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baimuharrirlmlz yazıyor: Arnlıvutluk milli hakimiyet ve is
'1me~~~:i~e v~i~:!a:e~~:~sinde ı tikldlini muhal aza edece~tir 

~~-------... Milli Birliğin bir neticesi ve semeresi sayılabilen bugünkü 
~•ilet Meclisinin geçen günkü toplantısı bütün cihana bir 
~ trre daha göstermiştir ki Türk milleti, bilhassa son siyasi 
L~ beynelmilel hadiselerden sonra, her zamandan fazla tek 
t:r hedefe doğru yürümenin, yalnız tek bir cephe teşkil 
._!benin lüzum ve faydasını her milletten ziyade takdir et-

Çemberlayn diyor ki: Arnavutlukta lııgilterenin hiç bir men· 
faati yoktur fakat cihan sulhu ile alakası vardır 

lf bulunuyor. 
U Fransız rical ve matbuatının böyle bir birlik ve beraber
~ k Vücude getirm k için sarfettikleri emekleri, neşrettikleri 
d"'·darı görenler, okuyanlar, Türk milletinin bu kendiliğin
{Q Ve seve seve yürüdükleri, koştukları ~ek hedefle kur-
la 1lkları tek cephenin bugünkü ahval ve hadisat karşısında 
~t 1 lcadar zamanın ihtiyaç ve zaruretlerıne cevap verdiğini 

0 aylıkla anlıyacaklardır. 
~ ~illi Şefimizin yeniden Cumhurreisi seçilmesi için millet 

111~1 ıllerinin yaptıkları coşkun ve taşkın sevinç . tezahürleri, 
la• let vekilleriuin d.! bütün Türk milleti gibi, ismet ınönü-
't~ll muhterem ve kudretli şahsiyetinde, Türk vatanını yük
f tecek, Türk devletiuin şeref ve şanını muhafaza ve tez-
~lt edecek, Türk milletini refah ve saadete kavuşturacak 
d 111lllı kuvveti görmüşler ve bunun için ona itimatları ka-
~~ büyük bir sevgi ve irtibat ile hep birden reylerini ver
~lerdir. 

Böyle bir günde Ankarada bulunup bu muhabbet ve 
~~utiycti gözlerimizle gördüğümüzden dolayı kendimizi 
ltt hyar aayarken bu milli ve siyasi olgunluğu gösteren mil· 
ft .:.e

1
.killerini de can ve gönülden kutlamağı milli bir vazi-

ı ıyoruz. 

-... SIRRI SANLI ........ -............ , .................................................... .. 
lfitlerin ellinci yıldönümü 

için Berllne bir heyet gönderiyoruz •• 

• _. e ı 

Londra 6 (A.A)-B.-Çem- ı 
berlayn Avam kamarasında 
İtalyan- Arnavut!uk meselesi 
haklnnda verdiği izahat sı
rasında Arnavutluk hükume
tinden, Arnavutluğun milli 
hakimiyet ve bütünlüğü ile 
tdif kabul etm z şarlar ka
bul ettiği hakkındaki şayi
aları reddeden bir tekzib 
almış olduğunu ilave eyl~
miştir. 

Londra, 7 (Radyo) -3aş
vekil B. Çemberlayn, Avam 
kamarasında ltalyan kuvvet
lerinin Arnavutluğa sevkolu
nacağı hakkında sorulan bir 
suale cevap vererek 4 Nisan
da bu şayialardan bahisle 
ltalya hükumetinin nazarı 
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Yeni Mısır 
kabinesini 

A" Mahir paşa ku :-du 

__ ..... 
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Göbels 
Tekrar Radosa rlöndil 

Rados 6 ( Radyo ) - Al
manya propaganda nazırı Dr. 

Göbels, bugün tayyare ile 
Kahircden buraya dönmüı-

Londra, 6 (A.A.) - Roy- tür. 

. .... 
~ta~bul, 6 ( Hususi ) - I B. Necmeddin Sadak, An-
~-/tın doğduğu günün el- kara mebusu ve Ulus gaze-
tj)l 

1 yıldönümü münasebe- tesi başmubarriri B. Falih 
b'"e Almanyada yapılacak fk , 
N;flik şenliklere iştirak için Rı ı Atay ile genel kurmay ı 
~1 •a vekili Ali Fuad Ce- ikinci başkanı Orgeneral 
ttı, 0[)Y, emekli general Per- Asım Gündüz Berline gide-'* emirhan, Siv:s mebusu ceklerdir. 

iSTER GUL İSTER AGLA 

terin Kahireden öğrendiğine 

göre, Ali Mahmud Paşa is

tifasını vermiştir. 

Siyasi mehafiller epey za

mandanberi rahatsız bulunan 
Ali Mahmud paşanın esasen 

çoktanberi istifa niyetinde 
olduğunu bildinnekt~dir. 

Sanıldığına gör.:: yeni ka
bineyi Ali M ... lı.r pa,a kur
muştur. 

=- · 

Canlı Halik Yutma Müsabakası •• 
'""'"""""-~"""'""""'"""'""'"""""'~""'~-~"""""""'""'......,..,_,,..""'''"" 

"~llıerika'da yapılan bir canlı balık yutma müsabakasında bir genç 29 halık yutarak 
"1 Piyon olmuştur. Şampiyon, balıkları• sütle ve diğerleri ise portokal suyu, veya domates 
~ile yutmuşlardır. 

\ık Niaan balığını bile ço' zor yuttuğumuz bu zamanda, bu Amerika'lı şampiyonların 
1 ltrı diri, diri yutmasına sen de ey okuyucu : 

İSTER GÜL İSTER AGLJ\. 

Ankara gücü 
geldi 

Milli küme maçlarını oy
namak üzere dün akşam 

Ankar.: ekspresile Ankara
gücü ~ orcuları geldiler. İç
lerinde İzmirin siyah incisi 
Vahap ta vardır. 

.... ____________ ~--
dikketini celbettiğini . ltalya 
Hariciye Nazırının iki hükii· 
met arasındaki münascbatı 
takviye etmek için Arnavut
luk kırallığının n üza l,cre 
teklifinde bu lur duğu ceva
bını verdiğin i b; ldirmiş , fa. 
kat Italya ve Arnavutluk 
arasındaki ır.üıakercl.:ı de 
bazı müşkülat zuhur ettiğ iri , 

bunların ne gibi şeyler cl 
duğu hakkında malümat alı

namadığını bildirmiştir. B. 
Çemberlayn demiştir ki: 

Roma sefirimizin ltalyan 
kaynaklarından aldığı haber· 
lere göre Arnavutluğun Draç 
limanına bu sabah üç Ital
yan harp gemisi gitmiş , de
mirlemiştir. Fakat fazla taf-

ooooaooooooooo"JOOO JOcx: ocoo 

' silat alamadım. Maamafih 
T iran hüfımeti, milli hakimi
yc:.t istiklalini muhafaza etmek 
istedini ajans vasitasiyle cİ· 

hana ilan etmiştir. 
Drr çdaki logiliz konsolosu, 

sa ' ahın saat sekizine lçadar 
şehirde tam bir sükunet hü
küm sürdüğünü bize bildir
miştir. 

B. Henderson, Arnavut· 
lukta yanılacak bir hareke
tin Akder izde logiliz menfa
atlerine halel getirip gtirmi
yeceni sormuş. 

Başvakil B. Çemberlaynin 
bu suale verdiği cevab iyi 
işitilmemiştir. Fakat Başvekil, 

ıtalyaya lazımgelen ihtaratın 

-Devamı 4 üncü sahifede -
OCOOOOOOOOOClOOOOOOOOOOOD 

Ameri ~~a ve A vruoada encok 
beı!-enilen filimlerden : 

- s 

"Gönül Avc.:ısl,, 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
- - -

Bir 
ye 

tütün amelesinin Beledi-
Reisimizden istedikleri 

Üçkuyularda oturan bir o\t uyucumuz" yazıyor: 
Ben bir tütün amelesiyim beş nüfus ef.-adı ailem vardır. 

Aldığım para az olduğu için yiyec~k maddenin nerede ucuz 
olduğunu duyarsam derhal oraya koşup oradan tedarik et
mekteyim yalnız bildireceğim mühim nokta et ve yiyecek 
meselesidir. lımirde et her mahallede ayrı ayrı fiyatlar üze
rine satıldığı gibi bilhassa pazar günleri en ucuz et Tepecik 

ve Eşrefpaşa ve en bahalı da Güzelyalı pazarlarında satıl· 
maktadır. 

Güzelyalı pazarında başta et gelmek şartile bütün yıye
cek şeylerin bahalı satılması yüzünden bizzarur ucuz olan 
Eşrefpaşa pazarına gitmeğe mecbur oluyoruz, bir şehir için
deki ayrı ayrı pazarlarda fiyatların değişik olması ihtikar· 
dan başka bir şey olmadığı meydandadır. 
Sayın Belediye Reisimiz doktor bay Behçet Uz bizi bu 

muhtekirlerin elinden kurtarmasını yalvarı oruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



~AHfFE a (HALICl N SESi) 

-Aü;s(k;kı:r';i"'"'Sö~;ı~ Dünyada 
Canavar! • • ~ Neler O.uyor? 

~~~~YAZAN: GÖNÜL EMREJr;;•;n;•a Siper kaztlırken kömUr 
(aa] madeni buhın:fu 

B
• • •• •• Son beynelmilel gerginlik 
ır cıgara ver Mudur Bey !.. münasebetile İngilterenin fev-

B d 
j kalide müdafaa tedbirleri 

Ura 8 nazımız Sana geçer•• 1 aldığı malumdur. Britanya 

N 1 adalarında herkes parklarda, 
e yaoa ım... meydanlarda, ve bahçelerde 

- Olur iki gözüm! .. Yal- Yorgun bir ses cevap ve evlerinin önünde siper-
nız otur da sana istemediğin verdi : ler kazmışlardır. Bu siper-
cigarayı vereyim ve bir kah- - Kötü hastayım müdür leri kazmak çok pahalıya 
ve ısmarhyayım. bey !... mal olmuştur. Maahaza garib 

- Hayır, pencereden aşa· Ben de nabzına baktım, bir tesadüf olarak siper kaz-
ğıyı seyredeceğim. Sen de çabuk çabuk atıyordu. mak bir İngilize büyük bir 
işleri .. e bak!... - Haydi Tanrı sağlık saadet ve servet temin et-
Camı açtım ve hapishane versin !... miştir. 

avlusunu gözetlemeğe baş- Dedik ve çişarıya çıktık... İngiltere nin Gal kısmında 
ladım. Hapishane müdürü : bir çiftlik sahibi hava taar-

Mahpusların çoğu beni - Seni yeni gelen bir ruzlarır.can korunmak üzere 
tanıdığı için elleriyle selam ihtiyarla tanıştırayım ! büyük bir siper kazdırırken 
veriyorlardı. Dedi ve ilave etti : altı metre derinlikte bir kö-
Ağacın altında birkaç kişi - Gün görmüş, şakacı mür madeni damarına tesa-

toplanmış saz çalıyor ve zey- bir adamdır, hoşuna gide- düf edilmiştir. 
bek oynuyorlardı. İhtiyar bir cek.. Çiflik sahibi kömür mü-
mahpus, göğsüne dayadığı Ve gardiyana seslendi : hendislerini getirip burasını 
sazı heyecanla kucaklamış - Evlad, bize Musa da- muayene ettirmiştir. Netice-
perişan tell.!ri söyletiyordu. yıyı çağır !... de şimdiye kadar vücudu 

Oyunu bitirenleri 11 Yaşa Mahpushanl! havuzunun asla hissedilmemiş gayet zen-
be !.. Varol!..,, Diye alkışlı- önünde oturduk, biraz sonra gin bir kömür madeni üze-
yorlardı. beyazce sakallı, eli tesbihli rinde bulunulduğu anlaşıl-

B.u arada hapishane mü~ bir ihtiyar gelip elini göğsü- mıştır. 
dürü de yanıma gelmişti. ne götürerek selam verdi : Çiftlik sahibi büyük bir 
Koluma dayanarak : - Merhaba erenler !... maden şirketi ile ortak ola-

- Nasıl, dedi, bizimkiler Müdür de gülümsedi : rak bu zengin kömür made-
yaman değil mi? - Merhaba Musa dayı... nini lişletmt!ğe hazırlanmak-

- Hakikaten çok güzel Gel bakalım, ne var, ne yok? tadır. 
oynuyorlar... - Ne olacak.. İçerdtyiz Eğer siper kazmak lüzumu 

Cevabını verdim. Hapis- işte !.. hasıl olmasaydı bu büyük 
hane müdürü bana şu ıza- - Canım orası belli .. Ya- servet hazinesi birçok sene-
hatı verdi : ni keyifin nasıl ?.. ler ve ıhtimal asırlarca za-

- Bizim burada ıyı saz- - Eh.. Senden iyi her man meçhul kalacaktı. 
cılar ve iyi zeybekçiler var- halde... Köprü aranıyor! 
dır. Sonra şunu da ilave - Neden ? Köprü yalmz bizde aran-
edeyim ki, hapishanemizde - Öyle ya iki gözümün maz, başka yerlerde de ara-
yabana atılmıyacak san'at- hiçbiri.. Senin binbir derdin nır. işte Polonyada Kutno 
karlar da mevcuttur. var . Bana gelince, ben gün- köyünün halkı köylerini şeh-

Müdür ile birlikte aşağıya lerimi sayıyorum... re bağlayan köprüyü arıyor-
indik. Ben de söze karıştım : lar .. 

Bekirin koğuşuna doğru - Kaç günün kaldı dayı? Kutno köyünün köprüsü 
yürüdüğümüz zaman, gardiyan - Yirmi beş buçuk gü- tahta. Köylüler bu tahta 

geldi ve hapishane müdürü- nüm evlad !... köprünün yerine bir demir 
nün kulağına birşeyler söy- - Buçuğu da ne oluyor?.. köprü yapılmasını istiyorlar. 
ledi. Müdür : - Bayağı... Baksana gü- Belediye rdsine baş vuru-

- Gördün mü aksiliği, nün ortasındayız şimdi.. Bu- yorlar. Belcd!ye reisi ica-
bizim Bekir hastalanmış... nu saymamak olur mu hiç... bına bakacağını söylüyor. 

Dedi.. Ve teklifsizce geldi, kar- Günlerden bir gün köp-
- Neden ? şımızü otur<lu. Müdüre hitap rünün başına bir kamyon 

ederek : dayanıyor. içinde ameleler 
- Kim bilir ! Fakat oğlan 

müthiş ıst.rap çel~iyu:.. Y :
miyor, i ;mi yor zavallı. .. 

- Kötü öy!eysl! !... 
Kapıyı açtık ve içeriye 

girdik. Bekir ateşler içinde 
yatıyordu. Üstüne yeni bir 
yorgan örtmüştü. Hapishane 
müdürü yorganı kaldırdı ve 
elini genç mahpusun alnına 
götürerek: 

- Bekir, Bekir!... 
Diye seslendi. Hasta Be

kir, ağır ağır gözlerini açtı 
ve gene kapadı. 

- Neyin var Bekir ? 

- Ver bakalım bir cigara var. iniyorlar, köprüyü sök-
müdürcüğüm.. Burada da meğe başlıyorlar. Amelenin 
nazımız sana geçer .. Ne ya- işini rahat görmesi için polis 

l D d . köprüden geçilmesini yasak pa ım... e ı. 

Müdür, çıkarıp bir çigara ediyor. 
verdi, konuşmağa başladık. Kamyonla gelen ameleler 

- Devam edecek - i~i .~afta çalışıyorlar ve köp-
""'""'"""""""-"-""''"'""'""'""°"""'~''""' ruyu parça parça sökü 

Tezğahtar 
Aranıyor 

Bakkaliyede çalişmış 
tezgahtar aranıyor. 

Kemeraltında SAKIZ 

bir 

Bakkaliyesine müracaat 
1-3 

götürüyorlar. p 
Köylü bir ay bekliyor ve 

bir ay sonra söküp götürü
len . t?h.ta köprünün yerine 
yenısıoın yapılmağa başlan-

ma~ığını gö .. ünce tekrar be
l~dıye reisin ... baş vuruyorlar. 

Belediy<! reisi yerinden 
sıçrıyor. T _hta köprünün 

Müsabakanın Altıncı ve son Haftası Şerefine 

sö_' ü:<l.~ğ.~nden haberi yok. 
Kım sokup götürmüş köp
rüyü?. 

ELHAMRA Sinemasında 
. Anlaşılıyoı: Hırsızlar. Evet, 

bır hırsız çetesi açık göz 
davranıp köprüyü çalmış!... 

t 0 

DOmİnTOR1m~umm's l 
.. ~!ııınoıımıuıınnınıım1101ıuıııııınuııımuwııııııı1111ıoıııuuwıur 

Cençleştlrecek 
yemekler 
-2-

Kesen.ize elverirse kuşkon
maz ve yiyebilirseniz, içine 
kaz doldurarak yap ı lan bum
bar yaşlıları gençleştirecek 
yemeklerden sayılır. 

Yumurtanın vitaminlerin
den başka, hem fosforu, hem 
de çeliği ile - çocuklar için 
olduğu gibi - olduğunu bi
lirsiniz. Etlerin lop tarafla. 
rında yani adalelerinde de 
çelik bulunur. Dalak yiyebi
lirsiniz onda da ... 

Gençleştirecek yemekle
rin en önemlisi karaciğerdir.• 
Hayvan ne kadar taze olur
sa o kadar iyi. Or.un için 
dana ciğeri, kuzu ciğeri en 
makbul olanlandır. Karaci
ğerin gençleştirmesi, bir ke
re çeliği bolca olduğundan 

kan hasıl olmasına yar 'ım 
iledir. Sonra, hayvanlardan 
gelen gıdalarımız arasında 
vitamin bakımından en zen
gin olan karaciğerdir. AveB 
vitaminleri bol olduktan baş
ka karaciğerde E vitamini 
de bulunmuştur. Bu vitamin 
bir taraftan tenasül cihazının 
kuvvetlenmesine yaradığın
dan ona aşk vitamini deni
lir, bir taraftan da vücudu
muzun içine giren çeliğin 

işe yarayacak, kan yapacak 
hale gelmesine [hizmet e
der. 

Bundan dolayı karaciğ~r. 
yanlız yaşlıların gençleşme
sine değil genç. kızlardaki 
kansızlığın geçmesine de 
faydalı yemek diye tanın
mıştır. Karaciğer vücudu
muzda gördüğü birçok işler 

arasında, bir de hormon çıka
rır ve bununla yüreğin çarp· 
masını intizama koyduktan 
başka kamiklerin arasmdaki 
ilikte kan has.I olmasına ya
r::ır. Bundan başka vücudun 
içerisine giren her türlü ze
hirleri de temizlemeğe ça
lışir ... Vakia bu işleri gören 
kendi karaciğerimiz ise de 
yediğimiz karaciğerin de, 
kendimizinki gibi, faydalı 
olacağı umulur. 

Yediğ!miz karaciğeri ateş 
üzerinde beş, altı dakika 
kızartmakla hassaları, vita -
mi leri kaybolmaz. Fakat 
fence, daha iyisi onu pişirt
meden, kızartmadan yemek· 
tir ... Gençleşmeğe pek bü
yük kıymet verenler kedile
re benzemeği de hoş göre
bilirler. Ciğeri çiy olarak ye
meğe tahammül edemiyenler 
onu rendeleterek çorbaları
na yahut reçel içerisine ko· 
yarlar. Pek meraklıları da 
karaciğerden mahsus sucuk 
yaptırırlar. Karaciğer sucu· 
ğuna katılan biberle bahar
lar da mide ekşisinin çık
masına ayrıca yardım eder
ler. 

Bugün Matinelerden 
Telefon: 2573 

itibaren 
••:ıııwı _____ -~--=r::ICS::' ______ ·---

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi re1ısor 
Erost LubLsch'in 1939 senesi için yegane olarak 

vücuda getirdiği 

Sek • • • 
ızıncı 

Yeni .Sinemada ~ 
Göz alıcı.. Can yakıcı . Hisleri okşayıcı .. 

ŞAHESER FİLiMLER HAFTASI 

SENORİTA 
JEANETTE MO DONALD NELSON EDDY 

/ 

6SILAH s E si 
Fransızca Sözlü Süper Komedisinde 

Claudette Colbert'in zaraf ;tile Garry Cooper'in şıklığı 
bütün seyircileri teshir edeceklerdir 

Seanslar: 1-3-5-7-9 Cumartesi Pazar 11 de 

ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 
Türkçe Foks Jurnal 

--- - --- - ·---------
Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 - 8.15 de 

Mizah köşesi. •• 

Baba Allah korkusundan 
sididir? 

- Kadın korkusu oğluır ... 

7 NIS 

sonra gelen korku h 

---~~~---

Macaristanın meşhur 
tevkif 

f 

edildi 
bir efsane kahramanı ol 
tur. Meşum' çingene g .. 
leori, meşhur çingene 
kadınları hikayelere, ro 
lara mevzu teşkil eder. 

Bunlardan biri olarak 
caristanın en meşhur 

kadını geçen gün Buda 
' te polisi tarafından te 

edilmiştir. 

Babet Silbiger ismin 
bu falcı kadın Macarista 
bilhasa son seneler zarfa 
şöhre t kazanmıştı. fi 
Avusturyanın Almanyaya 
hak edileceğini, İngiliz 
Binci Edvardın istifa ed 
ğiı i, Çekoslovakyanın 
çalanacağını evvelden ha 
vermiş. Macaristan, Çekoslovakya 

diğer Orta Avrupa memle 
ketlerinde çingeneler büyük Onbeş senedenberi fal 

llll 'lllllll'lnllllU1mUllOl111llllO lllllllUIUDlllUUlllllllUll , llUIVllD eden l~adın şimdiye ka 

Satılık ev 
lzmir, Eşrefpaşa Dördün

cü Sultaniye Hacı Ali cad
desinde 727 numaralı ev 
satıhktır. Ev fevk ar i, tahtani 
dört odalıdır ve havlısı da 

mesleğini serbestçe yapın 
Fakat bugün Macarista 
falcılık yasak edilmiştir. 
nun üzerine, ilk olarak 
en meşhur falcı tevkif e 
miştir. Çünkü o falcılığı 

rakmak istememiştir. 
vardır. Arzu edenlerin evde -=-·-· --.,..,....~ __ _,, ___ .. _ 
oturan zata müracaatları. 

1 
~Mağ~;~ -na 

Aşcıbaşı Marka Bugüne kadar Izllli 
Makarnaları Kemer Gaziler caddesi 

1937 - 1938 Selanik sergı· 
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

189/l numaralı mağaı 

icrai ticaret etmekte İ 
bu kerre 'icarethanemi 
mirde Ken:eraltında fI 
Hasan hanında 56 numar 
nakleylediğim ilan olunut· 

Abdullah Kitapçıo 

Memur 
aranıyor. 

Orta tahsilli yazı maka 
sinde çalışabilir l:>ir meııJ 

ihtiyaç vardır. Talipler M• 
fet matbaasına müracaat 
sinler. 

---
TAYYARE Sineması 

2 Büyük Filim Birden 
Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları bir arad' 

Milyo4 lar Revüsü 
Baş röllerde: ALİCE FA YE - GEORGE MURPJ-1~ 

Müzik, dekor, tuvalet ihtişamını yaşatan bu revüye il~h'e 

KAPTAN SKORPİYOS, 
Elen sanatkarlarının temsil ettikleri tamamen Rum' 

Sözlü ve şark ı lı büyük komedi . 
Ayrıca: Metro Jurnal en yeni dünya haberler• 

Bu haftaya mahsus seans ;atleri: Milyonlar revüsii:7; 
6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de, Cumartesi: 1 de bııŞ 
Pazar günü llde ucuz hal~ seansıdır. 



(H Lt'..Jı~ St: l) 7 N1SA~ 

At Sineği 
Tarihten Bir Yapra~ : 1~ 

Katil, Makt-iil ~ 
Burgos eski idarenin bütün 

taahhütlerini feshetti Dördüncü Muradın idam 1 

sinek bildi nimiz at sinegv i degv ildir,· ada- 1 

ettirdiği insanların blanço- 1 
- sunu tarih şu rakamlarla ve- ! 

illa yolda musallat olan bir nevi insan riyor: 

Burgos, 
zamanında 

miştir. 

S (A.A) ~ Burgo~ hükumeti, eııki idare 
ispanyanın giriştiği bütün taahhütleri feshet-

• v •d• k 1 " Üç Şehzade Sultan Mu- , 
sınegı ır, o uyunuz an arsınız . radın biraderleri: Bayezit, LUKS 

Yazan: REFİK HALiT Süleyman, Hacım. Beş sad- LÜKS LÜKS 
...... Nereye böyle ? 
' Şurada bir işim var. 
" Ne işi ? 
" Hiç... Ev için birşey 
iım da •.. 

' Köprilye doğru yuru-
11 beraber yürür.ürüz. 

. Hayır, şu yoldan gıde-
111. 

' Ziyanı yok, ben de ora
il dolaşırım. 

. '... Fakat, önce başka 
Yere uğrıyacağım. k Gazeteye mi ? Şimdi 
lını, Ali gelmemişti. 

' Ben Aliyi aramıyorum. 
..._"";; Ha, Veliyi göreceksen s• •de zahmet etme, demin 

llıobille geçti. 
' Veli ile işim yok. 
.' Anladım : Kitapçıya 

tceksin. 

\' Bugün!erde kitap, fi
okumıyorum. 

' 1 · d" G l ' yı e ıyorsun . .. e se-
le parka gidelim. 

r.ft ....._ Gidemem. 
f,ld ....._ Açılırsın yahu ! 
pd'. ....._ İstemem. 

- Peki, peki, kızma. En 
iyisi birer kadeh bira at
mak .. Ne buyurulur? 

- içmem. 

- Ama bilsen şu gazino
daki öyle tazesi ki. .. 

- İçemem. 
- Hele şu kadına bak! 

Ne boy, ne bos ... Yürü, ar
kasından gidelim. 

- Yapamam. Allaha ıs· 
marladık. 

- Selametle ... Sonra bara 
gideceksen ben de geleyirr. 

- Hayır. 
- Öyle ise bizim pasta-

cıda beklerim. 
- Gelemem. Bana mü

saade ... 
- Güle gül,! Ha, sine

maya gitrniyelim? Filim pek 
güzelmiş, tam saati! 

- Sen git. 
- Yalnız gitmtği sevmı m 

de ... 
- Elbette birini bulursur. 

Bonsuvar! 
- Bonsuvar! Yarın 

rehanede misin? 
ida-

at.e Von Nagy 
eni filmini bitirdikten sonra 

Almanyaya dönerek 
dinlenecek •• 

kıymetli artist son fllmlerlnden blrlndo 

~ Pttaruf sanatkar Kate Von 
~.'rY son defa Pariste çe-
ıt ... k ld - " -Ilı ... e te o ugu son rıa~ -

d·e,, filmini bitirmek üzere
~ı-. Sevimli artistin bundan 
) llta bir Alman veya Ital
ı1" stüdyosunda başka bir 
~ lbe başlayacağı haber veı il-
tkted· ır. 

~ "'•lum olduğu üzere Von 

0ç ~ 'b Alman olmakla bera

ot' ı,u" Fransada da pek çok 
~ ~~ llıler çevirmiş sonra Ame
,t ~~•ya giderek çevirdikleri 

... lıılerio şöhretini genişlet,.,,r 
it, 

Şimdi, son fılmini yaptık

tan sonra Ilerline de giderek 

bir rr: üddet dinleneceği söy

lenmek tedk 

Sanatkarın hayatı da bir 

hayli gariptir. Küçüklüğün

de ressamlığa çalışmı ş , fakat 
iş sökmeyince figüranlık 
yolu ile dnemaya geçmiştir. 
Bir müddet sonra haklı ola
rak yıldızlığa yükselmiştir. 

Basit hayatı sever, çok 
merhametlidir, resimle uğ
raşır. Okur, bilhassa felse
feyi tercih eder. ,.., 

BugUndenıltlbaren 
Kültüroark Sinemasında 

2 Büyük Filim Birden 

SEADET DURAGI 
AŞK ... GENÇLİK... REVÜ ve GÜZELLİK FİLİMİ 
Oynıyan: Buz üzerinde dünya Paten Şampiyonu 

İlahi Yıldız S O N J A H E N 1 E 

DiKTATÖR 
B6yük bir tarihi facıayı c rnlandıran muazzam Hanle 

Oynıyan: C L 1 V E B R O O K 
Ayrıca Foks Jurnal 1J 

Seanslar: Diktatör 3,30-7,SOde Saadet Durağı 9ve 5,15de 
..., Cumartesi Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar : 

- Ben gazeteye pek uğ- razam Kemankeş, Mere Hü-
ramam. Biribirimizi elbette 

lbir yerde buluruz! Eyvallah. 
-(Saadetle.. Ibrahime ras 

g.!lirsen söyle, ben tünele 
doğrli' yürüyorum.! 

- Olur. • 
- Dur, dur biraz, söyle-

meği unuttum: Yarın ava 
gidiyor~ız, gelir misin? 

- Hayır. 
- Sen bilirs·n, eğlenir-

dik de ... 
- Avdau hoşlanmam. 

- Sen avlanma, gez, do 
laş, piknik yap! 

- Canım istemiyor . 
- Ben sana kuş gönde-

tirim öyle ise .. . 
- Olur, mı r3i! 
- Tarlakuşu mu seversir, 

bıldırcın mı? 
- Ha ngisi olursa .. O lma

sa da olur. 

- Eh, Allah:ı ısmarladık. 
(Biraz }Ürür, koşarak döner) 
Soramadım, kuşları eve mi 
gönd reyim, yoksa idareha
neye mi? 

- Can kurtaran yok mu?! 
- A ! Ne oluyorsun ya-

hu ? Çıldırdın mı? Elalem 
bize bakıyor ! (Uzaklaşırken 
kendi kendisine söylenir : ) 
Delinin biri bu ! Tevekkeli 
ikide bir kapı dışarı etmi
yorlar! Keskin sirke, küpüne 
zarar! 

--~~--

Çocuk insanların çiçeği-

dir. Seviniz, okşayınız fa-
kat öpmeyiniı. 

Çocuk Esirğeme Kurumu 
Genel Merkezi 

seyin, Hüsrev, Recep, Meh
met Paşa. Altı defterdar. 
Beş Yeniçeri ağası, l.Hr Si-
pahi ağası. Bir müftü. Bir 

1 şair. Onaltı paşa. Yedi san-
cakbeyi. On kadı. Dört kah-

ya .. Yir~i meş~ur zor~~· İ~i 1 
katıp. Uç yergı muhsılı. Bır 
tabib. Üç şeyh. Bir Dürzü 
beyi ve oğlu. E ir patrik. Bir 
Kırım hanı. Bir Gürcü hanı. 
Bir Moldavya voyvodası. 
İki Fransız tercümanı. Bir 
Eflak voyvodası kapı kahya
sı. Bir V, n ·dik taciri... Ye-
kun yüz ... 

Yüz isim kalemden bir 
çırpıda çıkıveriyor. T .uih, 
bazılarını heyecanlı bir va ka 
birçoğu:ıu ehemmiyetsiz bir 
hadise gibi kaydediyor. 

Dör<lüncü Murat gibi ta
rihte birçok hükü ndar sa
yabiliriz. B ~ n'ar da sayısız 

idam kahramanlarıdır : Hat· 
ta üçüncü derece isimler 
birçok insan öldiirmü~lerdir, 
öldürtmüşlcrdir. 

Birkaç gündür gazeteler 
katil Vaydmanın idam hük
mü ile meşgul. Sütun sütun 
makaleler yazıp duruyorlar. 
Gelecek asırların tarihinde 
bu idam hadisesinde hükmü 
verenler değil, cezayı gören 
şöhrl! t olarak kalacaktır. 

Casuslar, sahtekarlar, katil 
ler adlarile anılacaklar.. Hu 
geçen asırların ananelerini, 
seyrını dtğiştirmiyor mu? 
Va\. tiyle katiller meşhurdu. 

Şimdi maktuller. 

1 Sinemasında Tel. f 
2394 

6 Nis m C<ı.:·-ambadan itibaren . . 
Şark sinemacılık aleminin eşsiz bir şaheseri 
Whsırın ses krah ve musiki Ustadı 

Abdülvehap Leyla Murat 
TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

Y A Ş lk~i B~ükl Fil~miz A Ş K 1 
İzmirde ilk defa Bo ·; 3..\KER tarafından ' 

ŞARKICI HA ~iDUT ~or~~c~;:d~~~ll 
) şaheser zengin ilaveler dünya haberleri Bay Tekin r~klim~ ........................................ ~~ 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

• • 
senızı· 

din izi 
ve cil
korur
Is arla 

~/I 
LüKS 

sun uz • 
arayını~. . 
Atnili UMIO 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kıse 
adresi: MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
VE8AMVO'/ 

ÜMIDUN 

Sabunları 

moo--t( T-Ô@::Rt ı·ımıe:-~ 

Salih S Dnad ~ ır tr 
Cılt, Sıç ve Zi'1·evi has·+= B !_. 
~ talıklar mütehassısı "2 l ., 7' 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~( § ~ a•• ~ 
ı~~~~ ;:..!~~ ~ ~ ~ 
Dr. Demir Ali ~ ~ ~ ~ 

1 ~ DJ ~ KamçıoQlu ... a 
C:tt Tenasül hHtalıkları !?... ~ 2.. 

elektirk tedavisi ~ .., ~ 
• t n i r · J ·, ı : > :n:· So ~ n rı• 

'l>.: )) . f !l!: ll : \17' - = ~ 
.... =~~~~-:=;s.;:~~ ....,~~ ~ ~.:as "tS 11{1) § 

Dr •. Fahri Işık ~ = .. ~ 
lz ,nir Memleket H;ıstanesi ~ :::! 

Rl)ntken M'ite :ıanıqı ~ ~ 111 ~ S 
.iontkt n ve elektrik tedaviaı ... ~ 8 8 

yapılır ıkinci Beyler So. 1 3 3 ~ ~ 
No. 29 TELEFON '.l5-I:? ~ O"" ; ~ 

.... I» 

Devren Satılık c 
- -·- -----

Kemer cad::lesind ~ Gaziler 
Je 128 numaralı tütün ve kır
t.ı : · y .! ve saire dükkanı azi
m !t dolayisile d evren satı. 
lıktır. Taliplerin içindeki sa
hibine müracaatları. 

--~ ....... --
Mesut, bahtiyar çocuğunun kap

rislerinden neşelendiğin vakit 
kimsesiz boynu bükük yavruları 
da hatırla .. Yılda bir lira ver ve 

Çocuk esirgem e k•J'UTI 'J:t:ı üy.! >I 

l\~adenleri, por
sel9n, fayans 
ve mermerleri 
temizlemek 
için melhem, 
toz ve 
cilaları -- - -----
Telefon 3882 

~m~~~a::t::ı1rnmrnmrn~111111~ 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar - çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
ITaksitle 

En müşkülpesent subay 1::
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her tiirlü elbiıe
Diker . 



Kubilay 
ihtifali 

Menemen Kubilay ihtifa
linin 16 Nisan pazar günü 
yapılması kararlaşmış ve ih
tifal programı Partice hazır
lanmıştır. 

Halkevinde 
Konferanslar 

Halkevi salonunda 10-4-939 
Pazartesi günü saat 17,30 da 
edebiyat fakültesi döçenti 
H. Ziya Karal tarafından 
( İtilaf devletleri ve İzmir ) 
mevzulu. 

11-4 939 Salı günü saat 
17,30 da Ankara hukuk fa
kültesi profesörü M. Ali Bil
gişin tarafından (Türk inkı
labında devletçilik ve ticaret 
serbestisi) mevzulu ... 

12-4-939 Çarşamba günü 
saat 17.30 da İstanbul Üni
versitesi döçenti B. Sabri 
Esat Siyavuşgil tarafından 
(F ot klor ve psikoloji) mev-
zulu üç konferans verileceği 
haber alınmıştır. Bu çok de
ğerli konferanslardan halkı
mızın faydalanmalarını ta\· 
siye ederiz. 

Sivrisinek 
mücadelesi 
Belediye sivrisinek mü- I 

cadelesine hız vermiştir. Şe
hir hududu içinde, bütün 
evlerin temizlik tertibatı al
maları ve icap eden yerlere 
mazot dökmeleri belediye 
memurları tarafından alaka
darlara bildirilmiştir. Bu iş
te yavaş hareket edenler 
tecziye edilecekiır. 

Salih Zorar 
Birkaç gün evelki nüsha

mızda B. Salih Zorar'm yeni 
bir "Gazoz Fabrikası,, yap
tığını yazmıştık. Her cihetçe 
fenni hususatı haiz bulunan 
fabrika faaliyetine başlamı; 
tır. Muvaffakıyetler temenni 
tderiz. 

........................ ı:mıı ...................................... . 

MESELESi HATAY 
lstanbul 6 (Hususi) - Hatayın vaziyeti etrafında hükiimetimizle Fransa arasında An

karada müzakerelere başlanmıştır. H er iki tarafı tatmin edecek mahiyette ve son derece 
müsait bir hava içinde devam eden bu müzakerelerin, bug ;n biraz daha ilerlediği ve in-

kişaf gösterdiği bildiriliyor. 
Müzakerelerin yakında iyi bir nttice vereceği muhakkak sayılıyor. 
Müzakerelerin gelecek hafta bidayetinde sona ereceği söyleniyor. 

Şamda kabine buhranı devam ediyor 
Şam, 6 (A.A) - lyi malumat almakta olan mahafil kabine buhranını~ pek yakınd~ 

halledileceğini tahmin etmektedir. 8. Nasuhi Buharinin 23 gün süren mesaıden sonra yenı 
kabineyi teşkil etmek üzere olduğu söylenmektedir. 

Polonyadaki Yahudiler 
Varşova 6 (Radyo) - Poloayadaki Yahudilerin, lngiliz müstemlekelerine sevki için 

lngilterece Polonyaya mühim miktarda bir kredi açılacağı söyleniyor. 

Italyanlar Korsikadan Göçüyorlar 
Liverno, 6 (Radyo) - Korsikadaki ltalyanlar hicret etmeğe başlamıştır. Bunlardan 177 

kişi buraya gelmiştir. 

Romanya Hariciy~ Nazırı Berline çağırildı. 
Bükreş 6 (A.A) - Rador ajansı blldiriyor: Hariciye nazır B. Gafenko Almanya Harı

ciye nazırı B. Ribentropun bir davetine icabet ederek 16 Nisanda Almanyaya giderek 18 
ve 19 Nisanı BerJinde geçirecektir. 

B. Gafenko Berlini ziyaretinden sonra seyahatine devam ederek henüz kat'i olarak tes -
bit edilmemiş bir programla Belçikayı ve lngiltereyi ziyaret edecek ve dönüşte de ltalya-
dan geçecektir. 

Alman - Italyan generalleri 
Roma, 6 (A.A) - Alman ajansı bildiriyor: 
Matbuat Alman generali Fon Keitle ile ltalya genel kurm1y başkanı Pariani arasındaki 

görüşme_lere büyük bir ehemmiyet atfetm~kte ve batı d~mokrasilerinin harp piskozunu 
körüklemek için yaptıkları mücadeleyi takbih eylemektedır. 

Şimendifer istasyonlarına 
lambaları konac tk •. 

lüks 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimizden) - Devlet demiryolları idaresi, istasyonlardaki 
tenvirat tesisatının eskiliğini ve işe yaramadığını nazarı nikkate alarak Hazirandan 
itibaren petrol lambalarını kaldırm-ığa ve h er istasyona lüks lambaları vermeğe karar 
vermiştir. Tenvirat lüks lambalariyle y.ıpılacaktır. 

lngiliz - Polonya paktı imzalanıyor 
Londra 6 (A.A)- Selahi- anlaşma yapılması bugün için giltere ile Polonya arasında-

yettar menbalar lngiltere ile çok güçtür. Zira Polonya ki karşılıklı garanti anlaş-
Polonya arasında bir karşı- Sovyetlcr birliği ile bağlan- masına müş?.bih bir esas 
lıklı yardım anlaşmasının mak istememekte ve ayni üzerinden lngiltere ile Sov-
pek yakında imza edilece- zamanda Polonya-Macaristan yetler birliği lngiltere ile 

d ı k .. b l · d l Romanya ve nihayet lngil-
ğini bildirmektedir. ost u nıunase et erı o a- t .1 B Ik bl k · 

d 
ere ı e a an o u yanı 

yisile Romanyaya a garan-
lngiliz mahfillerinde söy

lendiğine göre Polonya, Ro
manya ve Sovyetler birliği

nin de iştirakiyle umumi' bir 

Müzayede ile 

büyük sat·ş 
9 Nisan Pazar günü sabah: 

leyin saat 10 da, Alsancak 
vapur iskelesi karşısında 
Burnovo caddesinde 24 nu
maralı evde tanınmış iki 
aileye ait mobilyeler açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

Satılacak mobilyeler ara
sında Masif maundan mamul 
aynalı büfe, aynalı servant 
açılır büyük yemek masası 

iki tahtası ile, altı adet ma
ruken iskemlesi, iyi bir hal
de Alman piyanosu, poker 
masası, Amerikan duvar 
saati, sahibinin sesi markalı 
salon gramofonu ve birçok 
plakları, Avrupa mamula
tından m.ıhtelif desende 
sandalyeler, masif cevizden 
mamul kabartma aynalı büfe, 
hasır takımı, yeni bir halde 
dokuz parça yün kadife 
kaplı kanape takımı, Singer 
dikiş el makinesi, Amerikan 
iki adet kadifeli koltuk, 
üç adet yağlı boya tablo, 
madeni soba ve boruları, 

İki adet aynalı şemsiyelik 
Avrupa mc.mulatı çok yeni 
bir halde Emaye banyo maa 

Türkiye-Yunanistan ve Yu
tisini vermek arzu etmemek- goslavya arasında iki taraflı 
tedir. 

anlaşmalar akdine taraftar-
l'azı lngiliz mahfilleri in- dır. 

- - •--a•a 
Jimnastik 

lbiseleri 
Değiştiriliyor 

Ae erkeklere göre iki jim 

;+ı nastik programı hazırlamış

[+ tır. Ayni zamanda jimnastik 
j şenlikleri talimatnamesinin 

Maarif Vekaleti 19 Mayıs 

1939 tarihind • yapılacak ı 
jimnastik şenlikleri için kız 

~~~-~~ &::.til l 

14 üncü maddesini şöyle 
değiştirmiştir: 

Erkekler için: kolsuz be
yaz atlet fanilası, beyaz kısa 
pantolon, kızlar için; beyaz 
bluz, siyah külot, siyah fani
la, beyaz kısa çorap. termosifon, maundan mamul 

bir kapılı aynalı dolap, ka
difeli şe7.lo ı g. Avrupa ma
mulatı iki direkli iki kişilik 

beyaz lake kesme karyola 
ı rın '"Omya v e üzerinin ya
tağı, muhtelif etejerler, ln
giliz mnmula tı nikel iki ki
şilik yarım dö. t köşe karyo
la , Divan , iiç kapılı ce:viz
den mamul aynalı dolap, 
komedinolar üç aynalı tuvalet. 
Uzun çiçek sehpaları, sigara 

1 sehpa ları, vantilator, büyük 
çul, paravan, mermerli orta 
masa, nikel port mantolar, 
kıymetli halı ve seccadeler 
ve sair birçok lüzumlu eşya
lar açık arttırma suretile sa · 
tıla caktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat attırma mobilyc 
salonu sahibi: 

Aziz Şınık 
Telefon No. 2056 

Beyaz bluz, önü açık, üç 
düğmeli, kı~a kollu, devirme 
yakalı, spor erkek gömleği 
gibi olacaktır. Siyah külot 
önden, arkadan geniş, pi!i
kaşeli yedi santimetre enin
de kemer, dört santimetre 
eninde askı, yandan açılıp 
kapanacaktır. Askılar yan
dan arkadan dikili önden 
düğmeli olacak, düğmeler 
kemerin iç tarafına dikile
cek, külotlar ne çok bol, ne 
çok dar olacak, bacaklar 
lastikli yapılacaktır. 

Kadın ve erkek öğret
menlerin kıyafeti talebe 
kıyafetinin aynıdır. Yalnız 
erkek öğretmenler uzun be
yaz pantolon, kadın öğret
menler uzun siyah çorap 
giyeceklerdir. Giyim malze
mesi yerli malı olacaktır. 

Karataş halkını aya2"a k 
dıran bir deli 

Seliinlkli Kemal Orta mektep hademesini y• 
Dün Karataş Hilal soka- her geçen yaz Haleptt 

ğında zabıtayı saatlarca oya- lunan mühendis ha 
ladığı gibi mahalle halkını sinin yanına gitmitlef 
heyecana düşüren bir hadi- Maddeyi akrabası b. 
se olmuştur. bu mühendisle evfeod 

Sekiz sene evvel Başturak tir. Ve Muazzezde el 
maliye tahsil memurluğunda Halepte damadının 
bulunan 45 yaşlarında Sela- dadır. • 
nikli bay Kemalin asabi Dir Pederinin rahatsızlıi' 
hastalık dolayisile kendisi layısiyle Vahit Karataf 
tekaüde sevkedilmişti. mektebi hademeleriodt' 

Bay Kemalin hastalığı git- Hasan tarafından Dl ~ 
tikçe artmakla beraber kim- getirilip götürülmektedJ 
seye zararı dolrnnmıyan bir ""'* • 
delidir. B. Kemal iki gilO 

Bay Kemal bundan altı, eski hastalığı olan pa 
yedi sene evvel ve geçen yak nöbeti tekrar başl• 
yazda tekrar olmak üzere iki DJn öğleyin Vahidi 
defa Memleket hastanesi tepten eve getiren b• 
emrazı asabiye koğuşunda Hasan çocuğu eve koY 
tedavi edilmiş ve iyileşdik- tan sonra dönerken bir 
ten sonra tekrar ailesine sesi üzerine sağ elinde · 
teslim edilmişti. Ve bir sene- ağrı hissediyor ve arka51.,-
den beri oğluVahitle beraber tığı zaman pencerenin 6 

oturmakta ve eşi bayan Muaz· de tabanca ile Kemali 
zezde kızı Macide ile bera- rünce tehlikeyi anlı)' 

kaçmağa başlıyor. Bu e 
Ankara Radyosu 

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 
T.A.Q . 19,74m.15195Kcs. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 
12.30 Proğram 

120KW. 
20KW. 
20KW.I 

12.35 Türk müziği - pi. 
13 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik karışık proğ
ram - pi. 
17.30 konuşma inkılap tarihi 
dersleri-Halkevinden naklen 
18.30 proğram 
18.35 müzik neşeli müzik -
pi. 
19 konuşma 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşrd Kadri, Hasan Gür, 
Haındi Tokay, Basri Üfler. 
Okuyan: Celal Tokses 
20 aja s meteoroloji ho.ber
leri, zitaal borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Ç.ılanlar: Vecihe, Eşref, 
Kadri, Kt!mal Niyazi Seyhun, 
Cevdet çağla 

Kemal tekrar ateş ed 
zavallı hademeyi bu defi 
sol ayağının topuğunda" 
ralıyor. Yaralı imdadı " ~ 
ile hastaneye kaldırıloııftl ti) 

Hadiseyi haber alan il ~ 
tamız başta adli kısmı 
bay Sırrı olmak üzere 
hal vak'a mahalline kof 
ve tehlikeyi önliyecek b 
tertibatı almışlardır. \ 

Akşam geç vakıt bi~ 
yerine gelen nöbetçi ~ .. 
deiumumi B. Cevad ôır. 
tetkikten sonra sokak k 
sının kırılmasına karar 
liyor ve kapı kırılıyor. 

Kırılan kapının ÖP 

polis memurlariyle karşıl ."'j 
ve şaşıran suçlu, vaııyr_ 
anlıyor. Hareketlerini taıı~ 
edemeden polislerin (te i/ 
ol, ateş ederiz) sesler I 
karşılaşıyor. Mukaveme~_AJ 
menin beyhude olduFtr 
anlıyor ve tabancayı fırll 
yor : t 

- Alın şu menhus jfC 

Fakat orada bir satır 1 
Suçlu satıra doğru bir t 
adım atıyor. Polisler bu d 
fa da bağırıyorlar: ~ 

- Buraya gel, dışarı ~~ 
Şimdi ateş edeceğiz. bir, 1 Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıs

kan ve Radife Neydik. 
1-Nihavent peşrevi. 
2-İsmail Hakkı - Nihavent 
yürük semai-Feryad ile yad 
eylerken. 

üç.. f 
B. Kemal gecelik elbİ' 

siyle dışarı çıkarak te•U" 
ı oluyor. 

3-Arif beyin- nihavent şarkı
şarap iç gülfeminde. 
4-Rahmi beyin-nihavent şar
kı-süzüp süzüpte ey melek. 
5-Fahire Fersan-taksim 

6-nihavent şarkı-söyle nedir 
beisi ahın. 
7-nihavent şarkı - bakmiyor 
çeşmi siyah. 
8-Refik Fersan-Hüseyni şarkı 

1 -bir bakıçı birleşerek. 
9-Sadettin Kaynak - muhay
yer şarkı - babın gün kana 
benziyor. 
1 O-halk türküsü - ay doğdu 
batmadı mı. 

-e~-

Arr.avutlu1' 
- Baştarafı 1 ineide ........ ,. 

yapıldığını söylemiştir. ıe 
Çemberlayn, diğer bir su• 
ceveben demiştir ki: , 

- Arnavutluta lngilte:. 
nin hiç bir menfaat• yo~t ,
Fakat cihan sulbü ile atalı eli' 
vardır. Temin etmek iste 
ğimiz odur. ,_-

Roma 6 (A.A) - GeÇ~, 
lerde tayyare ile Tiran• [~ 

21 memleket saat ayarı. miş olan ArnavutluğuP Of• 
21 konuşma • haftalıp spor ma sefiri buraya dönınütl 
servisi. :ı:-:...-..~---=-m-.-::a::~ 
21.15 esham, tahvilat, kam- Çocuğu refaha kavuft;: 
biyo-nukut borsası fiyat mak istiyorsanız Çocuk t: bit 
21.25 Neşeli plaklar - R. geme kurumuna yild• 
21.30 müzik senfonik plaklar lira verip üye olunuz! t• 
22.30 müzik melodiler-pi. Çocuk Milletin en kıyJll' 
23 müzik cazband-pl. li hazinesidir. 11 

1 
23.45-24 son ajans haberleri Çocuk Esirgeme Kurufll 

v e yarınki proğram. Genel Merkezi ,A 
Zen11ın Olmak 

lateraanlz Piyanıro Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 
~------~~~~-----------ı~oY 
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