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Uykuların en korkuncu ga/let 
uykıısudur. Çünkü ölümd•n f arlc.
sızdır. 0 SUzme Sözler.den Ttlrk ıoyunua yacahtında.a babn• 

..... bu e'er, her Türk eTiDde bulun· 

lillbdır. Fiyab 13S kCll' ... M0STAKİL YEVMİ GAZETE ıele!on: z o 5 2 o 
Telg. Tasviriefkir İstanbw 

' !Lodos fırtınasıı 

Birçok deniz 
kazası oldu 

. 1 
iki motör, dört ·kayık battı,· 

vagon nakleden bir duba 
karaya o(urdu 

Göztepe vapuru bir kaza geçirdi, 
limanda sefer müşkülatla yapıldı 

Evvelkı gece birdenbire çıkan 
1 ~iddetli lodoa fırtınası denizde 30 

Manş sahı·ı1• [ i1 M ar e c a 1 ı bircuı. kazalara sebep olmu~tur. 
vilayetimizin nüfusu anlaşıldı Harp vaziyet~ı 1 ~ 1 Pireden y\ikledıği canı, kezzap 

dün tekrar ı' Petain Bitler :; ;~lm~~;e'~7~~~~~~=111 iba:°~~~~~ j' 
8e Balkanlarda 'ı Kaptan Anasta!' Nikolaidisin ida-

lediye•I 1 t t · ld resindeki 190 tonluk motörlü yel-

Ye mahrakat 1 opa utu U k&yftlY8ft kazan ! ile anlaştı j ::~!~ Ç:~:!~~ a~~~iar~:~:ıf~~;. 
i A · • · ( Ya zan : - • • - • naya yahlanmı~ ve ,iddetli dal• 

. ~ me•ele•İ 1 iman petrolleri E.lli Ordu KumHclaalarıa.ı.. ı Fransa A lmanya ile gaların teairile Kalikratya sahilleri 

l b b Emekli G ener al açıklarmd• batmıştır. 
::_l>uı Belediyui biç fÜp - om alandı Ali Ihsan Sabi• ' işbirliği yapıyor Kaptanla beş tayfa, bir sandal-
~ •alüt vakit iyi İflet' de --- la Florya sahillerine çıkmıya mu-
~~ ~la Floryada ı•Y•t ıü- Londrada evler Almanya. uzun müdılel, Bal- M ı· . '\'affa~ olmu !ardır. 

Şehrimizde nüfus 
beş sene zarfında 
48,198 kişi arttı ~j vücude ıetirir, yahut h ğ kanları haqı ate~iııden ıııııhdıı· j Hitler • USSO ını, Diier kazalar 

~ .... ani ve mükellef bir ıa· • • asara u radı, za etti. Buııuu seLe.bi Balkıın il!• p t . F k Kumkapıda Yakup ve Murat 
:"111111 ettirir, hatta bazan Ba- uç yangın çıkt tilı8al ve zirut kayııaklımnilım e aın - ran o reislere ait iki sanda\ ıahile çar- k . - -
"' ..:4tleeinde olduiu ıilti ı•· 1 layıkilı• iı;tifadc ederek 1 ııgıli:ı l mu··ı.-.katı par ak parçalanmııtır. Moda ile 

1 

An ·a~~a,. (HusW;! 
1 

- [~tatist~ı.: u-ı ııni ?.:ıınaıı • rAıh ki a rtış ili ktıı.rmı 
'· tllfah yollar da yapttrdıiı . f,onrlra, 2G fA.A > - l>Un g·cce ablukaı;ınm teslıfoi azaltmakttı', ill Fenerbahçede de bir kotr• ve iki mum mudul'luğfi, ;ıo şehnn yrpJ H· ısıwle öğı·ennıit ı:ılunır.: l!i"5 ~Avını-

.. llL_. lngiliz ı.yyaı eleı i Alman dı-niı bs - Almanya ayni nıaksııtln gl"<?en \ \'i~hy, !G (A.A.) - Bıışvel.:i.letin 
1 

sandal karaya düterek hıııı:ua ui· yını not!celcrlnı te~bit etmi~Clr. . tıa ııar.aın~ i lan bul ıı•hr.nırı n ;ı. ı 
~~ 8eJediyenia , tıtanl>ulun leriui, timali "'~ •rta Alınan~ ada .ret- C'ihıın .Haıblndıı de Dalkaulrııa 1ebU~i: Şırnııölye Bitler'!~ Mue,ııl ramışlnrdır. iet.ııbul 78!l,S46, lzmir- J84.l.lü2, 48·l9 l:ftı ıoı'tmışlı". 1%.11r ı · 40 , S ....__ yapbrdaiı bu ıriislü ,.,ı hedefkırJnJ hava ıncydanlııııııı t>lini uzııtmıstı; fakat 0 :tıınuııı.- J>etlliıı 4lrMında 24 le§rınievveldc 29 ıonlulc Cölcı.ik motorü de 

1 Ankıırıı 155,544, Adana S!:l/t!'IO, Bur- Anlrn ın ~2. 24, Adana t::,lil7 Ruı 111 

~"'-kabil, bw türlü yapbra- "•' Man hillcr111ic lop ıı mevv,iJe. ld ~efler, mak ada vusul için e.. Von Ribbeııtrop ve ı.aval'in de huım- batmıştır. 
1 
.. 77,J48, Eskişehir 60,614, Guian. 5,JGI, J:skı~ehir ı:;,560, Gnzıuntc·ı• 

;-, )'aptıramıyacap bazı it· rlııi bombarrfımıuı clmi-•I rrlir. Bou- Jastiklik, siyasi yunnışnklık d- rile yapılnn ~örü!lme yük ek nı:za\'elı Göztepe vapuru kaza ıeçircli tep 67,'H4, Koıı:.·a 6ü.6!.l,, Kareri 6, :4!•, l<onyn 4.Gô:i, Kayseri 7,7!.' ,, 
""'-~, lü onların lıııafuada hg1ıe, nıuu?.zau1 bil çanak l11chtı>bı bctiJle ehemmiyet Vl'rnıLveı<'k hnv;ıfi1 içipde cercxan etmiştir. Denizyollau_nın Göztepe vapu- GS,908, Edirne 45,lGS, Di:rarhalm Ediı·ne 9,047, I>l>ıubakıı S.G22, ~ı-
1\ ~, '-ol ıu ~ermesi, butala· gibi yanıyo1 du. 'Bu hiwlik yangın foj askeri kuvvetlere dayanan 7.or 'Mareşal, mevkıine lü~ ık ilıt ı·um ru da bir kaza geçirmi~tir. Evvel· 43.264, Sıvas -41,24'7, Mnlatya 88.009, vas 7 ;157, Mıılat~·a ıo:n.., :an. 
)t ,~ ... t.mb eiit~ gil eı·t-dCI\.J:ÔJ.'~lnıilşUlr...,Öğkıdcn saa-j \"e tazyik- ııiyasetini Uiklp ettik- meraslınile kabul cdilmiı,ıtir. iki dev- ki g"ecc saat l O, 1 O da Adalardan )bolsa 87,701, 7.onguldak 37,420. G, 2•1, Zon~ulduk Hl. 1'1, Snm m 
&~ me•aİmİ ıelince de ra uzıın nıeıızillı İııgiliz toplaıı kü- Jel'İndcn Balkanlar ateşe ve ka- ıet ı·ei-i arasında görüenıede vazlyC't Köorüye gelen vapur, Karaköy is- Samsun 36,917, Erzurum :rn,414, Ur- 4,4~5• F.ı·zuı ıım :;,.<:ıo, tT fıı ::,Hl • 
~ balkma ucuz mahrukat tG!.: bir Almnn gemi nakliye knf11e i-1 nn okuldu. Tabii heı· taı·af ha• vr. bilha ıı Avrupada ıı\llhü yeniden kele$inin Rıhtım tarafındaki du - fa 34,829, Tı·abzon :l3,010, MaTaş Trebwı_ı :ı,:ıı; • Mnnış J,2tı:.ı, MN~ln a.. .. hlir. üzerine ateş açmıştır. ll:lı·biye Ne. rap oldu. Haı·p ordulın-ımn kurmak vasıtalan umumi tetkike tli- balarına çarprnışhr. Duba delin- 30,G!l5, Mersin 80,193, İzmit 20,246 2,1173, Jznıit l 1.25~. llulık~ ir 2.: •>O. 

~~.İtin her üçü de medeni ıarctiııin pnlamcnto mfi,tcşarı Y•P· doia,tılı:lnı yerlerde ta~ taş 1 bi tutulmuştur. İld muhatap i~bırliğl mi , kalın zincirler parçalanmış - Balılı:e İl' 29,059, Antakya 28,127. Tıı 11:1\ls [:,'llil. Afyon 2,788, Kllı~ 
~j':-Ue yq

1
yan halk için ba. nıış nlcJuğu bir knnuşına esna. ıııda ilstüne kalmaz; ot bitmez. Al- rırcnslpi üzerinde mutıbık kalnıışlıır- tır. Vapur da hasara uğramıstır. Tım.uıı 27,73:?, Afyon 26,HH. Kıli~ ~,.'HEi, Elazıı.t 2,1 G, Antalyd l!,Oxtl 

~ ~dendir. Bu üç meaeleyi Almanyadaki &un'i ııctrol fabı·iknln- manlaı· '9u defa ayni hatayı tek· j clıı" 13uııun tatbik ,aı1ları bllfthın-e Evvelki gece saat 9, 15 de Ya- 26,57ô, Adapazarı 24,655, Elazıg kişi ıu tmıştıı·. 
)\ ·~ balledememi, olan bü. rınm .yüzde sekseninin lıombnrılını:ııı rar etmediler. Yiııc Balkanları tt:tkik ohmacaktll'. )ovaya l·alkan posta, Büyükada· 25,304, Antalya 2.1,078. Ad14pazıwı şelıriııin l9o5 r>ııyım.rı-
~ .... tehre medeniyet cirmİf edilnıı~ olrlui:IJııtt hildirmi~tir. clt• ge~uıelc ~tiyodal'; fakat Petain • Mussolini mülak~h da kalmı§tır. . . . Şehirlerde artan nüfuı miktarı dıı nüfusu 24.8.'l9 ;ken )'Cllİ ıuıyımılıt 
"'l...~z. O ~j ne kadar 

1 
A lman fa aliyeti sııllı •e nıülflyemel yolilt>, betin- Londra, 26 (A.A.) - 1 eyid Haydarpaşa ılc Sırkecı araiiında 24,lilirl teshlt edilmiştir~ Bu '''"kpla 

~~ •ÜSleyiniz, bayramJar- ı Londra, 2r. (A.A.) - l>iiıı gecp ci kol ve>1aire yu<lıııılle kaloyl 1 edilmemiş bir ajanı haberine gö· vagon nakl7den Devlet Demir· Bu rakanıluı, 19~t; srıy1mrnclıı. -ı.s- yulııız Adııpuzu:N ~tifuımnılıı- 284 ır.lhı 
~ tanlarda ne kadar elektrik (J>evo>ııı aa}lfıı 4, 1tıitım 7 de) (Dsv•mı .. Yf• a, aütun ! del Ma esal Pctain'in Kont Ciano yollarının bır dubası da beş va - bit edllcn 1'llkamlRı·la karşıl11~t1rdığı cüz'i bir ııoks."tıılık vaı d}J', 

~. ~ '.•lıar1anız yakınız, niba- -- ~I~ gör~ıı:nesinden sonra Musso\i· gonla bcıaber HayJarpaşa ile 
~, ~~· kend inizi avutmaktan j A ni ile de göri.iSa\1eleri nyidir. Ü küdıır :ırasındaki Kavak i~kele-

• ..., tey 7apma m1f olunu - k d Yakında Hitler, Muuolini, Pc4 si önü 1lle karaya oturmu~tur. A-
L._. 1 n a r a a tain ve Fl'anko arasında bir kon- lcnıd. ı ı..,hlisiyc gemisi derhal im-
~~ bin iiç yüz bu kadar feranıı akdedilrue•İ imkanından dadn ycıismi,, fakat bütün çalıı-
~· ~~·el, «yafayan herteyi su. l bahsedilmektedir. ın::.ı:.ınıı. rağmen, denizin çok 

~:"I \ •Ptak» hakik ati' celilesi e - Hitlerin tartlara dalg;ılı oluıu yüzünden kurtara· 

~ .... ~ .t&ide olarak - azolun- b • d 2 ( .. A ) R mnınıııtır. 
ııı.. P • emının canı e • I.oııdrada soıı .Almafi • Fran ır. - m QfaU at • yap 1 ı ...... Car .ı.ı .• f .. . t muazzam ır l.on ra, ti ·"· • - euter: Seferler ~ L"l41 ıld 

\ "•ta d• ı. k" t İ Dün öğleye kadar Ada ve Ya-'lııl..~ . . ancaa , u ao• ae ız spanyol ve talyan kımferansla.,.m • l · I . k .. _ .... 1• 1 
h., ~· IÇlnde bu hakikate 'Yası) dan doğabilecek .Q\)'aSl 'Ye tillt~tejik l OV) ~ .• @,et~r .erı Ç_?I ~U~Uf at a )'ha· ı 
~ • ..'!._"e o da yer:rüzünde ha- k 1 1 harp vaziyet ile slakadıır olunmıakb· r,t01 .m~!ltıry. ~ e ~~~.1k ırtına I." a 

--oqık_ Ve ancak su ile \taim par I A k • hflllm d .. U . 1 eım!!hr. il nız ıw.uçu meraıup 
...._. · · · · · 1 yapı ıyor ' ır. . erı nıa 11 u~ ncel'ıı:e Karadeni:ı:e ıkanıamaktudır. Öt~ leıb,t eyhyebalm~tır. göı·e, lngiltereı1en vazge~ııııye m~<'-1 ~~~~~~ç~~~~~~~~!!! 

~lduiu halde İ&tanbulda ' bur edilen Hitler, başka tralejı arA· 
~ ~~ ve içilecek su meulesi makhıdır ve harbin liniimüziieki ı:ııf- ... s k "' 
~ • ba~ledilemez. Bir tarihte 1 Ankıt1·a, 26 - Aııl..ııradıı iç ve dış hi.arlnı ın ara!Uıııla kalıın saha An- hası belki de claha geni~ biı ıtlıaya a r 
~!ait ;:rnıncJe mel'un ve me•., karaıııı en güzel pıııkı lıııllııc ~rt.frllnıeJ.:tcdiı-. Ilisıır PRl'kı taruamlaıı. yayJlacaktır. Bazılarının deılikleı'İne 
~ lat ~nlı firketinin _elin.de b_u- ~ •. ı.tıııı. 1!0111 il fı•hrc .l<'llİ _J,iı· _r:üzellik Vl!!'eC~ktir. ~~it' kapısı hiz1&sından göre, HiUeriıı ,ntlaıı araRllldll lf\lll• Yazı I ar 1 
.~ •rıbul suyu, ıımdı dog • ıtıh:ıı~n ~nlııı ~ı.1.ulı zııı ıf hır nıl• ı \'rnle ıkıye lııcihınecek Ye sahanın "e. lıır vardır: 11. • 

~~0ir~ya istanbulun eline , niş_ bir k ııınıı <lüz :ve, illik ~hRliııdl' bm.ıkılııcaktır. Bend dcresıne kkıın 1 - İtalyadan: Şiıua1i Afrik11 mu· 
~~· hız, w iti ı.endi elimi- L:t,kııı yama •Jııı knvıık ıtl!"n:;lııııle ı;{j:lıııee<'k, ağ' taıııfıı hir kır kııhve!'ıl hıırcbesinde karada ve dcnizrle 1 •• 
tıı..~ t~n sonra, artık hiç ol- ynılllacıılwı. dalı<' tam bil' işbiı-liği. 
~'«a, , ,, ılıtiyaçları noktai na:ıa- 2 İspanyadan: Ccbelüttnrıkn doğ 

~ ~ . ... derdinden kurtulacagı- ı K r a I K a r 0 I ı J S ti I ··u a\ık bir yol. ~ ~~~elmi.ttik. Halbuki dert, apoıya ovye er e 13 - 1-'ııuıcıadaıı: Akdeııizdt• Vt• At-

~' ~lerrıı, olmakla beraber. nezaret altında 1 lıtntlkte üsler. ~·. ~ jlkınıt deiildir. hatta anlaemıya çalıeıyor ingiliz Kralının rneıajı 
~ 'tiıı~ t e~de bilakis artmıştır. q q Londra, 26 (A. A.) - Kral 
1.. •lıtıı te~_ırıce, o derdi agıza bi- - - ·- - --- _ Altıncı Cı.orge, l\lare~al Pctain' e 
t;'~"r• luzurn yoktur. Çünkü Madam L upesko ile . bir mesaj göndermiştir. Bu mesaj 
t ~ ~ı" '!it derdini halledebi- beraber Sevil' de Yenı Japon Elçisi bir teş~i ve F ransı7 milletine bir 
-~, !tel •Yıiit insan hcnüı; dün- bulunugor Molotof l .. .. t .. tem pati mesajıdır. 

~ı.'lt•t ıt:ıerrıiş olsa gerektir. :\ladrid, 26 {A .. ) Su bık Ru- a ıoruş u (D~vamı sa'j/fa 8, sutmı '! de) 
• ~I lstanbulun suya süde Londra, ~>t> (A.A.) - Sö J. ı·;-• ~ ela ll . ! • munya Kınlı J(:ucıl 1!0 Hn~llll Lu. . · . . Y unc lı;ıııc• 
'~ c:U ))'• edılmeııı daha kolay (De trn ı sahife~ sutıın 1 d11) gcıre, l\foskov.ıdıı .laponlnl', Çaııg • "" 
\j '~~ lt derd; daha vardır, ki . Kay - Ç<'k'e yardımı kesmek ve belki Bugu"nku" 

t t •erıe b · • 1 ı .:! ti · B ı· R 'tL.~l~ltne :oon ahar ~~l~~ğl va- riinin her se?e muntazaman ayni re. "'.ov~·c c~ı . _er ııı • oıı a • Tokyo 
~~ır. b~ ?.dun ve komur me- aylarda, aynı mesele hakkında sü- mıh,~ııı: bı~lıkte daha fazltı scıgü-
~ t~ld' ,Rurılerdc gazeteJere tunlarla yazı okumu, olduğuna xc~t~ı hır sıyn"cte sfıı-ukll>n.ek için, Spor 
\~) ~~~ık. Hemen her g~z~- ,üphe edilemez. j So,•yeUer Birliğilc bir anlasnın yap.1 
~.'ı, Od "" en çok tekrar edılen Belediye her sen<" odun ve kö- mı~ rı gayret ctmekterilı-ler. Diğer tn- H k ti • 
-ti~. flu ~n v.e kömür fiyatı bah· mürü ucuz sattıracağını, narh ko- ıaftan, Anadolu ııjnnsınııı \'n~fng- are e erı 
'"""• d a._hıs, her sene ağustos yacağını, esmıfı cczıılanclı acağını, tondnn verdiği bir habf'ı·e göre, Vıı
~tt, l'Iİ'-rı 0 &ru baılar ve ertesi mahrııkRtın ucuzlalllJ'ılrnası için iııvtondaki Sov~·et Sdurl'ti, Çine Şeref .tad : 
~t litı en •~n!arına kadar gaze- komi yonlar teşkil edeceğini söy- "~ 11111111 yııl'clımın devnAı edc('eğiııi İııtanLulıspot• ~ 'l'opkaıH, sant ı ı 

tlltı~rtt!b:'·u~ırn netriyatı mevki ler. Fakat Belediyenin hiitün bu bllılirmiştir. Beyoğluspor • Bc~·koz, sııııt 13 
' lı Od •ını rnuhafaza eder. iddialarına rağınen kömür ve o- ! J · M Beşiktaş • Vefa 6aat 15 
~ .. ~~Luıı. Ve kömür derf!i kaç dun fiyatları, havaların sog"'uklu· aponyanın yenı oıkova 

1 a ~ı-ı d ı 1 · • M 1 fl Fer erbalaç• dadı : 
. t~. ~ le evam ediyor. bil. ğu ile mütenaııiben artar, huan • Çl!lll o oto a görüştü 
, , 1ı:\':~!ürkiyede ıa~ete iki, b.-zan iiç mislin! bulur: Nite- ~ Moskova, 26 (A.A.) _ Yeni Jcı. ~ Saı·ny-Süle~'t11aniye s:ıa' 13 
'il '- :L ıa varakaları ıcat TASViRı EFKAR pon sefiri Tuğgeneral ra~kay 1' • Bahçe - Altllltuğ, aa~ lri 

..,.IQteaL--· '- bul .__ . •· \. aen ulan - · (O.va1T11 ftyfa 1, ııitıın 4 d•) I Kıemlinde Molotofu z.lyaret etnı1tıtiı. ,.,. __________ ,.. ___ _, 

~\f 

,, 
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J;-{andemirin 
Erzincandan 
gönderdiği ilk 
yazısın ı yarınki 
nü sh a mızd a 

o k uynuz 

( işaretler \ 
Dil inkllibı yarım mı kaldı ? 

Peyami S AF A 

•Dil bayramı> adını verdiğimi7 giinde çıkrm ynzıhmıı çoğu, 
dii inkılabının yarım kaldığını ortaya l.:oymnktan çekinmi.} ordu. 
Bu itiraf cesareti bütün inkılap tarihimizde yc-nı bir ~~.} di ve bann 
hayret vr.1mişti. O zaman bu me\~1:ua bir ~\Ün değmek il.ti\ nemi 

duyduın ve timdi Cümhuriyct bayramı arifı-sinrlc hıılunu.;;mnuL.u 
müsait bir aktüalite fmatı teli\kki edivorum. 

Dil inkılabı, ona ,·erilebilecek iki. manadan yalnı7. bir t"nesıne 
göre yarım kalmı~ sayılabilır. Bu manasına göre dil inkıliıbı, bır 

odanın içindeki eşyayı kaldırıp ) erine yenilerini oııırtnuık ~ibi. ın
sanın İradesile madde arasındaki münasebetler marızume .. ine dd
hil, muayyen bir zamanda başlayıp muayyen bir zamanda bitm• ııı 
lazımgelen ihtiyari bir deği~iklikıir. Ru anlayışa göre bir lieanın ke
limeleri bir odanın qyası gibi cansıı.dır "e in anın irad<"sİne tahi· 
dir: Şu arabesk oymalı masayı kaldırıp yerine Tür.- ovmalı 'bir 
masa koymak imkanına arapça ve türkçe kelimeler arasında da 
aahip~ini7.: şu Acem halısını kaldırıp yerine Turk hal111 koymak 
im~anına arapç.a ve acemce kelimeler arasında sahip olduğunuz. 

gi~i. 

Böyle diiııünenler için dil inkılabının yuım kaldığına şüphe 
yoktur: hatta bu inkılabın yarım kalmasının en büyük sebebi bö}
le diişünülmesinden başka bir şey değıldir. Dil inkıtf,bı, ona verı· 
lebilecek ikinci nılinaya göre, bitmemiftir ki yarım kalmı ols.un 
Bilhassa lisan gibi canlı bir müesseseye taalluk ettiği uıman, bı~ 
inkılabın ne başını, ne de sonunu tayin etmek elimizdedir. Başlı
yan ve biten bir şey varsa o da bu canlı müesseseye yapılan 20,raki 
aşı teşebbüsüdür. ki buna da ınkılap demek, onu, kendi ine veri
l~cck ikinci mfınn .ile tezat haline sokmak olur. 

Lisan inkılabının so~u yoktu!'. Her nesil ona yeni bir hamle 
getirir. Bu hamle dev:ım edİ) or. Benim ne:ılim. kendi payına. hiç 
bir makamdan direktif almadan türkçeye yeni kabiliyetler getirdi: 
Terkipleri kırdı ,.e lisana birçok sıcak yeni kelimeler kazandırdı. 
Bu fukı meşrutiyet türkçeııile şimdiki arasında, bir bak•şta itÖre
bıliyoruz. inkılap budur ve bu, iki metin yanyana konur'\ıt bıiviık 
biı merhaledir. Dil Kurumuna gelince, bu.ı prensipleri tadil edıl
ıııek şartile o, türkçeye güzel istikametler çizmiştir. Fnkıtl bu pren
sipler yeniden tetkikP-, tahlile, tenkid.- muhtaçtır. Bunu yapmadık
ça dıl inkıldlıımn yarım kaldığı zannımn öni.me ge-çeml'viz Kendi

miu ve ba kalorınn, ınkılnbırnızın tarihinde. ''" tı hir sahtfe kal-
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Şehir Tigatros~nda bir 
adapte piyes daha: 

Dadı 
1stanbul Şehir •

1 
Celaleddin aa. fıkir hauıız· 

tiyatrosu komed lığından latan • 

7a Juamı ikinci Ezine bul surlarının i-ı 
bir adapte piyes çinde boğulup 
eahneye vazetti. Geçen halta oy- gideceğiz. 
nanan cYalı upğı> nın tahlilinde Avrupada bu gibi piyesler tem
yazdıiım gibi, bu adapte piyes sil edilmiyor mu. diye soracakla· 
meselesini bir intızama sokmak ra. şu cevabı vereceğiz: Şüphesiz 
zamanı çoktan gdmiştir. Böyle ki ediliyor; fakat orada yuzkrce 
önüne gelen müptedi ve biraz tiyatro vardır. Binaenaleyh bir • 
frenkçeye aşina herhangi bir kim- kaçının da hezeyan savurarak ti· 
sc, frenkçe isimleri ve vak'anın cari bir zihnıyctle, populace de
cereyan ctıiğı mahalli, yerli isim· nilen aşağı tabaka halkı eğlendir· 
lere ve mahalle tahvil ederek mck istemesi gayet tabiidir. Fa • 

n ustüne adapte etiketini yapıştır - kat lstan~ul gibi yaln.ız ıki ~iy~t: 
makla, Tük sahnesine hizmet et- j roya malak ve her bır eserı ıkı 
tiğini sanıyorsa çok yanılıyor. 1 hafta imtidat ettiren bır şehir için 
Dünya tiyatro tarihinde telif, ya· ayıptır. 

~-

Okuyucu 
ıektl,lart 

Samat~•IJar •• 
latiyorlar 

Samatyada Sulumanastırda 
Milli Müdafaa caddesi halkın· 
dan aldıiımız bir mektupta 
ıunlar yazılmaktadır: 

c- Milli Müdafaa caddesi 
bir ana cadde olduğu halde. 
burada T erkoı ıuyu tesisatı 
yoktur. Müteaddit müracaatle
ıimizden bir netice çıkmadı . 
Evlerimize su alamadığımız gi
bı, cıtddemize bir tane yangın 
musluğu bile yapılmamaktadır. 
Belediye Reisimizden bu der
dimizi hıdletmesini dileriz.> 

Anadoluka vaklıların 
bir dileği 

Anadolu Kavağında oturan 
bir kariiınizden aldığımız mek
tupta deniliyor ki: 

c- Fırın olmadığından, ek
megımız Sarıycrden getiril
mektedir. Ekmek bayii neden
se fOn giinlerde az ekme!.: ge· 
tirmektc ve halk sık sık ek • 
meksiz kalmaktadır. Alakadar
hırdan bu işe bir çaı:.e bulma· 
lı:ırını rica ederiz.> 

Türk-Alman ticaret anlaşması 
·meriyet mevkiine girdi 

lngilizlerle müzakereler yakında 
bitiriliyor - Alman pamuk krah 
şehrimize geldi - Macaristandan 

manifatura geliyor • ltalyaya 
yumurta gönderilecek 

Türk - Alman tic.aret anlaş- Şeffer, dün aabah tehrimize gel • 
ması fiilen tatbik mevkiine gir - miştir. Buradaki pamuk ihracat • 
miştir. Fabrikalarımıza ait bazı il çılarile temas edecek ve Alman -
malzell'e, Almanyadaıı yola çı • yanın bir müddet evvel ırandan 
karılmıştır. Bunlar geldikten ıon- ~lmış olduiu pamukları muayene 
ra memleketimizden de Almanya- için lrana gidecektir. 
ya ıhracata başlanac:;ıktır. Mac:ariıtandan manifatura 

Türk • İngiliz ticareti aeliyor 
lngiliz mümessillerile Ankara- Mac:ırlar memleketimizden al-

da 1rapılan müzakereler henüz ta- dıkları pamuklara mukabil mani· 
mamlannıış olmamakla beraber fatura eşyası göndermiye başla -
bazı mevzii anlaşmalar yapılmış- nıışlardır. ilk parti gelmittir. Bu 
tır. Esas anlaşmanın bugünlerde mallar ihtikara meydan verilme
imzalanması beklenmektedir. Bu 1 mcsi için tüccarlara ı.!ağıtılmıya -
anlaşma ile İngilizler hemen bü - cak ve Yerli Mallar Pazarları ta
tün ihracat ma.ddel;rimizi satın ı rafından satılacak~ır. Yeni partiler 
alacaklar ve bıze laıım olan ıt • d e beklenmektedır. 
holat madd.elerini de verecekler- ! ltalyaya yumurta ıönderilecek 

hut te1ifin tercümesinden başka Ayni .lamanda, bilivoruz ki, 
bir tarz tanımıyoruz. Adapte dam Şehir Tiyatrosu, karı istihdaf e -
gasını vurarak, kolay tcrcümele- den bir müessese değil, fakat Be
re telıf ç~nisıni vermek. cdchı - lediyenin, yani halkın mnddi yar-

Halalar hakkında 
bir temenni 

yat ve sanati tahrif etmek demek- dımile yaşayan bir hars ocağıdır. 
H ıh 1 h Bir okuyucumuz yazıyor: 

tır. Wedckind, Molnar ve Girau- a uki bizi kiı tı!r sa asında ır· 
«Belcdiy1:nin yaptırdığı yeni 

t doux gibi büyük piyes müellifleri şad ve tenvir edeceğine. sahne· ı . h 1•1 d k b 
.. · k k · k K 1 umuma a a ar a ayn ta a • bile ya telif yahut da muntcliap mızı ır sene gerıye atma e d b k b d ' d . ş· 

· · · ' · · - - H l• 1 f cst ozma · e ıı.va ı ı. ım-ecnebı pıyeslerını dogrudan dog· asanın tu uat mevzu arını ren· ı d ' 20 1 B 
· · · · d · h ı ı · d I ı para a anıyor. u parayı 

ruya a~a dillerin~ ç;vırmııle~_dır. gb~stan aln ıhı a o ulnma emtlıal ır, 1 vercmiyecek kimseler çoktur. 

dir. . ııalyadan alacağımız tamamen 

1 
Şehr:mizde ~.uluna!1. lngılız. k~r- tahsil edildiğinden, Ticaret Veka· 

porasyonlar mumessılı L.ord Glın- Jeti, bu memlekete yumurta ihra
koner yarın Ankaraya gıdecck ve cına müsaade etmiyc karar ver
müzakerelere devam edilecektir. miştir. Yalnız, henüz bu husustaki 

1 Memleketimize gelmek füere emir alakadarlara gelmemiştir. 1-
l lngil.ter~dcn~ yola çıkıı.rıl:':"ış ilk I t~lyadan .mühim ~ıp~rişler alan 
p rtı ıthalat .eşyası bugunlerde tüccarlar. lısans verılmıye başlan
beklenmektedır. Bu mallar ara· masını beklemektedirler. Goethe nin Voltaıre den tercume ınaeıın ey ne o ursa o sa ar, A . d b h 1 k k 

ettiği Tancred piyesinin b&şmda- mükemmel olınalan lii.zımgelir. t 
1 

}'TII kz?m
1 

8
."
1 

a . u ab, so 0

1 
• 

·· h b"l h · arın ır etı mcsıne !'IC ep o u-ki önsö.ıü, bu mebhaste mudafaa ze a ı e sa neye vazetmesı ye . B 1 d' . d'kk 
· · d 1 b " d · ·· .. yor. e e ıycnın nazarı ı a· ettiğim da .. amı takviye eden bır rın e o ıntY.• n ır u unuştur. ı . lb . . . d . 

tıikrizdır. Kendimizı dev ı:ıynasındn görmÜ· tını K etmenızı rıca e erım.> 
Adapte, yalnız memleket kül- yoruz. fakat şunü da müdrikiz ki ayıp aranıyor 

turiıniı değil, ayni zamanda seyir- frcngistanda iyı mal da vardır, ı Nuruosmaniye Şeref so • 
ciyi, yerli müellifi ve mütercimi kokmut mal da vardır. l kağıııda ( 58) numarada 
de mutazamr eden bir usul : ya- istikbalin Türk piyes müellif- oturan seyyar sucu Ka -
ratma kabiliyetinden mahrum, lcri ancak garp örneklerinden is- dınhnnlı Hasan oğlu Mehmet, 
yahut tercüme tcvazuuna yabancı tiane ile milli eserleri yaratabile- bundan 45 gün evvel sabahle· 
adamların tercih ettikleri sakı:ıt cckle rdir. Onun için edebiyat, yin su satmak için evinden çık-
bir- şekıldir. sanat ~e dram arturcia"d~n ,anlı- ı mış, bir daha görülmemiştir. 

Bu hafta Şehir Tiyatrosu ko • ~ mut~hassısl~rdan !"ıure.-:.kep 1 Üç çocuk babası olan Mehmet 
bır cdeb_ ı heyetın vakıt kaybet· her tarafta arandıgw ı halde el -

medya kısmının sahneye koyduğu b 1 c:: h T 
meden lstan u ..,;e ir iyatrosu· an bulunamamı .. tır. 

cDadı> piyesi, F ransa<la bile şöh- ı 1 T k " 
nun uaşına getıri mesi, ür kül- Bulundug·u yeri bilenler var-retlerı malum olmıyan Andrc Syl· f kk · . J G d tür ve te c urü namına, lstanbul ı sa, aılesı Nebile Özcan' a haber 

vaııe ve ean areogne ismin e ı 
ik h B. BelecJiycsine diifCn bir memleket vermel eri rica edilmektedir. 
· i a pap çavuşun eseridir. ı • borcudur. ._ ... _...,_ıiıııiılı_ıiiııiıiıiiiılıiıiiıiiiiiiıOıiiııliıiıi _ _. 

rincisini gazeteci olarak biraz ta- .. l(olto vaşını 
nıyoıuz. Bazı alakayı cezbeden cDadı:o piyesının mcvzuuna I ı 

• report.:.jlarını zam:ınında okudu· gelince: Tenkid edilemiyccek kıı.-
iunu zannediyorum. Fakat ikin- dar tenkidin dunundadır. Kel Ha- k •• ••ıt 
cısı n!malüııı vodvillerin meşhur sanın tulünt oyunlarından birinin uçu en 
bir üst:ıdı olacak mutlak. 1 Jiç is· alafrang•uıını tasav\•ur ediniz; iı,ı· 
mini isitmedim. F ka dzn le : cDadı> 1 azla söz söylemeyi 

Hele, cDadı:t yı türkçeye a • zait görüyorum. 
dapte eden Bay Zincirkıranı hiç Mizansen ..:ayıf, rejinin tevz.iatı 
taDınuyoruz. ismini ilk defa duy- ba,tanıavma idi. Tam piyese layık 
duiumuz bu sanatsever zat, de· bir reji 1 Behzat Butnk gibi olgun 
mek .ki böyle bir işe girişecekti, bir lu:rakter sanatkarını nıç.ın 

• hiç olmazsa Türk harsına hizmeti dram kısmında istihdam etmiyor· 

Margarit n ilfua kiliıdı-
01 tahrif ettiği için 

mahkum oldu 
Beyoğlunda oturan Margarit 

adında bir kadın nişanlanmış, fa. 
kat nişanlısının, yaşını büyük gÖ
ri.ıp kendisile evlenmiyeceğini dü
şünerek nüfus kağıdındaki 1 3 1 1 
te\ellüdünü 1316 olarak tahrif 
etmiştir. 

sanda bilhassa otomobil lastiği, Anadolu ve şehriıniıdc 7 - 8 
makine ve aksamı, kauçuk, tene- bin ve bu:ıhanelcrde de ayrıca 1 O 
kc, pamuk ipliği, kahve ve çay, bin sandık haz ır mal vardır. Bu-
ecza, jüt vardır. gün yalnız lsviçreye mal göndcril-

Almanya Pamuk Kralı mcktetiir. Büyük sandık yumurta-
Şehrimizde lar 48 - SO liraya satılmaktadır. 

Almanvanın ve merkezi Avru- Takas primlerı de bu fiyata da· 
panın Pamuk Kralı addedilen hildir. 

Dün akşamki yangın 

Harbiyede iki ev, 
üç dükkan yandı 

Zeytinyağı 
ve sabuna 
azami fiyat 
.konuyor 

Sulh taarruzlert 
Şu mübarek ıulb kel--= 

yakıımıyan bir arkad•f ~ W
arru:a kelimesidir. Saib sill't _.rr 
sanlar arasında anlatın• ve Wr .. 

Ticaret Vekaleti zeytinyağı ve me imkinlannı temin eden il,d 
!!ahuna da azami satış fiyatları mili de taarruz kelimesa1e .-: 
tcsbit edilmesini kararlaıtırmış - ıürmek, zamaDUD1Zda sulh _::,.w 
tır. Yakında, şehrimizdeki Fiyat mmın hakikaten tereddi ~ 
Murakabe Komisyonu bu yolda aöaterir. -~ 
tetkiklere başlıyacaktır. Zeytin Sulhün, anlapna ve iyi~ 
yağı i1tihsal eden yerlerden malü- amili olma11 için bak v~ "~ı~....ıl 
mat iıtenmittir. dayanmu1, milletlerin 1181"--

s.. L- k U M'"d"' ·• taDJma11 icap eder. urneruan mum u uru • 11 • 

Bunada . • .-il-
. . .. Zamanımızdaki ıulbler ıse, __. 

Şehrımızde bulunan Sumerbar.k Jetler· zmek milletlerin ı-1-
Umum ~üdürü B~irhan Zihrıi ~a· hakkı~ıe çijne~ek esasına d•Y.,.. 
nus, MerınosJabrıkası.~da tetkık- dıiı için

1 
sulh yapdmıyor, f""' 

ler yapmak uzere dun Bursaya sulh taarru:alan yapılıyor. . . . ~ ... ,. 
gıtmıştır. Bunun minası harpten -

Sümerbank İzmit kağıt fahri - mak bir zaman 'için harbe ~ 
kası için şimdiye kadar tüccarlar· vere;ek yeniden harplere .~ 
dan hurda kağıt satın alıyordu. lanmak yahut harbi bir cepn- • 
Bundan sonra teşkil edeceği eki~: diğer bk cepheye nakil için .,eti' 
lcr vasıtasile her tarafta kend111 le bulmaktır. 
kağıt toplıyacaktır. Ankarada bu Sulbün bu türlüsü de sulh el! 
yolda faaliyete geçilmiş ve eski - ğil olsa olsa sulh taarruzu _...
sinden daha çok kiiıt toplanmıı- lir: 
tır. ••• 

lzmitte ikinci kağıt fabrikası Buaünkü Avrupanın kolaf kO" 
üç ay sonra faaliyete geçince m~m )ay aaydamıyacalc derecede ~ 
lcketin kağıt ihtiyacı tamamen lan biçok milletleri hürriyet ve • 
dahilden temin olunacaktır. tiklallel'ini kaybetmiş bul:;:.:: 

Üniversite 4 
ikinciteşrinde 

açıhyor 

Bu milldlerin, bu ıulh ta ,.
rındaki mevkii, esaret için~· 
,amak ve istismar olun dfİl' 
Çünkü bu ıulh taarruzlan, ~u ., 
Jetlere hiçbir teY vaad etınJY°' 

1
• 

onlara yalnız yeni nizamaJ ~ 
maktan, yeni nizamın icapl• ~ 

Oniversitc, 4 İkinciteşrin pazar- göre yaşayışlarını tanzim e~ii 
lesi günü sabahleyin açılacaktır. lüzumundan bahsediyor. Ç al• 
Açılma töreni saat 8,5 da mer • sulh taarruzunu yapan taraf, !,a. 
kez binaııı holünde yapılacaktır. nız kendini yaşatmak ve bet • 

Açış nutkunu müteakıp açış ' leti bı. yaşayışı beslemiye ıneC 
dersini Prof. Dr. Neşet Ömer ir- bur etmek isti~or. _. f k .. 
clelp c: Bugünkü tababette şiıniyo- Yapılan şeyın sulh de~ıl, _:.bİ 
terapinin yeri• üzerine verce«<~ - sulh taarruzu olmuanm bar ...-
tir. de budur. 

Saat l O da bütün fakültelerde 
normal tedrisat başlamış olacak· 

.... 
Bugünlerde yapılması b~~~e~ 

ve bir sürü hazırlıklar, gorut llt 
tır. 1 111.1 
--~- _ leri takip edeceği anlafı an.,.,.,. 

B 1 k ı .ki .. b taarruzu da bu yoldaki tete .,. 
a ı ÇI ar ı gun a- lerin biridir. Ve onun için ~ ı,,16 

lık tutmamıya karar arruzWl da bir netice vennesı 
verdiler lenemeıı. -· ,.. 

Çünkü sulh, taarruzla deı~ 
Evvelki gün fa:ıla miktarda tu· ka! k~~ılıklı anlatma ile t~ 

tufan balıkların bir kısmı balıkçı- ed:lebıhr. Ve sulh, taarruz ~ 
!arın elinde kalmıştır. Satış azlığı ne bağlı kaldakça hiçbir pe
yüzünden balıkçılar ellerindeki nrmiyccelttir. f1ll" 
malların satılması için iki gün ba- Bakalım bu hakikat ne P 
lık tutmamıya karıar vermişlerdir. anlqılacak! SOHA SAK~ 

---------------------------lttllfllfftl .................. 
MtttMuua 

Poliste: 

KÜÇÜK HABERLER nr:M"""..._,...,.. .. ........ ;;,_..-

Adli yed~ ~ 
* J(f'ÇÜJ( HOl' ARDA - ~ d• * HAŞLANARAK ÖLDÜ - Be· tannlıınettıı, Divnnyolu cnddc5~~ııı 

yazıt Mahmudiye sokak 12 numaı·a- b 1 fil"' 

da oturan Ali ve karısı Emlnoııu tc· Y:1;:1~c~(j l~Ul~:~~~n H~~~:n:~.1~ gil"! 
mlzlik işlerinde anıelellk ~·:ıpmnkta· torıl 
dırlar. Karı, koea f!Vvclki sabah ev- soknklaı1Ja scı·best dolaşan ° ıd~· 

bıllere benzin sutmıı ve lop atı • 
den i~c giderlerken 2 ynşındnkı kız- tan sonı-n hu paralıırı çalarıık sok' 
!arı Sırmayı evde bırakmışlarilır. ır. k t 

d 
. i 11 ıı çı mış ır. ~· 

dokunacak bir eser intihap ede - lar, bir tiirlü aklım ermiyor. Nan· 
mez miydi'? Meslekten muharrir kör rollerle bir sanatkarın istida· 
olmadığını, türkçesınin aksamasın dını körletmek herhalde hoş bir 
dan a.ıladığımız edebiyat cnıera· şey değildir. cYalı uşagı.t nda ilk 
kisi> Bay Zincirkıran, intihap c- rolünü oynadığı halde, muvaffa
doccii piycai doğrudan doğ!.uya kıyct göstermiş olan Melahat iç
tercüme etmekle daha mütevazı li'nin uzaktan bıze verdiği his, 
ve yerinde bir hareket yapmış ol- komedya artiıti deiil, fakat zeki 
maz mıydı'? Acaba garp edebiyat ve müstait bir dram ıanatkirı o
pazannda hakiki kıymetleri olan labıleceği kanaatidir. Onun da 
eserlerin mevcut olduklarını bil - hafıf komedya kısmında körlcn· 
miyorlar mıydı? Fakat büyük ha- mesine gönül razı olmuyor. 
ti, Bay Zincirkıran' da da değil - f'. 0adı» ortaoyununun zenesi 
dir. Kabahatli çocuk rolünü biza· rolünü Hazım Körmükçü mükem
tihi lıtanbul Belediyesinin Şehir mel yaptı. Hatta mimik ve hnre
Tiyatrosu oynuyor. Çünkü gelen ket tuluatile birçok e~ki ve meş -
piyesleri intihap, onun vazifesi • hur ortaoyunu sanatkarlarını ar. 
dir. kada bıraktı; hele o miibalağalı 

Margarit, iş ctnlaşılaT•k yaka -
lanmış ve dün ikinci Asliye Ceza 
mahkcmeı:inde bir ay muddetle 
hapis cezasına mahkum olunmuş
tur. 

Zavallı yavru yalnız başına o n ıç n- Hııllt o gece sabaha kadar Bıi)" 
' de oynnrken mangalda kaynıyan çay- dereyi' Florynya otomobille gitııtlt 
danlığı göğsfine dokmOş ve ağır ya- ve 26 İtra otomobil parası verıPİşt~ 
rah olarak Şioli Çocuk hastanesi~el Geri yanını da içki ve kadınlarla .,._ 
)caldırılmıştır. Çocuk ılün akşam ol- nm Hnllt yakalanmış dün de Bıtlll 
müş ve tahkikata bıışlnnmıştll'. - . S lh C ' h'·- ' 1 •nr"fınd•' cı u ezu nıa ~mes "" .. Jı• 

Böyle çalakalem yazılmıı. a • ıpiriti.una ııahneBinde. Muammer 
dapte yaftasını taşıyan eserleri Karaca, ortaoyununun Kavuklu 
tetkik bile etmeden sahneye va;ı- ı rolünü ibda etti. O kadar şık ve 
etmek, İstanbul halkını zevki se· zarif giyinmiş bir bekçi her ma
limden mah:-um sanm:ık demek- 1 halleye nasip olsa 1 Şevkiye May'ı 
tir. E.saıen herhangi fikir ve kül- ne zaman seyretsem, fotoğraf ob
tür hareketlerinden u:ıak olan hız- jektifinin öaj!nde kırıtan bir ma -
leri vodvil adını bile vercmiyece- haJle kı.cı aklıma gelir. Bilhassa 
iimiz modern orta oyunlarile iki hareketleri; sahnede seke seke 
hafta avutmak, bilmem, vazifesi· ı kaydırak oynar gibi yuruyor. 
ni müdrik bir Belediye tiyatrosu- Bunlar neyııe, fakat en dikkati 
nun yapacağı hizmet midir'? Zira celbeden hatiiııı, turkçeyi fena ko
tehrimiııde edebi ve ilmi konfe - nuıuyor. Ve bir ıahne aanalka -
ranslardan, !!armonik konserler- randa bu, effedemiyeceğimiz ku
den, bir operadan, hatta bir ope- surdur. 
tettep mahrumuz. Hars ve fikir Perihan Yanal'ın ortaoyunu o 
bakımından yegAne nasibimiz ki- kadar hoşuna gitmiş olacak ki, 
taplarımız, yakın ve hemayar mütemadiyen gülmesi tuttu. Hem 
doıtlarımızla hasbihallerimiz ve kendi gijldü, hem de paradinin 
biricik Şehir Tiyatromuzdur. O müşterilerini güldürdü. Hakiki sa
tiyatromuz da vazifesini yapmaz- natkarın kendine hakimiyeti; en 
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Rüya Gibi 1 
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gulünç ve en feci sahnelerde bile 
tabii halini muhafaza etmesi ol
duğunu bilmiyordu &aliba. Sahne 
sanatkArı. varyete artisti değildir. 
Aksi takdirde sahnede yeri yok
tur. 

Sait Köknar, Mehmet Karaca, 
Necla Ontan, doktor rolünü ya -
pan genç, iyidiler. 

Bedia Statzer tam rolünü bul -
muıtu, hele biraz daha tabii olur
sa; picce a thcsclcrde maatteessüf 
aksıya:ı Bediaya, komedyanın ha
kiki bir sanatkarı diyebilecegiı:. 

Bay Zeki Coşkun'un İ!!tanbu] 
Şehir Tiyatrosu Müdürlı.iğiıne ta
yin edildiğini duyduk: taşıa mat
buatından isnıini bildiğimiz, ede
biyat ve sanate Uşina bir muhar
rir arkadaşımızın bu tayini bize, 
Şehir Tiyatrosunda dilediğimiz 
tahavvüllerin hakikat olacağını 
müjdeliyor. Bay Zeki Coşkon'u 
tebrik eder ve büyük itler başar
masını dileriz. 

Celaleddir. Ezine 

/tf ı iy•, yangını •lSndürüyor 

Dün akşam Harbiyede bir yan· 
gın çıkmış, iki l\hşap ev ile üç 
dükkan tamamen yanmıştır. Ha
disenin tafsilatı şudur: 

H~laskargazi caddesi 125 nu
maralı evde oturan tavukçu Yor· 

f 

dan, duvarlardaki tahtakurusu y..ı 
valannı yakarak alçı ile kapatır
ken, sıvaların altındaki kuru çıta· 
lar tutuşmuş, bu vaziyetten habe
ri olmıyan dalgın kiracı, odasını 
kapatarak dışarı çıkmııttır. Ateş, 

Boğuk bir sesle: arkamda bekliycn dostlarla ıln ku • hım (zavallı ablıım ! ) ve arkadaşla · 
_ Şüphesiz ablacığım, dedim. cukluştını. rıın mendil o;;allnnııya bnşlııınışlnrclı. 
Ablam iki elimden de tutmuş, ~öz- Seniye ile hemen güverteye çıktık. Tüylcrım diken diken oldu. Tit~lyor-

lerimin içine bakıyor: parmaklığa dayandık ve rıhtıma di- dum. Son. defa ... Aman yarablııı~ı! ... 
D- ı;.· ı ıilen dostlara nblanıa dlcı·inıizi sal- Ne müthış şey!.. İçınılc dogduıı;um, 

- onece6ın zaman bana mut a- ' k k · · · 
k ı f . . . lnmıyn başladık Cevaet vapurun ve ır scne<len fazla yaşadığım, ıçınııı 

a te gra çek, emı ! dıyordu. Senı · . d h 
· b h d · 'kb ı l k · bizim fotoi•ı-afııııızı çekti Heyhat! .. . ve ışının er noktasına hayatınım 

yıııe u rı tım a ıstı a e ge me ıs- ., • b 
1 1 1 d 1 

. k 1 Ben bu rcslnıled göremiyecektlm. ır parçnsı tnkılı memleketten ııyrıl-
ter m. zm r en sırf bunun çın a - k - · 
k el ğl Bağırdım: ma , ayı ılnıak dcgıl kopmak, bır da-

:Ablamla Seni.ye de biraz uıakta ko· ayrılırken, lkfnclsl de vapur rıhtım- ıp g ece m. C 
1 1 

B 1. 
1 

. t ·ıe ha görmemek uzcre... Son ,lcfa ... 
ı rd "Lı. b k 1 i . - eve (•t. u .res m el'I pos a ı • nuıuyor a ı. ~ ..... mm ana ba ıo a- dan ayrılırken iki büyük kriı geçir- ,te bu sözlerı duyunca boğazıma b 

11 
Ah ... Zorlukla nefes alıyordum. Za. 

rından anll)'ordum kl içinden Seniye- dim. midye kabuğu gibi sert ve keskin bir ana yo a. vatlı ablam ... Nasıl. .. Yarabbi .•• Oh .. 
Je verdiil •ot çok iyi ldl, Te~yie gelen hlllkın dışarı çık • şey takıldı: Bir hıçkırık... Boğula - M - Değer mi!_ dedi, İııtanbula dön- Ne müthiş.. . Giizleı-lnı kararıyordu. 
Komiıerin husust mClaaadealle ab- ması için vapurda Çanlar çalınıyor- caktını. Kıpkırmızı kesildim. Bereket duğün zaman gorürsün. Faknt vatanı, ablamı, dostları sön 

lamı ve bent teıyie ıcelen doaUarJ va- du. Herkes için mutacl ve alellde bir ki hemen kendimi toplıyabildim. Ab· Zavallı çocuk, zavallı budala ... İs- rlefa iyice görebilmek için gozl~rimi 
purun salonuna aldım. Onlara Seni- veda ifade eden bu sesde benim için lnma vapurdan rıhtıma inen aşma tikbaliml bilmedikleri için beni ta- açı~orduııı. 
yeyi İsviçıede teda.,;ye giden basta. oliımün ta kendisi vardı. Zannederim meıdivenl göstererek: nıyanların hepsi bana birer gafil tc- Vapur hareket ctU. Ezeli veda 
)arımdan biri olarak takdim etmle- ki sapsarı keslldlm. Beıeket salon o - Haydi abla, dedim, merdiveni siri yapıyordu. nııınznrası. Renden başka herke!\ ı. 
tim. Ba konuamalar esnasında nor· kadar aydınlık de{tlldi. Ablam (ıa - çekiyorlar, sonra vapurda kalırsın. Vapur acı acı düdük çalıyordu. çin ergeç kavuşmakla bitecek olan 
mal denecek kadar iyiydim. Ne~ valh ablam!) g5rmemlftir, Bir daha Ve onu Adeta ltmete mecbur ol- Kalbimin içinden bir bıçak ceçtltıni bu ayrıhğın bana mahsus dehşetinin 
tılÖl"'llnnıiye, bat.ta bıw anlarda nete- kucaklaştık: dum, fakat merdivenin döı·t köşe dar hissettim. Muhakkak ki sapsarı ke. hlç kimse fukında değildi. Rıhtım, 
lenmlye muvaffak oluyordum. Fakat, _ Sık sık mektup yazarsın deill sahanlığında bir daha, uzun uzun ku- silmiştim. Motör harekete geldiği i- rıhtımın üstündeki kalabalık, ablam, 
aı sonra, biri ablam vapurda benden mi? eüfor4u. cakWım •• hemen priye döndllm, cin vapur ıarsılıyordu. Rıhtımda ab- hep mendil sallıyan ablam, zavallı 

&•aemıtU u.ıu• 1 

kı .. zamanda büyümü§ ve üç. 
katlı bu abf8p bina alevler içinde 
kalmıııtır. Ayni zamanda ateş, bu 
binanın yanındaki üç katlı diğer 
eYe de sirayet etmiı1, bu bina da 
ahp4J olduğu için derhal tutuş -
muştur. Yangın yerine yetişen it· 
faiye, ateşin diğer evlere siraye· 
tine meydan vermemiş. fakat bu 
binalarla beraber, altlarmdaki üç 
dükkan yanmıııtır. Yapılan ilk tah 
kikat neticesinde yangının çıktığı 
1 1 7 numaralı evin terzi Levi' ye 
ait olduğu ve biııanırı üst katın -
daki aıölyesinde bulunan e-şyanın 
3000 liraya sigortalı olduğu an
laşılmıştır. 

Yanan dükkanlardiln 119 nu -
maralı tütüncü dükkanı Mar.ol' a, 
12 1 numaralı kunduracı dükkanı 
Sergis'e, 123 numaralı ter.li dük
kanı Kırmız·a ait olduğu anlaşıl
mıştır. Her iki evle dükkanlar, eş· 
yalarile birlikte yanmı~tır. insan
ca 7ayiat yoktur. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

ablam küçüluyordu. Allahıın . .. Şimdi 
o bir nokta kadar olacak ve hen onu 
bir daha .. Ah, boğuluyordum. Bırdcn 
bire goıılerim o kadar karardı ki, 
yere düşmemek için onümdeki par -
maklığın demirine tutunmıya mec -
bur ol<lum. Üst tarnfını bilmiyorum. 
Kendimden geçmışlın, bayılmışım. 

Kendime geldiğim ıaman kama· 
ranıdaydım. Başımda Seniye, vapu· 
run doktorn ve hizmete,;! kadın vardı. 
Kendimi topladım ve doğruldum. 

Vapurun doktoru kalbimi muayenıı 
etmek istiyordu. 

-- af ersi, dedim, hacet yok ... 
Seniye bir elimi tutuyor, büyümüş! 

ve içi keder dolu gözleıle yuzıime ba
kıyor, soruyordu: 

- Ne oldunuz? 
Yabancılara dö.11düm: 

Yalnız kalmak iıtlyoı·um, de • 
dim. 

(De cımı Nr) 

ı ay nıiiılıletlc hapis ccı.ıııuna t11• 

kum ı•dilmiştir. ol-* 101 l"AŞINDAKI nuNA'/( ... 
f,ESCI - Bnkırk6y tskelt.'ııinde di• 
leni l ken rnkı:ılnııan l 01 yaşındsk~t" 
lcnrl Marikıı, asıl adile çingene 
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,• 

\'etin tıbbı adli tarafından b~y,cf 
olrluğu anlaşılmış ve ceıai chl1 

olmadığından bernct etmişti. ,ıı 
Fnknt dilenrinin üzerinde buııııı,. 

1631 lirn 30 pnrn kc-nrliıtlne iad;ıı"' 
hmmıımış, bil' vasi tayini ıçln 1 

Hukuk ıııahkeım·sine vnzılmıştır· ..... - ı-ır 

ScrvC't dun müddelunıumllık t t• 
fındnn daruliicezeye gonderıırnıt 

Be!ediyede ı sıt' * GIDA MADDEIJEflf ~il' 
IW.\ ' TO/, EDİl.liGBf( - Fiyat ı1t· 
rakabc Komi yonu kararlarının ecJıl • 
bıkatında çok hassas haı <.'ket t.r' 
mesi <hin \'nli tanıfıııılan but'.i~,.; 
zalııra tamim edilmiştir. tJıledtt" 
gıda mnddelrri sık sık kontrol 
C.Pktir. ~ ......... 

t1.t1unu111tnnnınunnntttttt•n1111ıu ... 

ri Vecizelerin Şerhi 
~"''""111ı•u1111,1111uıuMtt•,.•""_..,.,.. 

Uykuların •n l<oı luıtt~ 
,allet aylıu•adur. Ç~ 
ltii ölümden larlıı••0"' 

"Süzme Sözler,,dcJI 

Gaflet, ferdlcı·c de, miJl~tl~ 
de, çok pahalıya mal olan bır efl 
llikettlr. Ferdleı· bu sayede ıet 
kıymetli Iıı salları kaybede~ıır 
ve hayatta muvaffak oluıak r1at• 
kanlarından mahrum &alı IJ• 
1\1 illetler bu yüzden ntılrnası 11 
zımgelon adımları atınazlnt •· 
bu adımları utmadıkl:ırı, !:bir· 
damları çabukla~tmıcak rill" 
Jeri ulamııdıkluı için yerl~ıll1' 
de sayarlar ve gcrilife malı 
olurlar. kBl· 

J.'n'Sat kaçırmak ve geri pal'" 

makaa maddeten değilse de, ır· 
nen ölfimll bazulıyan arniltetd d• 

Ferdlerin de, milletlerin Jıtlı 
en çok sakınacakları oe:v. ı 
uykwıuna dalmaktır. 



A---pan•• HAFTANIN F AALIYETI g~~ •. 11~~ lh?.OJıaf j llaDf ::.~t da. 
... • .. tekrar topa 

:-ı.a prklsi BeleıilJ'..ı Mikrofon kahramanlığı - Karakuşi bir ld 
,..,,... -. ~- L A V A L F R A N K O ,,. --..ı.at hiikiim - Dalıigane bir fikir - Edebi- ,!=::..,,! •·-ı 

'ıt ~-...., ATn1pUUD ceea- S U N E R H 1 T L E R ' meaelellİ yatta Bob stiller - Kavanoza düşman, biraz daha senı, :faaliyette '7:;:- .,,. bilaueaa &.•an- ---- - bulanmuttur. Londra ile İngiltercde 
,_. edeceti Jaaklunda bir- ne lüzum var ? bir ıehir ve iskoçyanın şark ~ahili 
~ ......... J .. Hlmaft ancak P E T A 1 N (Bq?MlııaWft leıı!ltfl) y Serv bilhaua tıı.arru7lara hede! olmuştuı· • 
.. ~ b1ddıtan IOlll'll kim, huıünlerde havalar 'biraz azan: er Bedi Evler haa.aıa. uğramış, (ikan üç bü-
~ laart.in İJİce maldq- Laval, iktıdar takip edilecek )'O· fazlaca soğudu. Gazetelerde de 1 yük yan«ın 9Öndtırlllm6ştür. ÖIG ve 
~ ....... ilmifti. ~ mevkilne ilk defa lun doğ'ruluğuna, derhal «esnaf, soğuktan biliatifa- Mlkrofoa kalaramaaJıja 1 daha evvel, parası ve malı olan ne yanıh miktarı azdır. 14 r!Oşman tay-
~ a...._ Al.,,..,lar, Norv ... ti- . 1981 de geçtiği tğdllğiııe aldır- de kömür fiyatlarım arttırdııo ha· Arasıra Uür Fransa namına :ı:.on-j kadar insan Yarsa hepaio.i hapse tık- yaresi düşürülmüştür. 10 İngiliz av-
~"·~ burnundan lıpanya ! B ;;.,> zaman A\lrupa bl oıaz. Muzaffer gö- berleri çıkmıya baıladı. Hakikati dra ı-adyosmıda 8Öylen4:'r i malı. O zaman hırsızlar çalacak bir cı tayyaresi kaybolmu,sa da pilot-!-.._-. kaclar hısiltere adala- yuk bir lktısadJ ründüiii bir sıra- hat de bö7ledir. Biz, milli mabru- dinlerim. Prana&- ~ ı oey bulamazlar ve iatanbuJ da bu lantan 7 si sağ ve aalimdlr. 
~t' bütGn sahilde J'~~ip buhranın peıl(e -ı da Frankoyu kan- katımızın (en güzeli ve en lüzum- yı seTeııler ~in, ~ ...& baş beJi!arından kurtulur. Çekoslo•ak ordasa te,kil edildl 
~ .... ~-:ps12 bava ve de~ız US· sind.ı kıvranıyor- dırabilmek için İs- lusu olan) mangal kömürünü mikrofon bqına -.ffe Edebiyatta Bob atiUer 
~ • 1 olmalarıı_ıa ragmen~ du. Laval, buhra- panyaya kadar koş bundan iki ay evvel kendimiz için inhisar edi?n bu En Son Dakika, Türk şiirinde de Lonhd~~ 26. (A.A.) - D6n İngll-
't ~1i anıana getırememeler! na çare aramakla uğrRftJ bir netice makta tereddüt etmemiştir l\füUika- kilosu dört kanqtan almıfbk. nazari hürriyet tt! Bob atiHer olduğunu yazıyor ve ili- tere Ü•umetile Çekoslovak ~uvak-
~ hareketinin Manı sahi - elde edemeden çeklldi. 935 te tekrar tın 3 saat sürmesi Frank~ için pek Şimdi bu iki ay içinde fiyatın ye- bir teselli. Faltat ve edlvor· A kat hükumeti aragında müttefik kııv 
~nıp kalması. Üzerine kendisini sahnede bulduk. La\'ul, j _ tc fili hayır değildir. d~ lrunqa çı~ söy!eniyor. He- iplik biri~inlc ~· vetleriJe lıbirliği yapmak üzere Çe-$7Lek ~ Ad~~ı ~iması tnlyan-Fransız birliğini kurmıya ça- Vaktile 1tal~a ile Almanyanııı ara- nuz kıttan baylı uzagız. Ya kıı ~~~·!~ ~~ı·~ı PHet~in'in uyuşmad- şmdays3 öt~inf: lcosJovak başkumandanının yuksek 
~ l'lır aen wna goster - lışb. Bunu temin için Habeşi tanı sı açıktı. Fakat 1934 de Hitlerin ilk geli~ ve fazla da aoiuk olu~ e ı esı uzenne, ur Fransa ı·a -1 de içindedir. Ney. kumandasmda bir Çek ordnr;unun 
"" •• bile ?ılussolini"ye peşkeş çeken•k bu. d f V edikt M 1 • • • • t" bu fiyatlar ne ludar 6rlıyacak. yosu. -ıavallı Fı·an&ızlaı. ·dan, biç ya- se ki Bobgtil kıva- tamimi prensiplerini teabit eden bir 

hı...""""•uı Al R e a en e usso.ınıyı -ııyarc 1
' Bel d" · • b · panııyacakları şeyler ıstiyol': cKal-,f t'l B b 

1
•
1 

"
1
. . alllaşma aktedllmiıtir. Anlaıma mu-l~ .. _ ~' • man!.an~ uman- gün içinde yuvarlandığımız badircle- yalnız bu münafereti ortadan kaldır- .. • e 1>:emazın u • .Defl"IYahm&z k , n f l"k ". e o s ı f ıl'I 

~;.a aq;·-.c:arııtan uzennden aı - rin ilk perdesini açmış oldu Fakat makla kalmamı,, İtalyayı, Alman va- ~z.erı~e bızzat kendw •• de, h .. •i_ını ın · u e a ·ete karşı koyun!> di- bi 1 i bl cibin~. Çekoslovak ordusunun yeni -
""etler •önd r · l a ı d ' " k l ) ak -' .:ıı yor. Fesübhannllah ! Bu silahsız, yi- r eşht renü r nes-h _ den ·~kllinde, İnofüz bülciimetl, Çe-L.~ 'Ilı T • e mıt 0 m sı, net cc e ortaya Mussolini'nin dostlu- nın Jıl'ykl haline getirlvcrnıiştir. 1 1 ~ 1• arasına a ar . f0;11~. ~~tun- k . t k·ı· .F' 1 ne en ~ za ur k - ., 

~ l'• unayı da ıeçerek Bal- , ğu değil, İtalyan düşmanlığı çıktı. :,.,,.,,. mesı ıcap etmez mı: «Bütun bu yl'-ee
1 

skız,Ik l'şk·ı atsız r~nsız ~.alkı l etmediği için hali- ;;·•.;c:. oslovak hükumetine yardım edecek-
~ ~1'1nıadaaına ıarkmalanna Laval düştü ... e bu fclükctc kadaı· lıir nep-iyat, bu tenkidler dojrudlll'. naslı'! ah ·acad ta hem Vı~hy h~kfı- :rnize şükredip o- tir. 
~ı. ""lıç ve hazırlık olarak rlaha faal biı- rol oynamadı Bu ~ 0 Franko Avrupa- Ben, hakikaten plij yapma•n, ınc 1 "• l'nı e Almanya ıle mucn - ~ ___ ....._ __________ _ 

•
'•· rıt~ft~. Fa.kat fİ~di bu he· Almnnlaıfa sıkı fıkı konuşm~sL'~~ll da en soma tüı·e- gazino yapmasını, hatta aafalt yo! del!! edecek? Hüı· Fransanm meşhur turalım.> Mareıal Pet&İD 

" -- I d - I d , yen bir diktatör- d · G c r d 1 ·ı· Arlaıdaşımu: ııtıı_.,1 •• .ın erın OgTU oma ı- bir takım karışık hesaplarla lıir şey- yapmasını a öğrendim, fakat b- en ııı ı, yanın a ııgı ız dıllıanması . . • 
~ll'il&n "'lfhr. . . ler yapmak istedıgini gostermekle- dur. Yola çıkar- tanbul balkı için, billuusa klfm olduğu halde, Dakar'ın önünden pa- n_1Ü!~nh olsun: Bu ikı ne\1 Bob st1- Hitler'le anlaştı 

' ;..:_ ~.a •• harbı de~am _4:ttır. dir. Hiidlsatın ne şekilde inkişaf <' - ken milliyetçi li- bayati meselelerin baıında gelen las pandn-aa geri dönmiye mecbur lın bırleşmesine ebediyen imkan yo'k· 
111...· ·11111 shfade edebılece•ı ye kabını taşı~·ontu. od k.. .. , __ !_. h-ıL& olmu~t.u. Hem kaı .. •·~·nda Alman or- tur. ytınkü edebiyatın Bob stfll, ı,.ilr- (Birmct t!la.lıifeden cüva"') 
~.~bi• .. • deceğini yakın bil' iııtikbal ~öı1teı·e- un, omwr meee_..ı ..._ - • ...... ı -..... ~ .! Petı:o1 membaı Ruman- cektir. }'ı.ıkat ı;ahneye çı- meyi bir tiirlü öirenemedim. Bu dulan da dcl;.ril sadece 1Frunsanın e ugraştığı müddetçe, Beyoğlu ter- Amerikanın endiıesi 
~ ~aoeıti havzasındaki ku- kışının ilk ikin dert .enelerdeaberi de•am -'•• müstemleke ku~etleri \'ardı. Fnın- 2.İlerlndc giyinmiye mu\·affftlt olamı-
~- • Ltr ııuikasde uğramak teh- *** ci senesini memleketini kızıl kan- her sene bizzat kendim «bum sız halkı ne yapsın da hem Petain yr.cağı gibi, kıyafet Bob stilleri de Ncvyork, 26 (A.A.) - Birle-
~ ~e•c:ut olduğunu ve mem- La vat, bir larn _boyamakla geçirdi. hallettim. ediyorum» diye bir hülu1metıni, hem de Almıİnyamn iş- :n~~rlcr~n~e bir kitap açıp Qkuma- şik A~crika,h F ranfa b~le .tn~~l~ere 
~ııL ~daresini ellerine alan De- dan Petain y~~; umhnri~·etçiler ve m1111yetçilel' ıeyler söylerim, fakat kat'iyen ga! ordularını tcpeJesin ! Bn halk, ı arı ıçın edebiyata heves etmiyc-1 arn~ınC"~ • mdu telmd e - ır Fı ti a tan 
~ ~~~· l12far10 bu ıı·b1• 1 .. !ı.ast- diye iki kısma ayrılan İspanyolların h il t b tt" h il t k • . · dnha bir ka,. ay evvel mu t ı,· ceklerdir. cndışe 1çın e o ugunu ranııaya 

"'il WA Hitle in · ı-k • a e mem, a a a e me ıçın .. n a7.nm ır K I b·td" . . A "k \ T· h h .. 
ı.1ec:ek ka.:J __ b .. -·u·z k·o·L. r mu a a - lıogu~ınnlan gc.,;eıı sene bitti. Fran- ı· 1 t db. 1 . b" d f b. 1 oıdu halinde toplle tüfrgyile tank"I avanoza ne Uzum var ı ırınıştır. merı a, ıc y u-

q.,- .... & tm 1 h z l k .. . aznnge en e rr erı il' e a a- • ' • • ı e, 4 • • • • k. 
~ IQ, . bulunduklarını Öğren - a ır ar en, ko, ~cnuz kcndı clile açtığı yaralamı le dütfinmem. Artık bu yaptığım tııyynrcsile, Almanlara karşı çıktığı kufml ctınhdkenk, "'d•azıy~~ınk •. &<>nldın -ı-
~~rıne, yine Rumanya bü- diğer taraftan da hırlıırmı saı.:ınıaııııştır. Bu ııefcr de eler . Benim bati azifem, halde mağlüp oldu: şimdi bu ııiliih- şa arı n m a mum un o ugu 
-....:~ lb d.veti üzerine buraya ispanya Hariciye Bitlerin sözlerine kanıp akılıcti 111eç- h., ,k • d ıca v -t- - ludan ve t .. •lcilattan tamamile mah- kadar aüratlc malumat gönduil -
,~ ı_ Nazırı Suner, h aı ın gı asını, suyunu, su unu, ..... •• 1 .• 
"'>'ili '- •Uvvetler göndermiştir. Fı·anko - Hitler ul n_:c_şe memlekeiinı ataraa ınilll · yakacağını diifünmektir. Banli- ruın: ,\lnıan ordu~una, üst.elik bir mesıın ta ep etırıııtır. 

~~ ..... ltıanda bu kıtalar, Ru • yetçılıgı hnkkınıla yaman bir nunıa- nn bir bmelini oı- Jemia ede. de kendi hükumetine nnsıl knrşı çık- Jngiltcreye kar~ı harbe girdiği 
" .,1 k buluşmasını temin etmiş olılu. ıs~ 1 kt " 
~ . endi kuvvetile ımüda - F . lıtıl'r rn naca· ır. meuem, hikmeti vücudiim kal - sııı? takdirde Fransayn, Amerikadan 

L. ~hılecelr b• hal t" k ranlconun kayınbıraderıdlr. Sunl'.!r, ••• u·1. f k h h b d ,_ ki . b'ldl 
~~ ~Uınen dar • s

1 
e '?"k e fspanyol milliyeı.çI saflarında dö- mıyor.» .ıuh.ro on a ramanlığı ne kolay! iı; ir yar ım ıuc • ememesı ı -

~~ oı usunu ensı e. - · Mı.ıreşal Pctain, Bu sözlerimiz biraz latifeye ben- Karaku~ bir hn··ku··m rildiği h~beri tekzip edilmektedir. 
AL""'· vuşcn ltalyan u!kcı lerıni iade ve bir kısmına göre, Si" 
~ "'""'-" lcuv.etl • • k d . Mussolini'ye ~şekkür lcin geçen !e· ne yapacağını şa- zİyor. Halbuki İ.fde latife yok ve Zamanımızda diktatörlerden çok Filhakika öyle bir ihtarda bu -
iı....~ -ı...a.:a-'-n~nnm Tara ednız ne Romaya gJttJ. Gordüg"u nıutantan olamaz. Daha dünkü soğuklarda b:ıhsediliye>r. Şarkın en nıe;ıhıır dik· lunulması Beyu saraya tavsiye 
.~ t..L ... "'•ııe ve una an h -k b ıırmış, istirahate tir tir titreyip de yedi, sekiz ku - ta - K k • d"l · · F ı. b LJ"f k b 1 
~-"lııtelbahirlerinin de bwada ı usnu a ul aklını çeJdJ ve o 2.aman, muhtaç bir ihti· torü c ara uş> ~ ...., - e ı m19tır. aıı.at u te~ ı • a u 
ı._~ı.... . . bÔ' zaman Suner koyu MıhveıCJ kc tuta kömür almıya mecbur olan- iııminde 'bir ndam- .::; eJilmemiştir. Zira Amerikanın, 

ı...ı::-~ hakkında ... a edı - sildi. Akıl hoca:ı K L c· , - yar, diğ:r;erino larda latife etmiye, gülmiye me· d r. Snli!haddlni ij · -<.'> böyle bir ihtarın müessir bir neti-
.~ tahakkuk etmedi -.e 1 . w• . on ınno nun, nazaran hala ru. cal olamaz 

Q~-.. tekzip edildi. her ısteg~nı yerine getlrmire ve hunda Marne za _ - Mubt · Liltfi Kll'd bu Eyyiıbinin daire \ı ce vcrebilmeıii için başvuracağı 
~~tlYada, Alman kuvvelte- memlcketını Mıh\'ere bağlamıyn ra- !-erinin alevlerini taşıyan mlllıyctpcr- ttrları oı:;::cak olursa ~~hal:; mudüru imiı. Bit ~ f M. nufus tur~uıu kurmıya memur değll-ı yeganı:: çare, bizzat harbe gir -
.. , Ulunınasından ve Tuna iı- hştı. ver, kurn:ız bir Fransız. l\ffitarckc bqlamalı, Belediyede' aynQ bir aralık on.n Karu.. ~ CJJ ter i'a!... ınekten ib_!rettir. 

~ ausyanın kar11tırılmama· Son Roma w Bedin ziyaretinden ga. y:ıpmııkla \"atanını kurtardı, diyen· mab1'11kat daireü ~ etıneli, rede vckilet etıniı ve hayırsever bir s u M E R s· 
lıi:~i Almanya ile Sovyetler }·esine ererse ispanya için zengin ler va1· Fmnsayı Alman kucağına çünkü Jldıaad Miidüriyeti gibi a- zatuıı,. Fakat çok cahil olduğu ıçln ıneması s l1 rı araıı açılmadığı ve bila. hedıyeler vaadi nlmı' ve bıı ışi l>a. llttı ıddırısında bulunanlar da çok hıkan dairelerin bu itleri hallede- ke)·fi hükümkr \eıir, mem1eketi ka-
~~ afundaki münaka- şnrmak için de Haricıye Nazırlığına HJtler, Frankoyu ziyaı-etten somu medilderi meydandadır ve ne ya- nuıı&uz idare &de.rmi§ • ..:Hükmü kara- Mildüriyeti: Mevsimin parlak muvaffakıyet! 
~ ...._ lbemur beynelmilel el atmıştıı-. Uzun çalıtnıaları ilk se- ~et:un ile de gôrüştii. Netlceyi bek- pıp yapıp lstanbulun bundan IOll• kuıi> tabiri oraı.lan kalmadır. CHAILES BQYER IRENE DUNNE' 
~ Orıun, büyük devletlerden mcresini vcrmij, Fı·anko, Hitleı·lc lıyoruz; Pctain'ın tutacağı yol, hnk- rau için odan ve kömür dav1ı91m Bir gfın evli bir adam Karakuııa - Un 
ı;.,._. ~., İtalya Ye Ruıyanm it . buluşmuştur. kındakı taban tabana zıt iddiaların köküaden hallii fasl.,.lemelidir. milı-acant eder, der ki: ~msal11iz zaferleri olan 

!."'\ toplanmuife bu üç dev• ••• bir taıafını ihazfedecek_. . Bu, yapılmaz bir it deiildir, .un- - Ze\"Cem dokuz aylık hamile Jeli. Bu.. . y u·. K 1 s K 
""ı ı_ lr.ı.tuıda ifbirliji yaptık • . , . Fransanm e<ınlı tanhıne şe,ref1 diye kadar yapılmadıit, süslü, Bu a .. ker onım mtilne yürüdü ve ço-
~;~ etrnittir. -~~t~~':.~ gkc!ınce1, riAlman ~evlet rcl i bir Jdarnc zafeı-i katmış bir elin bt İynetli İfleri, lüzumlu, faydalı i~- cuğunu dtişürdO . Ziyanınıı i terim. 
l ı~• tarafuadaıa ahiren foruş ugu ımse e teshır etmek- sahifclcl'İ kirlctnıemeslnl tcmennı <.. ?re tercih eylememizdendir. }{arııkuş düşünmüf ,.e §U hükmu 
~~ nimreımi bir tebliğde, t e meşhurdur. Gayesine varmak için dclım. 'oksa, lltanW V-ıliyeti ile Bele- \'Crmiı: .,,.. 

~'e devletle Yqaşlavy•, ~~ iyeııi e1 .. e ...-ip .le ...ıı telJD- - Müteclwlz senin karını nikuhaız. 
'-..~le Y.~nietan •utnda- ı ~~,. I( E R-~· ~t yaptı~t!''.' aonra, ewlı te~eb- alacak, lıfımile bu-akacak, doğacak 
~ rnunasebahn devam ~ il!# ·- JUSlere ımımer, esaılı tedbirler cocuğu sana "'erip ziyanını ödeyc-
h..~ J oldufu, tngilterenin -- _ G Ö Z 1 LE le alırlarsa, herhalde bir daha cek ! 
~ ;.:!uiu garantileri Alman- -"·· ---.._ ıtanbulda 100l..aharfa beı-aber Dahiyane bir fikir 
t.."""' '1r etmediii ve Yunanis- BaJka J d k k >ir, odan, kömür meselesi we ba- Polis Altıneı Sube mfidirü bir ga-
tl_ ~torn mahiyeti~~e m~- n ar a aynıyan azan ıiılerinin nük.ettiğini ıörmeyiz. zeteci arttadnşa ,öyle demiı: 
-..._~~" edilmedıgı teyıd lu, behemehal yapılU'. Hele Be- cBiz 1diJ.enciler-
ı:'llll •~ r. Bütün bu neıriyat, Al- ( ecliye bir defa bu O- candan ... d"n 1.ivaılll istan 

._.."' "' 1 inoi Nıhifeden dev•m) Al -- J 

S e--. "vrupanın cenubu tar- . . manlıır iin:ıdilik Runıanyayı tem -dıın, davayı kendine mal etıin bulun merhametli 
' lcend:··ı f d - 1 ! itınden fethederek, ıılih :patlatma - sil ve ıslahla n1e• .. •uldu-ı·'-ı·. Bunları .--L d d d:x.:.-: .b. k a· ı.. .., ne ay a11 o mı • d h. . ... .., ve ,, ... an a e .. -• ıı ı en ı insantarlJc utra ... """ -ile..: L • t an, ıçbır teY yakılıp yıkılmadan kendi işi · ı. ..1:_ • b . 1 • L-

iı.... .• •"' .,. açma11 ıı eme - . . . . erı.ne yarıyacak bir ilet ha· '1;eftU11U, « u lf en_..,.~ voruz Dilencilik\\ 
):'."""' -.....ıı:_ ele geçırmek ıstıyorlar. Almnn diph). 1 L:1-_...: •• ..1!!.- L-1 " · '\ -....~ J:'i.;-"-· f f bu h ıne getlrnııye çalıoıyorlar. Diier ta. ma._ YUCU-- - nuyor, ..,... bir saç olduğuna 

\i.~ iilırerin ıon yaptığı mıı!" • U!U!'lt_a çok. faaldir. . raftan Bulgarlarla daha yakından ra halk. bana. aldıiun aylddarı_ ~ 1 
~~~ "9 ......... tMlıddüım J_Iaricı . rekabeti. teskın için rakıp- tenıasn başladılar. y·~ maaraflan belli etm-• g re on ara para 
~k 1 ih d lcrı tatmın cıhetı de unutulmadı Ev u::·~~·İ.a. ~ . ... _ verenler de onla s: ere er, m ver ev - _,. 8o et R · • Almnnlann Yugoslavya ile bir g 1 aea t..., ....... •hın. O u - rın suç ortaklandır. ET·er i..,. burıı-' harbi . 1 d. k v...,a vy uıyaya Beurabya peş- - • kendi • . d al .. ..-

~ ~ ne.tice en ırme k ld R 1 muddettenberı müzakere etmekte o1 mao '--- e, Jap raaz ZAD• dan baelar da sadaka verenleri de 

Fran ızca sözlü şaheser, BUGÜN matine ve suarede SON OLA
RA.K gostcrUeceginl ıınyın müşterilerimize batırlatınz. Henüz gore
ınlyenler bu son günden istifade edebilirler. 

Bug6n snnt 11 de tenzilatlı matine 

-Bugün Melek' te-
Sinema dıinı·uının en parlak ~·ıldızı, en güzel kadını, ili.hl 

HE DDY L A MA RR 
•e 

ROBERT TAYLOR 

SEVEN KADIN 
~~ hvYet ve gayretle- . ~ ya~ı t uh~:.1 dbu hediyeyi bir dukları tknrct nıukavelcsl 19 birin: nedileıı bazı itlerin nasıl kolaybk. oczalandınrsak o Taltit İstanbul bu 

.... da Ye fimali ud 1 ma Mm a ırııa 1 
n en koparıp al· citeşrinde iki taraf a ..... • d · la yapddığını gÖr•ek l"l•kelaca. baş bclilarından lturtulur.~ Avı·ıca: En son P O K S du··n~·a ha ... -rlen· 

Büyak qk ,.e hakiki hayat filmi 

te-e k.. tt" • I ı ar. acar arla Bıılgarlnı ın eikil· d . • ... ın a ınıza - nd . • r ., ~ ~ 
... r U• e ırmıı o - · e lldı Yugo-lavva H ·· · N gı •n emınız. f''ll.rdü ii .. i"' k 1 ı H B ""' 1 11 1 2 30 4 "O 6 30 9 d ...... ..ıı~..a ha yetleri Vıyana hakenı ınuahedeslle · ' " aııcıye azırı IR uv n z mu ,.n o ayını. ır· u0 Mn !ean! ıır: - - . - .., - . ve a 

~ ~~ ~~~~~~~ Bundııu~rn Al-~mOn~~e ~P~ ~p~~ _____ T~M~V~=·-~~~K~A~R~-~s~u~la~r~ı~o:rt~n~d~n~n~~k:a~ld~ı:rm~a~k~~~i~n~d~e~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
'lıı; '-isi •ha.mel "':~_!'· man)'a ile İtalya kendi :ırnlunnda Alnıan):a ıle_ siyasi i~bh-Jığinden de 

Gt. • -.pulf uyuşarak Balknnların ~ııı p kısmı lıahscttı. '\' ugosla\•ya föracatmın 
.lı f talynya, şarkı dn Al manyaya hnl'c· yllzu: altnııjını Alınanyanın aln:ıakta 
..,ıu'-a··-m r•y·ı· ol<lu,.unıı tckı·.aı· ·tt• Al y n ',..., r"" .. ket ve hnyat sahası ulnrak taksim " c ı. ıııııııyat u 

TOGAY edildi. Bunrlaıı !oııra Alman~·a. Ru. ı;osl:ıvy:ıııııı bakır, kuı·şun, kasaplık 
hawıın gllıi ibra ·atın·' k · ;ç manyadaki ajanları ve taraftarları · c ııan ço ııtua. 

ı,,. de etmektedir 
~ sayesinde hükumet darbesine lıcnwr · 

.. raı Karol bir hareketle Rumanya hukümetinde Dir yandan Almanya Yııgoglavya-
~,~. değişiklik vucude getirmiyc muvaf- ya müsalemet ve iktıııat yollarile nü-

l"et altında fak oldu. Alman taraftarı olan De- fuz ederken dığer taraftan ftalya 
-._, (1 1 1 mirmuhftfızların yardımile veya teh- son günlerde başka bir vozlyet al_ 
c.~ g L no -'ılf•d•n devam) d"d·1 G 
"'\ı lıı;ı bir ı ı e eneral Antonesco dıkh'llör ol- mııtıı-. Bılhassa İtalya matbuatı Yu-
t~cıteııerıncı:ezaret altıııda, Se\'il- du. Ruman~adakl keyfi ıdareden goslavyada bir nazi rejiminin kurut. 
~ ~ııı dostu Gbulun~rnkta~ırlur. memnun olmı~an hnlkın heyecanile muını ıleri sürduler. Giiya Amııvu~ 
"' ... ~tide gelı:ter~ A~rıan; .bn- Kral Kaı·ol kapı dııarı cdıldl; fakat luk hes:tbıııa cenubi Yugoı!avya ~·eya 
'-..~ile }J ri : 0 up, ~aptı 1 ta~ bununla Rnnıaıı)nlılar kenclileıinl L'Ski ismile Makidonya araziıi hakkın. 
\....~ ' a c ye Nazırı Suııeri kurtaramadıl11r. Bir taraftan Ru. da bazı fikirler ve talepler izharına 

manya h!lkQmetlnln Rumnnya ordu- başladılar. Burada . bahiı nıenuu 0 • 

"' ·-·---.. - . ı b' 1 1 t l sunu ıı;lah ve tenııık çın ır A man an yerler pek, Mitrovlçe, Priştine, 
llayfrf Efklr heyetinin göndcrilnıesl hakkındaki Yakova, Perzrin, Üsküp, Komanova, 

~laL_ ınürncanti, diğer taraftan petrol ku- l\iipl'iilü, Perlepe
0 

ve .Mannstır .şehir 
~L ...... --... (S) KurQftll1. yulannın düşmıın tııy.Yal'e ilkıııl:ınıı- \·e kasabalarrnı ihtiva eden arazidir. 

'9Q"t şeır TUrklye "-" dan muhafazası kııygusu Alınan ordu Rııınnııyaya yapılan taızd,ı, her ta-"llt •iti ifa .3!!_ sunun Ruınanya)·a dostane lıir ıekll· rnftan nıüı·aca.atler,_talcpler, taZ)·lk. 
~ltı ...... de girip bu m-:ınılekctl işgaline sebep lcr karşısında Yuıio lavya)'l bırak-

Tilrk milleti büyiik Atasının sesini ışitnıek, Milli Şcflle büyüklerine ve 

ordu.suna saygısmı \'C ı:ü,·enini göstermek için tekrar COitu . 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Jo'llml: Bütün lı:tanbul halkını 

TAKSİM SİNEMASINA topladı. 
Düşmanı kendine do,,t eden, 'fürk oıdusunun ve onun buyük kumandanlannın baştan aşağı kahra
manlık d~t.anı olan Türk lnkıtabındaki alaka ve izlerini gö.steı·en Turkçe şaı·kılı ve söılll olan bu !ilmi 

TAKSIM SiNEMASINDA 
Bil has.sa Cümhuri)·et bııyı nmında görünüz. 

Oyun saatleri: ı -2 30 - 4.20 - 6.30 - 9 da 

DlKKA T: Grup halinde gelmek lııtiyen mektcplilerle balkın bu hissi !ilmi görebilmek için Cüm

huı1)'et bayramı ıııünasebetile pnzııı·, pazartesi, salı Ye çal"§amba günleri öğleden evvel 9 ve 11 de iki 
t.enzilith matine ~ apılacaktır. 

Bu maUnelerde her yer 15 kuruıtur. 
Atotüı• ÇGlla•lıoleJ~ siper baıındo ~u film ayni 2.aıııanda Ankarada Hnlk sinemasında muvaffakıyetle gösterilmektedir. 

Pek yakında Jzmir Tayyare ııineınasında. 

~, '~lık ······ ı4oo Kr. 2700 Kr. oldu. Çok elemli bulunan fU hiidıse- mak için .:\Jacarlar ve Bulgıırlıır leş-
1 

• . • • . 

' '>lııt ......... 750 > 1450 > re Rumanynlılar blzznt istihkak kes- vik cdileıck onlar da Yugoslavyayı ~e postalaı' tesısı müsaadeslnı ver-f Bır yandan Almanya BulgariRtuna ,~-•H•••••••••••••• 
it '>tık ............ 400 > 800 > betrnlşlerdi. tazyike b:ışladılar. Bilhassa Bulgar- :!er •. 8 u nıfina!ebetle f ngiltere hu- dostane bir şekilde nüfuz ederken, 

···•···•···· llO > yoktur. Şimdi General Antonuco hükume- l:mn İştip ve Ustrumca hAvalU;ini L-metı Bulgarlara, bu hesapların d.i;rr tanınan İtalya, Yunani!tanı IGözlcrde •.. Gönüllerde ... San'at dOn· 

S ,.. 1 . d . 1 • •1&1'.J)tf.'n ııonrft, aranıp eonılacnğı fh· tn7.vlk et kt a· . 
l 

il ti, Kralın on senelık yolıuz ida- ~ ugos av) a an ısteme eri ~ uı;oslav- ta da b 1 . . . ·• me .e ır. Bu ııuretle vazı- )"il ında Ebediyen )"afıyacak olan 
1 ak . F · ı · resinin kirli hesaplarını araştırını- yn Başvekillni Üsk_üpte bir nutuk j. ııu:: ve S:ı~:m=ir:::rı!t~~~~"nı!:~; ye\ ki~i ılber~cde piıtikt~n !~nra Yu- ı tek fil~:· GARY COOPER - RA y 

I a 1 1 1 r ya koyulmuştur. radınn me<:bur ettı ve vatanın her 1- 11 . f " . . . _ go. av3' ı:ı er taraftan kendıııtnl çev- HİLLAND HOBERT PRESTON'un 
•toııı...... _ . • .. . ng ız se ırının Istanlıulda ıt0rGş- r·ı ; ö fb • • 

""' t6.-'l""lu~;;,;.ıd•n: 1882 senesinde do'·muı olan An- parçasının sılahla mudafaıı ecHlcceğı , 1: 1• 1 • • • la L .... _ • 
1 m.ş g rC'1-e1c M ver tazyıklerine ~·nrattıgwı 

nıı. •·• "'" ~ ı; b UdL ........ ennı ajanı r ,.._...,, .... emufti. ın k .. ·..>· d . 1 " 
loııcsco, l98i de milli Goua kabine- ceva ı \'er ltal .... . b" ha ı h .u ı.ıvcmct umıuı e gC\'Şeyebılir. o T u·· R K ç E E" M lt1i S01t • ya, ı onanuıtanı ır rp e te - zan R d 1 1 • sinde Nazırdı. O zamnn Krala, ~il· İtalyanlaı- mühim kuvvetlerle Ar- dit l'dakcn YugoslaV)·aya kare1 da ıan u~n~ 8 yapı mıı 0 an 

L. K. K. K. "lt" fi k 1 kl d ld bl k .. . sünnet nnıelıycsı burnunu kulaıc.ım 
•~d., .. __ . ru us u a llrl o uran r mc _ na\·utlukta hazırlıklar yaptıktan hazı lııırı·ketler. gosterişler )·apıyot·. 1. ~ il • • 6 G 

0
.. N u·· L L u·· 

~'d -a. 23 20 17 tup yazarak kullanılan usuller ve ll· soıım birkaç ayılanlıeri Yuııani~tana italynn Başvekili son ı;üıılerdt•. Yu- '"s~ l PU:-:ı~ ona da tatbik edlt-
~ııı~:ı 40 34 27 damlar değiştirilmediği takc.liıde kı· çatııııya ve bahaneler icadınn haşla- goslavya huduılundaki Fiuııw;·{' ,..,~. me · trn~ ır. 

-.ı bi ı ""' Okı!C'nb<'ı i Balkanlnrdu kavga se-- ll7 lOO i4 sa r nıüdı et zarfında Ruıııanyanın ıııışlardı. Son günlt•t'<lc bu çatmalar miştir. Dahn evvel İtal:,an ır.atbul\- KAHRAM~ 
~ h ı ıc. ı.· ı h d f bf..'bi olmuş oiarı Maı,.ı.,onya, bu defa ıt.a- arap o aca6ını ve :n.ra ane anının şiddet pc)·da l'tmiştir. Bulgurlar dn tı, talyanın Po orclusunuıı her t:ıra. ....µ 

"'"' ııAu N k t --" ıı.ı 1 b"ld' · t" B k el ı yeni bir Halkan harbine !ebep o-'"' AMAZI su u .,.,cce15 n ı ırnıış ı. u me • Yunan arazlsinrlen lstedild<'ri yrrler fa ha.rekl'te bnzır olı!uğu tl'hdidinl 
t Ü • !"" · d t ı lacak ıcibl göı unilyor. tı. S D up zenne e\·ve" evın e nf..'zare a • hakkınc.la matbuat mlin.ıknşasma yazmışlnrd Bu vrı'lu yı.ı Arnavııtiu. 

~ili· , . tına alınmış olan Antoncııco, bir başladılar. Bulgarlaı: ı:ııı-n "" cenup ..!<' \'l')'I\ Ti ye"lt<' 'liC Fiun1e t:ırıınn- Eakl Ord • KumaDdanlannilan 
'11.: ~ ~ müddet sonra Blstritza kalesine hap- com'<ulnrından bazı tall'ple dC' 1ınJu. 1 ı •ndnıı Yugo la\ya;.·a karşı ııevkolu- Emekli Gt!neral 
~----...ı-.ı ... -JlllOlunmuotu. nurken Almanlaıa da tayyare d1nle- nabfür. AU IHSAN SA.BIS 

LALE SINEMASINDA 
Yann matinelerden itibaren 
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_·"S · P O · :Q. oı EMNiYET SANDIGI iLANLAR!] 

Emniyet Sandığının emlak satmak ve 
almak istiyealeri alakadar eden mühim 
bir karan: 

Milan Stepisnik 
21 Birincit•frin Pa~ar 

11.00 Program ve memleket saat 
aynrı, 9.03 [fizik: Hafif pıogram 
(Pl.ı, !1.15 Ajırns hnbel'led, l•.!JO J\lü
zlk programının devamı ( Pl.}, 9.60-
10.00 Ev kaılını - Yemek liHesi. 11 nci Balkan ogunlarında tanıdığımız 

dünyaca maruf büyük atletlerden 12.30 Program ve mcnılekl't saat 
ayarı, 12.3.'l Alatul'ka müzik, 12.50 
Ajans hubeı-lt•ı•i, rn.o5 Al11tuı·ka mii-j 
zik, 13.26-14..30 Müıık: Rndyo salon 
oı·kt!'>ll ası ( Viyoloııi!!t N el'ıp Aşkın 

• lüesscseıniz, emliık satın almak lstiyt•ıı tasarruf erlıabınııı, guııden 
gilııt• urtıııı tavııssut talepleri knrşısıncla bir tıırnftaıı bunlal'D yarılım. 

diğer tnı aftnıı milli ,..crvetin ıııuhiın bir rııknıı olan cmliıkin masrafsız 
ve değer bedı·lilc el de~iştil'mesini kolaylcıştıı·nıak suı etile, mülk sahip· 
!erine hizmet maksadlle, şu karan almıştır: 

Yazan : Süleyman Tekil 
··············· ········································· ..... . 

f 

54,42 metreye düştüğünü hayret idnı-cslndl>). 
ve takdirle görmüştüm. Ogün onu 18.00 Progrum ve memleket ıınııt 
ikinci defa Olimpiyad mernsimi cıyııı·ı, 18.03 .Müzik: Ratlyo caz or • 
yapılırken güzel ve adeta heykel kestrn ı Cibrahinı özgrıı idar in
gi}ıi vücudile, basında tefne da- de), 18.50 Alaturkıı miizlk, 19.:10 
lından bir çelenk olduğu halde l\Jcmleket '.';ant nynı·ı ve ujuns habcr
merasim sehpasının ortasında mil- lel'i, 19.46 l\lüzlk· Fa<ııl lıe~eti, 20.15 
li marşını dinlerken kısaca tetkik ;\Jüzik: Çu rdnş Fürs tin oıwra ındnn 
ettim. puıçalnı· (Pl.ı, 20.4!'i Alatuı·ko mü-

Ertesi günü ve Suadiyedt:n ay- ızık, 21.15 Koııuşmıı, 21.:w .:\lilzik: 
rılacağı güne kadar yine her ı;a- Tüık l\füzik Rirliğ'i koıosu (Şef: 
bah avni saatte Goie ile beraber Aılnun Snygın). 22.10 Müzik: Sc • 
>ahçede, intihap ettikleri küçi.i - çllmiş taııgolaı (Pi.), 22.'JO :\ft!ml<!
ik kısımda çekiç antrenmanlnrı- ket sanl aynı ı, ajııns habl'l"lCl'i; ı:i-
1 devam ediyorlardı. Mü~ahn - ı aat, C!llıam - Lulıvilat, kumbiyo -
ası biteli iki gün olmuş ve ben nukut bor~ıısı (Piynt); vt• Aııknra 

de bu değerli atletle birkaç daki- cıııhalım nt yıırışlurı ııeticeleıi, :!:.!.:iO 
ka görüşmek i~temiştim . :\Hızık: Cnband ( Pl.), 23.2a-2~.30 

Nıhayet Parkoteldc verilen Yaı ınki pı ogrnm ve kapamş. 

Hundan böyle İst.aıı lıuldaki sııtılık etıılfıkin ıt!Siııı "" nıufus~aı uılı·c"
lcı·i, snir gerekli mnlümat 'ile birlikte, mıılsııhiplcriııiıı twcp ve miinıcn
afl('J·i üzerine, satış saloııuımızda halim n ı zohıııncaktı ı·. 

lfoı- gün yüzlerce vutanılıış tarnfııırlan ziyaıet cdilt'n bu sııfoııda 
gayrimenkullerin satılığa konma ıııdak! lıü\•iik ıııe11fuutleıi l111lkımızın 
takdir eı!cceğine şüphe yoktur. • 

Bu işll•rden nlınacuk ücı·ct: Satılığa konan gııyıinwnkul için lnlcp 
edilen b<.'del üzcrinıleıı, bir liradan :ışni!.ı olmamak ko~·ılile ıiı; ay için, 
bin lirada on iki buçuk kuruştur. 

Emlak aabn almak iatiyenlerJn herıeyden 
evvel aatıı aalonumın:u ziyaret etmel~rlni tav-
siye ederiz. (10205) 

130-160 liraya kürk manto 
1 

çayda, yine yanı.ufa maruf arka- =--------------or., 
Dünyanın *'" mühim marto:I ?aııı ve biziın ı~ıarıocu izzet ?klu- 1 ffalkevlerinde 
cularr. dan Sa/itan r• kortm•n• gu halde bo bır n_ıasada çek ıç at-ı •--------------•-

130 -160 lira arllsındn !\lılano ve Vıyıına 111oclclleı-i üzedııe ısınaı"
lama, şık kürk mnntolar, Reyoglunda i liklal cıuldc"inde. Karlman mnğn
zası üzerinde Saadet ve Mebruke atel~·esinde imal cdılnıl'kteclır. 

TEJ,EFO.V: 41-''1!! 

Mi/an Stıepİ•r 41a ma mevzuuna daır konuştukları- /tr.yoylır llcılkc:trindrn: 
nı, yaptıkları hareketlerden anin- ! Sınai Müesseselere Milan Stepisnik, vaptıtı derece 

ıre rekorlar, bütün dünyaca me -
ralda beklenen, takdirle konuşu
lan büyük ve kıymetli atletin is -
midir. 

Bu klas atletini biz, Balkan o• 
yunlarında ha)"Tanlıkla seyretmek 
{ıraatmı bulduk. Onu seyretmiş 
okuyucularımızm kafalarında hu
;ıufc gelen hayret ve dehıetc u -
fak bazı mezivctlerini ilave etme
yi faydalı bulduğum için bu yük
sok atletten bir•z bahsetmek i'tı-
yorum. 

Dünyaca ıöhıet kazanmııf ve 
t akdir cdilnıık olan Milan Stepiıı
nik 'i.. şehrimizde yapılan on birin
ci Balkan oyunlarından ıonra da
h a yakından g;ördük ve tanıdık . 
B u yükaek atlet, bize kıymetini 
sö%le değil, bilfiil Fenerbahçe sta
dıııda çek ici S 5 nı~treye yakın bir 
m esafeye lnlatarak ispat etti. Bu 
me~hur atletin Balkan oyunların
da yaptığı ukorun kıymetini da
ha iyi anlıyabilmck için iki ay ev
vel İtalya ili" .ı\lm nya ara'<ınd,. 
yapılan beynelmilel atletizm mii
sabakalarındaki çekiç atma rl'!ko
runu ele alalım. Bu kiıtrşıla!lmada 
H ein 5 .ıf .5 7 metre ile birinci ve 
Blaıık S 1, 98 metrl'! ile ikin<'İ ol • 
mu !ardır. Bunların hirincisi l936 
aenesi O limpi)·ad şampiyonu, di
ieri ise ikinciııid ir. işte aklımıza 
ilk gelen misal ile Stcpisnik'in kıy 
meli. 

Bu değerli Yugosla" atleti ile 
ınüsah!!}ta gi.iııünc kadar kimııe 
ın~gul olmadığı gihi, hiçbir g :re
te de bunun hakiki kıyınctind<·n 
bah!!etmedi. Lakin tnbiatin çok 
a •ırba lı ve ııcssiz yarattığı bu 
mütevazı ve değerli atlet de ziya
retçilerden uzal:, en kalabalık 
'\etlerde ve hatta ycmcktf" bile 
a ncak senede. o da yalım: Balknn 
oyunlannda görUşebildiği kıy -
ı11etli arkadaşı Goie ( eııki Balkan 
(ckiç atma nnıpivonlarından) ılc 

1 - Evimiz !l40 - 941 voleybol şam-
dığımdan, bu münasip fırsatı ka- pi)oıınsınn lO/ll/940 pazar günü, 
c; ırmamak için yanlarına oturdum. k ııç laıtcgori üzerinden başlıuıac.ıı ·tır. 
Kendisinin fraıı ızcn ve benim de 2 Şampiyonaya kayıt ınüddetı 
İngilizce bilmediğım için nnlıısma- . ı IO/ü40 rıeışembc günlı nkşammıı 
mıza izzet } ardını t'tlİ. k ıılaıdıı·. 1 

Simdi kendinden cok a~ brıh- :: _ Tuınuva herke e ııçıkuı. 

1\funmele ve imalat defterlcı in izi !Jual11m Fuat Gücüvencl''ın 
(Anlılolu Tüık Kitap Depo ul nlian alnı1ı1k, her bıikınıılan ı-İzin içın 
htytlalıdn. Yeı l : Yeni Postane lrnrşı,.ı nıla l\Icydancık hnııınıla 

No. Hı, l J, 12 de. Taşru sipınislcı i ılc derhal gömledlir, 
seden Mililn .Stepİ8nık'in hayatını 4 İştirak eılı~ek rnlmıılnnn Evi. 
t•RDca nlattığı f;(:kılde dınliye- ıniz. poı şu1'c,.ine mür caatl mıı l't· ı 1 f 
ıın; 30 ya~ınJa iki çocuk salııbi cıı ME'I iz. ..,,.:,< 1 ltçi arı yanlar Sinema-Tiyatro 1 

olnn Milan yiiksek mühcndi tir. ı Em"tıoıu• Holkttrindt ıı: * MEMUR _ Iuhendhı, üctet TİYATIWLAR: 
On senedenl>eri marıoya c:alı" - Cuııılıııri.\l'lİn 17 ııci .vılıloniımü "10 Jiı·n. c 

1 d h ' " ..;elı ir 1'igııtrosı• : Tepelıuşı Dram 
miılkla ve '"on zaman ıır a l'!ra - şcıt'fin<' F.vimiziıı Cağ, loğlundnkı 
b b 1 d ki h ld h Ca * PEN 'JfEMURU - ÜcJ-et l:!fi lu. ınında bugün ı;:ündfü: ıuü !i.::o da 

er u unama ı arı a e 0 
- \cnı . nlomınıla yapılacak toplantıla· 

ııının da Goic oldui(t.na h er söz rın ııroı:ramı aşağıy:ı çıkuıılmıştıı·. lııııı. O'T'ELLO 
d · t t kt d"ır ,. * L~f,L~ı.·rniK Atu· 11 .. ,,,nı·s·ı· Gccı• !\ant :W.30 ıla OTF.LJ.O 

arasın a ı,are e me e · Cidınek arzu eılen yurddaelarııı mri• . r. .r.o. ,.,. .. -
i b h 1 k d. v ,.. v 1 kısınıııtlıı bul{un ~iinılü:ı:. !\Plll ı:;.:ıo da 
ııte u nıe · ur al et, en ın - kartlnı·ını biirnmm:ıluı alnınlan ı·ıcıı Ucret 260 ııa. DADJ 

elen mnalr:sef b u kadıtr bahset- * ['}/,EKTRİK SAYAÇ AfEAfTJ-olunoı. Ct•cc s~nt 20.30 dıı 
m • tir. Kendiııinirı ga7etr:ye ha ıl- P"O(',RA~f .. RC' _ Ücret 70 lira. 

OAlll 

b d ,. ,, Schiı· Tıyntı·o~u Korurdi kısmınılıı. 
m1ı1k icin ir_ re. amini iste iğim 1.a- 1 _2r, llktcaı'n lllolO ııalı uk.,arnı tııcmurın kanununa uyı::un olanla\' Ü 1 k d k " " " ııtat :'ıl ıılıli 'I Sahııhattiııin eııcı i 
man, cep er~nı ~rı~ tır ı . tan son- j ııant (!!l) de: a) fstiklıil nıaı·~ı. bJ. Mulatya Bdedıyesine müracaat. :W 011 incıteşnıı snlı ı.:ünü ı;aat 15.::o 
ıa, ka_lmad_ıgını :e ıç cebındeı~ çı- IKoııfcı·ııns, (Evimiz Dil vc Bılelııyat 1 * 'j[f;MUR - Fiyat ~!urakııbe da mııtine 
~ardı!' re .. ımtr~ yır~ıl.m~ş ;esıka- şubesi azalıu ıntlan 1'aıık Zafl'ı Tu· ı ·~leı ı nde çalışacak. l.ice mezunu. El~F.!\' İN ,\ ŞK l - !\!illi opPı el 
arı gostere re • ep~ını sız en ev- naya tınnfnulıın), c) Şiıı· ( Evııııi;r. Ticaret Vekiileti h- TıcıHet MüJür- ı Ge~e ımıııe 9 ılu 

Vf'I Yunanlı atle tler çıkarıp aldı- n·ı Ed b' t ··- • • 1 d . - - .. t •• . I d d' K 1" k d ı ve e ı;ı.·a şuon.,;ı azn arın an lügune muracna • 1 - ,l\Cıem·.\ slı. ıııüzlkli ııt-k nırısalı 
ar.. c ' ·. , ıym':t 1 ar ·a ası v~ İlı;;ırn Uınçer tarafından), çı Kon· 2-.\lulıa!<ehcci \lutedil l·fotııli, rııü. 

hoca ı Coıc ı: dahı vetecek resmı- scı· (Oıkestı"tlmır. tarafınılıml d) * ZAYi - 88518 G/887/1488 nu- :ı:iklı komedi 2 JlCıde. 
ni bulamadığım söyledikten son- Teın~il (Kahraman 1 ( 1'enıqiJ ;ubl'.si maı·alı bisıklctleri ve plit:ıı.ları zayi 
ra, ancak m~mleketin~ avdetinde t f d ) ' 1 etlım. Mezkfır !ll:lklll:ırın hiikıııli ol-

d ·· d b"I ~· · ·1· ıtt".ı 111 ,ın ' 
or~ an gon ere 1 t"Cf"~ını 1 ave l 2 - :U> ilkte.şrin 1940 ~Rrşoınba ınadığı ili.n olunur. 

ettı.,. .• . ukşaıııı ııı:ıt (21) de, a) İstikliil mıı.r-1 Sııltttııa1nııd J\ahnRqJrnr 
Nıhayet dun, Yugo,lavy~d.an ,ı, }>) Konfel'ans tl>il •e F.clchıl•aq biBiklrtçi 'llcı aıı 1'aıtkopııı 

nnınım.ı gelen mektubu açıp ıçın- ulıemlz lizalııımdnu Nu!'.rN Safıı 
ele va.ı d ettiği re<'lmİ göriincro b u ~~ı~kuıı tarııfmılun ı, °") Şılr (llu _l 
ck~erli ve büviik a tletin bütün Ü' kü Türkiye) (Dil ve Eılebiyatl 
~u~.u!!İyt-tlt>rİ bir dnha göziimün :ul~eıııiz azalnrınılnn İhı:ırn H ıııceı·I 
onundc canlandı. Uırafındıın) ç) Tcın il (Kıılıranınn) 

Süley man Tekil (Tcnı sll ul~ıııiz ttıl'1l fı ıı~laıı ı. .. 
Dünkü spor 
hareketleri 

Askeri liseler at
letizm şampiyo
nası neticelendi 

• • • 
lle11oplıı Hnll:eı•i'ndtm : 

Ciıııılıuı1yl't in 17 ııl'İ yılıliitıuıııiı 

1 mii~a cbetih· Evimizde yopılacıık 11H'

ı ası111: 

1 1 - 29/10 f'40 ı;alı günü s:ıuıt 17 
ıh.• Evimi:ı:.iıı Tepelıaşııul:ıki ıneı kez 
binıısında: 

a - 1 stikliil ına rşı ( fo~v k<>ı o u ta· 
tııfıııdan ı 

b • •utuk 

BORSA1 

25-10-940 da muamele a'Ören 
paralar 

Leadra 
Ne1')'ortl 
Ceaen. 
Atına 
Sofya 
Madrlt 
Bı.ıcıape .. 
Bllkret 
BelJ'rad 
Yokolaa. 
Stok hol. 

1 Steril• 
100 Dolar 
100 ı.... JPr. 
ton Drabıal 
llO Leva 
ıeo Peçeta 
100 Penı• 
111') Ley 
ıoo oı ... 
100 v •• 
100 ı ... ,1cr. 

5,14 
132,20 • 
1t,617S •.•ns 

1,61.lS 
13,90 
2',Sl25 
0,6'lS 
J,17 • 

31, t37S 
sı .oos 

ESHAM VE T AHVILAT 

RAŞiD RIZA TiY A TROSU 
Halide Pişkin beraber 

Bu ıık~ıını, ne~rıj.:'IU Halk "İllCllHI· 

ıııncHı cA l-'A<'.ıl.\'> Voıl vll 4 pe1'ıtc. 

SiNg:\!Al.A R: İ 11tunhul l'İlwl i: 
Alrmda.r: l\fıqter i\fotonuıı ıhtıırı -

Pompcinin on J?unleı-i. 

Aınk: l'ıJ:.ıkgimbııı·- Cfııııvt-l ıınati. 
Çi'ıııhtrlitcr~: Atlas 1'~1c pı e:ıl. 

Fuoh: AU:ı~ Ekspresi. 
ıllcu maT<ı: Katııttlı J,ariınlar. 
Ttı,,rn : Pnnırnuılı kı7.-Nı•sı·li &alı:ı 

(gc<'cleri • 'D!Iİt). 
REYOGLU CITH:Tt: 
Aıni: Sefiller - l\oıılf's \'all'vı;kıı, 
J-p~k: Leyla ve ~1ecnıın 
Melek: Seven kndın . 

Sarny: l.A>\•lk \'C '!ltec·nun. 
Sünm·: Rürük a~k 
T<ı'l.:ılİlı• : Çnııakknle g'E>ı;ilnıez. 

candan konuşuyordu . 

O S d
. • J'kl .. ı'lk Diirı sabRh Fencrhahtc sta<lınıla 

nu ua ıycye ınnı erıı A keı·i Lisclel' arn .. mdnkl ntletızm 

c-Kon,.er (1-:v tıiyosu t:ıı-ııt'ın -
dan). 

2 - Ayııl giin ııat 21 de Pııı ti 
hiıııt ~ıııdnki teıııııil sRlouunda: 

tkramlyeli yllzcle 5 \911 1',ıll 
ErJ'anl 19,4S 

İstııııbııl A11li!ıe Oıı 11.iııd llııbıl.-
116kimli{linden: 

SPmlhu tnl'afınılaıı İştiklfı l ınat -
lıaao;ında muharrir İhHan Hn~ ılnr a· 
leylı"nc açılan boşnıımn ıl.ı,·n~ıııd;ı, 
da\'ay lhsıııı IIıı~·dıu ın lı.ı lt•ıı ikıı . 
ınt'lı:>."iihmın mcçhullyctiıılleıı hnkkın 

dıı mukuıltlı•nıa ynııılaıı teblii•lcı· ila
nen icı n cclildiğiııden nınhk,.1111.>nıiziıı 
16/ 10/940 tarih vt• !l40 79& knı ııı· 
No. hı llümıncla yu;r;ılı tl:ı\!ılı lla\' -
ılorın her ııkşam evmr f;111 hcH l.!C~l -
nıe~i ve tlavncı kııı ısile ç<ıcııklrıı ın.ı 
b:ıkmnnıası \'e feıın nııııımclt varı -
mıısıııdan :ırııhıtıncla gr1.:ıınsizlik 
mevcut oldui:"Unıl:ın cln\•ııcı Scmıh.ı . 
nııı davacı koca ınılnn boş olmasına, 
kabıthatli olan d:ıvnlının dR bir sene 
ıuüJdctle başknlaı ile C\'lenmc·dcıı 
lll<'mnuiyetiıır, kbı,:ük .\yteııın rlc 
hakkı velayetinin ı11mcsi tnrnfınılan 
i11tlınalinc karar verilmiş olıluğun -
Jan işlıu hüküm hula"asıııın gazete 
ile ilünındn, on b<!ş giııı znı fınd.ı dıı
,·n lıııııı temyiz hakkı olduğuııuıı teb
liği ;ı.erine geçmelc 07.crc filin olıırıur. 

giıniindcn itibateıı sabahın seki-
zındc otel bııhçe inin ağı:u;ııu olan 
kiıçücük bir kı,..mına çekiletek ar
kııdaşı Goie ilf" beraber çek iç an
trenmanı yaparken gfüiiyordunı. 
Bir saatlik idmandan sonra dtııt 
yetine kaim olmak iizerc denİ7.f" 
girip çıkiln Milaıı' ın bu 8Uretle 
günhik antrenmanı bitıni~ olu 
'\ord u. 

Müııabaka giinline kadaı kt!n
dısini göz hapsine alrlığım halde 
bu ağırbaşlı ve se!ISİL atleti rahaı
sıl'. etmekten çekincHğim için ya
nına gidip konuıımıya ce.~arct c
dememi~tim. Balkan oyunlaının 
ılk gününde. ortuduğum yerin cok 
uzaklarında yapıldığı halde, göz
ler•mi. içinde çekiç atılan demir 
l:afe~e çevirmi , bu ıneshur atle
tııı çekici fırlatacağı mesafeyi ta
) ınc çalııımış ve pek az onrn Ste
pı nik'in elindt-n fırlıyan Mıırto -
nun tıpks bir kuyruklu yıldız gibi 
hın ada kavis yaptıktan sonra 

şıınıpi.ı onııı;ııııı clcvaııı edilrııiş ve nJ. 
hı.)'ctlenmi~tiı-. J)liııkü ınusabaknlar

ıla Hl'niı: Li t•ı;indım İ 8nmil boınha 
ntınadn )eni bir Tuıklyt> ı-ekoıu yap
mı~tır. Umumi ı:nıvan \'n:r.i~·etinde 

neniz Liım i 147.fi P"Vanla bh iııci, 

Kulelı I.i i 182.5 ile ikinci "" fal-
tepe Ll !<C.'11 ık• dj puvuıılıı iiçiincü ol-
muıılardır. 

Tekııfl, den•ı.:elct ı;uıılıııdıı: 

80U '11/etu: 
l - Osman ( lultepP) 2.R.2 veni ı·e

koı, 2- Enıin (Ktılelı) :!.11.~-Seyfı 

(Kuleli) 2.16.2. 
l ~· urlım: 
J - l\lchmcl (llcııiz) 13.2!1. 2 - . ·adi 

(Kuleli) ı:u O, 3 - l\Hiııiı l l>eııiz} 
J!U}46. 

Boıı ba: 

a CUmhurivet mcvı.uımc!a konfe
ı•ans. 

Temsil (Ev tenı"il şııhe i tn-
11\ fındıt il) . 

Hm·kcs gdebllir. 

l\lehnıct - Feı it - Tııı aıı I 41i.li, 
2 - Kulcli takımı. 

1 * PRSERRMJ<'E LWlllllİ TIE
'l' fo.'7'1 Feneı·bahçe umumi llf',\'l!ti 
buı:uıı oğlcden sonı a klüp biıuısındu 
topl ıınııcnk ve heden tcı·biyeı:ıi niznnı
nnme inc- intıbnk meselesini göıilşe· 

ccktir. 

bına • inı.ırı.ı• 2 H .-
" • s 20.•)6 
.. .. 4 ııo -.,... 

• .. ' 10.03 
t, Bankaaı müe11lı 94. -
AaadoluDeınlryolıalnll petlnliJ.
Merllez Bankası pefl• 111,-

,...- -, 

Mumhane 
değirmeni 

* İ K i .V('/ K iİM f: T.İG 31 A('DA- lşlemıye başlanııştıı•. Sayın muş-
R/ Rugfüı Anndoluhisnr ve l\'.a • torilerınin un ve irıııfk ~ipıu ı ş. 
ıagümriik P:ıhalarınıla ikinci kiinıe lerlni bekleı ve kohıylıkltıl' temin 
liK maçlarına bu lnnuc.-nktıı. edcı·. 

1- 1 mail (Dı>nizl 78.:.16 lyeııi 'l'uı - * ııususf BİU MAÇ - Ciimhü- Adıe : Gulota, l\luınhııne <·ad. 
kı\ e rekoru), 2 - llııyıi / l{uleli) 
71.78, 8 - Niıdi ı ({ uleli) 61i.42 

4X100 Bayıak: 
1 - I>ım\z Lise i takımı 

ıiyet bnyrummın biıincl alı günü No. 66/74 ADİL GÜflgL 
snnt 15.45 de Şeref strıdıııda Bc· ı Telgraf: <:cılutcı Ezııırli 
şiktıış \'e Be)oğlu por takımını, nııı-1 Telefon: J,~319 

(Hnlıt - ı sındıı husnsi bir ınnı; ynpılııcaktır. il•••••••••••••i (9111- 18111 

Reklam 
Modellerimiz 

1 ince ecp snatinl, ya 
1 nıüııtııtil erkek kol saatini, veyn 
1 nıüstntil 'kadın kol sautini 

12 lira ile alabilirsiniz 

VILSON 
Saatleri 

makineleri çifte ııınşalı 'e 1 ı:; taş 
üzerinde ışlcı· mükı ııııııcl bir sa
attİı'. Bu fıı-sattan mcnılck!!timi
ıin hel' kiişt>sinrlc bulunan nıulı

teıem müşterilerimiz dahi isti- .rc1ıı.· 
fntlelcri için istl'ılil:leri Raatin bC'dellni fl!'Şİneıı po tu ıle guııdc . Jır· 
!eri tnkcliı·dc posta bedeli lıı;ı:c ait olıııok iııen• deı hol giındeı• 11 
F k o ·· · · 1' . . 1 · t hıp 01•

1
" 

V·~·'· .. Jmj~ Surust IOŞ ıyen. ı~N .... .... ,i::.:~::~::ı~7;:ı 
lür . Taşrada 3 c e ll 

aranıyor. 

\'İLSON snatlcri, İ~lnııuul, ı-:minoııii l No. 

lstanbul fiyat murakabe ko111İ•" 
yonundan: " 29 numaralı ilin,. ,,ır 

..,..27 /JO/!HO tıırihindcn itibaren tııtbik cılilrrıck ilzl'ı·e istnnbLI~ tı" 
diye hudutları dahilinde odun kömürü azami satııı fiyııtları aşagı ' 
terilıli(:"i şekilde tesbit !!dilmiştir: . k, 

1 - Anadolu kliınüı u kito~u toptan 4,6, perakende be~ buçuk ~ 
2 - Ruıneli, İi!ncnıla katık kiimlirii toptRn uc", perakende altık.,.,. 
8 - nulgnı küınüıii toptnn be~ buçul, pen:ıken<lc nltı buçuk "ftl"' 

tur. Perakende Slltıs fiyatı dükkiiııda müstehllke yapıl cak ııtıf el' ti 
dıı·. Arnbu, lwy~iı· ve kayıkla nıilst('~ılikc yapılan seyyHr sııtışl~ 

Uııı &atış fiyatı ii1.e~i~ı-~nc~tan-~r_. --~ 

1 RiliAEöi9i4S iJ~~ 
iLE TEMiN EDİLİR.MUSTAHZARIN MAYİ HALİMDE OUIASI~ 

I"~ ~Ti ı"DiN Fal MDı .. v~~;.,.: ~;or:nr.v ANTI~ 

Matbuaı Umum Mödürlüğüıdea: .,; 
Tüı kiye Radyodifüzyon Po-ttııla nmn Türk !1Iusik1 Heyetini~ ,1 

rmıu .>cni<len tanzim t-dilecetindl'n bu hey<'te girmek i tJyen sıı.ı , 
• anntki ı laımın te~rinhıan!nin 8 inci cunıa günü Ankaratl ll Baş•! ,lıl' 
l\fathu:ıt U ıııunı J\lüdü ı'IU~ii Rady0<1ifllxyon 'Mu<lüılügümlc teşekklitJlı"' 
cck ıııiitchassı s kıınıisyoıı lnım:ı undn saat 10 da yapılacak olatı fili ~ . .... 
gin·lıil 11\l'k üıı•n• aşnğııla yuıılı vesuiklc teşrini aııiııin 6 ncı günll 

dar l\lalbıı:ıt Umum 1üdüı-lüğıiue nıiiı·acaat etmeleri ilin oluntıl · ılı" 
1 - 1Rtida - 'l iiık mtizik heyet indc> almak i•tecliği vazifenin "•' 

be:;un edilıııe~i lfu:ımdıt·. 

!! - Nüfus tezkeresi veyl4 tMı<dikli bir suı·eti. 

!'i - llü nülınl voraka~ı. ~ 

4 - Sari bııı;talıklıır:ı nıüptellı olmadığımı ve vazifesini rıı~&l ~ 
nııııı ifaya mlini olnhilcc·ek bedeni \'C akli anza ve ha talıklıuilil 11'

1 

lunmııılığııı:ı dnir heyeti sıhhl~·c ı·apoı u.' •" 
5 - Tercümeihal ,·aıakuı.ı -Tnhsil dcı-ecesill' uvekc buıundui;1, 

ıııetleı· kuııtl'R vı• hıilım ııe ı,.rfhi bfr Ya2:ifcylc· i~tiı;al etti~i yazıl•caJcil'" 
ı; - r.x9 elı'atlındo, açık lıaı:lıt çıkıınlmış ve si~ııh purlıılc 

baf!ılınış G adet totoğrnf. (J 0297) 

Şirketi Hayriyeden: 
~ 

<;111ııh111iyct bayıunıı ıııünıı.ebı>til~ 2!1/10/!t40 alı gfuıü ınevl·lll 
feı leıc iliıveten: 

Gece yııı ıaınılau soıırıı e:ıııl 2.:JO ela 

ıel•ctle Ü"ldıılal', Kuzguncuk ve fü·yfoıbeyi 

"'' 1\İİj>I Ütlell biı· yııpUf ~ 
.. ... ~ıı .... 

iskelelerine tı~· ·· 

Çeııgelkuyfıııe gidecektil". 
.. . k ci~t .. 

2 - (;e, e yarısından sı'.nı a saal 2 de Uııkli(h\ldan Sn· c e1"" 
sııııt 2.~0 da da Sirkeciden ir·küdııra Arııhcı vaııuru ııefer y11118 

Üniversite rektörlüğünden : tJ 
Orhı (\gt'Cl-im mlie seseleriııe yabancı dil öğretmeni ?1eti~tiı•nıtlC j 

· • · Tzce '' ~:ıdılc i ı<tıınlıul tlııiv.ıı111tesınde açılmış olan F mnsızca, Ingı ı ,J'I' 
ırınrıca kuıı.olı.ıı·rnı• uşn~ıda yar.ıh ,aı tl:ıt ılahilinıle )~rtiılcn talebe 

caktır. ;JJ 
(. i . . k' b dil ı·ıı.. "" Hıı t:ılrJhP lıiı yıl J ııla ııhııl Jıı Vl't ılNUlıdı' ı Yll Dll(.,l • tıll 

do~am <\Clctck, hu ıııliddet za ı fındıı. herblıiııe ayda 80 ar )iı·a hll:r~ t 
ıılc~·l\l.İI'. Bu biı yıllık teılıi atta muvaffak olanlaı· siyasi \•sızı)~11ı mııllcştigi takdinle tah,,iJleı ini takviye tıtnwk uzerc, bir yıl da elli ~ 
1 t•ııdıklcı i m<'nılckcte göndl'I ileceklf'l'dir. 7 - 8 iklncltavrincJc ele~~~ti' 
,_.t•tintlc yapılı;cnk numıetlik ı;mavınıln muvaffak olan talebe cf~ 
• lı" • t " lıl ıutulıı 
lıil' ay tle,•onı ettikten onı a aynca ır seçım sıııavına ıı. 

Sınınn htıınk eılrbilmık için: 

ı - 1 m k olmak, l İt" ,,ı 
2 Ycıli veya yabancı bit· kolej ve~a lise.lı-ıı ,·eyohut ' 

ıneıı okulırntlan mezuıı olııınk •olgunluk prt dcğildiı ,_ 11~ ~. 
'l Ünh•ersltcde 6 ikinC"lte rın 1940 da te~kil cdile1:ck sıılt ııı l'1 

·ı - . h" h r 1 ulun111:ıılıii'1 "' mı ,·oııuııcu mu;ı \'ene edilerek ıah ı e manı ır a ı 1 ııil"' , 
• 1 • 6 'l 7 b" 1 ·, • le "aııılall 1 ~ıt ıhH·ıı hiı' ıııpıır ulmış bulunma.-, ı e ır ncı~cşrııır ·' 4 r 

kaluı-a iştiı-nk t?tnıcmiş bulunmak, 30 ya~ını ıışmış buhmmnnııık 
111 
,, 

.• • k k 1 • dr''ll ' 'J'eılrisııt hr>r glln Universit<'dc sabnhtan ıı .. ,amu ııı tıı 51 
. b' i 1 l 1 ı şnı ttıı • ccktir. Kurıı tale'br.~iııln harıçte ır Ş e meşgu o mıımns . j ti 

gil'mire Lalip olanlarm eli g·eı; 5 ikinciteşriıı :ıkşamııııı lrndı~ı ııı.tt 
Üııi\'cıi>oite l F:ektörluğüne tah'<il vı ... ikalnrı ve G fotoğrafla bı;ıo2fi91 
racaat etmeleri Jawrıdıı·. ___ ~ 

- BUyUk Caaua Romam~~~~~~~------.....;.--~ ..... ~~~ ..... ---..... -·~':'!"'!",........,~~-B~i~zl~m-k~l-le~J~("!'y~ü~nı-. _A_l_ıı_m_n_l_n_ı )_b_u_ıı_ıı-ı•_t_a-hk-c-'1-ıı-du--..,.""'!"b_u_k_i_o-.-.-lt-111_11_11~ .. -sıı_s_ı_ıı_ı _h_ı_ı -i-h-ti_y_n_tl_ıı_r_te-~~k~ıl~e-cl-i)-.rı~ .. ~. ~-~ 
va 1 lııı ı nnsıl delip geçelıilecckl<.'r? diye dü~ilndlim. Coğu muallim olan bu ihtiyat zııbltleı i ise ck- Birinciteşrln 

SUSUN 
, YERiN KULAGI VAR 

Fıaıı n biı Almnn savletine keışı deh etli hıızır- ı;C'ıirct l c komiinist. '\ upmıırlıkl nı ı ıııur.ir pı opagandn 
l nnımstı... lrnlnııyor.. Siz ıle ıri11ecck iniz: :ya .. İçten içe bnzı 

Paristeykerı lıiıkiımel, hnlkın ınuııPviyatıııı \ ük- propogıındnlar nskrı i, milli \'e şı ı efli vnzıfcsındcıı 
seltmck nıaksadile haı:ı aııkcı ·i filnıleı· gÖ$lCl'İj o.nlu. ıı~ııklııştırıvor ... 
Vazıfc dolnyısilr bunlnıa dn ı:ıtnılştiııı. Bunlnıdıın Bu işın oıdu için bıiyük biı tehlıke tr>şkıl etti-
bir tnnesl l\lnglnot i tıhkamlııı·ı hııkkıııdııydı. [•ilmi giııi Yiik <•k ımıknınlıırn lııldiırllk ..• l•'ııkat onlıırdıın 

Gün: 

lıafızamn nakşedebılmek için, mııh us fıç keı·c ııey- şu <'evabı oldık 

Nalcled•n: Cifti MiM 

ik rıcı şul> ı ın l ı ıni.tl evvclılen vcrmıştı. Tabla vn
zıfelerinız hııkkındn dığet• arkadaşlAl'ln mahımatlal'I ' 
yok, dc.ğll mı t , 

bınleıce adanı vaı ... Hepsi mnskelenıniştiı. Rııkın, 

oıtıılık bomboş dl'ğıl mi? 

ıetmiştim. 

Bu gczclığinı, gördügiını yei-!N de bu filme b ıı
zcr şeylere tc. adııf eıicmi~oı dum. 

Fıan~ız ıı keı 1, hnııı:ı temnviıldc olu ı sa ol· 
ııuıı \'ııtaııpı ı '('lfrlır ve tchlikı unı geliıı çattığı zıı 

nııııı birk ıı> n'afü \'t dlişmunıııı ezııı ini lıılır ... Gün et 
Öile 
lkl•dl 

Hep blı den : 
- N ınüna ebc't, dedik ve blı az 1! lliştıık. 

Kurmay bir nnıddct oııra: 

- Şiındi, dc.'<lı gozleı inızl çozr.bilır ııız 
Bir v d nln ıçınde lleı lıyoı duk. Etı ııf m z 11 k 

yukııck olınıy n dı.ıglnrl nıuh ttı G ne; ubu30 arıla
tıyol'du: 

- Şu etraf• go d bo gun 1 lıı ;ı.u:z. 

Bu ınu -lnhkem kale) l inşa eden Ma~ıııot'~ n ne 
kad:ıı Le l'kkur l'dllsc ozrhv. Bma~ı ı;:eçılm z, (Ti 

1 ';ı;a rien fı(faircL 
Ben, aı azıyı hafıı:nma ııak etmek ıçln ctı a fa 

dıkkuı edls 01, dıger tnı aftıın cin subayın ıııııhı emi 
olmak ıçııı ona hoş görfınmi)e \C nazarı diklrntmi 
cclbctmi~ çalışı~ <>rdum. Ioı dağlaı, ;ı; cı ) oı, •o
zctlenı al tl~ıı, beton ıgınnklnı ııı nrnsmdaıı J(eçlp 

dı) duk J ı o ı:;uudıı. ı~lmo biı korku g 1-Jı •• 

Kul'llıny sııbu~ ı biııız nçılnııştı \'e lıiıı~ hnzı iırn
hat veri~oı da: 

A keı lt•ı ıınız, dıyıH·ılu . Hen uz lıııı·hiıı ehrnı-

mh<'tini idıak ctıni degıllcrdir Pıopuı:andanın 
bıroz da zararı olmadı değil. HC"tkc t(> o his vıtt ki, 
bu lııgiı ot haltı nşılmaz \'l' g<.'çlln1l'Z. Bız de o ku
n:ıntteyiz. . Pakat bu ihmcıt ncferlerı teınbel etti. 
Eı kuııı})aı·bl~c, ani biı .Alıııaıı tchlikl'si göı mcdl~i 

için bol bol izfnlcı Vfl·ı~ 01, htı surü ihtiyat zabıfü ı, 
evi ı ılc ıtlııkıılı. ırlı ke mcdıl ı· gihl bh şry .. Hal· 

Şımıli iz, içt•ı lrl<.'ki fL"at tohumuıın czel·ekslniz. 
Biz, bu işlerde çok tl'<'ı übeli olduğumuz halde, mii
şc•v,·ıkltıı ı ve s tıı;l ulıırı ıııc~ rlııııu çıkıı ı :ııuııclık. Vazi
ft>ııiz buyiıkUir. 

Zıılıit, Fıanı;ıı vntnııı)eıvcrliı:-iı ın 1.'0;>ttırıhıgu 

biı· gençti. Onu dıııliye diıılhc n rlagın t•te,itı-

ne geldik ... Arubn<iun lnrlik l P nskcıler 
nbhct bE>klıyoı lnı ılı, Uııhıı ilc11IE> bır d:ı ~ııı içıne zo
nıulmu , tunrl ııV,zı gibı bir kapı goı ünuyordıı. 

( D11V11mı fJaır) 

Aktam 
Yateı 
lmeak <'Yarınki) 


