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;~: TAL VANLAR A NAYUTLUK SAHİLLERİNİ HARABEYE CEVİRDİ 
dtP ~ !!il 

rı 1•a ve Açık · 1 

:d~ ~~ .. rad":mbı:rı:nan ba~muharrirlmiz yazıyor: 1 A rnalJutlar istik la ileri icin bir 
rüıı ctşve kilimizi ve Vekillerimizi k · h ' .b . ' l 
~:- Dinı~~en... a raman gı ı çarpış1yor ar 
bao' ~ .\Itıncı Büyük Millet Mecli"'inin açılması münasebetile An
oY, t~ tada bul~nan lstan.bul, Ankara ve lzmir . gazetecilerin~n 
ir l Phkları hır toplan tıya şeref veren Başvekıl Doktor Refık 
de ~rdarnın, Hariciye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlunun ve Da-
510• ıe'Yc Vekili Bay Faik Uztrak'ın matbuat mümessillerin.e 
ö• ~~ek harici ve g erek dahili meseleler hakkında gazetecı

~:ıtı sordukları suallere cevap verirlerken-lütfetti kle ri izahat 
\tenvirat esnasında esen samimiyet havasını hiç bir za
it 11 Unutmıyacağ.:n .. Gazetecilerin bitip tükenmiyen sualle-

e~e ~alnız • b:tip tükenmiyen bir sabırla değil fakat gittikçe 
e f il bir zevk ve neşe ile en ikna edici ve zerre kad:u 
e • ~be ve tereddüt bırakmıyan bir ifade ile cevaplar veren 
aO ~ ~il Başvekilimiz ve Vekillerimizin irşa t ve ikazlarını din-

11 ~dıkten sonra milli hükumetimizin umumi efkara verdiği 
ıştı1 ~~illet ve ehemmiyetin; milletin bu h.ukumete beslediği sev-
ı' ~k)e bağlılık kadar büyük oJduğu bır kerre daha ve çok 

ı rt Q1lldan anlamış olduk. 
e ~ 'u münasebetle tsmet İnönü devrinin haki~i demokrasi 

0şııı ~~ellerini, hiçbir hadise ve zaman kasırga~ı ıle z~r~~ .. ka
bOtf t~ sarsılmıyacak derecede sağlamlaştırıldıgını . gozumuzle 

. ,, 
ıl 

li"' 

t • 

lılek, elimizle tutmak ve buna bütün ruh ve vıcdanımızla 
11tnak fırsatını elde etmiş olduk. 

SIRRI SANLI 
" .................... .., ..................................................... . 
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Musolini ve Kont Ciano bir teftiş esnasında 

~ıh;;;;;;7i~;;;;;.;;.;;·~;;;tt; 
~ttiği müsabakanın altıncı 

ve son haftası 

AS· DUN ARNAVUT TOPRAKLARll\~A 
KER ÇIKARILMA ESNASINDA ITAL· 

YANLAR 7DEFA DENIZEDÖKULDULER 
Eski Ar.tiavut Başvekili Musolioiye gönderdiği bir mesajda: 
"Sizin topJar1nız, tayyareleriniz, zehirli gazlarınız var bizim 
ise yalnız tüfek fakat cesaret ve kahramanlığımız var. 
Arnavutluğu İşgal edebilirsiniz fakat yalnız Arnavut erkek
lerinin değil kadınlarının da cesedleri üzerinden geçerek ••• " 

Arnavutluk kraliçesi yeni do2'an çocu2u ile beraber 
Yunanistana gittiler 

italyanlar el'an lnglllz notatıına cevap vermedile r 
Ankara, 7 ( A.A ) - 38 Tiran, 7 (A.A.) - Arna· ı luğu işgal edebilirsiniz, fakat nının son damlasına kadar 

metre uzunlukta ve 7750 ki- vutluk ajansı bildiriyor: . yalnız Arnavud erkeklerinin mukavemete davet eylemek-
losikldt! Tirana radyosusu bu Sabah saat 5,30 dan iti- değil, kadınlarının da ceset- tedir söylendiğine göre Yu-
sabahtanberi muhtelif lisan- · haren Pisti, Palles, Kaddraç, leri üzerinden g eçerek.. goslav mahfilleri adriyatikte 
Iarla kral Zogonun beyanna- ve Ayasarandiye biribiri ar- Binaenaleyh, Arnavudlukta Yugoslav menfaatleri hak-
mesini vermekte ve gene dına bir seri ihraç hareketi giriştiğiniz bu sevedadan vaz kında Roma tarafından 
muhtelif !!sanlarla medeni teşebbüsü başlamıştır. Hal- geçiniz. Arnavudluk istiklal Be1grada verilen teminata 
milletlere bir hitap neşret- yan kıt'aları zayiatla gerı ve hakimiyetine dokunmayı- rağmen Arnavutluktaki ltal-
mektedir. püskürülmektedirler. nız. yan hareketinin inkişafından 

Gerek kralın beyannamesi, Saat 11.30 da hiçbir Ital- Roma, 7 (Radyo) - 400 büyük bir endişe hissetmek-
gerek medeni milletlere ken- yan askeri Arnavutluk ara- tayyare Arnavutuluk arazisi mektedirler. Alınan bazı ma-
di dillerinde yapılan hitap- zisine çıkıp tutunamamıştır. üzerinde uçuşlar yapmış, ita]- liimata göre ltalya Yugos-
lar; fakir surette silahlı, do- Arnavut kıt'aları ve Arnavut yan kuvvetleri Avlonya, lavyadan Arnavutluğa karşı 
nanmasız ve bir tek tayya- milleti kahramanca muka- Draç, İngini işgal etmiştir. icraatında kendisine iltihak 
resiz bir milyon Arnavutun vemet etmektedir. Adetçe az ( Dün ) 55 bombardıman etmesini istemiş ve Yugos-
mutlak surette haksız ve se- olmalarına rağmen Arnavut tayyaresi şehirler üzerinde lavyaya İşkodra şehrini tek-
bepsiz bir tecavüze maruz kıt'alarının ve Arnavut gö- uçarak ayni şekilde beyan- lif etmiştir. 
kaldığını tebarüz ettirmek- nüllülerinin maneviyatı çok nameler atmışlardır. Beyan- Diğer bazı malumata göre 

Etedir. { ~ · mükemmeldir.,; namelerde ltalyan kralı, Ha- de Arnavutluk Yugoslayadan 
..,. = = -= beşistan imparatorunun sulh yardım istemiştir. 

Kralın beyanname!'Iİ , erkek 
kadın ve çocuk bütün Arna
vutların son nefc::slt"rine ka
dar bir t.:k insan gibi mem
ı~ ketlerinin ve rıı ı Hdlerinin 

isti lr 'a 'i-ıi n.urafaza edecek-
lerdir. 

ltıl I v d u iı ~c :.ı n.lan n ı sa La iı -
b • d" l r • ta ı ..!ll y ..! ı u _ . .ı g .! 11 r- ü ~-

k ü •ttüğün ü kaydatm~:.t_Jir. 
Tira n radyosunun bildi: 

diğine gö re, Ayasarandi, 
Avlonya ve Draç limanlarını 
170 kadar ltalyan harp ge
misi tayyare filoları ile bir
likte l: ombaı·d ı man et mekte 
ve Arnavutlar cansipera ne 
bir surett~ ltalyan hücumla
rına silahla mukavemet eyle
mektedir. 

getirdiği halka bildirilmiştir. Londra (A.A.)- Arnavut-
Londra (A.A.) - Londra- luk hadiseleri üzerine Fran-

nın Balkan mahafili Yugos- sız büyük elçisi B. Corbin 
lavyanın Roma sefirinin dün ile ltalya maslahatgüzarı Po-
B. Cianoyu ziyaret ederek lonya büyük elçisi ve Ro-
Arnavutluk işgalinin Italya manya orta elçisi bu sabah 
ile Yugoslavya arasında Ar- hariciye bakanlığına gelerek 
navutluğun mülki tamamiye- Lord Halifaks tarafından ka-
tinin temini için aktedilmiş bul edilmişlerdir. 
olan ar !aşmaya muhalif ola- Berlin (A.A.)- Neşredilen 
cağını bildirmiştir, ayni za- bir tebliğde ltalya tarafın-
manda lngilterenin Roma dan Arn'avutluk ltalyan me-
sefiri de böyle bir hareketin nafiini muhafaza için yapı-
ltalya ve lngiltere arasında- lan hareketin Almanya ta-
ki 16 nisan 1938 itilafına rafından tamamile takviye 
muhalif düşeceğıni B. Cia- edilmekte olduğunu beyan 
noya tebliğ etmiştir. edilmektedir. 

Eski Belegrad (A.A.)-Nazırlar Almanya Arnavutlukta hiç Tiran 7 (Radyo) 
Başvekil Mehdi Fa- meclisi prens Polun huzurile bir menfaatları olmıyan garp 
Şar~ M ı · · b' · demokrasilerinin hukukan ı , usso ın ıye ır mesaj içtima halindedir Arnavut-
göndermiştir ve şunları b ı' l- 1 ı h k itiraz edilmesi kabil olmıyan luğa karşı ta yan are atı 
dirmiştir: üzerine Yu.;oslav menfaat- Italyan hareketine karşı mti-

B 't M (' · l dahelede bulunmak tecrü · enı o usso ını !erinin korunması için karar-
Biz biliyoruz ki, sizin top· Jaşan tedbirler hakkında bir 

}arınız, tayyare leriniz, zehirli tebliğ in ncş. i .e intizar edil-
gazla r.nız var. Bizim ise yal- k d' K 
nız tüfe k, faka t cesaret ve me te ır ral Zog onun Ar-

k h S. navutluk milldine hitaben a ramanlığımız var. ı z, 
as il lta lyan mille ti namına neşrettiği mesaj s iyasi mah-
i k çağla rın barbarlığını mı fdlerde derin bir intiba ha-
tatbike çalışıyorsunuz? sıl etmiştir Kral Zogo bu 

Biiyük Arnavud ı. ahraman- mesajına Italya ile bir an-
ı .. ı r t i yonanın, iskender taşma akdine hazı r olduğu-
' yin · 'rn tekrar uyanıyor. nu ve fakat l ta lyan istekle-
C J1 l ütün Arnavudluğun rinin memleket in hüriyetini 
hissiyatına tercüman olarak tehlikeye koyduğunu bildi-
size bildireyim ki, Arnavud- rerek Arnavut milletini ka-

besine kiyam etmelerini an
lıyamadığı gibi tasvib de 
etmemektedir. 

ltalya Arnavutlukta umu
mi nizamın ve orada mukim 
ltalyanların emniyetinin I•al
yan sahilleri karşısında bu
lunan ve ltalyanın hayati 
menfaatları için çok mühim 
olan bir memlekette tehli-
keye maruz kalmasına mü
samaha edemezdi, bu tebliğ 

-Devamı 4 üncü sahifede -
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[ 29) Yırmıncı asır yenılıkler 
• • • • • asrı. Gün geçmiyor ki, fen-

Da yı, bukadar sınırlenıo ıçerlı- tin, parmağımızı ağzımızda 
" • • " • • bırakan bir harikasile karşı-

yeCe2IDe kahveyı degıştır- l laşmıyalım . Hayatımızın .iri.li 
d• d h • • I d· ? ufak1ı safhalarına, kendımız sev ın a a ıyı o maz mıy • de farkına varmadan müte-

Musa dayı çok şakacı bir me de dinle... madi değişiklikler getiren 
adama benziyordu. Ha.. Nerede kalmıştık. bu yeniliklere üç ufak şey 

Bir aralık dedim ki : Nargilemi içip dururken, he- daha ilave edilmiş. Biri, ka-
- Neden içeriye girdin rif gene karşı masada bana 

1 
ğıdsız siğara, öteki duman-

dayı ? aksi aksi bakıyordu. Doğru- sız siğara, üçüncüsü de, çı-
Gülerek cevap verdi : sunu istersen ben de onu kardığı duman, sigarayı içe-
- Bizi deli bir rüzgar göz uciyle takibediyordum. nin tuvaletine uygun renkte 

buraya attı evlad !.. Bir aralık garsonu çağırdı olan sigar2. 
- Canım şakayı bırak ta, ve birşeyler söyledi. Tütün ve sigara sanayii 

ne oldu ne bitti anlat !... Garson bana gelir gibi şimdiye kadar, birçok terak-
- Doğrusunu istersen bu yaptı ve sonra ocağa gitti. kilere mevzu teşkil etmiştır. 

işde benim hiçbir günahım Tabii ben hiç birşey anla · Buna şüphe yok. Fakat, ga-
yok. Sırası gelmişken dinle madım. rabet bakımından, kağıdsız 
d l t Fakat herifçi ogy lu köpür- ve dumansız sigara ile hatta e ana ayım ... 

Mu.!a dayı, cigarasından müş gibi garsonu tekrar ça- renkli duman çıkaran sigara 
birkaç nefes aldıktan sonra ğırdı ve acele acele birşeyler ile ölçüşecek bir terakki 
söze şöyle başladı : anlattı ... Garsonun yalnız şu göstermiş olduğunu zannet-

- Benim her gün uğra- sözlerini işitiyordum : "Nasıl miyorum. 
dığım bir kahve vardı. İşimi olur beyim !... Buraya beş Kağıdsız sigara, herhalde 
bitirdiğim zaman oraya gidip kuruşu veren herkes gelip sıhhate kağıdlısı kadar mu-
bir nargile içerdim. Eh ah- oturabilir... Hem öyle şey zır değildir. Renkli dumanın 
haplar da ayni yerde toplan- olmaz ki.. .. ,, Diyordu. ne zararı var, ne faydası. 
dıkları için bir iki de laf Bu sözler üzerine herif Fakat dumansız siğara ica-
atardık. söylene söylene ve bana da dını beğenmedim. Sigaranın 

Günlerden bir gün kah- aksi aksi bakarak çıktı gitti. en büyük zevki dumanını 
vede yeni bir adam peydah- Bu sefer garsonu ben ça gözle görmektedir, derler. 
landı. ğırdım. Ve : · Varan iki 

Tam karşımdaki masada - Demin kızgın kızgın Ufaktefek icadlar, tespih 
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M O O K T O R ~~·JMısır radyosunda Fıravunları 
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Kalb hastahklerında 8VU arı Ç8 IDaCa . 
iklimin tesiri Evvelcede yazdığımız gibi ve bunu bütün dünya işıt 
Kalb hastalarının nazarı Firavun Şişak'ın altın tabu- bilecektir. 

dikkate alacakları bir vak'a tunun bulunması Mısır hü- Amerikalıların mürac•'ı 
da iklim meselesidir. Bu has- kümdarlarının ihsanesini ve üzerine bu fikri Mısır ıniiı~· 
talar soğuğa sıcaktan ziya- saltanatı tekrar hatıralara si de kabul etmiştir. Da~11 
de tahammül ederler: Sisler getirdı. ların sesi Kahire radosu 1 

ve rutubet, romatizmayı ve Fransız ailmlerinden M. neşredilecektir. I~ 
k b l l . . d Montetnin meydana çıkar- Bu binlerce sene evve

1 asa a ar nez esını uyan ır-

d Al dığı · bu Şişak mezarı, Tutank sesleri işitmek gerek tarih. ~ ması dolayısile• muzır ır. - d rı· 
Amonın meşhur mezarın an gerek musiki sevenler h 

1 tı yüz metreden yukarı ik- sonra, ikinci derecede mü- büyük bir hadise olacaktı 
timlerde havada müvellüdül- him sayılmaktadır. Si ve re notları üzerine ~ 
humuzanın nisbetinin azal- Bu davullar, Mısırlıların lınabilecek olan bu davuU 
masından dolayı fazla tenef- günlerinde Firavun gelirken rın sesi bakalım uzaktan b 
füs hareketlerinı ve kalbin çalındığı şekilde çalınacak gecek mi? 
fazla çalışmasını icap ettir
diğinden dolayı kalb hasta
larına zaruridir. Hele kalbin 
vazifesine noksan gelmiş ise 
bu hastalar 300 ve 400 met
reye bile tahammül edemez
ler. Fakat, muhavaza halinde 
bulunan kalp hastaları te- 1 
vettürü yüksek olanlar gibi 
dessami afeti olanlar da 
800 - 1000 metre yüksek 
liğe tahammül ederler. An
cak yükseklere çıkanlar bir 
kaç gün istirahati mutlakada 
bulunup hiç sıkıntı hissey
lemezlerse yorulmadan ça
lışmıya başlarlar. Lakin ge
rek istirahatte iken ve ge
rek çalışmağa başladıkları 

zaman sıkıntı hissederlerse 
hemen orayı terkeylemeli
dirler. 

---:=-:-:.~---

Hazırız 
Kendi kuvvetine güvene

cek yerde müzakerelere bel 
bağlıyan ve bu yüzden ça
tırdayıp çöken bir devlete 
daha yeni şahit olduk. 

Polonyalılar, Çekoslovak
yanın feci misalinden ders 
aldılar. Onun için Polonya, 
hatta ~ kendisinden kuvvetli 
bile olsa, herhangi bir has
ma karşı harbetmiye hazır

dır. 

Kadın k 4vgaS1 
Karantinada Güzelyalı fC' 

ligonda İsmail karısı 25 }; 
şında Hayriye, Fadıl ks' 
45 yaşında Fatma ve KeıJI .,, 
karısı 25 yaşında Hatı 
bir çocuk meselesinden lh'f 
karısı 35 yaşında Muzafft 
dövdüklerinden yakalanııı1f 
lardır. 

Y ankesicili~ 

oturuyor, bana dik dik bakı- çıkıp giden adam sana ne taneleri gibi, bu yıl birbirini -llllllllmmt llllllllOIUIU dlllll IDlll - lllllllC!lltlıum ıııuıı UlDI • 

Polonyalılar kat'iyyen aşağı 
kalmazlar ve zafer için çar
pışırlar. Ne olursa olsun, 
Polonyalılar harbederlerken 
sayı itibarile üstün Alman 
ordularını tarihte mağlup et
tiklerini düşünürler. 

İkiçeşmelik lnönü cad~< 
sinde Hüseyin kızı 35 ysŞ1; 
da Gülizar ve Halil kııı 
yaşında Dudunun hü\fiyt 
tesbit edilemiyen bir kadıfr 
cebinden parasını alOJ' 
teşebbüs ettikleri sırada ~ 
kalanmış ve haklarında ıııt 
hut suç muamelesi yıaP 
mıştır. 

kıyordu. Birkaç defa gözleri · söyledi? Dedim. Garson kı- kovalıyor. Bir ikisini saya-
miz birbirine çarptı, herif zarak şu cevabı verdi : cağım. 
yiyecekmiş gibi beni dikiz - Sizin tam karşısında Sokak kapısını çalanın 
ediyordu. oturmanıza sinirleniyormuş kim olduğunu görmek için, 

Bakışlarına çok sinirlen- da, sizi bu kahveye almamalı adam boyuna tesadüf eden 
dim amma, pişkinliğe vurup imişsiz !.. .. bir noktaya ufacık bir delik 
aldırış etmeyiverdim. Fakat - Yidiği halta bak heri- açmışlar, içine de ufacık bir 
hPyret değil mi ? Herifçi fin... Dedim, kendisine asıl reflektör koymuşlar. 
oğlu ertesi gün de ayni sinirlenen benim amma, şim. Delik de , reflektör de 

Satılık ev 
Izmir, Eşrefpaşa Dördün

cü Sultaniye Hacı Ali cad
desinde 727 numaralı ev 
satıhktır. Ev fevkani, tahtani 
dört odalıdır ve havlısı da 
vardır. Arzu edenlerin evde 
oturan zata müracaatları. 

yerde oturmasın mı ? Ve diye kadar sesimizi çıkarma- gizli. Delikten baktınız mı, 
gene gözlerimin içine bak- dık.. Bundan sonra gözüm- kapının önünde kim varsa Aşcıbaşı Marka 
masın mı ? Gayri aldırmı- den alsın !... görüyorsunuz, hem de gö-
yordum. Bir, iki, üç gün Sozü uzatmıyayım, ertesi zetlediğiniz kimse tarafından 
böyle devam etti. Kahveye gün herif bir daha gene görülmeden! 
geldiğim zaman ya herifi karşımdaki masaya kurulu Çekirdek ayıklıyan, mey-
görüyordum, yahud benden oturmasın mı ? va kabuğu soyan minimini 
beş dakika sonra geliyordu. İçimden "Eşeği satmadık aletlere, yumurta kabuğu so-
Ve benim karşımdaki masa- amma, belaya çattık!,, De- yan bir aletçik ilave edilmiş. 
da oturup beni sinirlendiri- dim. Herifçi oğlu bu sefer, Ya, içine eşya doldurduk-
yordu. kavga etmek istiyen gözlerle ça büyüyüp genişliyen, lastik 

Lakin, asıl sinirle-enken- bakıyor, burnundan solu- torba gibi çekmeceye ne der-
disi imiş meğer !... yordu. siniz? 

Bir gün gene oturmuş Ben yüıüne bakmıyayım Sonra, Pensilvanyada, pı-
nargile içiyordum. diye, sırtımı herife çevirdim. k } d d yasaya çı an ta ıta an o-

Burada Musa dayıya şunu Fakat kendisine başımı çe- larlar; heykeltraşl ara mahsus, 
sordum : virip bakmaktan da kedimi 

- Dayı, bu kadar sinir- alamadım. 
lenip içerliyeceğine kahveyi _ Devam edecek -
değiştirseydin daha iyi ol- ""'""""'"~''"'--~""""" · 
maz mıydı? Tezğahtar 

Musa dayı, gevrek bir 
kahkaha attı : 

- Öyle şey olur mu ev
lad 1.. Kırk yıldır gittiğim 
kahveyi böyle bir ·münase
betsiz herifin üzünden niye 
değiştirecek mişim .. Acele et-

ranıyor 
13akkaliyede ~çalişmış 

tezgahtar aranıyor. 

Kemeraltında SAKIZ 

bir 

Bakkaliyesine müracaat 
1-3 

J 

Müsabakanın Altıncı ve son Haftası Şerefine 

l E L HAMAA 

fildişi gibi işlenmesi müm-
kün cam geliyor. 

Hülasa, geçen asırların ba
ba yadigarı olarak bize bı
raktığı ne varsa, eskimiş eş
ya gibi değiştiriyoruz. Yir
minci asır insanında, dün
yasını değiştirmeden, içinde 1 

oturduğu clü yayı değiştir
me iptilası , geçen asırlara 

nazaran 'T1liba daha fazla. ..... 

"Dantel,, yeniden moda 
oluyor 

lngiltuc t' e J..ıutel kullan
mak yeniden moda olmağa 
başlamıştır. Muhtelif desen

' lcrde danteller Londra pi-

Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi- · 
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Memur 
aranıyor 

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

~==r-ın::::r.s~umm~~~ 
} asaların da adeta yağma 

edilircesine sat !maktadır. 
Renklileri de epeyce rağbet 
görmektedir. 

Bugün Matinelerden 

Sinemasında 

Telefon: 2573 

itibaren 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi re1ısor 
Ernst Lubi~sch'in 1939 senesi için yegane olarak 

vücuda getirdiği 

Yeni Sinemada -= i3 

Sekiz in ci 
' 

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 

Göz alıcı.. Can yakıcı . Hisleri okşayıcı .. 
ŞAHESER FİLİMLER HAFTASI 

SENORİTA 
JEANETTE MO DONALD NELSON EDDY 

6SI LAH s Esi 
ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 

Türkçe F oks Jurnal 

Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 - 8.15 de 

Biliriz ki süngülerimiz is
tikbalde yeni yeni zaferler 
kazanacaktır. Aklımız yerin
de, kalbimiz kuvvetli olarak 
bu zaferleri bekleyip duru
yoruz. 

Pekala çarpışacağız; çün
kü biliyoruz ki, büyük bir 
milletin büyük f seri tarihe 
kanla ve kılıçla yazılıdır. 

Polstka Zbrojn - Polonya 
gazetesi 

-.~-~.--

ı Taşla yaraladı 
1 Çorakkapı Hacı Ali cad
: desinde Mehmet karısı 23 
yaşında .A:yşe, Mustafa oğlu 
14 yaşında Sabrinin uçurt
ması çamaşırlarının üstüne 
düşmesinden kızarak taş at
mak suretile başından hafif 
surette yaraladığından yaka 
lanmıştır. 

······~ ...... 

ı:ı::::: c• -
Kolu kırıldı 

c 
Halkapınarda Yün ıne11· 

cat fabrikasında Hüsef 
1 oğlu Nazif, çalıştığı maki~ 

nin kopan ipliğini bağlaıt'; 
istediği sırada her na51 

ayağı kayarak kolunu ıll 
kineye kaptırmak suret 
kırılmış ve derhal Al5' 

caktaki Sadık Ahmedin ~ 
nıgıne yatırılmış ve tab 
kata başlanmıştır. 

Sigara çal- ~ 
mışlar ft 

Kemerde Osman oğlll ,~ 
ve. Ahmed oğlu lsmail, b ~ 1>1 
kal Hasan oğlu BehlüliiO' rl>t 
kilo 11 buçukluk sigar•· d~td 

k 1 ıtıı' I ' çaldıklarından ya a a lq ~ı• 

Kadına bıçak : ıardır. ~ 
--~-- ~~ııı, 

çe ti Esrar satıJJ11e~ :~~ Kemerde Tepecik mevki- • 1 v ~ 
inde Şükrü oğlu Canbaz Kemerde Yeni mah3 

0 Y 
Osman, bilasebepten kızı 30 Sadık oğlu sabıkalıl9', ~ııa 
yaşında Seydiyeye bıçak teş- Nuri adındaki şahsın e· ~~ıı 
hir ettig· inden yakalanmıştır. sattığı haber alınınıŞI e ·~si 

Hakaret 
d . . s' .. 

araştırma aıresınce . ~t ~ i 

Keçeciler Cirit ·hanında 

Hasan oğlu müzayikçi Hüs
nü Çığır, Ali oğlu müzayikçi 
Mazhar rasgelene hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

tertibat üzerine birine~ t. ~~k 
ler sokağında Zekiyen10 ~ 1~~ nında oturan Mehıned f f 
Niyaziye bir kilo 30 .. 
esrar satarken suç ustil 

kalanmıştır. 

I 

TAYYARE Sineması 
2 Büyük Filim Birden . arfl~' 

Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları bır 

Milyo,, lar Revüsü r~' 
Baş röllerde: ALİCE FA YE GEORGE MU~Jj\'' 

MüziK~PTANtişSK~~PiYOe~ 
Elen sanatkarlarının temsıl ettıklerı tamamen 

Sözlü ve şarkılı büy~"k Jcomedi rle'i 
Ayrıca: Metro Jurnal en yeni dünya habe ... ~ 
-------~--·.;.-.- "5il• 

Bu haftaya mahsus seans saatleri: Milyonl:ır rde\fi.lblJ~l 
6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de, Cumartesı: 1 e 
Pazar günü llde ucuz hal~ seansıdır. 



SAHJ#E J (HALKIN ScS/) ------------ -
MIDTEND Mizah köşesi... 

imtihanda ------........ ~---~--

f . -nehriniIOder kanalının boyu 300 mildir Müm~yyiz - Çöl ile or
man arasındaki farkı anfa
tır mısınız. Mion'a karşı Ninon 

llfanın yeni bir filim, ve ,-. •. -.--~ ...... 
Çok •• 1 b. f·ı· d. HA d· guze ır ı ım ır. a-

•se 14 üncü Lülı zamanında 
~eçrnektedir. 

~ ~ion ve Ninon Parisin 
d albi olan iki genç kadın
~t: birbirlerine rakiptirler. 
d;alın bulunduğu suvarede 
~ ellolar oluyor. Hadiseye 
eşhur Moliere' de karışıyor. 

1tı Netice bir sürü aşıkane • 
b aceralardan sonra hitam 
tılıı F·ı· . ~~ Yor. ı ım senenın en 

~~~~l kurdeklerinden birisi
it. 

''Satın alın k .için perili 
•J " ev i!rıyorum ! " 
.
0 
~ to erilere ve büyüye inanı- cek şekilde tanzim 

bir 

ec il niş-
ı~tt~rn. Bunlar doğru şey- tir. 
dı·dır, Doğru bir şeye inan- Davetlilerin sayısı on üçtür 
ı. ~1tna da herkesi şahid tu- Hepsi yeşil elbiseler giy=: 
~Ca .. 
li ıırn.,, ceklerdir. Yeşil likörler iç-

tq U sözleri söyliyen Lond- meğe başlıyacaklardır. Geç-
1\ın • ·ı 1 · d b. ' tjl\. zengın aı e erın en ı- tikleri yerlere iğneler ser-

h ~~ •n luzı olan Barbara Fa- peceklerdir. Eldivenlerini dü-
~Yd· ' 
yır. şürec klerdir. Şemsiyelerir:i 

~q akında yirmi bir yaşına açarak evin içinde gezine-
-q sacak olan . Barbara bu ceklerdir. 
~q 8.ebetıe yapılacak olan me
esı~in p rili, büyülü bir ev-
~t~crasını şiddetle arzu et
~ı:ı ledir. Bu ev bulunur bu
l f Qıaı içinde hemen mü kel · 

Bu suretle periler gelmiş 
o!acaklardır ... 

Barbara buna kanidir. 
Şimdi iş perili evi bulmak
tadır! 

bir .. ·ı k . 
~ suvare verı ece tır. Buna ,·ağmen şimdiye ka-

bil~~ süvarenin proğrami dar perili ev satmak arzu-
'ıı hazırlanmıştır. Bütün sunu gösteren kimse zuhur 

~eler perileri celbede- eylememiştir. 
................... 

Bugünden itibaren 

kültür ark Sinemasında 
2 Büyük Filim Birden~ 

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

İlahi Yıldız S O N J A H E N 1 e..; 

ıı.. D 1 K T A T Ö R . 
Uyük bir tarihi facıayı cınlandıran muazzam Hanle 

Oymyan: C L ! V E B R O O K 
S~ Ayrıca Foks Jurnal 

aCslar: Di~tatör 3,30-7,SOde Saadet Durağı 9ve 5,15de 
Utnartesı Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar 

Tarihten bir yaprag: 

Yer varsa 
Bazı devletler müstemleke 

sevdasına düştüler. İstiyorlar. 
Ya verin, ya alacağız diyor
lar. Bunun için de kötü kişi 
olmayı göze alıyor, sulh için
de yaşamıya can atanların 
yüreklerini sık sık hoplatı
yorlar. 

Mussolini son nu' kunda 
gene bir çok i-;imler s~ydı. 
Tabii yer s ah ipleri cL cevap 
vcrdile". 

Müstemleke istl.!ınek bana 
eski bir fıkrayı anlattı: 

Aziz Özer adında Nasret
ti~ Hoc:ı kadar latifeci bir 
zat gürıün birinde ölmü~. 
Ahbapları vc:y.ı akrabaları 
hayatında kimsenin kalbini 
kırmamış, fazla olarak her-
kese neş'e saçmış A~ize, son 
vazifeyi yaparken hır de çe-
lenk yaptırmağa karar ver
mişler. 

Aziz Özer lstanbul dışında 
bir yerde imiş. Çelenk lstan
buldan ısmarlanmış. Foti 
adındaki çelençiye çelengin 
Ü'3tüne "Aziz Özer,, yazısını 
da iliştirilme&ini bildirmişler. 

Bir müddet sonra isime 
bir cümle daha ilave edilme
sini lüzumlu bulmuşlar ve 
F oti Efendiye şöyle bir tele
fon çekmişler: 

"A7"1z o·· , • • ~ ' { • • "ı rsa ... .. ... ' t # " 

mekanın cennet olsu'l!,, cürr.-

Talebe - Orman ağaçlı 
çöl, çöl de ağaçsız ormandır, 
bay mümeyyiz. 
~~ ........ ...:.~~ ..... -~~~ 

E •• ' t n ço ~ sura •• 

[_< 
il ~-

İnsanların simdive., kadar 
suda en,. çok alabildikleri 
sür'at saatte 208,410 metre, 
karada 502,110 metredir. 
Havada ise insanlar, saatte 
tam 709.209 metre hızla uça
biliyorlar. Ne baş döndü
rücil hız değil mi? Bir de 
şimdi eski zamanlarda deve, 
araba ve kayıkla yapılan 
yolculukları düşünün. 
~ ~~ --==~ Jl:;:;.t:I[ ~ 

lesini ilave et. 
Demişler. 

Foti Efendi de kağıtta yer 
bulmuş ve arzuyu yerine ge
tirmiş 

"Aziz Özer yer varsa me
:kanı cennet olsun., ~ 

----~~~~;m;;;ms::~----------~!1111!11-r 1 Sinemasında 2T:~4 
Nism (' n :·şambadan itibarenj _ ____ _ 

Şark ~inemac1lık aleminin eşsiz bir şaheseri 
~ r~İ•sırınıses ·krah ve?muslkl Ustadl · -~ . - :..--.-

A bdülvehap Leyla Murat 
TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

Y A Ş A S 1 N A • rş K ~ 
İkinci Büyük Filimimiz ~ 

İzmirde ilk defa BO -: 3AKER tarafından U 

•ŞARKICI HAYDUT ~eor~~c~::d:~:ı 
şaheser zengin ilaveler dünya haberleri Bay Tekin reklam 
................ ılıW ...... ..: .............. ~~ 

Ve em öpmekle başlar mış! 
Latviya belediyesi öpücüğün verem sirayetinde en büyük 

amil ol luj'ı.1ııu d1iüııerek, so~<akhra büyü1< afişler artır
mıştır. Bu afişlerde şöyle yazılıdır: 

"Kimseyi öpmeyiniz, kendinizi öptürm ~yiniz! ... Verem ~p
mekle başlar!...,, 

LUKS LÜKS LÜKS 

~/f 
LüKS 

MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
vı:8ANVO'/ 

Sabunları 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

• • 
senızı 

din izi 
ve cil
korur
lsarla sun uz. 

arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. l>. ~ 
Telefon 3047 
Telgraf kıse 
adresi: 

ÜMIDUN 

mm ~---.-::-·~~·t!llll:tm 

'1 DOKTOR ~ 

~ Salih So ad ı 
~i Cilt, Saç ve Zührevi has- {f 

talıklar mü ~ehassısı ' -
~+) 2 nci Beyler sokak No. 81 [t 
l+] TELEFON 3315 't 
....,;a ~ ~ ~-2~•.;a: li::.t:il ~t:a; 

<;. ff = c ı::t w 
o e = 
'E 8. :r" ~ 
~ ıı.> ..... o :1ra i:' 
Z !:! 8 lL..:UUr.::TW~ 
o ... ı::· 

Dr. Demir Ali ~ g ~ i-
o "• s: ô ,,,_ Sil Kamçıağlu 

Cilt Tenasül h ntalıkları 
elektirk tedavisi 

ıt 11 i r · .J ı r : ı !I ·n tl !· ) ı 

' , : ; ; r ~' :" . , : J 11 ı 

~ ... ~ 

!!... "' ~ r::r ,,,_ c: -· .... ,.... 
~ .,, ili• -= ~ .,, ,_,.. c: 
tu WV' 3 

Dr. Fahri Işık ı ~O, ... ~ 
lzınir Memleket H'lstanes! ~ :Pı °' 5 

Rontken Mütehas!iı ı s· B sıı ~ B 
Rontken ve elektrik tedavi•ı ~ .t; a a 

yapılır ıkinci Beyler .So. Si B ~ ~ 
No. 29 TELEFON 2542 1 ~ o- c ~ 

..... ~ 

J evren Satılık = 
Kemer caddesinde Gniler 

lt! 128 numaralı tütün ve kır
ta ı i y~ ve saire dükkanı azi
m !t dolayisile devren 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 ec;İrgem e '< ı · .ı n 111 ·ıı ! > l 

Madenleri, por
sel~n, ~f avans 
ve mermerleri 
temizlemek 
- - -- ---=-

içi melhefl\, 
toz ve --
cilaları 
__. . -- -
Telefon 3882 

~~.E:::.til~~:c::~=;nı;::t:am~~~Jlii;;t::;;IUmm ~ 

Ter7.i Kazım Sanı!'Üd er -lzmir: Yeni KavaflarZçarşısı 
/ no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek 

& binden diplo mah 

Peşin ve 
ITaksitle 

En müşkülpesent suba)fr
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü •elbi;e'.:' 
Diker . 



•/f,..frf 

Gelenler 
lzmir meb'usu Bn. Şehime 

Yunus, B. Mustafa Bengisu, 
Nazmi Ilker ve Sadeddin 
Epikmen Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. 

Ankara gücü 
BugUn Ateşle yarın Do
ğansporla karşılaşıyor 

Evvelki gün Milli küme 
maçlarını oynamak üzere 
şehrimize gelen Ankaragücü 
futbolcuları bugün Alsancak 
stadında lik maçlarını Ateş 
takımımızla yapacaktır. 

Misafir takımda lzmirin 
pek ıyı tanıdığı Vahap, 
Hamdi ve lsmail de vardır. 

Ankaragücü takımının bazı 
oyuncularife yaptığımız te-
maslarda takımlarının olduk
ça kuvvetli oldukları ve 
vaziyetten emin bulunduk
ları görülmektedir. Ateş 
takımımız bugün güzel bir 
oyun tutturup misafir takımı 
bir sürprizle karşılaştırmak 

ihtimali uzak değildir. 
Fakat unutmamalıdır ki, 

Vahabın ve Hamdinin bu-
lunduğu bir h\ic~m hattına 
karşı tutunmak biraz müş-
küldür. 

Misafir sporcularımıza mu
vaffakıyetler dilerken Ateş
ten de ateş gibi bir oyun 
bekliyoruz. 

Halkevlnde resim 
sergisi 

24 Nisanda Halkevinde 
bir resim sergisinin açılacağı 
ve bu suretle sergiye iştirak 
etmek istiyen amatör ve 
diğer ressamların nihayet 
on Nisana kadar resimle .. 
rinin kabul edileceği haber 
alınmıştır. 

Öğretmenler blrliğl 
Memurlar birlik teşkil ede

miyecekleri için evvelce tesis 
edilmiş olan lzmir öğret
menler birliğinin de feshine 
karar verildiği haber alın
mıştır. Öğretmenler birliği
nin mevcud parası, muallin:
ler yardım sandığuıa devr
<:.dilmiştir. 

Ticaret oda-
sın da 

Ticaret odası meclisi dün 
mühim bir toplantı yaparak, 
borsa bütçesi müzakerelerine 
devam etmiştir. Borsa binası 
borcunun ödenmesi için köy
lünün gönderdiği mahsuller
den borsaca alınmakta olan 
binde bir buçuk borsa hak
kının binde bire tenzili he-
yeti umumiyece tekarrür et
tirilmiştir. 

Borsanın yeni yıl bütçesi 
59001 lira üzerinden tasdik 
olunmuştur. 

Turistik yollar 
B. M. Meclisinin kabul 

eylediği turistik yollar ka
nunu mucibince İzmir vila
yeti içinde meydana getiri
lecek üç parti turistik yol
lardan ilk 'kısmı dün pazaı -
lıkla bir Fransız grubuna 
ihale edilmiştir. 

(HAl..ICJN SESi) 

.................. m3JI ............ , ........................... . 

tecavüz teessür uvandırdı •• Arnavutluğa 
Ankara, 6 (Hususi) - Arnavutluğun Italya tarafından işgaline başlanması Ankarada 

soğukkanlılı\ila karşılanmıştır. Hadise üzerinde umumi bir teessür vardı. Arnavutluk ve 
Yunanistan sefirleri bugün Hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlunu makamında ziyaret et
mişlerdir. 

Arnavutluğa denizden ve karadan 
harekata başlandı . 

Bükreş 7 (Radyo) - Paris, Roma ve Londradan şimdi alınan malumata göre ltalya 
Arnavutluğa denizden ve karadan harekata başlamıştır. 

lngiltere şimdi Türkiye ve Yunanistan 
ile görüşecek miş 

Londra, 8 (Radyo) - Polonya görüşmeleri bittiğinden şimdi Yunanistan ve Türkiye ile I 
görüşmeler yagılacaktır. Bu görüşmelerden sonra Macaristana birtaraflı garanti verilecektir. 

Hakimlerin terfiine esas teşkil edecek kararlar 
Ankara, 8 (Hususi)- Hakimler kanunu mucibince Adliye Vekaletinde toplanan ayırma 

meclisi umumi heyeti, 1940 senesine mahsus olmak üzere hakimlerin terfi için temyiz 
mahkemesince tetkik edilen işlerinden yüzde elli beşinden fazlasının tasdik edilmiş olma· 
sını ve tercihan terfihe layık olabilmek için de bu mikdarın yüzde yetmiş beşten fazla 
bulunması lazımgeldiğini kararlaştırmıştır. 

Ingiliz - Polonya görüşmeleri imza!andı 
Londra 7 - Polonya Hariciye nazırı B. Rek ile lngiltere Hariciye nazırı arasında gö

rüşmeler hitam bulmuş ve imza edilmiş ve anlaşma Çemberlayn tarafından Avam kamara
sına bildirilmiştir. 

Kolonel B. Bek bugün Londradan ayrılclı 
Londra 8 - Polonya Hariciye nazırı B. Bek bugün Varşovaya hareket etmiştir. 

Fransız Hariciye Nazırı ile Polonya 
Elçisi görüştü 

Paris, 7 (Radyo) - Polonya sefiri dün Hariciye Nezaretine gelerek bay Bone ile uzun 
bir görüşme yapmıştır. Mayıs ayı içinde Polonya Hariciye Nazırı Kolonel bay Bek Parise 
gelecektir. 

Italyanlar Selani2e kadar ineceklermiş 
Paris, 7 (Radyo) - Italyanın, Arnavutluğu ilhak edeceği ve Yunanistanla karadan 

hemhudud olduktan sonra, bir harp vukuunda Selaniğe kadar inerek Akdenizle ayrıca bir 
irtibat temin eyliyeceği söyleniyor. 

ltalya, Arnavutluktaki demir ve bakır madenleriyle vesair tabii servetleri inkişaf ettit · 
meğe ve muhtaç olduğu iptidai maddeleri buradan temin etmeğe çalışacaktır. 

Alakadar mehafil, Yundnistanın da bundan sonra bir ltalyan tehlikesiyle karşı karşıya 
gelmiş bulunacağı kanaatini göstermektedirler. 

Romanya Hariciye Nazırı Istanbulda 
lstanbul 7 (Hususi) - Romanya hariciye nazırı ve Balkan ittifakı konseyi reisi B. Ga

fenko, yarın Bükreşten hareketle akşam· buraya muvasalat edecek ve derhal hususi trenle 
Ankaraya gidecektir. 

Göring Trablusgarba gidiyor •• 
Roma, 7 (Radyo) - Mareşal Göring, maiyeti erkanı ile birlikte Floransaya gitmiştir. 

Mareşal, orada bir müddet gezdikten sonra Kalabiriyaya gitmiştir. Göringin, oradan Trab
lusgarba gideceği söyleniyor. 

Italya ihtiyat zabitlerini silah altına aldı 
Berlin, 7 (Radyo) - Romadan haber veriliyor: 
ltalya Harbiye Nezareti; piyade, süvari ve topçu ihtiyat z~bitlerini silaha çağırmıştır. 

Dahiliye Vekili t~ftişe çıkıyor 
Ankara 7 (Hususi) - Dahiliye vekili B. Faik Oztrak yakında bir teftiş seyahatine çıka

cak ve bir çok vilayetlerimize uğrayacaktır. Münhal bulunan vilayetlere tayin olunacak 
yeni valilere bazı valilikler arasında yapılacak değişiklikler Dahiliye vekilinin yapacağı bu 
seyahatin sonuna talik edilmiştir. 

Heyeti Vekile 
.., 

Vekiller Hey
eti toplandı 
Ankara, 8 (Hususi) -Dün 

Vekiller Hey'eti öğleden 
sonra bir toplantı yapmıştır . 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
13.30 Proğram 
13.35 müzik solistler - pi: 
14 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
14.10 Türk müziği halk tür
küleri ve oyun havaları. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
E~ref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay. 
Okuyan: Mahmut Karındaş. 
14.40-15.30 müzik cazband 
pi. 
17.30 Proğram 
17.35 müzik dans saati - pi. 
18.15 Türk müziği fasıl he
yeti - karışık proğram 
Çalanlar: Hakkı derman, Eş-

8 NİSA~ 

Arnavutlar 
lstlklAllerl için bir kıl~~ 
.-aman gibi çarplşlyorla 

- Baştarafı 1 ncide -
birçok defalar Alman rad· 
yosu tarafından neşredil· 
miştir. 

Paris, 7 (Ö.R.) - ltaly~o 
tayyare ve harp gemileritı111 

bombardımanları altında Ar• 
navutluk sahili bir harabe 
yığını halini almıştır. Duçe· 
nin 35000 askeri sabi)iıı 
muhtelif noktalarına çıkoıB' 
ğa muvaffak olmuşlardır. 

4 Rus torpitosıl 
Akdenize 
2eçtiler 

Istanbul, 8 (Hususi) -So0 

sistem dört Sovyet torpit3 

muhribi dün sabah lima111• . e 
mızda durmaksızın Akdenıt 
çıkmışlardır. 

Müzayede ile 
büyük satış 

ref Kadri, Hasan Gür, Ham- b 
di Tokay. Basri Üfler. 9 Nisan Pazar günü saba; 
Okuyanlar: Celal Tokses leyin saat 10 da, AlsancB 
ve Tahsin Karakuş. vapur iskelesi karşısınd• 
19 konuşma dış politika ha- Bornova caddesinde 24 ~~~ 
diseleri. maralı evde tanınmış 1 ~ 
19.15 Türk müziği halk mu- aileye ait mobilyeler açı 
sikisi - Aşık Veysel ve lb- arttırma suretile satılacaktır· 
rahim. Satılacak mobilyeler atSj 
19.30 Türk müziği sında Masif maundan maın°t 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer aynalı büfe, aynalı ser\'a1' 
Zühtü Bardakoğlu, Ruşen açılır büyük yemek mas•sı 
Kam, Refik F ersan. iki tahtası ile, altı adet oı~: 
Okuyan: Muzaffer İlkar ruken iskemlesi, iyi bir b• 
1-Numan ağanın • Şevkefza de Alman piyanosu, p~ 
peşrevi. masası, Amerikan du\'~ 
2-Dedenin - Şevkefza beste- saati, sahibinin sesi mark•~ 
Hüsnü zatın gibi bir dilber salon gramofonu ve birÇ~, 
simin endam. plakları, Avrupa mamu 

0 3-Suphi Ziyanın - Şefkefza tından muhtelif desen e 
şarkısı-şimdi ay bir servü sandalyeler, masif ceviıdtll 
simindir suda. mamul kabartma aynalı biifeı 
4-Leminin- Şevkefza şarkısı- hasır takımı, yeni bir bal~: 
şikayet etme cananım. dokuz parça yün kadı r 
5-Ruşen Ferit Kam-h:emençe kaplı kanape takımı, Si11S'e11 
taksimi. dikiş el makinesi, Ameri1'•~, 
6-11.Mahmut-Şevkefza şarkı- iki adet kadifeli koltıJ 
ey servü gülzarı vefa. üç adet yağlı boya tab

10' 
7-Dedenin - Şevkefza yürük ~adeni soba ve bor.ul91~~ semaisi-seri zülfü anberinin iki adet aynalı şemsıye i 
8-Sait dedenin-Şevkefza saz Avrupa mamulatı çok ye", 
semaisi. bir halde Emaye banyo ııs 11

111 
20 ajans. meteoroloji haber- termosifon, maundan mao>, 
leri, ziraat borsası fiyat bir kapılı aynalı dolap, t<•, 
20.15 temsil kral eğleniyor: difeli şezlong, Avrupa ~~~ 
Rigletto mulatı iki direkli iki kW 

1

1, 
Yazan - Victor ,'..fugo beyaz lake kesme katY0

11
, 

Tercüme ve radyofonik mon- u:.aa somya ve üzerinin {ıı' 
taj-Ekrem Reşid. tağı, muhtelif etejerle~,. ~İ' 
Temsile küçük orkestra Ne- giliz mamulatı nikel ık• • 
cip Aşkının idaresinde şilik yarım dört köşe kat~, 
Verdinin Rigoletto isimli la, Divan, üç kapılı ce~P' 
operasından parçalar çalarak den mamul aynalı do ıet 
iştirak edecektir. komedinolar üç aynalı tu\'•"' 

'ttS'" 
21.15 memleket saat ayarı. Uzun çiçek sehpaları, sıb ıtl~ 
21.15 esham, tahvilat, kam- sehpaları, vantilator, bfl) ..ıı programı 

Ankara, 7 ( Hususi ) 

Yarınki At 
Yarışları 

Çember)ayn 
balık avında )' 0P 

. biyo-nukut borsası fiyat çul, paravan, mermer 1 
111

,, 

At yarış~.ırımn ikinci hafta Londra, 8 (A.A) - Çember- 21.25 neşeli plaklar - R. masa, nikel port manto ıe' B. M. Meclisi, Pazartesi gü
nü toplanacak ve encümen
leri seçecektir. 

Seçimden sonra Başvekilin, 
Meclise gelerek kabine proğ
ramını okuyacağı tahmin 
olunuyor. 
TUtUn ve inhisar mad

delerl satısımız 
inhisarlar Umu~ müdür-

programı ço:c zengindir. Bu layn bu sabah İskoçyada 21.30 konuşma su sporları kıymetli halı ve seccade)"' 
hafta handıkap koşuları , biri Aberdenshıre deki Forbes hakkında ve sair birçok lüzumlu e~sll' 
halis kan Arap, diğeri halis şatosuna gelmiştir. Orada 21.45 müzik opera aryaları lar açık arttırma suretile 
kan lngiliz atlarına ait olmak Lord ve Ledi Forbesin mi- Pi. tılacaktır. 
üzere ikidir. Halis Arap 1 safiri olarak balık avına çı- 22 Haftalık posta kutusu Fırsatı kaçırmayınız. bilie 
at1aıımn handikap ağırlıldarı kacaktır 2!.30 Müzik operetler -pi. Fırsat attırma ıno 
şun!. r Jır : 23 müzik cazband-pl. salo nu sahibi: 

O ktay 64, Al Derviş 63, --.::::--- 23.45- 24 son ajans habeıleri "'::zi~n~;;1ık / 
BahtiyarH56, Yaman 52, Çe- • ŞÇ • Sa da)•_ _v_c_y_a_r_ın_k_i_p_r_o_ğ_ra_m_. _____ !~~' 

luğü tütün ve diğer inhisar t in 50, alt pek 48 kilodm·. • ~ fıa m:.;du"·r u~·.;. •• deJ(",'9) 
maddelerinin dış memleket- Halis kan lngiliz ntla rı ko- y Si •· u ı:. 0 

Şehir meclisi Pazartesi erdeki sürümünü arttırmak şusu:-a iştirak ed ece ıc Tomru • Ziraat okulunda yapılacak Ser inşaatı (52: 6) li~~ıJ'le)t 
günü saat 16.30 da belediye icin bu ytl geniş mi .~yasta 65, Komi5er 60, Özdemir 58, Diş doktorlarına ait Scsu- kuru~ k ·ş if bedclıle ve 15 g 'in müddetle açık e~~ıl ı~ ille 

Şehir meclisi 

sdonunda toplanarak bele- ıJr<:pagan cı a yapma~a 1\-;ırar ~la) lan 56. Şipk< ;2. Du , _ \' •'il mar!•a \eni bir ";.ı~~ a- kor.ul hığu dan istekli! ·rin L.190 ~ayı'ı yasa hük0 ~1 9)9 
diyenin 939 se.1csi ihzari vermiştir. Idaf\' bilhass. in · kav 49, Pari: ta 48 kil" ile live <' ·· it:: · t T l p ,.,. .. rl! haz ı lay cakları temi:-a ~l arile birlikte 24 Nisar1e1'~ıl 
bütçesi üzerinde müzakere- gil!crt ve dominyonlaıır.d.1 l o . c ktır. M üşt .. rek l abis oıa !arın ı .. r< ha ncımz mü- Paz r tesi günü saat 15 t e N , f. al müdürlüğü ıde JJl~~eft) ./.! 
le_r_d_e_b_u_l_u_n_ac_a_k_t_ır_. ______ P_ro_~_aganda yapacaktır. 3 ve 4 cü koşulardır. caa tları. komisyona müracaatleri. _ ~/ 
Zenı1n Olmak 
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