, binen inen yazılıp 

; çizilirdi. Li .. tede isim ara· 
\ makla, kah mUnakaşa ve 

kah kavga ile geçen daki· 
! kaları, trenin hareketindeki 
1 v~ muvasalatındaki teahhur

ları varın düşünün artık! 
Her yolcuya blr btlel usu

liinü icad eden bir İngilizdir. 
1 Yolcular ve şimendifer ida

releri hesabına hayırlı bir 
icad. Fakat kendi hesabına 
hiç de iyi etmemiş. Kazara 
düşürülen, yelek cebine ko
nulup, elbisenin başka her 
tarafında arandığı halde hu
lunamtyan, İş lşten geçtikten 
sonra, sizinle alay eder gibi, 
mesela evde meydana çıkan 
biletleri bir düşünün! Aranır
ken, mucidinin ruhuna ithaf 
edilen iltifatları da şöyle bir 

- Haydi öyleyse şimdilik 
.Allaha ısmarladık... Zira çok 
geç kaldım ... 

Merdivenleri koşa koşa 
.i dim ve sokağa çıktım. Be· 
kirin yarıda kalan acıklı hi
kayesi üzerimde derin tir 
tesir bırakmıştı. Yavaş yavaş 
çıkmağa başhyan gece rüz
garını doya doya teneffüs 
ederek yürüyordum. 

Çocuk Bayramında Çocuk· 
1 

lara öğretici, eğlendirici, ter
biyevi flimler hazırlayarak 'ı 
bayrama iştirak ediniz. 

hatırlayınf Yüz senedir sav
rulan bedduaları, şimdi, bu 
mukavva parçasının yüzüncü 
yılı münasebetile yazılacak 
olan beş on satır hakiki ilti
fat acaba telafi eder mi der
siniz? 

Evde c:ınıın ycırck i~ tc· 
medi. Odama çekildim ve 
mas~ıl'ın üı.:ı inden bir kitap 
alarak okumağa başladım. 

Fakat gözlerimin önünde 
ve katamın içinde hep za
vallı Bekirin yürekler parça
layıcı hikayesinden sahneler 
canl.mıyordu ... 

11111m ıııımııuııı - ııaınaıımıııınmaııımmııaınımınnım-ııımıı 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1 

Viski ve zeytinyağı ile 
Yarış kazanan atlet 
1932 olimpiyadlarında 400 

metre manialı koşu yarışına 

girecek olan lrlandalı atlet 
Tisdall müsabakalardan bi
raz evvel birdenbire hasta
lanmış. Kendisine sulandırıl
mış viski ve zeytinyağı ile 
bir masaj yapılmış, atlet 
hem yarışı kazanmış, hemde 
51,4-5 saniye ile dünya re
korunu kırmıştır. 
İnsan kılından yapllmış 

1 paravanlar 

.1:mımmnnıunnnımnnıııomınnıuuuıınaııımınnınıınnn:nıını1. 

m DOKTOR ~ 
.. ~:mrrnnımnıınn1111ımuıııınaııınıı n1D11mmııırıU11IJDrul 

Cençleştirecek 
yemekler 
-1-

İhtiyarlığın midedeki ek· 
şinin azalmasından, barsak
larda ufunetten ve kansız
lıktan ileri ~geldiğini kabul 
edince, gençleşmek için ye
mekleri ona göre yemek 
tabii olur. 

İnsanı mideden gençleşti
recek yemeklerin en başın
da -zaten kış mevsiminde 
her yemeğin başında olan
çorba gelir, fakat et suyuna 
olmak şartile, et suyu mide 
ekşisini artıran en iyi çare· 
lerden biridir. Hele içerisine 
limon da sıkılınca bu türlü 
tesiri daha ziyade artar. 
V <'.kia, limon yerini tutar 
ama mide ekşisinin yerini 
tutmaz. Bununla beraber 
kendi kendine çıkmak için 
nazlanan mide ek isini teş
vik eder. Limondaki vita
minler de ayrıca bir fayda
dır. Vitaminler çocukların 
büyümesine yaradığı gibi, 
ihtiyarların gençleşmesine de 
hizmet ederi et. 

Onun için, çorbadan sonra 
gelecek yemekleri de daima 
vitaminli olarak seçmek 
lazımdır. Bunları hangi ye
meklerde bulacağınızı daha 
yeni yazdığım için bugü~ 
tekrar etmiyeceğim. 

Mide ekşisini çıkarlmağa 
yarıyacak ve vitamin getire
cek yemeklerden sonra
gençleşmeğe meraklı o1an1ar 
için- dikkat edilecek şey, 
çelikli yemeklerdir. Mademki 
mide ekşisinin azalması neti
cesile insanın kanı azalıyor, 
o 'halde kana lüzumlu olan 
çeliği düşünmek tabii olur. 
Çeliği hekimler bir taraftan 
hekimler - münasip görür
lerse - ilaç diye yazarlar, 
fakt bir taraftan da onu ye· 
meklerden almağa hiçbir şey j 
mani olamaz. ı 

Çeliği sebzelerden ıspa-

1 
nakta, lahnanın yeşıl taraf 
larında, salata, mevsiminde 

1

. 

hıyarda bolca buluruz. Yemiş
leden de hemen her mevşİm I 
de elmada ve zamanında I 
çilekle itirazın siyah cinsinde 
epeyce, bulunur. 

Sonu Yarın 

Roman yanın 
mukadderatı 
Ve lngiltere 

Paris, 4 (A.A) - Havas 
ajansı tebliğ ediyor : 

"Matin gazetesinin Londra 
muhabiri gazetesine şu ha
beri vermektedir : 

"Romanya hariciye nazırı 
Gafenko, Romanya müşkül 
bir vaziyette kaldığı takdir
de logiliz harp gemileri de 
dahil olmak üzere harp ge
milerinin boğazlardan geç
mek hakkını Türk hükume
tiyle gö. üşmek i ;inf Ankara ya 
gitmeğe hazırlanıyor. 

Bu hadise Romanya hüku
metinin kendi mukadderatını 
lngilterenin mukadderatiyle 
bağlamağa karar verdiği 
suretinde telakki olunmak
tadır. 

Romanya, ayni şekilde 
Polonya ve F ransaya da bağ
lanmış olacaktır. Tiirkiyenin 
iltihakı da daha şimdiden 
muhakkaktır. " Yugoslav-
ya ve Yunanistanla istişare
ler devam edecektir. 

Ajans notu : 
Anadolu ajansı, bu hava

disin Türkiyeye taalluk eden 
kısımlarından Ankara meha
filinin haberdar olmadığını 
bildirmeğe mezundur. 
Bir Japon hava filosu 

imha edildl 
Paris, 4 (Radyo) - Japon 

tayyarelerinin, Şanzi hava· 
!isini bombardıman ederken 
Çin tayyarelerile şiddetli bir 
hava muharebesinde -tutuş
tukları ve büyük z;-yiata uğ 
radıkları, son gelen haber· 
lerden anlaşılmaktadır. Bu 
muharebede bir Japon hava 
filosu imha edilmiştir. 

Yeni 
Vekaletler 
Hangi işlerle meşgul 

olacaklar. 
Ankara, 4 (Hususi) - Na 

fıa vekaletinin ikiye ayrı!
ması üzerıne her iki vekale· 
tin vazifeleri tesbit edilmiş
tir. Devlet demiryo!l.uı, dev
let şoseleri, su işleri, yüksek 
fen hareketleri ve fen mek
teplerinin idaresi Nafıa ve-
kaletine bırakılmıştır. İşlet
meğe taalluk eden bilfımum 

işler, deniz, kara, hava yol
ları, muhabere, radyo işleri 
Muhaberat ve Münakat Ve
kaletine verilmiştir. 

Sanayi hareketleri İktısad 
vekaletine bırakılmış, iç ve 

Fransa Al-
manyayı 

Si!ahlandırmakta hil~ 
devam edecek mi 1 -
Fransa'nın, Almanya'nıJ1 

fazla fazla silahlanmasına 
yardım etmesi rezalettir: 
1938 de Almanya'ya vasatı 

·r olarak 500,000 ton del111 

madeni teslim ettik. ı:.oreıt 
demirleri Ren'den öte tarafa 
aştı; tekrar geriye Clönecel<; 
fakat bu sefer obüs ve şa 
rapnel olarak ... 

Aynı zamanda, biz, Hitlet 
Almanyasına boksit, alümİ11' 
yom madeni ihraç ediyoru~· 
Bu madenler her biri 25 )<ı· 
loluk koca koca tayyare 
bom balarının içinde infi15k 
tı.azifesi görecek : Tayyare 
bombalarının içine konulat1 
alüminyom barutu, boınbll 
infilak edince tam 2,000 de· 
recelik müthiş bir hararet 
meydana getiriyor ki, bunuıt 
karşısında çimento bile da· 
yanamıyor, eriyor. 

1935 de Alman ordusıı 
Ren'i işgal etti. Bu vaziyelı 
Alman sanayiine 78,323 to.ll 

. e 
boksit hazırlayıvermemıı. 

bile mani olamadı. Erte~ 
sene, yani 1936 da 79,42 
1937 de 87 .524 ton teslill' 
ettik. 

Bugünkü Hitler genişlern~' 
• 'P' .. t v b .ı ıS 
sıne_gore xap ıgımız 
bir hiyanettir. 

Zira bir gün, bizim verdi· 
ğimiz boksit ve: diğer rn3' 

denlerden yapılmış olan taf 
yarelerin taarruzlariyle M•' 
jino hattımız çöke~ek, o ın~' 
azzam beton istihkamlar, bı· 

• Jl 
zim Var damarlarından çık• 
bu madenlerle su gibi •aka· 

k L'Odr0 ca . 
--~~-

ı Jngiliz - Frans•-
Hava kuvvetleri 
birleştlrlllyor 

·· 11 
Londra, 4 (Radyo) -D0 

buraya gelen Fransa hav• 
Nazırı Kilaşambr, bugün fıı• 

ı<. ı· giltere hava Nazırı Sir 111 t 
ley V od ile uzun müdde 

•• konuşmuştur. Bu konuş[ll , 
lar, İngiliz hava kuvvetle'~ 
ile Fransız hava kuvvetler1 
arasında vukubuiması muk•'; 
rer birlik etrafında cerer•., 
etmiştir. 

Bekirin hikayesinin altta
rafını müthiş merak ediyor
dum. Ertesi gün, hapishane 
n·üdürüne telefon ettim, de-

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

1 Hind Okyanusunda Ho-

l landanın Bo .. neo adalarında 
yaşayan halk, bu resimde 
gördüğünüz şekildeki para-

Memur 
aranıyor 

Orta tahsilli yazı makine
sinde çalışabilir bir memura 
ihtiyaç vardır. Talipler Mari
fet matbaasına müracaat et 
sinler. 

' dış ticaret, Türkofis vesair 
ticari müesscsat Ticaret ve-

1 kaletine bağlanmıştır. 
~~~~~nıııın~"'!.'ll'.~~ 

Tütün fidesi 

Bugün Matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
Dünyanın se~<izlnci harikası 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 
getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

KASIRGa 
fJ TÜR< ÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ 
a 

BAŞ MÜMESSİLİ 

Dorothy Lamour 
EHEMMİYETLE NAZARI DiKKATE: 

'. Türkçe ve Fransızca. h~r i.1{~. lisanda .. da takdim edecet ğimiz bu muazzam fılmın furkç~~ Nu~~ası: Cumartesi 
ve pazar bütün seanslard~ ve dıger gunler yalnız 4 ve 

' 9 seansında gösterilecektır.. . . 

1 
Fransızca Nüshası: Cum:ırtec;ı ve pazar harıç olmak 
üzere diğer cuma, pazartesi, .~alı,. çarşa~ba ve perşem
be günleri 1.30 ve 6.30 da gosterılecektır. --------

vanları s eyy;J hl ara satarlar. 
P2.r.:p;a:·ın hususiyeti insan 
~ ılından, yani saç ve sakal
dan yap. · mı~ olmasıdır. Bu, 
bilhasscı Amu ikalı seyyahlar 
tarafından çok orijinal bir 
şey addedilmektedir. 

~ 7-8 numara ideal mar
kalı av tüfengi o'upta 
satmak istiyenler Marifet 
matbaasına müracaat et-
sinler. 1-3 

.... ,......_ -------·-Yeni ~inemada 
Göz alıcı.. Can yakıcı . Hisleri okşayıcı.. 

ŞAHESER FİL!MLER HAFTASI 

SENORİTA 
jE/\NETTE MO DONALD NELSON EDDY 

• 
6SILAH SESi 
ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 

Türkçe Foks Jurnal 

Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 - 8.15 de 

Tezğaht~r 
Aranıyor 

8akkaliyede çalişmış 
tezgahtar aranıyor. 

bir 

Kemeraltında SAKIZ 
Bakkaliyesine müracaat 

1-3 

dağıtıldı 
Ziraat mücadele istasyol1~ 

halka on iki bin tütün fide5 

dağıtılmıştır. ..'1 

' . .. tll'' ikinci el turfanda tu e 
. fideleri tarlaya geçirilınİŞ vsi 
üç bin ( Pvrethrum ) fide 
dağıtılmıştır. 

'TAYYARE Sineması T3~!:5"' 
2 Büyük Filim Birden . dB 

Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları hır ara 

Mily~~, Jar Revüsü i 
Baş röllerde: ALiCE FA YE - GEORGE MU~P-~ete" 

Müzik, dekor, tuvalet ihtişa ~ıını yaşatan bu.revüye ıla 

KAPTAN SKORPIYOS es 
Elen sanatkarlarının temsil ettikleri tamamen Rurı> 

Sözlü ve şarkılı büyük komedi I j 
Ayrıca: Metro Jurnal ~n yeni dünya habe~0 ---=--------- -~ .. u·Z·;J 

Bu haftaya mahsus seans şaatleri: Milyonl.ar revu~ Şı3t 
6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de, Cumartesı: 1 de a 

Pazar günü 11de ucuz hcılk seansıdır. ~ 
-~ w: 



4 l<ADIN Kd.ŞESI ~ r::I{ ve :bacaklarınp rafları) bir süngerle oğulur. ' 

r 
, athğı ve güzelliği Sabahları yataktan kalkınca 

• topuklarını kaldırıp . hızlı 
hızlı (10) sayıncaya kadar 
öyle durmak da pek iyidir. 

r 

I 
tlekler ' 

kısaldıkça kısalı-
e ti .• Attık kalın ayak bilek

~ı . 1 
i •. gız emeye imkan yok. 
-.ı ın· 
~"! ı onları incelmenin 

""c • • 
~ tını arama 'ı. 
~ak bileğinin kemiği ka-

• \k tabii bir şey yapılamaı. 
falt .v~ yağdan kalınlaş
t~·'ı ınceltmek imkansız 
,ı d' . ~s:~·. E . . d k' 

l~İl a: _ v ıçın e va ıt 

p lerliği, ayakkabıyı bıra1 
bç0tapla, pa:nakların ucu

' '>d ilsarak yürümenin çok 

Çok ayakta durmaktan, 
çok yürümekten veya dans 
etmekten ileri gelen ayak 
yorgunlukları, ayaklarınızı 

içerisine ya biraz alkol, ya 
da biraz sirke katılmış sıcak 
su ile yıkamakla geçer. 

Nasır agrılarını şu basit 
tedbir dindirir: 36 derece 
suya - eritebildiği kadar · 
karbonat dö süd atar, bu
nunla günde iki üç kere 
ayaklarınızı banyo edersiniz. 
Her banyo en az 20 dakika 
sürmelidir. 

Bu banyoya iki gün de
vam eder, üçüncü gün suya 
karbonat yerine kepek ata -
sınız . Banyodan sonra, na
sırlı yeri kalın bir Collodlon
Kolodion tabakasile örtersi
niz. Beş altı gün de böyle 
yaparsınız. Nasır yerinden 
çıkar. 

(H4lKIN S!SI) 
• 

Mizah kösesi ••• . 

_ Sorma kard.:ş:m , bizim çocuğun muallimine çok kız
gınım. Coğrafyayı her zaman çalıştığı halde daima zayif 
verir. Halbuki oğlum yıldızları bile ezberden sayar. 

- Tabi mi? Sana hiç on ları saydı mı? 
- Saydı ya ... Marlen Ditri~ , Greta Garbo, Loreta Yung .. 

- ?. ?. ?. ?. ?. 

Gözlüğünü 

Çıkar .. 
1
_v •• 

- P iiyük anne goz ugu 
niçin ~akıyorsun? 

- Büyük görmek i ~ in 
yavrum.· 

- O . halde bana yiyecek 
b:r şey verirken gözlliğünu 

Çıkar! 
- Neden? 
_ Büyük gö ı ü .. sün de on 

dan! 

\ Aritmetik 
1 Dersinde •• 
1 - Yirmi kuruşun 

bana on kuruşnnu 

kaç kuruşun kalır? 
- Yirmi! 

- Canım nasıl 

Yirmiden on çıkarsa 

mi kalı r? 

olsa, 
versen 

o!ur? 
yırmı 

- Ben sana vermem ki! 
'1Qilsı vardır. H em bu yü
ttı' Yalnız ayak bıleklerini 
~ tınekle kalmaz Ayni 
~illlda karnı da küliültür. 
/ak bilt!klerini yorgun-

Artık nasırlı parmağı bir 
pamukla yanındaki parmak
larla ve ayakkabile temastan 
kurtarmaktan başka yapıla

cak başka bir şey kalmamış
tır. 

uır·m mııııııaı:ıı 11111~ ınııınt11run .ııwırnııın1ıııuı 111nA un• • 111 111111 ıım •mm una nıııı uım ıımo mıw •• ııııın ıııııı -rorııı ıu unm 

t~~ll da şişebilir. Bn mu-
, ~1.at şişkinlik de şöyle gi

~ it, 

~va gibi derin bir kah 
ik· su ile doldf:1rulur. İçi-

• t, ~ı avuç mutfak tuzu atı-
~kl! suyun _içine daldırılan 

lar ( bilhassa bilek ta-

Ayaklardaki çatlaklar mü
müsavi miktarda gülsuyu, 
gliserin, fleur d 'oran ger ve 
bir kaç damla bejoin'dan 
ibaret mahliille geçirilir. 

Soğuk ısırmaları alcool 
camphre ile oğiışturulbrsa 
geçer. 

~~-------~--------------~-----~ 

Lilian Harvy Hayvan 
Y etişt:iriyor 

~~, . 
ı~ll\ınıiz, Lityan Harveyi, Macaristanda -yeni satın aldığı 

~~l ilrtı Şatosunun pencerE:sinde •gösteriyor. 

1 ~llun çiftliğini dolduran ineklerle, domu~l~rl<ı..!_ beygiı::_ 
~\1Uklarla, köpeklerle, insanlardan fazla meşgul oldu-

ıl '&Yliyen Lilyan Harvey: 
~~ enim, diyormuş, yegane gayem, hayvanlarıma, ya
:~~~~Çtlacak olan sergide birincilik mükafatlarını kazan

" tı, ır, Hayvanlarım sayesinde kazanacağım para ile bir 
·~ ·~ e li i~/ahatı yapmak, ve gardrobumu:ı noksanlarını gider-
;~h ıyorum. 
1 ~İy <tııtarının kazanacakları pıra ile y~ptıracağım csva p

~rken, büyük bir zevk dnyacağım ! ,, 

1\. Bugün 

~'•k~~t!~~!!!red~!!~·~!i~:~~ü~I 1 
2 FıLıM T hKDIM EDiYOR 

fl ÇARIN CASUSU 
01onyalıların istiklal uğrundaki mücadelelerini 

gösterir muhteş ~ :n dram 
Oynıyaolar: VVılyam Povel - Loıse Ranc 

~~ıh ŞARLOK HOLMES 
s~~y~~r Polis hlfiy .! ~inin '1 1yatın1 , icra1tı11ı m 'HlV>'er 
~~~I anlı dram (Ayrıca: Foks Jurnal) 
~~a~r: Şarlok Hulm~• 3 ve 7de Çarın Casusu: 5ve9da 

tesı pazar saat 12de Çarın Casusu ile başlar l 

Moda 
Haberleri' 

Mevsimlik tayörlerde çe
ketin uzunluğu 65 santim- 1 

dir. 
§ Tayörller ekseriyetle 

parlak şeritle çevrilmiştlr. 
§ Ekose, yahut çizgili etek 

le .. düz tayyör ceketi, yahiıt ' 
düz etekle ekose veya çiz
gili ceket modadır. 

~ Plise, kloş veya fazla 
büzgülü etekler modadır. 

§ Prepses biçimi denilen 
sıkı ve kemersiz elbiseler 
çok beğeniliyor. 

§ Siyah ve lacivert elbi
seler beyazla siisleniyor. 

Her kadın bilmelidir 
Alevlenmiş bir petrol lam

basını su ile söndürm l k çok 
zordur. Daha kolay bir ted
bir olmak üzere süt dökü
nüz. Derhal söner. 

.~ 

:;. .:e. 

Beyaz mermerdeki lekeleri 
çıkarmak için lekenin üstün
de kesilmiş bir limonu yarım 
dakika bırakınız. Sonra az 
sabtııılanmış bir yumuşak 
bezle siliniz. 
~ ....... ~~~~ ~ ~ .. ...... ~:: ...... -....-..... ~ ~ .... l J 

~ Çizgili kumaşlar moda-
dır. Tayyör, bluz, ve spor 
elbiseleri hep çizgili kumaş
lad yapılıyor. 

§ Kemerler ensiz olacaktır. 
§ Şapkalar küçük ve öne 

doğru eğilmiş giyilecektir. 

~ 

l ·JSin emasında l"ei. • 
2394 r 

6 Nis U .1 ( aqambadan itibaren 
Şark sinemacı hk aleminin eşsiz bir şaheseri 
ı~ısı,..ın ses krah ve musiki üstadı 

Abdülvehap Leyla Murat 
TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN AŞK 
İkinci Büyük Filimimiz 1 

İzmirde ilk defa BO BAKER tarafından 

•ŞARKICI HAYDUT ~eor~:c:;~dco~~ 

• 

t şaheser zengin ilaveler dünya haberleri Bay Tekin roklimI 
.............. 1&11 ........................ ~~J;;;.t;I: 

-
ihtiyarlar 

En çok ihtiya r bulunan vardır. 
memleket Bulgaristandır. 
Bulgaristandan sonra ihti-

yarlık rekoru bizde. Türki
yede 150 yaşında 30 kişi, 
doksanı aşan 6.240 kisi 

LUKS 

Kolümbiyada 311, Brezil

yada 140, İsveçte 65, Belçi· 

kada 25, Almauyada 2 kişi 
yüz yaşındadır. 

LÜKS 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

• • 
senızı 

dinizi 
ve cil
korur
Isarla 

MARKALI ~ 

sun uz. 
arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kıse 
adresi: Ç6m6ŞIR 

VE 8 AMV o ·i>' 
ÜMIDUN 

Sabunları 

r"ô"'--itTôR"~'~·""! 1 

r!ı Salih Sonad :e ~ g Er 
t Cilt, Saç ve Zührevi has- tı 0 B = 
~ talıklar mütehassısı · ] &. :=-
't' 2 nci Beyler sokak No. 81 rt~ E Pol ;· 

•+ı TELEFON 3315 r. .... r -
~.:;;r ~t:;;[ ~- ~ ~=::ı J;;::t:;I ~ z !::! 

?\ o 

2: ' a U~tt~ 
- ---·- ·-- o .. 

Dr. Demir .Ali , ~ ~ 
-c::: 

Kamç•ODIU J 
Cilt Tenasül lıutalı kları 

elektirk tedavisi 
' 'nir · S.r ı : ı :r :· ;, 

" ,,: .; ;J r !·!· n : s ın 

Dr. Fahri Işık 
iz nir Mem\e1<et H-Htan ~si 

Ro:ıtken M .it e has s ı~n 

p;-

~ -
,.. 
o = ~ .. ;:'.. 
~ "' ~ O"' ,.., c 
iii. ;sr ~ 
-~ = ~ 
-g ll{ll 8 
""' .. Pol 

o.. "' ~ 11) ,.., ~ ... ... c: .. 
..,., - co e 
-., 3 ~ N 

Rontken ve efektriJ;. tedavi•ı e :: ~ s -
yapılır ıkinci Beyler .So. 3 ~ ~ ~ 
No. 29 TELEFON 2s.ı2 1 ~ &- ; ~ 
~~~-~~~ ~ıu c 

Devren Satılık 
Kem~caddesinde Gaziler 

de i~fl numaralı tütün ve kır
tasiye ve sair~ dükkanı azi
met dolayisile d evr~n satı
lıktır. Taliplerin içindeki - sa· 
bibine müracaatları. 

Mesut, bahtiyar çocuğunun kap· 
rislerinden neşelendiğin vakit 
kimsesiz boynu bükük yavrulara 
da hatırla .. Yılda bir lira ver ve 

1 Çocuk esirgem e kurumuna üye ol! 

Çocuk gıdafarı, 
çocuk podra
ları, lastik 
doıı ve 
muşambaları 
ve 
emzikleri ••• 

Telefon 3882 
m ıııı:.+S~~~~~:rf"'T~m~~ m 

Terzi Kazım Şangüd er 
Jzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek 

binden d i ,J\o n dı 

Peşin ve 
Taksitle 

En miişkülpesent subay! :- -
rın ve sivillerin mizaçlarına 

· göre taksitle her türlü elbise· 
Diker . 
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Emniyet 
Müdürümüz 

r HA ' -KIN SESi) 

....................... :.. .............. mm .................. _. ......... . 

Londra ve. Polonya görüşmeleri memnuni-

Dahiliye Vekilimizin 
tecil ere 

Gaze
ziyafeti 

Faik Öztrak hürriyete, bllhas~a matbuat hUrr 
yetine çok kıymet verdlklerlnl söyledller • 

neticelere vardı •• yet verici 
Sayın Emniyet müdürümüz Londra, 5 (Radyo) - Kral ve kraliçe, bugün saat 12 de Polonya hariciye nazırı 

B. Sala?eddin. ~slankorku.d Kolonel Bek'i kabul etmişler ve öğle yemeğine alıkoymuşlardır. . 

Ankara, 5 ( Hususi ) -
Dahiliye vekili B. Faik Öztrak 
İstanbul ve İzmir gazete mü
messilJeri şerefine şehir lo
kantasında bir öğle ziyafeti 
verdi. Ziyafette Parti genyön
kurul azaları, hariciye veka
leti umumi katibi B. Numan 
Menemencioğlu, hariciye ve
kaleti erkanı ile dahiliye 
müsteşarı ve dahiliye veka
leti erkanı hazır bulundular. 
Hariciye vekili B. ~ükrü 

Saraçoğlu, lsviçre sefaretb. 
nesinde daha evvelce b 
ziyafete davetli bulunduğU11 

dan gelemiyerek itizar • 
yan etti. Ziyafet çok saa:ıı 
bir hava içinde geçti. Nu~ 
söylenmedi. Dahiliye vek 
sofranın bir aile sofrası ol 
duğunu ve lçendisi ile beri 
ber gazetecilerin de ev 9' 
hibi olduklarını söyleaıe. 
nezaketini gösterdi. Ha0 haller arasında B. Faik 
trak hürriyete, bilhassa a:ı•t 
buat hürriyetine çok kıyıııe 
verdiklerini, hürriyetin bil 
dutlarını tayin hakkını ıneJll 
leketin mukadderatı ile aJj 
kadar gazeteci arkadaşlar• 

kaza pohs teşkılatl~rını ~eftış Londra, 5 (A.A) - Dün yapılmış olan lngiliz - Polonya müzakerelerinin memnunıyet 
ederek avdet etmışlerdır. verici neticelere vardığı resmi mehafilde beyan olunmaktadır. 

Zabıta vak'ası Gençlik Atatürke ve rejime daima bailıdır 
Yok· İstanbul, 5 (Hususi) - (Tan) gazetesin.de intişar eden beyanat•tva•n mütevellid galeyan, 

S . . d.. devam etmektedir. Gazeteler, uzun neşrıyatta bulunarak, gençlıgın Atatürke ve rejime 
on yır mı ort saat zar- . . . h .. · k h · t• b" t•· ·ht' · l ı· v · f d h. d hT d h' b. karşı yüksek hassastyetını te aruz ettırme te ve assasıye ın, u un ı ışamıy e genç ıgın 10 
a şe ır ,a ı ın el ıçd ~r kalbinde yaşadığını kaydederek memnuniy ;t izhar eylemektedirler. 

zabıta vak ası oma ıgı • • "- Ed.Jd• Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

mrmnuniyetıe öğrenilmiştir. Ikıncı Faysa ral ilan ı ı 
Btr ka'.lın cesedi Bağdad, 6 (Radyo) - Irak veliahdı ikinci Faysal bugün kıral ilan edilmiştir. 

Dün konak vapur iskelesi Bağdad, 6 (Radyo) - lırak kıralı Elgazinin cenazesi dün büyük merasimle kırallar 
önünde denizden hüviyeti kabristanına gömülmüştür. 

1 

DALGA UZUNLUGU 

tesbit edilememiş bulunan Bağdad, 6 (Radyo) - Musuldan bildiriliyor. Musulda idarei örfiye ilan edilmiştir. 
bir ceset çıkarılmıştır. Ceset • • Jd 1639m. 183Kcs. 120KW. hükumet kadar takdir ed 

ceğini, şimdiye kadar ı 
inancı taşımakla aldanoı• 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 1 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. ı ihtiyar bir kadm olup bir Lebrun tekrar Cumhurreısı o u 

köylü elbisesi taşımaktadır. Paris 5 (Radyo) - Fransa Reisicumhurluğuna tekrar Alher Lebrun seçilmiştir. Intiha-
Cesedin hüviyetini tesbite bat esnasında komunistler ıslık çalmışlar ve radikallerde, (Moskova) diye haykırmışlardır. 
yarıyacak V< sika bulunama- Alber Lebrun yedi sene daha cumhur riyaset mevkiinde kalacaktır. Kendisi beynelmilel 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - pi. dıklarmı, mesuliyeti ve n~t~ 

yicini kabul etmek şartıY 
hürriyet için hudut tanıııı• 
dığmı söyledi. 

13 memleket saat ayarı, 
haber-mıştır. Adliye, hadiseyi tah- vaziyetin nezaketi dolayisile vukubulan arzuya tebaan bu vazifeyi kabul etmek mecburiye-

kik ediyor. tinde kalmiştır. 
ajans ve meteoroloj 

Riyasetlcumhur Filar. 
monik orkestrası İz

mire geliyor 
İzmir Halkevi Sosyal yar

dım komitesi, İzmirlilere 
güzel bir müzik dinletmek 
imkanını vermek için Milli 
Şef lnönüne, Riyaseticumhur 
Filarmonik orkestrasının iz
mire gelmesi ve burada bir 
iki konser vermesi husu
sunda yüksek müsaadelerini 
rica etmişlerdir. Milli Şef bu 
müsaadeyi bahşetmiş olduk
larından Riyaseticümhur Flar
monik orkestrası , yetmiş iki 
kişilik kadrosiyle şehrimize 
gelecek ve Nisanın onuncu, 
on ikinci günleri akşamı iki 
konser verecektir. 

Konserler, Elhamra sa1o
nunda verilecek ve hiç şüp
hesiz şehrin büyük musiki 
ihtiyacı-ı tatmin edecek bir 
hadise olacaktır. 

Sayın Halkımıza bu eş siz 
fırsattan istifade etmesini 

tavsiye ederiz. 

Muhlis Sabaheddin ope. 
ı · eti Karantinada ~e:n

sillerln~ devam ediyor 
Üstad Mı.ıh Ls S ~bah ;!ddi-

nin 30 kişilik bir operet 
trubu ile Karantina Parti 
o::ağında dört temsil verece
ğini memnuniyetle haber al. 
dık. ilk temsil dün akşam 
verilmiş ve üstadın san'atına 
meclup ve mütehassir yük
sek bir halkın tarif edilmez 
bir heyecanından doğan son
suz alkışlarını kazanmıştır. 
Bu gece saat dokuzda ope
ret grubu gene üstadın en 
zarif bir eseri olan "Hatırım 
için,, operetini temsil ede
cektir. 

Polis divanı 
Polis divanı dün öğleden 

sonra toplanarak polis me
murlarına ait muameleli ev
rakı tetkik etmiş ve karara 
bağlamıştır. 

Ruslarla Jaoonlar Yeniden Tutuştular 
Tokyo, 5 (A.A) - Hsingking'den bildirildiğine göre Mançukonun garp hududunda 

Japon ve Sovyet kıtaaları arasında bir çarpışma olmuştur. Bu çarpışmada üç Japon askeri 
ölmüştür. Sovyetler tarafında da ölü vardır. 

Berlin, 5 (Radyo) - Mançuko hudutlarında Japon kıtaatiyle Ruslar arasında vuku
bulan son çarpışmalardan sonra uzak şarkta vaziyet yeniden nezaket kesbetmiştir. 

Müthiş bir infilak oldu 
Oslo S (Radyo) - Bugün burada bir infilak olmuş, iki kişi parçalanmış ve bir çok 

kişiler de yaralanmıştır. 

Sadıahat Konseyi Tahriında Toplanıyor 
Paris, 5 (Radyo) - Sadabad paktını imza eden devletler Hariciye Nazırlarınin yakında 

Tahranda toplanacakları söyleniyor. 

. Bitler elli yaşına giriyor .• 
Berlin, S (Radyo) - Hitler , bu ayın 20 sinde elli yaşına girecektir. Bu münasebetle 

Almanyanın her tarafında büyük şenlik olacak ve bu şenliklt!re, Macaristan, Bulgaristan, 
ispanya ve ltalyadan gönderil ecek heyetler de iştirak edecektir. 

icra V e~illeri Heyeti dün toplan•ısı 
Ankara 6 (Hususi) - Icra Vekileri Heyeti dün öğleden sonra Büyük Millet Meclisinde 

bir toplantı yapmıştır.. İcra Vekilleri Heyetinin bu tolantısına bir aralı.k Meclise teşrif 
buyuran Cumhurreisi isem et İnönü reislik etmişleı dir. 

Ziraat Bankası Ticaret Vekaletine Bağlandı 
Ankara 6 (Hususi) - Ziraat bankası ticaret vekaletine bağlanmışıştır. Sümerbank. Eti- · 

bank, Madenihank ve arama enstitüsü İktısad vekaletine bağlanmışlardır. 

BUYUK ME ~DRES TASTI .. 
Ovayı kamilen su bastı bazı kövler ara-

sında münakalat durdu 
Aydın, S (A.A) - Birkaç gün evveline kadar sürekli bir surette devam eden ilkbahar 

yağmurlarından büyük Menderes taşmış ve ovayı kamilen sular kaplamıştır. Balat ova
sında bulunan bazı köyler arasında münakalat durmuştur. 

Bu taşkın sebebiyle havzadı pamuk ziraatinin bir ay kadar gecikeceği tahmin edilmek
tedir. Sular yavaş y.ıvaş çekilın ı.:ğe b ışlamıştır. 

Türkiye- Yugoslavya müşterekafyon satışları 
Belgrad S (A.A) - T · rkiye ile Yugoslavyanın müşterek afyon satışları hakkında bir 

kaç haftadanberi devam etme!cte olan mi'.za!c ·Jer neticelen:ni;; ve bu husustaki anlaşma 
bugün imza edilmiştir. 

leri. 
13.15-14 müzik karışık proğ
ram - pi. 
18.30 ptoğram 
18 35 müzik Romans, halk 
şarkıları ve saire - pi. 
19 konuşma ziraat saatı 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, rfamdi Tokay. 
Okuyaıı lar: Tahsin Karakuş, 
Safiye Tokay. 

Bu hasbihal arasınd• 
sözler çok derin memnuniY~ 

1 uyandırdı. Ziyafet saat 15,3 
kadar devam etti. 

Resmi daire" 
' )erde iş takib 

Ankara 5 (Hususi) - O• 
biliye vekaleti devlet dair' 
lerinde iş takip edecelı~' 
hakkında valilere bir ta0S1 

20 ajans, meteoroloji haber- ğöndermiştir. 
leri, ziraat borsası fiyat Bu tamime göre noterli1'Ç 
20.15 Türk müziği musaddak vekaletııamelt; 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu , olan kirr se1erin iş takip et 
Cevdet Çağla, Eşref Kadri , melerine müsaade edilece 
Kemal Niyazi Seyhun. Noterlerin hastalık-, miib' 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Me- iş ve saire gibi haki~ 

1 lek Tok göz. meşru mazeretlere istı0 

1-Tatyos·süzinak peşrevi. edecek arzuhal yollamak "~ 
2-Zeki Arif -Süzinak şarkı- ' ya işini sordurmak ve il' 
sevdim seveli. masili işler gibi hukuki,' 
3-Necmi-süzinak şarkı- sana kazai mahiyet arz ve P 

candan sözlerim var. 
1 

ve ihtilaf tevlid etmiyen i~' 
4-Y.Asım-süzinak şarkı- ayrı müstesn olmak üzere ab t 

düştüm sevgilimden. kahz, bir ,haktan fer•i' 
5-halk türküsü - indim dağ- nizalı ve ihtilaflı işler.', 
dan ovaya. saire misillü hukuki mab•1r 
6- Kemal Niyazı Seyhun- arzedecek olan işlerin nott 1 
kemençe taksimi. den musaddak vekaleto•IP 
7-Faize - Şetaraban şarkı - . olmadıkça devlet daireler~~ 
badei vuslat içilsin. iş dairelerınde iş takip e f' 
8·Şemsettiıı Ziya - ey gonca mesine müsaaC:e oluııll'1 

açıl. caktır. 

9 - Şetaraban şarkı - hayli Başvekilinıiı, 
demdir. Teşekkür edlyorl" e' 
10-Tanburi Cemil-Şetaraban- Ankara S (A.A.)- 6,ş~j· 
saz semaisi. ev 
21 memleket sant ayarı Ll Dr. Refik Saydaınh Ypl'~ 

den l5aşvekalete inti a ,.,,, 
21 konuşma mizah saah tıır 
21.15 esham, tahvilat, kam- iola}isile yurdun her d&Jr 

fından almakta bulun .~· 
biyo-nuku~ borsası fiyat Ol" 

ları tebrik tegraf ve .,,, 
21 25 neşeli plaklar - R. e" 

• 1~ ;l c • t ) p ••h• tuplarına ayrı ayrı 'ı f Mı•ııAI Şefİmıze 1VıUS eşar ar apa mu iM 2ı.3o müzik şan resitali sop- vermek imkansızlığı do~_,, 
rano Azize Duru tarafından 1 eJ•, 

Gönderilen sevgi ve A~asıı.ıda bir nutuk 1-Schubert - Ninni siyle hakk.nda göster~~eti"' 
bağhhk telgrafları 1 k olan hislere teşekkur t'" 

Ankara 5 (Hususi) ...:_ Nafıa •• ı• k 2- " -gül i e çocu iblağa Anadolu ajansın• 
A k 6 (Hususi) -Milli SOy ıyece 3-Smetana - satılmiş nışanlı n ara, müsteşarı B. Naki, münaka- sit buyurmuşlardır. 

Şef İsmet lnönünün i~in~i tat ve muhabcrat müsteşar- Roma 5 (Radyo) - Papa- kız. - operasında Marya nan ----=-=--·- ı 
defa Cumhurreisliğine ıntı- 'ıja nakledılmiş ve nafıa nın Pazar günü latince ola- aryası. cP 
hapları ınüna.sebetile m~~- n:üst~şarlığına da, teftiş he} - rak söyliyeceği nutukta bey- 4-Massenet - manon opera- Iran Veliabı"" 

Istanbul'a 

le ketin her tarafındaı gon- eti reisi B. Kazım Haydar ne lmilel Vdziyite tem asi muh- sanın: linci p erde aryası. Bu ayın 21 inde evlef1Jt1-' 
d ·ı h lkın aevı'ncin• 1 1 t ld' S ·puccı0 nı·- "la boheme,, Op(- ... , erı en ve a ""' ve• <a ett.n tayin edilmiştir. eme ır. Paris, S (Radyo) ..-a.ıY 

i:!!l 'f d d · v ~ bag· 1 1 ~ rasından: miminin aryası. de J• ı a e e e•ı sevgı e 1 tisad v ~ aleti müsteşarı F thı· Yu·· cel Veliahdının düğünün .. ., ... 
1 fi ·11· b. l v · n az~ · 6 Massenet - mavi gözlerini k F 
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Selanlkten elli kız tale
be ziyarete geldi 

lstanbul, 5 (Hususi)-Pas. 
kalya yortusunu geçirmek 
üzere Seliini kten elli kız 
talebe geldi ve Kız lisesinde 
misafir edildiler. 

te gra arı mı ı ır ı gı ' B. HaJid 'azmi, ticaret v - bulunma üzere r tiıtD 
metli bir tezahürü olmuştur. kaltti müsteşarlığını da ya- P. T. T Müdüriyet umu- aç ... (Melodi) general Vigandın riy~~:det(, 

Belediye bütçesi pacak ve kendisine, Deniz miyesi hesap işleri şefliğine 21.50 müzik bir solist-pi. Tahrana bir heyet gN.
5
,.,D, 

Belediye meclisi bütçe en- ticar, t müdürü B. Mustafa kıymetli maliyecilerimizden 22 müzik küçük orkestra - ceği ve heyetin 16., ı53y11 ·· · d'. toplanarak 939 ve Başlurak Maliye Tahsil şef: Necip Aşkın Bağdadda bulunacagı cumenı un Nazmi yardım edecektir. . bİ' 
belediye bütçesini tetkike ~ ~~ Jlö:.t:il~~Jlö:.t:il J;;:.~ şefi B. Fethi Yücel terfian 23 müzik cazband - pi. nıyor. ·roıi 
aş amıştır. ıger encumen- . , ~ b 1 D•v " işleri tetkik ve karara bagv - tayı'n ~dı.ldigvini memnuni- 23.45 24 son a1'ans haberleri Düğ~··n bu ayın yı 

ler de, kendi branşlarına ait lamışlardır. yetle haber aldık. ve yarınki proğram. rınde olacaktır. ~o' -- _.,. 
z--,--..o""""'ı_k...._----------. ----- • • • 1 k SAADET K. • d Al Çorakkapu Polis Merkezi karşısı 'j49'1 en~:'erse'!:~ Piyan20 Bıletlerınızı Muta a ışesın en ınız H. TAHSıN oNDER T 


