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T •• ğu a tın kıyme i • 
l o 

f ÖÜrik'ü'Y3H'Ul'R'"I Yugoslav, Romen ve Macar- r-· 4 ikincite~~inde üniversite-, 

j tafs'latı i· /arla ya ılan görüşmeler !Pr.ı~-~!!~~~~.~t.~i~ffi~~.~~:~~~~,~.~!!~~~I 
.I Pamuk karşılıg""' 1 olarak memleketr 1 .nü ~aşlıyacaktı~. Bu münasebetle her yıl oldt~U gibi bu ~il : , - da _ünı\ersıtede merasını yapılacaktır. l\lerasim sabah saat 8,30 da 1 

Onıversite merkez binası holünde olacaktır. Direktörün açı~ nuL- 1 

mtze her çeşıt manıtatura eşyası kunu müteakip Neş'et Omcr Erdelp ilk deri verecektir. Saat to ı 
dan itibrıren ckr,.lere başlanmış olacaktır. 

gönderecek hazır Fırma!ar belırdı ıkma11mtlban1arının neucesı 
• - · -- -- t}~1 VImSlTE ikmal imtihanları tamamlanmıştır. Neticeler 

hugünden itibaren alakadarlara bildirilmektedir. Hukuk ve 

A 1 n P m U k K 1 lktı.;;at Fakültelerinde Eylüldeki imtihanda muvaffak olanlann ad-m a . a r a 1 lan il~~ e?ilmiştir. Buna göre. Hukuk Fakültesinin birinci sınıfında 

5
120 kışı, ıkinci sınıfında 101 ki,,.i, üçüncü sınrhnda 74, son smıfta 

h 
· • d 1 talebe tamamen mu\'affak olmuşlardır. 

Şe . rı m 1 z e . lktısat Fakültec:inin dün yalnız ikinci ve üçüncü ::ımdlan ilfı.n 
edilmiştir. l 

tk.incideo 69. üçüncüden 56 talebe kazanmıştır. 
Mühim bir pamuk istihsal merkezi olan · . Dığcr sınıflar ,.<' di~for faldSltelerin neticeleri Paıartesi gthril 

memleketimizin pamuk mahsulü, Balkanlara ve l. .. ~~1~.~~~~~ 

lngiliz Krahnınl 
Peten'e 
mesajı 

Merkezi Avrupa piyasalarında altın kıymetini ........................................................................................................................... , .... _, .............. .,_,, .. .. 

bulmaktadır. Yugoslavya, kendilerine ham pa-

D Pangaltıda uııkıırr 9el~ıı 
JICmgma, derhal yeti§cn itfaiye 

f aaUyct 1ıali1ulc 

Diln ö{tte Uzeri Pangaltıda HB:. rnuk verdiğimiz takdirde, kendi imal .edebildik
ıaskfırgazi caddcs1nde yangın çık. leri ve bizim ihtiyacımız olan her hangi bir mani
llU§, iki ev tnnıamen, bir ev de kısmen yanıp harap olduktan son. fatura esyaıını satabileceklerini bildirmişlerdi. 

'' 

lra söndürillcb~· Bu memleketlerle, bu alış veriş etrafında girişi 

T •• rk u•11 n ; Yangın 11aat 1 l çeyrek geçe } •• k 1 k • b• k"(d 
i 
başlamış ve bu saatten itibaren de en muza ere er, ço müıaıt ır şe ı e inkitaf 

·~ Son· ··Haberi.er 
... J ~ --( • 1--"__.\.~.;.,.. • ...:.. -· • •• - - ._._ • 

Oenera d6 Gol'ün 
........ ım tebHll 

• Taksim ile Harbiye ara.smda eey. etmektedir. 

ah 1, İrUsefcr inkıtaa uğrnmış; ve uzun Pamuk istihsalcilerinin yüzünü 
• ' ' ! müddet a.çılamanuştır. daha çok güldürecek olan bu ha,. 

·-------------~----• j Yaptığonız tahkikat& ~öre yar:.! dise, ticaret muhitlerince memnu. 
• gm HalAskArgazi caddesındc ma. ' niyetle karşılanmaktadır. 
! halle bici Yardanın 125 numaralı Diğer taraftan, vanlan bir an-
i ahşap evmden çıkmıııtır. la~a neticesinde Macaristandan 1 
: Yangın ıkmad8JI blrka.c saat -n . · · · 

1 
tı . ·fa l 

; evvel. nltındald ıe:til dllkktuima ra eşyası gelmiştir. Bu eşyanın, ·ı-~·~~ ..... ..ıı..ı. 
: dumanlar snınıya başlamış, dUk. ı. l f 1 "h · k ı 
:. kfuıda çalısanJar evdekilcı·e hu .ııa km en az a ı tıyacmı ·arşı a.. 

yacak cinslerden olduğu tahmin 
!dumanın ne olduğunu .sormuşlar., edilmektedir. Eşya, Yerli Mallar 
i dır. Ma.ballobici Yordanın ailesi Pazarları emrine verilmıştir. Bu 
i ça.ınaı,ır yıkndıklannı, duıruuım ilk partiyi. diğer partilerin takip 
i kaynayan knzanm altındaki ate(. : edeceği anlaşılmıştır. 
ı ten çıktığını söyle~lerdir· Digw er taraftan dün şehrımize •t-

Bundan bir milddet sonra tam ı 
saat ı.ı5 de ev bi.ri.n içinde alev. len Alman Pamuk Kralı ler Şef. 

AçıkQG söyliyelim; bazı f;CM· 

bi radyo'lariylc, yaba.net mem. 
Zekct g t b · aJ·ım 
~atma 'ba.ktı'kçrı es0 f d l· 
~.Bu e:5rfin sebebi; Jıa_ 
kikate?ı dünden de. bugiinden 
cl.6 tamamiylc Jıabcrm oldu],. 
Zarı anla§llan bazı 'loalcmı ser. 
güze§tçilcrinin ne gülünç gaf· 
letlero dii§tiikleri11i gurme. 
mezden ileri gelmektedir. lerlo sarılmış ve çayır çayır yan. ferin de şehrimizde kaldığı. mü?~et 
"~------_ ... __ _.... - - zarfında bazı pamuk tacırlen 1le 

mıya başlamıştır. w c<fl 
yazan: Fazıl Ahmed Aykaç ' Hemen itfaiyeye telefon edil. görüsmclerde buhınacagı zann 

1 
• 

Bin dokuz yüz on di)rtt<ıylz· l 1
• 

ıu yeni ilan edilmiş. fmn. 

mektedir. (Pamuk Kralı) buradan 
I mi.ş, fakat evler ahşap ve kav hl'.. . k . 
: linde olduğundan itfaiye gelip ha. .:.lr::a::.n::a:..:g;?.:ı . .::.de.:..c:...c,;__lı_r. _______ _ 

I• zırlanıncayıı kadar nteş ~üyümüş, ROMANY ADA 
kaplamalardan yanındakı 119 nu. ... ~ -------

~. ,6 (A·A·) - Roy. 
te.r: 

Hür Fı:answann cfi Qenr. 
mı do Gol · umum! karargah 
tanıfmdan n redt.len resmi be. 
yanatta §Ö~1e denilmektedir: 

Fransız hUr kuvvetleri, Frnt'• 
IJ& aduın şu cilıe-U b<-yan f'df'ı 
ld: HUr Fraruıız ku vvct lcri Frıır. 
sanın ve Fransız mUstcmlckr 
arazisinin herhangi bir parç:ı 
lanmasını keenlemyekun addC" 
der. 

Fransa ile ebedi düşman1 a. 
rasmda doğrudan doğruya V<'VR 

bilvasıta. l1cr türlü iı;:tirnki bir 
hıyanet telakki <"ylrr· Düşma. 
nın Fransayn zorla tahmil cdr. 
r.rtti !'iddi şartlan hl'r ne ohıı 
.n olsun müttefikler ynnınd 
mUcndf'leyC' devam azmini illın 
od er· 

A.hnan, Avusturya vesaire kuv. 
\: btrfblrlnin lıoğa.ıma atılmış. 
trr. Medeniyet dUnynın admı kimse. 
Ye vermlycn Gnrp, korkunç ci!ınn 

' mın ilk kanlı bnhııınmı ge4;; • 
liyor. Jlim, fen ,.o tcknlk ku\\ct. 
lcrtne en bOI m.lli,ya.sta m.nlik Ano. 

1
1 maralı ahŞp (>Ve de 11Jryet elmiş. 1 y b 

411
-- u azza IUll!<l, l!hrlınlzin bilhtıliı!I\ dl'lllL kcn11. 

1 

tir· Lodos ~olay1siyle de şiddetle. ! 1 a a er rında nmıtakııl:ırrna l'lll btısın:l!>llllt 8C" :J:.n ~ n .. 
nen ateş iki evi tamam('~ y~~ınış, : 1 asker ola ıyacak 1 hep olmuı:;hır. l'ukarıkl r im, l·emııt· ~·""""" 

( Dcvamt 4 '1.LtıCllde) 1 /. .. a ) tc !ili bıısan bir kl) 1), ı;ö 11',n!ll'l\tedlr. 

·-····· .. ················ ......... -.... ı (yazısı ., unctt c 

aciAatüdeci: 

dün) sı ikiye n)Tıbnıır lktsi do 
ellnde'kl zchlrll srudımmyJ blrlbiri. 
nin bnğnna plamakla mf'5!?'1ll· 1cı. 
t~ sırıula (Tanin) ile bir mal·nlc .. 
Ctkb. Yamn llisc)in Os.hlt<" Daha 
o Z8mtın m har u tn, Jılhiyctiııi 
ettketloyen 81rııtı ismine rcı;men 
llllvo etmi~ değil· Değil ammn, Jıe· • 
kes biliyor ki kendlıııl ynlcm bir ka. 
lotn mlicahldlıllr· O '-akit (Tnnin) 
de çıkan ~azının üll\·anını ben hu. 
~tın sözle;fınin ba<ıma koyuyorum: 
'I'tirkUn ıılıı ! 

lptirla bir hnkil<ati tesblt edelim: 
lJiı, dij mnn ltal"SlSm<fa O(' nh ~('. 
ken, ne de fozla ah, uh dinleyen 
rnllletiz. 1'·akat fertlerin oldui:'ll 
~lbi mllletlerin de gordü~dcri nat'lı 
slt.enııcrden bunald1j:;'1 tlnklkalar bu. 
1unur. .Ao;ırlıınlır milli tnrihlmi7. 
hôyle anlan çok 'yasadı· A\':nJpa 
llıristiyanhk nllc<;i içlııılc hliimi 
1ı.ı.r de\ lct sıfatlylr. 'nrlığımıza l>lr 
hırlii tnhnmmül edcrniycn kalın bir 
taassuptur, bblm her iyi niyetim·. 
zc, h<'r lrolkmm:ı lıarekctimlı.e içer. 
den, dı';:\rııfan bln;ok eıı~cl ı:ıknr. 
rnıştır0 (1908) d6 buııun cıı iğrendi. 
rfcl misallerini ~i.ırdUk· Uiitlin Garp. ! 
hlu.rm aleyhtarlık <'ttlğl bir i .. 
tlbdn1 rejiminin uğırlığmdnn mille. 
ti lmrtarmnk iı:in ahbıı hnmlc az 
7 ınancln a'nı :\\ruııanın en n;nan 
' rmn du mnnlıi;ını kendi omuzla. 
rı 11 lundr buldu· Bosna llcrsek'c, 
. ar ı r:unıelı'H• Garp Trahlusuna 
'" l' • :u~la~ n':ı<ııl ~:ılılmlıhğı iha: 

llllld ılır· naHıtnnm bağnnda 
rl:ırrn 'ı.uın n nıec;ut \'C mürcf. 
:ı e''.ın tın.,url ı ın ne gibi yalım 
t•hrh ı~anlı t ya~la.nı se,kedi'• 
· ıınulıılm ınıstır· Hele bütün bu 

fa t l nn••ınlurı tutuıı_turolurl>eo, 
(Dcva1nı 4 iiıwüde) 

·-

V
._\11\' \ J\.eınııl'iıı mısrUll\rı ııaşıl !llir u .. oıJü İı;O 114'kllrC dO o hııdnr iş· 1 

l('ıunl tir, tenıi7dlr. Son ı;iinlerde nC§re ha Jıynn ırnbl'ıtıcrlnde do oku· 

'\Ublldlklcrlınlz d11 ti~ le ... Yalıır.ı: dünkü Rubainin ilk mı ranll oli\l\llll '"
117

·
1 

~rlmd:ı"lurıınırAnıı biri tcreddl\de dü dü: 

Bir zümre odur hôlik.ı muJlak dedilr.r . 
Mı .. ronıdn bir ı;rnmcr ihmali Yar Eannı h!i11ıl oldu. "nir 1.liınre. (hl\lıl•-1 

mııtlııl• odur) dediler,, cı~nllemcz; ''bir 7.limre (halil< ı ıııııtlıı'- odur) dedi,, 

olın:ıh hll; doğnı ıı budur, ml'ıtaleasındll bııl11nd11lln. 
Kıılde: Müfrt•d olıın kellnıenln nilı de ınilfrcd olur: kt'ndl~I ocml' 1 im de 

olsa.- Ordu mlifJ'll<ldlr \C c-.cml' 1 lmdlr; fnlıat (ordıı hareket etti) denUIJ', 

( cırdıı hıı rel;:et cttJler) dentneZ· . 
nu ınmz..ı dtııll~-eııler<lım blrltaçı fiilin 1 dt>dilcr) ıııırctlndl'ki ccnıi'ni mü· 

ılnfnıulıı al re taluıddllın <'lııl()tllln değil: Su remi' (zumn·ı ) o tıurnıct için· 

dlr, diyen oldu. l\lllteıırrtı. bunu kabul ~nedi. Onıın rlkrlııc.lf' fullln "bir ı.U.m· 
re,. Pldlndc nhı u buDft. manidir. 

''Bıınıdıı. nahiv hıı1ıı!i1 yok: hlr :nol.."'tftlanın hntnsı l'l\r: (bır zümre) diyo-
ce.kısiıılz. ı~nıını (o bir zümredir) mlinwrnıı \eren))( dunu•.aksmız: zira bıı 
mı nulıı (hl\llk·ı nruttat;: odnr dedlltır) lba~l lldncl bir c\iml dlr,, diyen de 

oldu. 
ıutearrn: - H. ta.- noı.-tnıııma da oh>a bil ! cevabını \Ordl. Ona. gör<ı 

bıı nmırnd:ı dedilork> biten ikinci bir tiıınle knbnl olunur&'.\ dn hlr rnmre te'llf 
7.A'fı denllı~n bir lm~urn nmydıın w·.rilmlı,ı olnr: T~rktbl Teya blrlnd "0 hlr 
:ı.Unıredlr,. cUmlesl bu (!efil lklnl"i cUmlenln faili deitll, mef'lıllı f'Jmnmı \-ere-

bilir ld hnta ağırlnı ır ••. 
Biz t1 tnd kUı:!lk btr ih.mnl bile ü;red etmeye ra.u olrruyonız \'6 bunu 

b •h!ıedl lnıl:t l"nhlu remnlln buna bile ebl'rnml~f•t vercooğtnl blldl~ml7,den. 
dlr, Acıaba kl'lıdilcrl bı.ı tereddUdll gtderebllecek btr &!.\\' tıöyll)cbUlrler mı 'l 1 

NACİ V.+.R.NA I 

Günlerin peşinden: 

Bir muammanın 
halli 

F RANSANIN Almanya 
ya inanılmaz bir şe. 

kıldc mağlup oluşu hala bir 
çok kimseler için. bir muam· 
ınadır. Vakıa bu muammayı 
halliçün elde bazı maliımlar 
var. Mesela niçin 1914 • 1918 
harbinde Frnnsız ordusunun 
7.a.yiatı bir buçuk milyonu geç· 
tiği halde 1939 harbinde Fran 
sız telefat ve mecruh olanla. 
rııun nihayet 100 binden pek 
az olması Fransanın neden 
mağlup olduğunu bir dereceye 
kadar izah ediyordu. 

Bu defa Almanların elinde 
fJ11lunan Fransız esirlerinin iki 
nı!yonu hul<luğıın.u VC' mare· 
~al Petenle Hitler arasında 
vukubulan miilfıknt esnasında 
bu esirlerin serbest bırnk1lma.s1 
meselesinin konuşulduğunu öğ 
renince, Fransız mağ!Cıbireti. 
nin sırrını tamamen nnlamrn 

oluyonı1 ... 
İki buçuk milyonluk bir or 

du icinde te-lef ve me~r~h o. 
lanlann mikdarı ıoo bını geç: 
mez. esir olanların sayısı ikı 
milyonu bulursa bu .orduya 
harbe.tmieı denilebilir mı; , 

HA· AN KUMÇAYI 

aktilolar aramda 
• 

I ki genç kızdan güzel olanı: - Dah~lo t. 
mişsini:z. Geldi/: ... J)aktilonu:z:. ben olacaaım. Ya
zılan da arkadaşım yazacak. 



• 
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musahabe: - - -
11rım zın 

Şlirhnlzin dilnya giirile bir. 
mcıe geçira.ği bir buhran var. 
Neden inkfu edelim? Bu buh 
ran:ı. iki nokta esüS ola:bilir: 

ı::wwwıı --

veçhesi 
Yazan: Rüştü Şardai 

mı yazacaksın? Dikkat et, bu 
zor bir iştir. Kiiltür ister, çok 
şey yaşamış ve okumuş olmak 
ister. Şiir yaz! Onun için bu 
zahmetlere lüzum yoktur. His. 

• 
l 

asında bir ı 
an motörü ile 

dllba ballı 

GONDEN GONE 1 

r ramvay servis
'erine ait bir sır 
D ON akşam aaat dokus •ula.. 

rmda matbaadan kurtula. 
ı.k tramvaya bindim· . . . 

Muhıt ve zihnıyet. Son neslın 
bil tim şiirıcı ini gerek şniı k·. 
gerek okuyucularım da kabu 
edeceklerdir ki şu vasıflar tcş. 
kil edtyor: Bilmece şeklinde 
anlaşılması güç şe:;ler söyle. 
mek, ferdiyct!erin dar mahpes 
ltrin:le ecel terleri- dökmek 
veyahı.;t bır proı agll?dac:ı eda. 
silo didal:tik mnhıyctlı, sert. 
tonlu frapan kelimeli manzu. 
mele; ) azmak. Tabii bütün bu 
vnsıflann sebepleri determinant 
lan var. Onları mPhitımizde ve 
san'a~1di.rm zihniyetinde araya
bileceğiz. Genç şair dünden al. 
dı"" ı mirnslan tetkik için a \'llÇ

ların bıraktığı zaman gö.r· 
mUştiir ki bir kıymet teşkil et
miyen söz cambazlıklarından 
maada, gerçek şiirde ne va.rs~. 
samimiyet, namuskilrlık, bakı. 
Id aşk ve insaniyet hepsi. bi~r 
toz yığını halinde uçup g~tınış· 
tir. Öyley~e düne karşı. b.ı.r r~
aksiyon arzusu onun biltun sı. 
nirlerini gergin tutacaktır. 

Son nesle "münkir,, ve ''ken
dınl beğenmiı;ı,, sıfatmı takan. 
lar dünkü şairle~den kaçınııı 
ay~kta kalabileceğini ve onla. 
rm da hangi eserlerinin oimez
liğinl söyliyebilirler. Bir vakit. 
Jer kulftklnn yeni sesler, ter. 
kipler ve edalarla dolduran, 
kalplerden, dimağlardan siline
miyeceği söylenen §iirler hatır. 
Iryoruz ki bugün için birer hiç. 
lik manzarası 8.17Ptmekten i
leriye geçemiyor. Genç şiirin 
belki tek hatası, dünkü boşlu. 
ğun sebeplerini, dünkü krsırlı· 
ğın zarııretlerini idrak ıçin ol. 
sun bu materye1Jerin içinde do. 
laşmamnsıdrr. z;ra bu korkunç 
ftkibetler diınyası ona çok ciddi 
ihtarlarda bulunmuş olurdu. 

Fakat bu alakasızlığa rağ· 
men düne karşı genç neslin re. 
aksiyonu yerindedir. Bilhassa 
şiirde tamamile haklıdırlar da.. 
Düni.in samimiyets"zliği gerçek. 
ten hatün bir şiir malı~ullerinin 
içlnaen akar. Servc.ti Fünunun 
usta romanlarını ve lıa:kiki duy
gusile ~bl.Ça kaldığı zama.nJd 
l<~ikr ti isti:-r edersek şiire 
karşı besledi,ğimiz .bu zanda pek 
haksız olma.drÇnnn: inkA.r edJle. 
mPZ, 

Fakat sadece eski muhit de. 
ğll, ya.c;anan muhit de bugünldl 
şiir için bir reaksiyon sebebi 
olmaktan uzak değildir. Bir de
fa bizde mevcut kötli bir an'a. 
ne bu sebebi körilkler: "Roman 

edebilıyorsan hemen yaz.,, h1· 
te c:iire rağbet biraz da bu an'a. 
ne yüzündendır. Neden gençler 
nra-:ıında bu krdar çok edebiyat 
tarihi, edebi cfid. tenkit me.. 
raklıları çıkmırr? Çünkü işin 
kolayı !':iirde. çaı ı iı ı;;ir .. ken.. 
clilerince bir beşeı i tcznhur oL 
ma'ktan çok. bir san.timnntal bo. 
.:mnışıdır. 

İşte bu kolay snha~'.3 •• çul~a.n: 
mış şair bolluğu h?;kik~ degen 
olan genç şairler uzrr.ı_rde f e. 
na tesirler y~p~yor. Şıırc tut_ 
kun. şiire bakım ve muktedir 
olan yeni imzalan önce bir te
reddllde, sonra bir orijinalit~ 
urzusuna sürükIUyor. 

Şiirimizdeki buhranın bir se. 
bebi belki budur. En muktedir 
ve birer şahsivet olaC'aklarma 
inandığımız gençler bile işi 
"bıuıka türlii söylemek,, yoluna 
döküyorlar. Madem ki kendile. 
rinden bir evvelki neslin bilttln 
şiir malzemesi koftur, gUlilnç
tür, basitliktir. üstelik bu şair 
deryn.sında kimseye benzeme. 
mek de gerekiyor. O vakit şiir. 
lcre değişik. zor, anlaşılma.aı 
hazan bilmcee haJlini hatırlatan 
istikametler veriliyor. Halbuki 
ne kada.r biribirlerine benzem~k 
istcmeselex hemen pek çoğu yi
ne esas noktalarda birleşiyor. 
lar. Bazan aksi de ••aki oluyor. 
Coşkun bir cemiyet meselesi, 
bir fikir, bir iddia he:ykırma.k, 
inanmış adam haysiyetinden u. 
zakla.<jilarak bir propagandist 
edasile ltonuşmak. 

Nihayet onlar için ferdiyet 
!erinin içerisinde, orijinal bir e. 
ser meydana getireceğim diye 
kıvranmak da m\lmkUn. Nite. 
kim kısık sesli, kalbe yabancı 
samimiyetle dolmamış bir çok 
mevzular batırıyorum ki genç 
şairlerin şiirleriiıde yer almıa 
buluruna.ktadır. 

Sosyal muhit, yeni şunn 
buhranına bir başka tilr!il de 
s~bep olmaktadır. Bu muhit 
küçük değil, bütün dünya ça· 
pmda bir muhittir. Sanayi t7.. 
tırabı, pazar darlığı, dilnya mes. 
~tsiZllği, arzulara tabi hlll'J)' 
ler, haris menfaat milcadelelerl, 
krymet hercümerci, bu duygu. 
lu Avnıpa. inssmm marb bL 
mı§tır. Her hadise artık onun 
için felaket doğurucu olmaktan 
kurtulamıyor. UzgihıdUr; bed
bindir; dilsizdir. Ve her şeye, 

(Der mm 6 ıncıda) 

Motörün 41 tayfası da kurtarıldı 
Evvelki gece 23 de başlayan 

~iddetli lodos fırtınası, limanda 
bazı tahribat yaptıktnn sonra 
dün akşama doğru hayli hafif. 
lemi§tir. Bu yüzden, Büyükdere 
koyunda bekliyen bütün mera 
kip de dün öğleden sonra Kara. 
denize çıkmışlardır. 

Fırtına yüzünden, Marmara.. 
da bir Yunan matiirü ile Haydar 
paşa önlerinde bir duba bat· 
mıştır. 

Yunan nıotörü şu suretle bat. 
mıştrr: 
Ağaç şirketi namına Pireden 

aldığı cam, kezzap, ruj hamule. 
si ile lstanbula gelen Pire lima
nına. bağlı 190 tonluk motörlü 
ve yelkenli gemi, evvelki gece 

Yumurta ihracatı
na konan hs ns 

Emir henüz tebliğ edildi 
Ticaret Vekaleti. ltalyaya yu· 

murta ihracatına lisans koy. 
muştur. VekA.letiD. ttalyaya yu. 
murta ihracatını lisa.rı.sa tabi 
tutması, yumurta tacirlerinin 
menfaatlerini korumak gayes:r.c 
matuftur. 

Vekru~t, §ehrimizdeki yumur
tacılara, lisans emirlerinin gc. 
çen hafta içinde telı!i~ edeceği 
ni bildirml~tir. 

DUıı.kU hafta sonuna kadar 
~imiz:e vekaletten bu hu~us. 
ta. hiçbir emir gelmemiştir. Yu· 
murta ihracatçıları, dün kendi 
aralarında toplanarak Ticaret 
veklletine yeni bir müracaatta 
bulunulup bulunulmaması husu. 
sunu göriişmilşlerdir. 

Vekt11ctin lisans amirlerini. 
bu hafta başlangıcında gönder. 
mesi muhtemeldir. Şimdiki hal· 
de yumurta ihracatı durm~ 
gibidir. Yalnız arada sırada, 
lsviçreye iyi fiyatlarla yumurta 
aa.tılmaktadır. 

Sümerbank Umum 
Müdürü 

SUmer Bank umum mtidürU 
Bay Burhan Zihn.i Sanus. Bur
ıaya mttteveccihen dün şehri. 
mbxien ayrılmıştır. 

Umum. MUdtir, bayram ertesi 
An.karaya dönecıektir. 

Çekmece açıklarma vardığı va -
kit, fırtınaya. tutulmuş, motör 
su alarak durmuş, biraz sonra 
da yelkenler parçalanmıştır. 

Bu yüzden gemi, Florya sa. 
hillerinde Kalikra.tyaya 8 mil 

Yel üf ürtlü, su 
götürdii 

Sayım günü çalıtan 
benzinci hakkında 

tevkif kararı verildi 
Sultanahmette, Divanyolun. 

da. f rrıncı Behçetin yanında çı. 
ra:clrk yapan 16 yaşında Halit, 
niifus sayımı giinU dükkanda 
kalmış ve sayım günü serbest 
dola.qabilen otomobillere benzin 
satmıştır. 

Böylece 44 lira 80 kuruş top
layan Halit, top atılıp halk so. 
kağa dökUIUn<:e, dışarı çıkmış 
ve bu paralarla bir otomobile 
atlamıştır. 

Halit o akşam sabaha kadar 
otomobilden inmemiş. Florya, 
Büvükdere dola.Pıp durmuş, 26 
lirasmı otomobile vermiştir. 
Paranın geri yanını . da içki 

ve kadınlarla yiyip bitiren ho. 
varda. nihayet dün yakalanmış, 
birinci sulh ceza mahkemesine 
ve,.i1 miştir. 

Hakim Reşit, Halidi muhake
meden sonra: 
"- Oğlum, demiştir, sen çok 

gezmiş, yorulmuşsun. Ben ~m
di sana bir ay hapis cezam ve. 
riyorum. bu milddet zar!mda 
tevkifhanede dinlenirsin!,, 

Halit hemen tevkif edilmiş· 
tir. 

Dün Altın fiyatlnnnda hiç bir 
değişiklik olmamıştır. Dün de 
bir altının fiyatı 23,10 lira idi. 

--o---

rt1esut bir evlenme 
Emekll albay lo"alk Andm km 

Bayan GWgUn ile emekli tümgeneral 
Sabri Erçctlnln oğlu yilksek milhen 
dl!! Mithat Erçetlnln evlenme törenle· 
r1 evvelki gün Beyoğlu nlkAh daire. 
sinde birçok akraba \'C dosUnrımn 

huzurlyle teslt edilmiştir. 
Gençleri tebrik eder ve meııut bir 

hayat geçirmelerini dileriz. 

mesafeye ka.da.r sürUklenml§, 
burada gemi süvarisi Anastaa, 
demir att.ırmağa muvaffak ol· 
muştur. Fakat gemi, su aldığı 
için biraz sonra batmıştır. 11 
tayfası kbnilen kurtarılmıştll'. 

Bundan başka fırtına yüzün. 
den 29 tonluk Gölcük motörii L 
le iki balıkçı gemisi de batmış· 
tır. 

İnsanca zayiat yoktur. 
Yine fırtına yUzi.inden Hay. 

dıı.rpaşadan Sirkeciye doğru 
gelmekte olan liman idaresine 
bağlı bir duba Kavak iskelesi 
önlerinde batmıştır. 

Dubada 5 vagon vardı. Alem. 
dar tahlisiyesi, dubanın yUzdU
rUlmesine çalışmakta.dır. 

Univeraitede ikmal 
imtihanlan neticesi 
Universite ikmal imtihanlan 

tamamlanmıştır. Neticeler bu
gilnden itibaren alakadarlara 
bildirilmektedir· Hukuk ve iktı
eat fakültelerinde eylüldeki im
tihanda muvaffak olanların ad
lan llln edilmiştir. Buna. göre, 
hukuk faküıtesinin birinci sını
fında 12C kişi ikinci amıfmda 
101 kişi, Uçüncü sınıfında 74, 
son sınıfta 51 talebe tamamen 
muvaffak olmuşlardır. 

tktısat fakilltesinin diln yal
nız ikinci ve üçilncU sınıfları 
illn edilmiştir. 

İkinciden 69, üçüncUden 56 ta· 
lehe kazanmıştır. 

Diğer ıımıflar ve diğer !akil' 
telerin neticeleri pazartesi gliı~.ı 
belU olacaktır. 

Hakime hakaretten 
1,5 ay ceza 

Cımıhuriyet matbaa.sın.da Al. 
man makioo komisyoncu.su ViL 
li Blunıeli yaralayan hamal 
Mehmet Ali evvelki gün ikinci 
ağır ceza mahkemesi tarafın· 
dan 8 sene müddetle hapis ce. 
za.sma mahkum olmuş, fakat 
karardan sonra heyeti hlkime. 
ye ve temyiz mahkemesine kU· 
filrler savurduğundan cUrmU 
meşhut üçüncü aslive ceza mah. 
kemesine verilmişti. 

Mehmet Ali bu suçundan da 
bir ay on beş giln müddetle ha. 
pis cezasına mahkilm edilmiş
tir. 

Tefrika Numarası 20 rek ve glhleri hayretle büyUyerek: tıda Şükran Hnnmı, kocaama Penbeyan'm dükkanının 
vitrininde gördüğü beş y11z Ura.lık bir yU:z.liğU kendisi
ne almaıımı söyledi; Mehuıet Güngör her zamıı.nki sır
na§ık neşeli hali hillfma o glin hernedense asık çehre
li idi; kısaca: 

01.Umuı Hanmı, kadmm ipekli kumnş, mUcc\•her, 
kllrk ve benzerleri gibi alnup satılır lliks eşyadan ea . 
yıl.ııwH lAzım geldiği yolundaki ~etin gayrime§ru ço

cufudur; geceleri müşevveş, mahiyeti meçhul, casuı1 

mu, hırsız mı ,ne olduğu belli olmıyan b!.r sosyetenin 
toplantılarında geç saatlere kadar kumar oynar. Borsa 
dftlaverelerinden, döviz kaçakçılığından, e•ha.m ve tah· 
viJA.t oyunla.rmdan, snrahatıe bilinmesi mümkün olmı· 
yan menbalardan zengin olmU§ tatlı su frengi, ~nebi 
Jnrmruu, ya.boncı otoritelerin U§ağı tilr1U insanlar bu 
cemiyettedir; sonradnn görmüş zengin, yeril muhtekir, 
lstl!lnarcr banger bu toplantılara devam ederler· Kapı 
lannm önlerinde sıra sıra 0 tomoblllerln sabahlara kn· 
dar beklediği sllslü bahçelerin içinde yepyeni beton bl 
naların basık geni§ pencerelerfodcn dıl':ırılarn booalan 
ışık çağlayanı bu sosyetenin mahiyetini aydınlat~ağ 
kafi değildir· 

ŞUkrım Hanım giındüzleri öğleden sonralara ka 

dar uyur, akşama kadar makyajını Yapmakta. maniku 
rUnü , ped:kilrilnü y:ıptırmakln .vakit geç rır, ncak oı 
talık karardıktan sonrn elın sları. pırlantaları. \ üzük 
teri, küpeleri, göz J•nmaştıran güzell!"i V<' blitlin '1aşme> 
ti ile e.ncak gect'lf'rl ortaya çıkar· 

GUlsC'ren. o c ı ri dört buçuk ı;. r sında muıl 
ka ıki CllmJelık f ns•zca ro:liyen C kum Si bo~a t k 
tamlarına V<' moia 'T mualanna .. ., g zdirırı kt n 
lbar t olan koı kürkrı.i 

\ ili) a 1 IJ 

n ı ·. 

Hannn. GU' , i ı.. .ı .. k 
,.tma ginnış, call!l': n r·,. kadın oldı • nıı. hr'C' Aro

doluda va:z.lfr alı I~ ~ fıkinıliği C'ttiğ'.nl o" r<'rıinf:'I'' <S 

nüne ığrf'nr hır hı.'ltnlık marızarası açılmış gıbi tık11inc-

- Ne diyorsunuı! .. diye hayknnuştr, sizin gtbi gü· 
zel bir kadm kendisini sıkıntıya koyup üniveraite tah
sıli yaptnış ha··· Öyle uzun uzadıya okumak, başka su
retle meşgul olmak imkanlan bulunmryan çirkin ka· 
dınlara mahsustur! GUzel bir kadının bilmesi lhrm o

lan §eyleri hukuk fakUlteRinde okutmazlar zannede
r im ... Sonra da. Anadoluda vazife alıp sabahtan a.kŞRma 
kadar amele gibi çalışmak mı? Allah göstermesin .. Ma 
rherie, size sahiden acıdım! 

Kendisine sözde iltüat dtye, gtizelliğini i~aret et
mek için söylenilmis olan bu sözler Gillserene taham· 
mUl edHem~ derecede ağır gelmişti. Şükran Hanmıın 
ne aşağı ve hayasız bir ruhun !!ahlbi olduğu meydanda 
id;. Sonra. Gülserene öyle ağır ve hakaret dolu gö1lerle 
Lakı ı vardı ki dimağındaki fikir dudaklarında söz ha
line golmcse bile işte gözlerinden bağtnyordu: ''Aptnl. 
ptal ! Kendine biraz çeki dUzl'n versen dnha pek çok 
~rneler pek Ala para <'dersin .... Altmış sPkfz lira maaş 
lmak ;çin nıemur olmnk ha ... ~n bir budaladan b~ka 

1ir şey d€ğilsin !" 
I..cyla ve arkadaşlarının harl"ketlerindrki mubalat

.. ızlık samimi bir inanışın neticrsl idı, bir kanaat malı

fülU idi. belki daha !!eriye varılarak bir zevk meselesi 
.ı'"c Je kabul edilebilir: halbuki Ştikrnıı hanım denilen 
ıyff'. ı;te besbellı, bu ışin esnafı ıdi ı 

B ğ('nmed:ği, kıymet vennediği, ıısağı gördüğU bit 

d ma sırf zengin diye, lUks lhtlvsıcını. şımarık ve hop· 
mız rınm bin bir mantıksız isteğini \i:o1ayca yerine 

• tırmeğe muktedir diye karılık <'diyordu· Gülsereniı 
iınrcler!ne göre bu kadurı bile temiz bir iş sayıl 

1z-ıı; fakat bilhassa bır tesadilf, istemediği haJdr 
.... <izünc çarpan bır !!ahn ve kulagınn ı:srpıın bir kaç 

z onun ı;ıilkran hnkkmdak: kanaatine bilsblitlin kU\ \"Cl 

Wrdi. 
Bir gUn HlisC'yin Hlisnil Bt'y köşktinde bir toplan-

- Bakalım, dilşiinllrtlı:! 

Diye cevap vereli· 
'$Ukran Hanım: 
- DUşünürUz ne deme«: Benim arzularm1 ·böyle 

savs3kiannC.'lk mı- Cıwap ~= Ya evtt, ya baytr!" 
Diye tltlzlendı· 

Mermet Güngör aynı bpalı çehre ile mukabele etti: 
- BugUnlcrde işler pek i)i gitmiyor-.. Maa.mafih 

mııtlnka istiyorsan Penbeyana söyleriz, yüzüğU satma
sın, bir zaman bızim için tutsun- Bakalrm. diişünürüz! 

Mehmet Gilngör, aile içinde böyle bir balL~ daha 
ziyade tafsilA.tlı bir §ekilde konuşulmasını istemiyordu: 
belki de karrsmm herhangi b!r densizlikte bulunma
sınd:ı n çe klnlyor ve işi tatlıya bağlamağa calır,ıyordu: 
fnkat ŞUkran Hanım bahsi kısa kesmeğe razı olmadı. 
şirret bir sesle: 

- P~k ft.t{l .. , dedi, ben o yü:z.Uğü sa.na. muhtaç ol· 
madan almasını da bilirlm! • 

Gtilseren önce bu .&deri kuru bir tehditten tba
ret zannetti: fakat ertesi aabah, Şükran Hamını böyle 
öğleden evvelleri ortada görllnmek mutadı olmadığı 

hnlde, kollarından ba§ka göğsUnU yarı açık bırakan 

hnfıf bir gömlekle, uçlan diz kapaklarından bir karıış 

> uk'\rıJa kenarları beyu zırhlı, bir bacağın UstUııe u-
arı bir Amerikan be,hriyell!iren resmi işlenmiş bir 
ortla, ayağında altlan beş parmak kıılmhğmda bir 

p'aj aynkkabmylıı. oteU.n ıenuıasnıda gördU: koltuğul'. 

ria iki kat <'dilmiş bir bavluya şl>ylece sarılmış bir ma
yo \"ardı; ·merdivcnler-Qell denize doğnı inmekte 'di· 

(Deva.mı var) 

Karşı tarafa geçiyordum. 
Tramvayın lçl kabalık olmacblr 

halde, havanın sQaelllilnden tat1. 
fade ederek biru nef• almak 1. 
zere sahanlıkta, vatmanm yanm. 
da durmuştum. 

Blnmi5 olduğum tramvay Blrin. 
el Mevkiydi. Emfni5nllne geldllf. 
mlz zaman, b!.r elinde zenbil, ~btlr 
elinde şemsiye, yqbca bir kadın. 
cağız, tramvayın basamafnıa at. 
lamıya çalışarak: 

- Oğlum, dedJ. Bu Mevki mi! 
Vatcıan, diline kira ister gibi, 

bir müddet oyalandıktan sonra.: 
- Evet, dedi· Ne olacak? 
- Ne olacak· Ben Mevkie h!.ne. 

mem; İkinci yok mu! 
-Arama! 

Ben hayret etmJttim· Nutl o. 
lur da İkinci Mevki olmudJ? 
Vatmanın kadmı bqmdan savmak 
istediğine hUkmederek, ben ten. 
dillğimden teminat verdim.' 

- Vardır hanını, dedlın· Elbet. 
te vardır. Biraz bekleyiniz. 

Ve vatman arabyı çekti. 
Fakat yolda giderken, bir taraf. 

tan da mınldanarak bana takih. 
yordu: 

- Vardır, bekleyin, dedbıiz 
amma, en a.5ağı yarım 1&at ye. 
rinde sayacaktır· 

- Neden? Bundan sonra 4ıtfn. 
el Mevki" tramvay bulunmaz mı? 

- Bulunsa da tek tük· Haydi 
diyelim lkl tane ... 

Vatmanın bu aözlerl k&r§mllda., 
müthiş alil.kam uyanmıştı. 

- Nasıl oluyor, dedim· ıtfncl 
Mevkic binecekler bulunmaz mı? 

O, hAklmane btr tavır talaLa. 
ra.k: 

- Bu ssa.tten aonra gezenle. 
rin, İkinci Mevki tramvayda ~ 
ne? dedi. Bu saatlerden soı.111ki 
7.aman, lillul zamanıdır· Eğlenceye 
çıkanlar biner; gezmeğe gidenler 
biner. İşçi, çoktan evi.ne döndn. 

Vatmanın, biraz da, ibret denı. 
ni ihtiva eden bu hitabı k&l'!UIIn. 
da d1l3Unceye varmak IAzmıgellr. 
di : Filha.kika, saat dokwıdan eon. 
ra, aoka.kta kimler kalirdı? Gece 
~i yapan kimseler ilse, onlar için 
muayyen saatlerde tramvaylar 
tahsis edilmişt.!r. Geri kalanının 
evinde bulunmaYJll, sırt, lüks ar. 
zuııiyle, eğlenmeit h"'lvesiyle ol. 
nıak gerekir. Eh, mademkı ellen. 
meğe çıkıyor. Eğlenecek pa.ruı 
var demektir. Filln yere gidiyor; 
avu~ dolusu para harcıyor da bir 
t.ra.ınvaym Birinci Mevki Ocretl mi 
kaldı vcrem!yecek? 

Doğnısu bu gece servisine iti. 
raa etmlye kimsenin hakkı yolr .. 
tur. 

lltKMET M'ONlR 

flfllllflllllflt11 

Yeni Edebiyat 
Bugiill çıktı 

Güzide edip romancı Su· I 
ad Derviş tarafından idare e. 
dil~ b!-1 orijinal ve zengin 
mündencatlı edebiyat gar.ete· 
sinin 2 inci sayısı çıkmıştır, 

5 KURUŞ 

Saciakal rıtar 
En 1)'1 iyi son 

ıc. K. K. 
BuğdaydM 23 20 17 
Arpadan 40 84 27 
tl'ztlmdcıı 117 100 llf 

Bava kuvvetıerim!zln yUkaelmUI ve 
&rtmacı için her tilrlU yardmını ya· 
pılmuı yurt borçlar«ıızm en bOytlk· 
!erinden olduğu gibi bUtUn muıetıertn 
de kendi varlıklarını korumalı lçln 
durmakaızm hava kuvevtıertnı arttır
makta bulunduklan görtılmekte oldu· 
twıd&n bu husuııta Diyanet işleri relı· 
Uğindcn verUmi§ olan fetva muctblnc• 
sadaka! fıtn ve zekAt ile mükellef o
lanl-rm Tllrk hııva kurumuna yardım 
ları ve bu suretle anayı;rdumuza hlz· 
mette bulunm.alan ıozumu ehemmi 
yeUe 1ınn OIUIJUr. 

l1.1taobı11 1\lürthıl 

Görüşte bilgiye, gidiş
te ülküve inanırız. 
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Laval'in ~ llt il ti Bahk bolluğun- Binde on sekiz gösterdiği 1 .ıag ere • . ca· dan istifade 
b 
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bol besliyecek bir zengın\iktedi r. Ba~a ulkelerde r,eıilen (jar-
:\re Vlti do m~mnunlyeflc t.etikk gin nisı.etefı UQQJIL ıJ&tI. 1
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BABP VAZiYETi 

Alman petrol 
depıları yeniden 

bombalandı 
L<mdra, 26 (A.A.) - Salahi

}fttar menbalardan haber alındı
ğına göre, dün gece Jngiliz bom
bardıman tayyareleri, muhtelif he
defler meyanında, şimali ye mer -
kezi Almanyada bulunan deniz Ü"
lerini, petrol depo ve fabrikal~r:nı~ 
işgal altında bulunan arazıaekı 
tayyare meydanlarını ve Man~ ~
hilinde bulunan batar)'a mevzılerı. 
ni bombardıman etmişlerdir. 

50!>( TEBL1'1 

Lotıdra, 26 ( A.A.J. - Hava ne
zaretinin tebliği: 
Cuma}ı: Cumartesiye bağlayan 

dün gece, lngiliz hava kuvvetleri
nin yaptığı harekatta esas hedefle. 
ri, Alman limanındaki doklar ve 
elektrik santralları teşkil eylemiş
tir. 

Kielde elektrik santrlıana darbe
ler indirilmiş ve deniz inşaat tez. 
galılannda yangınlar çıkanlmıştı.r. 

Hamburg da Neuhof elektnk 
santralı şiddetli surette oon:ba.rdı
man edilmiştir. Dokalardakı bına
lar arasında yangınlar çıkmıştır. 
Burada hava dafi bataryalarına da 
hücum edilmiştir. 

Bremen ve Cuxhavende de dok. 
lar arasında yangınlar çıkmış \'~ 
Amsterdam, Helder ve ~st~nd lı
manlarında ticaret gemılenne ta
arruz edilmi§tir. 

Hamburg, Hanovrc ve Reisholz. 
de petrol he<lefle~ine ve müteaddit 
endüstri hedeflerınc harp malze
mesi fabrikalarına hücumlar yapıl
mıştır. Griz.neı burnunda toplar 
bombardıman edilmiş ve diğer 
bombardıman filoları, dü~n iş
gali altındaki arazide bir çok tay
yare meydanlarına hücum etmiş. 
tir. Sahil müdafaasının servisine 
mensup tayyareler, Anvers lima
nında hulWlan vapurlara muvaf
fakiyetli hücumlar yapmışbr. Bü. 
tün bu harek:ittan, yalnız bir tay
yaremiz geri dönmemiştir. 

İ1' GlLlZ BARBlYE 
~rtlSTEŞARI?lıT-t BEYA..""iATI 

/..()ndra, 26 ( A.A.J. - Harbiye 
nezaretinin parlAmento müsteşarı 
B. Binglefoot, Oxford tinivenrite
sinin liberal kulübünde yapmı~ ol. 
duğu bir konuşma esnasında, AI. 
manyadaki sun'I petrol fabrikala
nnm yüzde doksanının ve petrol 
tasfiye fabrikalarının da ):üı~e 
sekseninin bombardıman edılmış 
olduğunu \'e bunların pek büyük 
müşkülatla çahşmal~rı~a devam 
edebildiklerini söylemıştır. 

B. Binglefoot, İngiltere muha. 
rebcsi esnasında zayi olan Alman 
tayyarelerinin yerlerine konulmak 
üzere yapılan imalatın da, bombar
dımanlar sayesinde hisse<lilec.ek 
c"ereccdc azalmış olduğunu tahmin 
etmek için bir çok sebeplerin mev
cut oldu~unu da ilave etmiştir. 

ADE~· CtVAltlND.\IU JL\RP 

AdC1ı, 26 ( A.A.) - lngiliz 
harp gemisi Kinberlcyin Fran. 
cisco Nullo İtalyan destroyerine 
karşı kazandığı zafer, Aden hal 
kına dünyanın en mühim deniz 
ve hava üslerinden ve iaşe is
tasyonlarından biri olan Adenin 
müdafaasında, oynamış olduğu 
rolün ehemmiyetini daha sarih 
bir surette göstermiştir. 
Şimdi Mıı.lta, Aden ile birlik_ 

te dü§man. tayyarelerinin hü. 
c~larına en müsait İngiliz 
müstcınlekeleri olmak sıfatını 
hair. bulunmaktadır. 

Fakat düşmanın Adenin üze. 
rine yaptığı akınlar ehemmiyet. 
siz bir ma.na ifade etmektedir. 
Şimdiye kadar 1talyan tayyare. 
leri akın teşebbüslerinde ancak 
bir kere şehrin üzerine gelebil. 
meğe muvaffak olınuşlardrr. 

Aden şehri, ihapten ev~·elki 
manzarasını muhafaza edıyor. 
Esnaf, geçen yolcuların azalma 
sınr, cömertçe para harca.makta. 
olan kıtaat ve tayyarecilerin 
gelmelerile telfıfi etmektedir. 

Romanyada Yahudiler 
muvazzaf asker 

olamıyacak 

Bıikrc , 2fi (A·A·) - Stefanl 2. 
jnnsmdan: 

Romen ordwıu erkiruharbiyes!n. 
cc neşredilen bir tebliğde 1940 sı. 
nıfmın gelecek sontcşrinin 20 sin_ 
de s118.h altına çağnlacağı bilcliriL 
nektedlr· Hangi Bırufa nıeruıup r. 
hırsa olsunlar bu davetle a.Uı.kadar 
olan Yahudiler, 1 ilkkanunda s..'l. 
dece kontrole tabi tutulduktan 
sonra b!JAmUddet mezun addedile. 
celtJerdfr. Çilnkil Yahudiler mu_ 
\"a .. f a11kert hizmetten istisna e. 
lilrr.l§lCrdlr· 

Bir ingiliz 
Kralının 
Peten'e 
mesajı 

---"turRUn ahı 1,, f Bi°i-Buiiann: 
ifadesine göre DünkU yangın --muamma 

Peten, H itlerin 
teklifini red mi, 
kabul mü etti ? 
Yeni bir konferans 

ihtimali 
1''e,york 26 (A·A·) - Röyter: 
Nevyork' Times gazetesine Bera. 

den bilidiriliyor: . 
Berndcki diplomatik mahfıller_ 

Londra, ~6 ( A.A..) _ Röyter 
bildiriyor: 

Kral altın~ı Corcun mareşal 
Petene bir mesaj göndermiş ol. 
duğu, Londrada salA.hiyettar 
bir menbadan teyit edilmekte. 
dir. 

Öğrenildiğine göre, bu mesaj, 
bir teşci ve Fnı.nınz milletine 
ızdırapları karşısmda. bir sem· 
pati mesajıdır. 

Majeste, aynı zamanda. bu 
mesajmda, Fransanm iyilikleri. 
ni payla.şacağr nihat zafere tam 
itimadını da bildirmiştir. 

de sanıldığına göre, Mareııal !~· 
ten Hitlerin Fran!!IZ kuvvetlel"..nın 
lngiltereyc knruı kuJl.anılma.s;111r is. 
tilzam eden taleplenne haşın bir 
red cevabı verınjştir· Resm[ tel:-. 
Iiğde neşredilmemiş olması, bir ne. 
vi pazarlık yapılmakta olduğu his. 
s!ni vermektedir: Bir pazarlık ha_ 11 O İsveç tayyaresi 
his ınevzuu oldugu zaman herke l .1 ld 
sin o ·taya bir mal koyın~r lazıfl': . ngı tereye satı ı . 
gelir· Demek oluyor ki, Mareşal I Stokholm 26 ( A.A.J. - Ste/am 
PelC' den Hltlerin i11tediiH. bir 11ey ajanS1ndan: 
varc •· " - "Aftonbladet., gazetesinin Lon-

n :ı mahfillere göre Hitlerin dra muhabirinin bildirdiğine göre, 
isle< ğ!, kıta blokunda ;ahat dura. Amerika hükfımetince müsadere 
cnk ir Fransadır ve Hitler. bunu edilen 110 İsveç tayyaresi ewelce 
Amc "ka Birleşik Devletlerinde bildirildiği gibi Filipin adalarına 
reisı ınhur ııeçirnlcr:inden evvel gönderilmiyecektir. Bu tayyareler, 
bir 1 rivaki halinde ileri slirecek. İngiltere hükQmetince satın alın· 
tir. mrştır. 

B .. ı mahfillerin fikrine göre, 
pek . •akmda Hitıer, Musolini, Pe. 
ten ,. ! Franko arasında bir toplan. 
tr yaı ılmaıu muhtemeldir-

ntR DtGER HAVADİS 
Nevyork, 26 (A·A·) - Colum. 

bia radyosu, l>u ak&am Grenviç 
saatlyle saat 18 de Vişiden alman 
bir telgrafa göre, Vişide öğleden 
sonra toplanan Fraruıız nazırlar he. 
yetinin Almanya ile iş birliği 
preruüpini kabul etmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

BlR RADYOYA GÜRE 
RESMi MAUl'MAT 

I.ondra, 26 (A·A.) - Lyon rad. 
yosuna göre, Mareşal Peten ile 
Hitlerln yaptıkları göriişmede pren 
sip itibariyle işbirliği. yapmak hu. 
susunda mutabik kalmış oldukları 
Vişide resmen bild!rilmiştir. 
İNGiLtzumtN MOTALEASI 
Londra, 26 (A·A-) - Röyterin 

diplomatik muharriri yazıyor: 
Hitlcr _ l'etcn görüıımeeinden 

sonra hlı: bir rcAmi tebliğ ncşrcdP _ 
memiş olması keyfiyeti, Hitler 
• Franko görüşmesinden sonra neş. 
redilcn tebliğin tamamiyle platonilc 
tahrir tat7.ından biraz daha ziyade 
fikir verebilecek mahiyettedir. Al. 
rn n bıuırnınm göriişmelerin mev_ 
zuu hakkında hlç bir ifşaatta bu. 
lunmamast, fakat bu iki mülakatın 
uyandırdığı alılkadnn teselli bula_ 
rak yabancı memleketlerde neşre_ 
dilen şa}ialan ve tahminleri ikti_ 
bas ile iktifa eylemesi de çok şa. 
yanı dikkattir. • 

Bu vaziyetten çıknnlabilecek ye. 
gine ciddi netice, l1adlııat ve veka. 
yiin, Almnnlann islediği kadar ne 
çabuk ne de müsait b:r tarzda ce. 
reyan "etmemiş olmasıdır· 

Italvan basım Alman basınını 
taklit etmektedir. Ve hatta İtalyan 
basınının lisanı daha umumi ve 
daha müphemdir. Bununla bera
ber, ltalyanın bütün bu görü:;me. 
lerden hariç tutulmuş olmasından 
dolayı ltalyan basınında bazı ho~
nutsuzluk emareleri seçmek müm
kündür. Aynı zamanda, Mihver 
şeriki tarafından alınan bütün ted 
birlerin ltalya tarafından bittabi 
tasvip edilmiş olduğu tebarüz etit. 
rilmekte ve İtalyanın fikrinin alın
makta olduğu hissi verilmektedir. 

Fakat İtalyan gazeteleri de, son 
müzakerelerin mc\·zuları bahsinde 
Alman gazeteleri kadar hülyadan 
~ridir. 

Hitler 'Diplomatik yıldırım ;,e. 
ferini,, yaparken, Balkanlarda ye. 
ni inkişaflar olmamıştır. 

Sovyetler Birliği, yeni vücuda 
getirilen Tuna komisyonu masa
sında Yer almıştır. Bu yeni komis
yonda bütün sahil devietlerin dele. 
gelcri var, yalnız vaktiyle komis
Y?nun muhim ~zasından olan ln
gıltere ve Fransanın delegeleri yok 
tur. 

Söylendiğine göre, l\fo5kovada 
Japonlar, Ç.ankayçek'a yardımı 
~esmek ve belki de &>vyetleri Ber. 
lı!17Roma-Tokyo Mih\·eri ile 
~ırlıkte d~h~ fazla sergüzeştçi bir 
sıyasete surüklemek için Sovyet
ler Birli'ri ile bir anı;~ma'yapmaya 
gayret etmektedir. , 

TllXA KOMlS\'0:'.'iUNA DAiR 
SO\' \ 'ETU:RtN TEBLiGt 

lıf oskoı•a, f6 ( A.A.) - Tas A
jansr, Tevhid edilmiş Tuna komis.. 
yonu hakkında a~ağıdaki tebliii 
neşretmiştir: 

Son zamanlarda Sovyetler Bir
liği hükUıneti ile Alman hükumeti 
arasında cereyan eden görüsmeler 
ve Jtalyan hükumetinin mU\-afaka. 
ti neticesinde, Tuna Entema yonal 
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Meksika, Japonyaya 
petrol göndermiyecek 
Meksika, 26 ( A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Meksika hükumeti, Japonyaya 

petrol, civa ve demir gönderilmesi· 
ni menetmiştir. .. 

Macar ziraat nazırı 
Roma da 

BudapC§te, !6 (A.A.) - D. 
N. B . : 

Macar ziraat nazırr Kont 
Mihail Teleki, bugün ltalyaya 
hareket etmiştir. 

lapanyol Marksist 
lideri mevkuf 

Modrit, !6 ( A.A.) - D. N. 
B.: 

Öğrenildiğine göre. sabık ls. 
panyol Ma.rkalat li ri Largo 
Caballero Fransada tevkif edil· 
miştir. 

Dobruca anlaşması 
etrafında 

Biikreş, 26 ( A.A.) - Stefa. 
ni ajansından : 

Neşredilen resmi bir tebliğ. 
de Dobrucada emlaki olanlarm 
işlerini tesviye etmek üzere bu 
mıntakaya gidebilecekleri ve 
Bulgar hükumetince bu husus
ta müşkülat çıkarılmıyacaj{r tc. 
min edildiği bildirilmektedir. 

komisyonu ile Tuna A\'rupa komis 
yonunun tasfiyesi ve bunların yeri
ne Sovyetler Birliği. Almanya, 1-
talya, Romanya, Bulgaristan, Ma
caristan. Slovakya Ye Yugoslavya 
mümessillerinden müte~ekkil tev. 
hid edilmiş Tuna komisyonu kurul 
ması lüzumu kabul olunmuştur. 

Te\'hid edilmiş Tuna komisyonu, 
Mansaptan Slovakyada Bratisla. 
vaya kadar bütün Tuna boyunca 
seyriscfain meselelerini tanzim e. 
decektir. 

Yukarda zikredilen mesele üze
rinde ,·arılan anlaşma üzerine, 
Mansabtan Brailaya kadar dcn!z 
seyriscfaininc müsait Tuna üzeri
de enternasyonal hukuk muvakkat 
rejiı:nini tanzim için, Sovyetler Bir. 
!iği, Almanya, Romanya ,.e İtalya 
delegelerinden mürekkep eksperler 
arac.mda, 28 Teşrinievvelde Blik
reşte, görüşmelere başlanacaktır. 

Sovyet hükumeti, hariciye halk 
komiserliği genel sekreteri Sobo
lev' e, Bükreş görüşmelerine. Sov. 
yetlcr Birliği umumi eksperi ve de
legesi sıfatiyle istirak ctmeğe sela
hiyet vermi~tir. 

Son dakiknda Anadolu Ajansının 
bu mm·ıul\ dair 'Prfllği aşa&'"ldaki 
haber, iki tararm anla.ı;ıtığı 'kanaa_ 
tini uyandıran mahlyl'tt«ilr: 

' 'l!il 26 (A·A·) - Başvckalctin 
tebliği: 

Şaıuıölye Bitler ile Mareşal Pe. 
ten ara~ında 24 teşrinevvelde Von 
Ribbentrop ve Lavalin de huzuriy_ 
ıe yapılan göriişme yüksek nez~. 
ket havası içinde cereyan etmiştir. 
Mareşal mevkiine layık ihtlram 
meras~i ile kabul edilmiştir. lki 
deviet reisi arasındaki görüşmede 
,·aziyet ve bilhassa A vrupada su!. 
hu yen!den kumın.k vıısrtalarr u • 
mumi tedkikc tabi tutulmuştur. 
İki muhatap işbirliği prensibi üze. 
rinde mutabık kalmışlardır. Bunun 
tatbik ı;arlmarı bllô.hare tetkik olu. 
nacaktır. 

. ' (B~ tarafı ı incide) Alman (B<L§ tarafı ı incide) 
oçtmJl&n cani yaliuıJarot, nlcıe bl. 
p.reyl &fsonhyarak ıayısız felaket. m·ıııet·ı n·ı n daha üst tarafta pastırmacı: dUk •• 
ıerc sebebiyet ,·erattt artık cihanca klnı bulunan bir katlı abeap ıi5 
maltım bulunuyor- numarah ev de kavrulmuş ve ta. 

Fakat·- 13te Türlıdln &in burada. manevı·yatı m.amen harap olmuştur. 
drr. Hüseyin Oahlt Yal(al l9U y • Mahallebici Yordanm mnde.n 
lınd& bu menua temal etti vo orta. du·· şu"· yor hiç bir eşya kurtarılamamış, 110 
ya koydu ki Tlirk ,,.r1tğma knr,ı numaralı evin sahih! Musavf 1le 
hc-r tua'IU\t böyle bir ctır'etl göK. alt katında oturan Ennani Gayıa. 
terene ·yalnız k~nh menklbcler gös. Alman hududu, 26 (A·A·) km eşyalarından bir kısmr çıkan. 
termekle kalnuımıcıbr· ,\ynı 7a. Röyter: lahilmiştir. 
manda. Avnıpada da blr~ok ~lyasi Berlinde birkaç ay kalıp en me. J 15 numaralr evin altmdald 
kan~ıldığm mü'Wıbblbi olmu~tur· suı mahfillerle temas etmek !ırsa. pastırmacı A. H. Davityanm dlllr., 
Balkan haile!!lnl Türklyenln ba.şffi.'l tını bulduktan sonra Almanyadan kanı, 1~5 numaralı evin altındaki 
açma.1.;ta biiyük bir diplomasi tf• nynlan Bulgar sanayi erbabından. terzi Grnnczin dükkA.nı ve bitiş.!.. 
wbhüm eden katJI ,·c ebleh siya. bir zatın kanaatine göre bu son aY, ğindeki kunduracı dllkkll.ru yan. 
set, a.sıl Ga.rp Alemine, Jıli.la bu. içinde Alman milletinin maneviyatı m1ş ve eşyaları kurtari1amam11. 
~üne kada.r teml7.lentınlyen 1*lii. sür'atle zayıflamıştır. tır. Yalnız yıkılan ve parçalıliian 
lar getirdi· Büyük harbin korkun~ Bıı zatm eöylediğine göre tem • pasbrmacr dükkanmdaki pMt:tr. 
t-Obomla.nnı ekti· muz aYX!Jtiı başında. Almanlar bil • nıalar sular ve <'nknz altında yan. 

(1918) do sayısı7. zahmeti~ pa... yilk bir teheyyUç içinde bulun • madan kalmLc;sa da berbat olniq. 
hasma kurulan sulha ylnnl bet s<• makta idiler. Dünya menfaatle • 1ardır· 
nelik ohun bir iimür temininden i. rinin yeniden taksimi meselesi her Yanan evlerin hem iki kA.rs!z 
ciı kaldı· Sebep~ l\faddi \e raan~- tarafta münakaşa edilmekte idi· apartıman arasında o1dukla.rı h~ 
\i olarak pek çok· I.ildn bunlal'Ul Dünyanın hangi kısmına gidip yer.~ de iUai.yenin gayreti at~ d'afia 
en mülıimlerf ara.~ına ,unn koyma:" Jeşilmesi muvafık olacağı mesele. fazla biJyUme.slne meydan brrilr. 
lı<lır: Türk.lyenln b<>ynelmllel ıl.:' sl, halk araaındaki milnaka.şalann mamrş. 3 il 15 geçe ateş bastrnla. 
kfuı, sulh n medeniyet rolllnll iyi mevzu unu teşkil etmekte idi· Bu bilmif5tir. Ancak ihtiyat tcdbtrl ol. 
anlın.rnamald Ilo zemindeki bel' hali takip eden 10 hafta içinde bu mak Uzera duman çıkan evlerin 
müe.rim, ı;aflet, cihanın siyasi ır; ~eyecan ce!aretsizliğe münkalip• üzerine bir müddet daha su 111ltıl. 
fanı için hem utanılacak bir •~-; olmuştur .. ÇUnkü: rnışbr· 
tur, Jıc-m de he! eriyetin huzur"'·e,ı ı - Çilnkil, lngilterenin is~. Vak'a mUddeiumumiliğe bildi. 
refalıı nanı.?1~ müUıiş bir tehlike?tl ,ın için b!ldirilen temmuz, ağust06 rümi,s ve nöbetçi müddehı:m~ 

Aı:ıkça. 111oy1ıyellm~ bazı ecnaıil,\ ıve eyltil aylan zarfmda hiç bir şeJ~ muavini yangın yerine giderek 
radyolariylc-, yabancı memleket p. foımamıştır· Mua.uam bir asken zaJ tahkikata ba§lıunıştır. 
zctelerinin bir takım nc~rlya Jrer geçidi için hazırlanan umumi Şimdilik yangmm nallll ve ne. 
baktıkça. esr.r <loyuyonı~: Bu J:riblinler kurtılduktan 15 glln son_\ den dolayı çıktrğr tesblt cdlle!ne. 
fln ~ebebl; hakikate~ dunde~ fta !()ktürülmüştur. miştlr. '.Ancak ihtinıa1-veıildiğ{ne 
bnı:unden de tanuunıyle. hA 2 - Beri.in hava bombardıman. göre mahallebicl Yordanm ail~ 
oldukları anlaşılan bazı ı.nlc-m ser 1 _,,.. kalm"'Ur· B bo mutfakta "ant'"'Tr ,1·ıka.rla.rken ah.. 
·· t ·ı · · ··ı·· fletler~ larma ma • ...,. .., u m. "" ...., J 
~~ çı e.rnu~. ne gu ıınç ı;a , •w;ardnnanlardan evvel Alman hU.' ışap kaplamalara s~rnyan kml. 
duştüklerıol ı:;onncmf'u'Jcn il~ri gc • r-Qm t kezinde sık 8ık • 1 ı cnn yüzUnden yangın ç~tn-· 
mektedJr. tstiklii 1 _den il<':' mofhu.~ söyl:na$r işitilmekteydi: ışoy e. Yordanm evinin sigortalı ~up 
mu ya. 7.aten hiç gormeını,, ya. btr1 . .. ·ne belki rulah inebi . olmadı~ henüz anlruıolA.m.a:n\Jit:D'· 
ııar~a. ken.armdan ta.ıJa.r ~hl olmuaJ~ · Berlin u:r.erı ·1 gı ~ ~~.il~ 3'. 

t ·ıı ti . 1 ı 'k"k tl rt 1,,,. lir fakat dlişman bombalan 1ne· Museviye ait olan 119 numara.lr'~ 
<>Y mı e <'rm >azı ıa ı t\ t' J~ f ' .. • sigart 1 d ,. ~ • 

sez<-medikleri anlasılıyor· \. m~ esnada ilk taarruzlar başla. _ ı , Mü:d~:umilik ve T.3J:iıt& )'1.11. 

Kendilerini bir balmnclo.n rnuur mıştrr. Alman propaganda ~ki!A.. 4 .,, gın tahkikatına elıeıfımiyeUe de,. 
ı:;i>tt>blüriı., Zira esirliğe fa71a. ah bu vaziyet karşı.smda !ngılizler\ n vam otmek~ler· • 
şan, efendiliğe ic;tidadmı kaybeder. çrede gizli bir hava meydant ~ ""' 
:jerefli bir' insana icabında. ''feda. "" cuda getirdikleri için Berllnl \"1yatı sarsacak büyük bir Ainndır. 
karlık et, hatta öl!" denUc.blli~ 'mbardıman etmlye muvaffak 0

1
• 1 . Vaziyet sureti umumiyede a~ıe 

Ancak o ~iiksel• meJhumu anlıuntJ uklarını iddia etmiştir· İngiliz; bir hal almt§tır ki, linlk riS.ıtİider. 
hiç bir adam tasawur edilemez k akmlan sıklaştıkça zarar ve ziya.• ]~tini açıktan açığn tenkit el.mıye 
merd bir insana "7.clil ol ve al nm Alman tebliğlerinde bildirildi. b~lamışbr. ı 
lık et!" dlyelıll..,in! Hayır, böyle, ~. den çok daha fazla olduğu ağız. lngiliz bombardnnanlan hÜkır. 
~öz söy1cnllcme7.· Zira bu sem ci"• dan ağıza söylenmiye ba.ıılamıştır. •da nynı zat QUil1an söylciiı.iŞtir: 
reti gfüıtcrcbllcC'ek olan ktmse, gar.' Ve ilk defa olarak Alman milleti İngiliz tayyareoileri hedeflerlnl 
Ietin yükseklere ~ıktığnu değil, an.' ureti umumiyede kendisine söyle_ jhüyük bir isabeil~b0m1Jıi1dıman et. 
C'.ak vlodannun Jl('I• al('aklara ımuJ 'enlere inanmamaya başlamJŞtır . rmektedirler. İtimada şayan Oir 
~rfni l"ha.t etmiş olur! Aynı zatın ilave cttiğino göre a. 'habere göre Lowıa sun'i~ldab. 
Şercf ve lcıtndalin ma.nasıyl& fflt. ğustosun ortalarına. doğru Alman. rikası ağır suretto hasara•uğramıf. 

hini, 3erof ''e lsttklil lle y..-.ınııt-ı ~'1lnm ıtazanınaın ihtimallerinin ;tır. Alınan.ya kendiahı.6 olan 
n~illctıer bilir· Do ıla\a. o bUyi~k yib:de 50 olduğu bazı Almanlar ta. 'miktarda. petrol tedarilC edebiliyor. 
nımetten mahrum olarak yaloıı: ı • rafından söylenmekteydi· Eylül nL M da Diesel yağı vo malcirie Yalı 
di menfııat bodrunılan içinde tenef ~ pıayetinde aynı kinuııeler anıBmda lıulmakta güçlilk çelaneJ[f.e&r. 
füı:; ctmi~ he~·etıerin koll\y anlıya.~ rAlmanyanm muvaffakıyet ihtimal. Harpte ltaıyanlarm ~l 
cağı hlr mc\1.n olmadığnn yeniden ~erinin yilzde 50 olduğunu söyllyen. Berlindc hoşnutsuzluk uy .' 
,ı:ö~yoruz· Ya. zık'.. ~rna, böyle! . l~re tesadüf etmek müı;'küllcim~- mı:ııtır· Alman umumi ~rdiiıi ı. 

nız yalnıı. aç gozlu n anın ihh. i.ır. talyanlarm ellermnen ~c]İiği t 
ra.o;~arm bin tiirHi lıllo oyunlanna 18,fe VR7Jyeti zenginler için he _ Çin mi yokM ~ ıif.Sedik. 
~ahıt olmakla k~m3;dık· Tıbkı bir ınüz anormal tel~ki edileıbilirl50 Jerinden dolıı:yx mr daha ~ ya. 
knm1~nyol&C'r gilıı, cılıaıı pollU~·u. d.c .halk et ve y~g bulamamnktan' pnmadıklarmı henUz ~
nın ı.o~ başlarmda frrsat bcklı)·ı • şıkayet etmektedır. Bu ise mane. tır. 
rek, 7ayıf millctl<'rin böğrünü bı. 

çalilayan, boğa:rınr ••em<'ndle)·en , 
korlcak Jınyclnt !'liyasctlcrini ele ı>ek 

ala blliriı· Fakat en )·orgun 1.aman. SAKARYA 
larnnızda bile ba gibiler bM yılgm SINEMASINA 

KOŞUNUZ 
Orad:ı, 2 Bli~ Uk 'l"ıldn:: 

ı:örmccli· U.1un ilımnl1crin ellerimi. 1 

zi bo5 brralrlıı;ı zamanlarda dahi 
clii~ınanlann k:ır~ısına, içi ate do. 
lu bir gönülle ~ıktıl<· Bugiin aziz 
)·urdunu ısıtan ha\·a da zaten bütün Ems:ı181ı: Mr ımrctt.e yamthktarı (TÜRKÇE Sö7.LU) 

sıcağını oradan almıyor mu?·· G •• h K t .11 
SILVIA SIDNEY ve HENRY FONDA'mn 

Taf~ilatı bir iarnfa lı!r:'kalırn: u na s 1 z a 1 er 
İ~te Clhan ~·ine alevler ıçınde \·e filmini J1Cyrooecek, t.atJı \"C hrwu•nntı U •- ·'-'·lkaJ 
-· . ~ 1 - . Jht h k . 1 ~ """""" m ıı....:ıınıı..,... ar yn~'D.Calmnuz 
~ınc ınsan ı~a ~o an, a 'e ı .• 1 HU!OHİ IJA\•c: RUDOl.J•' YAi AXT!NO' .. 
kikattcn bah eden dil, Türk a~zın. = " · nun h:ıyatı, olUmU, ve cenaze 

dadır· Ancak dikkat olunsu asırla·· 1 
- ~ra5'ml ~-·· 

ca lılmml't netlccsin<lc 1mrduğu ma. 
mur<'leri ~lmıli kendi eliyle ılr.' ircn 
A\'rupa artık ,-alnn 'fürl<iin ahını 
ı;ekmi~·~r. Şimcll (medeniyet clün. 
yasını) tutan ~ey, cJiinyaıJaki bili• 
mum mağdur ve mnzliım millctlc•riıı 
nhıdır! \'e bu (ah) ilelebc-t yerde 
de kalnnyacaktır. 

İste l•anaatfmiı: Yeni ıliinya kur_ 
mak propagıınıla!dylc lııık 'e haki. 
kat yıkıC'ılı~'l cdrnler, kafalarını 
deği;ttnnedlk~e, en ltöhne eskili'k. 
ten bir saniye dahi aynlmı~ olma\'_ 
Iar. fn,.anlığa, milliyete hürmC't r'. 
mediği bilmcdilcçc, insanlıktan ih. 
tirnm beklemek, ı;onu behrmelıal 
hüsrana. \'nracak olan bo · bir inti 
zardır· Tiirkiyc istediğini ıle bili· 
yor, yapa<'.ağmt dıı! 7.irn lm i<lenİ 
~ünlük siyaset alunhlnrmdan sız. 
mış, bulanık bir nnsur değildir. r. 
,·pt, biz gayemizi de, Jlolitiknm11.ı 
da, scnrler<lcnberi lırr ~iin nt;ık 
açık söylüyoru;r.. Mr ele me~·clan~ 
ela.. Bunn nnlam:ımakta ısrar cclen 
ler olursa, o vakit mc-mlekrt wnİ 
bir 1-arar vercC'ek eleği!, ('Oktan ~er 
miş olduğu kamrm tatbikine ~rıc;r: 
celüir· Yani toprağımın ,.0 istikli .. 
llmld hem kanımızlıı, hem <'anımız. 
la mti<lııfan eileoe,riz! 

Fazıl Ahmet AYKAÇ 

~--~-1--...._, -~ 
Birimiz hepimiz, hepi

miz birimiz İçin. 

,•Sümer Sineması., 
MlldlirlJC'tl: J\le\·Alnıirı ııarlal< mtı\"nlfaklyctl 

CHARLES BOYER- /RENE DUNNE'un 
eml'lftlalz: :r.11.fl'rlerl olıın 

Blylk AŞK 
Framııu.ıı :özlü Şahr.ıııcr. UUGO~ l'llııtlne ve Suarede 

:-;os OL\Rı\.K gösterll~e~nl a.-ıyın mu.,terllerlmlzc hatnlııtıra;, 

Henilı: göremlyrnlı'r tnı son gtlnden lstlfııdo edebilirler 
Iluglin ıınııt 11 lln tc.rızllAtlı matine. 

ve 
ROBERT TAYLOB 

tanıfından phane bir surette ) ıı.rnlılan 

SEVEN KADIN 
Bııyük a,k ve lıaklkl haynt filmi AyrıCA: :En son FOI\S dllnynluıbcr1e.rl 

Bu"Un Seanslar: 11 - ı - ::,30 - 4,SO - 6,30 ,·e D d~ 
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;:::~i;a!:~oiilar 1 ftJ re~) ı 
.Tepebaş1 Oram kısrr ıda - ·--- -

Gündüz 115,so cıa· 27 .10.940 Pazar 
akşam 20,30 da 9.00: Program ve :memleket -.at 

Şu istanbulun herşeyi güzel 
ama yemekleri çok tuzlu 

45-

otello ayarı, 9.03: Mllzik: Hafif program 
latiklAI Oıu:ldest Komedi Kmmmda: (Pl.) 9.15 Ajans haberleri, 9.80: :1411-

Gündüz lö,80 da.: zlk programmm devamı '(PL) 9.ı!O/ 
Akı,ıa.ııı 20.30 da: DADJ 10.00: Ev kBdlDI - Yemek uııtee. 

Şehir Tiyatrosu Komedi Kl8mmda 12.30: Program ve memleket aaat a
tistad Muhlis Sabahattlnin eseri.. yııl'l, 12.33: Müzik, 12.50: .AjaM ba· 
''29,. BirJnciteşrln Sıı.lı günU Matine bcrleri, 13.05: MUzlk, ıs.wı•.SO: 
saat "15,30., dıı. ·(Etenin R§kı) Milli .Müzik: Radyo Salon orkestraaı, 18.00 
Operet (4) Perde. Program ve memleket aaat ayan, 

Gece Suare ''9., da: 18.03: MUzik: Radyo caz orkeatruı 
Y i k ı _ Kerem • Aslı... MüzlkU Şark · d ) 18 .. n Haymanalr pehlivan bir mUd· em ş ço yiyordum. Buğday (lbrahim özgtir ırlaresın e • ·""· 

det konn.....,.,adı. ekmeğ. inden .baş.ka da kursa_ ğı. Mıı.salı. Müzik: 19.30: Memleket aaat ayan ve 
'"';:fL~ 2 _ "Muhasebeci Mutedil Efendi,.. 9 4.. Müzik• Faaıl 

Gö·beg~ını· · ş·ıı:ı"ırerek, h-1 • hızlı ma b1rşey gırmıyordu. Bır yıl, Ajans haberleri, l · ..,: • 
".J u.11 MuzikaJı Komedi (2) Perde Fl1rB 

hefes aldıktan sonra, kahveci.. iki yıl, üç, beş yıl.. Hasılı l:ıcr _ heyeti, 20.15: MUZlk: Çarda§ tin 
ye seslendi: yaz ovaya indikçe semizliy~r! operasından parçalar (Pl.) 20.•ıs: 

_ Bugün çokça ve tuzluca şişiyordum. San~i .. ovada bı~ Raşit Rıza Tiyatrosu Muzlk, 21.15: Konuşma, 21.ao: MUzlk, 
Yemek yedim. Bana biraz su ensemden tutup üf}uyor ve beni 28 B.teşrln Pazartesi ve 29 Sab ok TUrk Müzik birliği korosu (Şef: Ad· 
ver bakalım. tulum gibi şişiriyordu. Boşuna famı Beyoğlu "Halk,. Slnemasuıı1a nan saygın>. 22.10: MUzik: Seçilmiş 

I{ahveci bir bardak su getir. da şişrniyord~ ha..! '!ıllar geç AFACAN Tangolar (Pl.l 22.30: Menı.Jeket saat 
di. tikçe kuvvetlenıyor! elıme geçe· Vodvil (f) Perde ayan, Ajans haberleri, 22.50: MUzik: 

y ufl H'. . uzaktan n.i kırıp parçahyoro.um. _ Cazbıınd (Pi.) 23.25/23.30: Yarmki 
us a useyın • Bir giln köyümden biri ova. n "'/ H lk S • program ve kapanış. 

Haymanalıyı seyrederek için i ~ k be . "rdü. or-vqg u a rneması 
çin gülüyorlardı. da;; ge,.er en, nı go • Bugün sruıt 11 de s tllın birden: 28. l 0.940 Pazartesi 

Haymanah, kahvecinin getir. Sen ç?k a!gırl~ml§Sm •. Ah. ı - Rus - Japon Harbi: Tllrkçe, 8.oo: Progra111 ve memıeıtet saat 
dl·~· aldı· met! dedı. Şenre ırup pelılıvan· 
gı suyu · 1 k k 1 2 - Tehlikeli Macera. ayarı, 8.03: Mtizik: Hafif program 

- Beni. kna mu sandm be? 1 _yo.psan, para .. aza.n1rsm... s- Ol'dll ITA .. _nmn•, • ...,,, y uf b dam awwu...-·-~ (Pl.) 8.15: Ajans haberleri, 8.30: MU-
Bu bir yüksük su benim dilimi us • .u .dev c~lı a 1 zik programının dcvıımı (Pl) 8.M, 
bile ıslaonaz. merakla d~!ıyordu. w •• 1 9.oo: Ev kadını (Konuşma: ÇocUk)a. 

- Iç de yine getiririm, a. .- Ç_ok. ıyı, çok dognı. soy le. =ıiiE Pazar Pazar tesi rımızn ne okutalım? J, 
ğam ! mış, soylıyen. Demek ~ı ~ndan - 27 1 T 28 1 T CUMHURiYET BAYRAMI 
Havmanalı suyu bir yudum· son.r::ı ova_?an şehre .~dm ~~ > · eş. • es. Hususi PROGRA.m 

da içtı. pehlivanlıga ~aşlad.m, oyle ~ı: ~ Ramazan 251 B.amaz•m 26 12.30: Program ve memleket •aat 
Bardafö uzattı: - Evet,., Jçıme. bır kuı:t gır~ L_ ~yarı, 12.33: Mar-"lar, 13.00: lstikl&.ı 

·~ b H d bre ın. o·n r- -.uır: 175 Hızır: 176 .. " - lçim yanıyor hararetten. ve ana: ay 1• şe • D- marşı ve c. H. P. Genel Ba.§kan Ve· 
Bana büyücek bir maşrapa ile r7ş. Bol bol para ~azanırsm !,, kili ve sayın Başvekil Dr. Refik Say-

\ıWld.t.J ~· su getir ... ! diyen sesl~r ~uymaga başladım. damın cumhuriyet Bayramını &çI§ \.JUOLler \ı""""tJ l!U.UJlJ 

Kahveci gülmemek için ken. Konyaya. mdın;ı. . . nutukları. l3.20: Ankara Ulus Mey. 
dini güç tutuyordu. Derhal - Orada güreştin ~? danından naklen ncıJriyat: Bayram 

GUne§in 6.25 1.11 U6 LH 
doğ'Uşu 

kah w 'tti k.. .. üs - Anlatıyorum ya ışte. Kon- 0 M 1 •e h lk ve ocagına gı , upun • 
1
. im şehird tezahüratı, 14.0 : arş ar a 

tUndeki büyük bakır maşrapayı yaya ge ır ge ez, . e ve havalan (Pl.) ıu11: MUZik: K&rl§lk 

Öğle 11.58 6.'8 11.68 e.47 
' 

İkindi 14.{il 9.40 14.52 9.S9 

doldurdu .. getirdi. etrafta 1?e. k~dar ~hhvan var. program (Pl.J 15.30: Memleket aaat 
Haymanalının yilzU. gulrııeğe ~ hepsını bırer bırer yere ser. ayan ve Ajans haberleri, 15.:SO: MU. 

AkıJO.OI 17.12 12.00 l'l.11 12.00 

ı.sı Yatt<ı 18.46 1.82 18.« 

ba§ladı · diın. zlk: Radyo salon orkestrası, 16.30: 
.. - H~ şöyle. Insan, o bili- -:- N: za.manda.n~ri güreşi· Saat 18.00 ae tekrar neşriyat& bat· 

lmııak 4.4fl ıı.ss U1 lLM 

bul hokkalarile su içtiğini anla. yorsun·. ıs.malt üzere kapanış. 18.00: Program 
nuycr be. Bana köydeki kızlar - Jkı ~ldU:· Fakat, bu yıl Sabun ve zeytinyağı ve memleket s::ı.at ayarı, 18.03: MUh 
bakraçla su verirlerdi. Konyada h.ıç kımse ka.z:şı:na çık.. fiyatlarında narh telif şarkı ve tUrkl.llcr, 18.30: Konuş. 

I~ahveci de gülüyordu. Hay. madı. Bcnı t.aıı~}'1lnlar · 'Hay~, ma: .Adliye VckA.lcti adına ceza l§lert 
nıanaımm bu sözünü cevapsız sen l~tanbulehlia ~ıt. Orabdaul ken~. Ticar~t vek~leti, Urfa, Gazi- umum mUdüı·IUğU başmuav1D1 Dr. 
brrı.ıkmak istemedi· ne gore p van ursun.,. antep, Diya;bnkır, Trabzon, Burhan Köni tarafından: On aektmı

- Ben de küple' veririm, a- d~er. K.alktnn, bura.ya gel~ Bursa, Edirııe gibi şehirlerimiz. el yıla girerken Cumhuriyet Adllyeırı:. 
ğam! Sakm korkma.. Suyumuz diıp. Geldim ama.,. bura~ kar. de tetkikler yaptırtarak yağ ve 18.50: MüTjk: Radyo eaz orkestram, 
boldur. Seni susuz bırakmayız. şnna çıkacak peh~ıv8:11 goremi _ peynir fiyatlarını tesbit etmeğe 19.30 : Memleket saat ayarı ve Aja.mı, 
Haym---'ı b;.... eoııra bir yorum. Nereye gıtnıış bu koca başlamıştır. M zik BU k 

a.ı-.ı ........ 1 k t• pehl. 1 b'l Bundan ba0 t.a +-tanbul, fz. l 9.M: U : yU fasıl heyetı, 
nı~rapa daha içti. On beş da. mem e ~ ın ıva.n ~?. 1 - 91'- .ı.s 20.15: Radyo gazeteııl, 20.411: Karagöz, 
kika sonra bir maşrapa daha.. ~em... urası da .. aca.yı~ ~ır §e... mir, Aydın, Gemlik ve Ayvalık· (Küçük Ali tarafından), 21.ın: Ko-

Hasılı yanın saat içinde dört hır. Bır adamı gormek ıçın, ko. ta da .zeytin yağı fiyatları tes. nuşma: Kızılay kurumu adm& umumt 
beş maşrapa su içmişti. Peyke. ea bir gün kayboluyor. bit edilmektedir. merkez reisi Ağn Mebusu Dr. HUsa· 
nin tistünoo kendi keDdine söy- - Birini mi arıyorsun bura· ' Bu tetkiklerin gayesi, bilhas.. mettin Kural tarafından: Kızılay ç... 
leniyorou: da? ea İstanbul piyasasında bu mad· 1 -ıı.maıan. 21.sıı: Mtızlk: Rad~ ork-

- Şu Ista.nbulun, her l8)'i - Evet. Bir Ça.nakkalell delerin gittikçe artan fiyat te. tra.~ı. !!2.ao: :Memleket saat ayan ve 
güzel ama, yemekleri çok tuz. varın~ .. Bir de Koca Yusuf var reffülerinin önüne geçmektir. Ajans haberleri. 22.50 : MUzik: Dana 
lu. Hele köfteleri.. Tuzlu mu ~ dıyorlar. Onlarla güreşmek Bu cümleden olarak, sabun MUZiğl (Pl.) 23.211128 30: YarmkJ 
tuzlu. Faka.t, ne de iştahlı ye. ıstiyo~ ~{a.rataıan bir tilrlil ve zeytin yağına da narh kon. program ve kapamş. 
~iyor ya. insan yedikçe lgiyor, ele geçıremıyonım. . ması kuvvetle muhtemeldir. Yağ 
ıçtikce şi..c:iyor. Bandırmalı Hü.seyın kaşlarını ve peynir fiyatlarına, zaten ev-

Kendini tanı va tanıt. Hüseyin, bu sözleri ifftinoe , ça.ttı. (Devamı var) velce narh konmuştu. 
dayanamadı: 

Milli küme maçları 
15 martta baş(ıyacak 

Türkiye şampiyonu Milli küme birincisi. Grup 
birincisi. Ordu ve Mektepliler birincisi 

arasından secilecektir. " 
&>den Terbiyesi Umum Mü- Bu sene Türkiye birindll#i 

dürlüğü tarafından 1940 • 1941 müsabakalarında da değişiklik 
senesi futbol programı tama.. yapılmıştır. Bu müsabakalar' 
men tesbit edilmiştir. iki devre olarak yapılacak ve 

İttihaz edilen karara göre, TUrkiye grup birincisi, mfltt 
bütün bölgelerde lik maçları küme birincisi, ordu birincisi, 
martın ilk haftasına kadar bi- mektepliler birincisi araımıda 
tirilecek ve 15 martta milli kü. olacaktır. 
me müsabakalarına muhakkak Bu iki devreli karşılaşmanm 
başlanmış olacaktır. neticesinde galip gelen talmna 

A}11i tarihte bütün bölgeler. Türkiye futbol birinciliği in
de Türkiye grup birinciliklerine vanı verilecektir . 
de ba§lanacaktır. ' ~ 

Askeri mektepler* şampiyo
nası dün neticelendi 

Deniz Lisesi ve Harp Okulu birinci, Kuleli ikind1 
Maltepe Lişesi de üçüncü oldular 

Askeri liseler atletizm müsa.ba· 
kalannın sonuncusu bu sabah Fe
~rbahçe stadında yapilmıştir. Ne· 
tıcede Deniz lisesi ve harp okulu 
takımı 145,5 puvanla birinci ve 
~!11e~i lisesi taknnı 130,5 puvanla 
ıkıncı ve Maltepe lisesi de 42 ptr 
vanla üçüncü olmuştur. 

Müsabakalardan sonra Kuleli 
talebesi ve atletleri şampiyon mek 
tebi sel§.mlamışlardır. 

Teknik neticeler şunlardır; 
800 metre: 
1 - Osman (M) 2.8 2110. 2 -

Emin (K) 2. 11; 3 - Şefik (K.) 
2. l~ 2110, 4 - Şimşek (M) 5 -
Cavıt (Dz.) 6 - Yekta. 

4X100 metre: 
ı - Deniz lisesi,· Harp okulu 

4.6 1110 
2 - Kuleli lisesi 46 3110 
3 - Maltepe lisesi 48 4110 
3 adım: 
1 - Mehmet (Dz.) 13. 29 M, 

2 - Nadi (K.) 13. 10 M, 3 -
Münir (Dz.) 13.04 M, 4 - Cemal 
(K.) 12,98 M, 5 - Şeref (M) 12. 
95 M, 6 - Şerif (Dz.) 12.80 M. 

El bombası: 
1 - İsmail, (Dz.) 48,35. M, 2-

Hayri (K.) 74,77, 3 - Nadi (K) 
69,42 M, 4 - Halit (Dz) 67, 28 
1\1, 5 - Seyfi (Dz.) 65,25 M. 6-
Ha~im (M.) 64,62 M. 

~~~~~~~~------~__.:~ 

ltalgada lik maçları 
1 talyada lik ma($larma. üç 

ha.ftadanberi başlanmıştır. 
Geçen hafta ile en h&.ran9tli 

devresine girmigı olan maçların 
neticelerini verirken en mühim 
maçların da kısa tenkidini ve.. 
rerek spor meraklısı okuyucu
larnnızı tatmine çalışacağız. 

Bundan sonra okuyucuları. 

mıza bu maçlar hakkında mun· 
tazaman malfunat vereceğiıni.z 
gibi önümüzdeki hafta. içinde 
de bugünkü İtalya futbolü hak
kında okuyucularımızı tenvir e. 
decek bir yazı takdim edeeeğiz. 

Ambrosiava • Milano: 

- Bu adamı yemnek için, ilk K •• •• k 
önce tuzlu köfte yedirmeli._ UÇ U 
~nra beş on mqr&p& suyu 1-

Hikaye: Kapıcının intikamı • 

M.ilanoda ( 40) bin seyirci 
önünde yapılan ha.fta.nm en mü. 
hiın maçı Ambrosiava tAkımmm 
O - 1 galebesile netice~
tir. 

İtalyan milli takımına blııgok 
oyuncu veren Ambrosiava oya. 
mm yeg!ne ve galibiyet sayı· 
smı ikinci devrenin aJtmeı da. 

çırm.eli. 

YU8U.f enseainl duvara da1a • tstanbulda aenelerce oturmue 
ınış gü.Iüycırdu: btr arkadaşı onu yağlı bir 1' bu. 

- Ondan -- da •m... m-. ,:ı., Un ~... ~ ~.,. lurum vaadiyle kan~rmıtt e den 
~~nına. bll}"tmm!,. dsmeH... De· blrka.ç lirasmı almıştı: 
gıl mi? - !şe girince ilk aylıktan, yıı. 

- Oyle ya.. Bu kadar pfsbo. rm benim, razı mııım? 
ğaz adamı yenmekten daha .ko- Köydeki çocukl.ariyle kan.sına bir 
lay ne var? ay sonra para yollıyabileeeğine se. 

Haymnnalr, uzaktan, bu iki vinerek istenen vaadi vermlşti .. 
arkadaşın neler konuştuğunu BUyük bir a.pıırtmıan kapıcuq o. 
merak ediyordu. Bir aralık sah- lan arkada!7I, yanında misafir etti, 
l"l tükendi: ği köylil arkadaşına pek kısa bir 

- Galiba beni konUfUyor. zamanda iş buldu. Birkaç apartı_ 
sunuz, dedi, bu kadar heybetli nıan aşın daha ufak bir apartmıan 
bı: adam görmediniz hiç, değil kaprcılığr uhdesine tevcih olundu. 
mı? Daha ilk gün tinden en üst kattan 

Ik isi birden başlarını salla.. bir kız cıyak cıyak seslendi: 
dıla.r: - AiiJ ... Yukarı gel. 

- Evet. Görm.edJ.k_ Allah Merdivenleri nefes nefese çı:ktı. 
b1ğı~lasın, sulak yerde büyü· Öteberi ısmarladılar· Tam birkaç 
:ı:nüı;ısün ! basamak inmişti ki bir kadm sesi, 
Haymanalı bu alaym lDMIL merdivenleri çınlattı: 

sını anlıyamadı.. - Jollnin yiyeceğini unutma! 
Anlatınağa bql.adı: Bu da ne'! Ali Joliyi ne tanır, ne 
- Köyümüz 0 kadar mılak bilirdi· Bu da kim&? Ya evin efen. 

d~ğildir ama, yanıbaşnnıOOan. dfsi, yahut da bir çocukları olmalı 
bır dere geçer. y~ oluııcıa ku. tdi. Afalladı· Dönilp sorsa ayıp ol. 
~· O zaman biz bu derenin ınaz mrydr? O, böyle tereddütler 
ıc,ındcn yaya olarak gider geli- içindeyken dairenin kapı:st ktlt diye 
rız. füş gelince de her yannnı- kapandı· Afi, kan ter i~de huli, 
~.ı s~ kaplar. Baza.n bir evden döndll, dolaştı. tsmini bil~ IUllıya. 
otekı.~e geçemeyiz. Bir sokak.. ınadığr bu ade.mm yiyeceği acaba 
tan oteki BOkağa dönemeyi.L neydi ki! 
A:r,Iarca su i<-;nde kalrr köyU- Bu kadar ter dökmiyecelrti. Me. 
muz. ğer Hüseyinin hakkı varmıs, apar. 

Hüseyin tnnan lİ:apıctlığı da bir MD&t lın.1§ .•• 
!erini sıkıy~~eınek için diş. Mademk.! bu kadar zordu; HUseyin 

Y f ka kendiı1Jn.i ne diye evvela yamak. 
u.su , ar daşrna: ğ 

Çok f h a, uşalı:hğs vennemişti· Bir ~n. 
.. - . ~ sn bir adanı, dedi, d d da 

bo. ylelerıle alay cdihncz. Gillme.. an ona kilfre<liyor. bir yan an 
ter dökerek alt katta do18.fty0r. 

Y~ kes artık.. Alay ettiğimizi dıı. 
hıssederse, cam sıkılır. Nihayet karar verdi· Gidlp aora. 
ti :Raymımalt sözUne devarn et- caktr. Zile dokundu. Saniyede içe. 

r.isin.i çınlatan zn.. Koşuşmalar o7. 
. - Be.n on sekiz yaola.rında d Kı ı bi ka UndO ıkeft. Ylııe uzun boyluydum a u.. z a r dm gör. : 

1
., 

ına. -.ı.. • a h - - Ne var, parn mı yetişmed . 
l•k 'b;--ıı za~~: HaBt~ astı a. Brı,ştnı önilnc eğerek söyllyebil. 
_ e geçırmıdım. ır yı .so- dl : 

gudk ıılnus. yatmışum. Fakat, - Se,·in yiyeceg"ini unutmıı de. 
on an .,,.. ... _ b .. tU va d. . J 
d """'ı.1a U n y~nnı 0 - ı ınız. l'\e almA.eaktr. Malüm ,,a ve. 
!'I:" \t'<;frnı.eğe bal}ladrm. Orada n! geldim de··· v 

lı. ava, .Z'Ü~.. Herşey bol. Ka.dm giilerek cevap ~rdf.: 

- Ha, pardon··· Pardon ... Biz se. 
nin yeni geldiğini unuttuk· Joliye 
şeker alacaksın· A.ınma sen yenlsin· 
Bilmezsin·· Kızla beraber gider, 
şekerciyi öğrenirs!n· 

Tehlikeyi atlatmıştı· 
Kız atıldı: 
- Sen demincek Joliyi beyba. 

bam zannettin amma yanıldın· Bey 
babamın ismi trfandrr· 

Annesi ilave etti: 
- Anıma J oli de bi?lm yavru. 

muz. evla~z, canmırz, ciğeri. 
mizdir. 

Eyvah! Bir çam dey;.rmJşti· 
- Affedersi..ıiz efendi.nı· Allah 

sizlere de, ona da uzun örr.Utler ver 
sin ... 
Kıza annesi para verd: tkisi be. 

raber hayli yürüdüler BUyük bir 
~kerci dükkanına girdiler· Kız Jo. 
linin sevdiği şekerleri Aliye gö&. 
teriyor, bi; yandan da kağıt ku • 
tuya koyduruyordu· Kız, naket tar. 
tılıp sarılınca şekerciye çıkarıp pa. 
ra verdi apartmıana döndüler· A. 
l! ne ~ekerciye giderken, ne de df. 
nüşte krza yeni 'bir çam devirme. 
nıek endişe-siyle hlç bir §ey sorma. 
dı. Yalnız kız bir aralık: 

- Joli sana evvela yabancılık 
gösterir, sonra alıştr· Akşamları a. 
rasıra gezmiye de götürilrsUn, hem 
bak bizim kadar seveceksin. dedJ 
Buna söyle bir cevap verebil&: 

- İnşallah efendim· B0.ni eever. 
se memnun olurum. 

• •• 
Bir &k§am yukarrya çağrıldı· 

Kapt BÇtldr. tçerdf'n ''haydi Joli, 
haydi" diye sözler ~övleniyordu· 

Ali. içinden "hasta yürUyemiyecek 
galiba hl koluna girlyorl:ır, ben de 
~a~ra.nayıın" diyordn. Tam bu sırt. 
dia çe~lerden bir köpek sesi yUkecl • 
b: ~~.i<Mtndan da sh'llhh. bevar.lt .:r öpek dıı~an fırl~dt· A 11 i. gö. 
runce basrnr kaldırırı, dişlerini ~ös. 
t:-rerok havlamıya bSJJlıı.ynıca pe. 
şınden koı1anlar: 

-- A .. Joli, Joli, su.s· Ver eltni, 
toka Pt! diye hep bir a,Eızdan ser. 
Jendilt>r. 

Yazan: Yekta Ragıp Onen 
t~i anlamıı:ıtı. Geldiği gün bey 

zannettiği, şeker aldığı Joli meğer 
bir köpekmLcı ... Bildiği köpek, köy. 
de evleri, koyun ağıllarını beklemi. 
ye yarardı. Köpek sevilmez değil, 
sevilirdi de.. Amma bu kadar iz. 
zeti itibarı görmemişti. t~mi de zor. 
lu, karabaş falım gibi isimlere ben.. 
zem!yordu ki.. J{öpec-in zincirin. 
den tutmuş. hem yürüyor, hem de 
bunları dlisünüyordıı· 

O gün bir saat köpeği gezdirdi. 
ler, döndüler· Köpek birkaç gün 
sonra Aliye alışl:T'· Alıştı amma., Ali 
ona bir türlü ısınamıyor, ısınmak 
istemivordu· 

Kendisi şu apartrmana geleli a. 
dama kıllı yemek ikram eden yok. 
tu. Nerede bozulmıya yüz tutm~. 
rakr sofrası arttğy yemekler varııa 
çağrılır: • ' · · 

- AI Ali. yersen Y"·· Yemezsen 
fıkaraya ver! derlerw· 

O, köyünde yemek artığı yemiye 
alışkın değildi· Az yerdi iyi ve te. 
miz hir knp yem<'k verdi· İşte bu. 
rada da öyle yapıyordu· 

Hani aldr~ı şeyleri de canı ~ek_ 
ınlyor değildi· Apartımanın öteki 
dnirelf'rindc oturanlara veriyorlar 
diye kramı ·ordu. Kim çok kaza_ 
nrrsa o kadar yemek de onun ha~ 
kıdır. diyor'1ıı. Fıılrnt ı:ıu en Ust kat .. 
tnkilerP ne diyelim·· Bir ay koştu. 
ğu hakie <>linP ancak Ur. lira sıkış. 
tnıvorlı:ırrlı· Oted" ki.ineğe ise ... 

Bir giin mulfr-ığm terkos boruııu 
patlamı~tı. Aliyi çal7ır.lılar· Şunu 
bezle tıka da RirkE't" haber ver; 
ded;ler· Mtıtf~üa girdi. 

Yere bir bez serilmi,, bir tabak 
içine konan veni köfteleri Joli gö. 
zünli kapıyurak, dilini dışa:rı uzata~ 
rak yalnor. c;onra yutuvordu. Mut .. 
fokta da ncfi!! bir köftP kokusu 
tiltllyordU· Ağzı suln~~ı. ikinc!. bir 
defa bakacn.1< oldu . hop 'k, köfte 
ııa rca 51 nğzm?~ h.ırlam aya ba:şla. 
) mca i"ini hı! 1:1'· O·l~ııt?a ındl. 
J{i5fteve nıüthıR ımıcnmıııll· Yeme. 
ği ol~ns 1 W h men alıp pisirecek. 

ti. !{öfte kokuları burnunda tUte 
tUte fasulyeye ka~ığ:ı attı. ' 

·~ * • 
. Giiıılcr ge<;iyor. Ali ~ık, sık Jo. 
lıye cesitli yiy<'cAklcr alıyor. içerı. 
ye girdik<;" yediği nc>fis p!rıolala. 
n. ]'lastalan da ""örürnrdu. 
Köpeğe müthi; dÜşman kesili. 

yordu. Rahatı, hu:ı:uru bu yüzden 
ka~r_nı~tı. En çok krzdtğt şey, kö. 
pegın bir ~ev vcrken kendi~ine hır_ 
lamast idi. Ellnden gelse mel'unu 
tP.ınizl!yecckii. Ammn alıdetmiştl, 
köyüM dönmeden "vvel köpeğ~ ve 
efendilerine bir ovun ovnıvac.aktı· 
Çünkü bunu hem köpek: he';n de c. 
nu sevenler hak etmişti. 

. G~nlerce düşündü, knrarını ver. 
dı. 1'ı:-ndic:ind"n sonra köyden gel. 
rnis daha genç birlcı!Yle ııııla.~h· Bu. 
Unkapanıııda bir han ode.smda o_ 
tu~Yor. is~iEk yarryordu. 

Bır akşam ktz köpeği Alisiz çı. 
~artınıı:ı. grzdiriyorrlıı· Zinciri elinde 
di, arnnıa b;r ucu kiipeğln boynur. 
~a t~kıh değildi· .T oll atlıya, sıçra_ 
· a; ıleri, g-cri kal:ırnk dolaşıyor. 
du. 

f ~te o akı;;am nasıl oldu da bir 
kargı\!~ıılıkh Joli hir<lPl"bire orta. 
~an ka~·mırua k:ırıstı. Kız döndü, 

er tarafı :ı.ı·aıJı . .Toli yoktu. Apar. 
~ı.nıa~n koştu. Hepsi 11oknkhıra di". 

ülduler .. Fakat beYhude.- Joli 
Y~ktu. Gr>ce en · Uıı.t ·katta ağhyan 
ag-Jr,·ana !. 

Rönek çoktan TJnka.oFLnmdaki o. 
dayı boylamıştr AP avlardanberi 
ilk .defa rr-h~t bir ~ece gr>çirdi- Er. 
!~sı .akşam nrk:'ıadQrna misafir git. 

1· B•r kilo nirzola aldı. Karşı, kar. 
şıya oturdular. Kii"ede de .Joli baf. 
h duı ııvoı·cıu. Birıu; evvel ,·erilen 
ekmekten biraz yem:ı;ti· . .... 
. Pirzola kokusunu rh•;-.•ııncr-ı "e A. 
lıyi de görün<'e kuyrvğunu oynata. 
rak yaltaklann·or, :. erlere sürünü. 
Yor, havhvnrdıı. 

Ali nirz.:ı'·• \'! ,·11/Tlari ae:ı:rndan a_ 
ka, akayı ık~ıı d~ndil: 

{Devamı 6 ınctda 

kikasmda kaydetmiştir. 

' Yı!U'?r>ı!ıF.<ı ı 1 mıf1tm cıı l11i o. 
yu ııcıtsu ~Aı ııa lud talebesi Lu§ta 

Ayni de\Tenin yirmi ikinci 
dakikasında ise İtalyan milli 
takımı muhacimlcrinden olan 
Demariya Milano aleyhine ve
rilen bir penaltıyı ka~ırnm3tır. 
Yımentus _ Cenova: 
İtnlvan milli takımının en es· 

I-i ve ·kıymetli oyuncularından 
olan ve ani olarak hayata veda 
eden raligaris'in hatırasına hür 
ınet<'u bir dakika sükOttan son. 
ra, Musolini stadında başlayan 
bu ınacm ilk eeneı:ıinin cere· 
yan tarzı maçın golsüz netice. 
leneceği hissini uyandırmakta 
idi. 

Cenova takımında umumf bir 
:ıhenksizlik göze çarpmakta i· 
dı. Buna rağme!1 oyuJ?cuia:m 
R'.th .. i mczh·etıeri sayesınde ılk 
drn c CenÔvnlılarm hakimiyeti 
allrnda .gert.i. 

~k·nci a \Tenin altıncı daki_ 
1 rır.;ınJa. yu,·cntisin santrforu 
Gnbet~onuıı bir ~ütunu kaleci i· 

{J,l'ıtfrıı sın fn~ l t'enrhılz) 



!Wfikii sn ~-----\... _ 
· Kapıcınln fnti~:;;am=·rn.-------....... 

Uypeşt ve Grad- (Boş tarafı 5 incide) Havrıyeden: 
k• h . ·ıze - Sua it! Burac babanın evi de. 

Yans 1 şe rım ğil! diyerek &ylarca beslediği ki. 
nin acı sayba.sınt sa.vurdu· Sonn.: 

gelmek istiyorlar - Belde .. Kemiklerini tabü ve. 
~"" . t· en ku~·"tli receğiz· O kadar ineafsrz değilim, 
.vıacarıs anın ~ dedi· 

futbol takımlarındıµı Ü.1 • t •

1 

!stanbul bölgesine müra ~- Geç vakit apartunaııa ı..löndü· Yu. 
derek şehrimizde 'birka\' ı l<.lÇ karı kata çıkarak hal ve haltr :ıoı·. 
yapmak arzusunu izhar (;uniş. du· ı 

tir. 1 - ~h sorma Ali·· Joliyi bula.Dl~· l 
Macnrlaı·ın bu müracaatı ts- 1 drk. Gıtt~ .. ~avı:ıcak .. G~eteıere L 

1 
t ınbul .F'utbol Ajanlığı tarn.fm" lan verdirdik Yaıe getiren oıroaz. 
dan teLkik cdilı~<!ktedir. Eğer sa belki kayboymadı, çaldılar: Ar. 
2 nlasm·ı kabil olursa Macarlar tık o_zama.n yan da, yan···t~enın ~e 
yı!ba~nıda -ehrimizde iki maç ~u~gın.da olsu~· Buh.-p ge ırene e • 
yapal'aklaı dır. 1 ltta 'ereceğız. 

Di"er taraftan Yugoslayya. 
nm e':ı kuvvetli futbol ekiplerin
d n Grndvnn~ki c1e iki maç yap. 
n. , i~zcre Feneı h~ 11~e klübüne 

·ı· nat etmi>;tİl'. Yu-;oslavlar. 
da ınüz.ıkere\er cereyan et

nıt ,tedir. 

Gençler Birliği 
l\1askesporu 2 - 1 yendi 

Anl:aı a, f6 ( A .... t.) - Devam 
edilmekte olan lik maçlarının 

bugünkü kar~1laşmasın1, Genç. 
lcrbirliği ile Maske~por arasın
da Ankaragücü saha5ında yapı. 
lan maç teşkil etmi~tic. 

Havan,m bozuk ve . :uzgarh 
olması yüzünden her ıkı takım 
da hakiki kabiliyet ve kudret· 
lcrini göstermekte zorluk çek. 
miştir. 

Bu kar!'.lıla"lmanrn birinci 

- Ne talili hayvanmış! Şinıdi 
de uğruna elli lira verilecekti! .. 

o köpeğ~ böyle bir maksatla aı. 
1 

kad;ı:ıına tutturmuş deV,ilcJi. ~arl" 
ce birkaç gece ksır~ısına gedp o 
nun yedi~i şeyleri j iyecek, samı. 
da, artıklannı verecek, intikam u 
lıp köyUne dönecekti. Fakat orlay: 
hir de elli lira çıkıvordu. F.1 le~i 'lir 
sam yine arkadnııı~a g!lti: 

- Köpek daha burada 1wş ;;iiı 
k~Lacak. Sonra gölüı iip rliycceksir 
ki: '·Efendim, köpeği ı:ıokaklnrd;; 
çocuklar kovalarkf'n lrnldıım. a '
dnn. Fakat !'rn"ıibini bilmi\·orrlıııı 
Arkadaşlaı· gne'ede ok•ırl;r. Bann 
adresinizi ı:ıÖ)'l<'döJ!'r, gı>tirdim" O 
zaman sana elli liıa \'eıec ·kin· O_ 
nu al, senin hakkındır. Yalnız lwıı. 
den bahsl!tmı•. 

Beş gün soıııa .Joli hir nh;:,nm ı· . 

partnnana r;ıkageldi. Ü:<1l kal ne~e 
ye boğuldu. Fakat köpcktC' bir de• . 
ma.nsızhk Jı i~ı:t"(ıiliyor<lu. Ko[iuı• 

zıplayamıyor, ars•zca yalt:ıl·lıııı111ı_ 

yordu. Bir lırıfl'l.lık hıızıis trsiı 'ıı 

göstermişti. ....... 
On beş gün sonru Ali 

kahvee.bıde anlatıyoı du : 
küj ihı 

·' "' .. 

KENDiN BiRiKTiR 
_,;., ________________________ ___ 

UHO fKRAMIYEl...ERI · 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 Urıı.. - 2000.-ua 

• • lflOO • - 8000.- • 
il • 

11 • 
fO 
1'5 • 

no • 

1500 • 
ıoc .. 
100 • 

ıso • ,. 

- aooo..- • 
- sooo- .. 
- •4000.-. 
- !1750.- • 

- ~2M.- • 

Keşideler: t Şubat, 1 Mil 
yıı, 1 Ağustos, 1 lkincitetrin 
tarihlerinde yapılır . 

Cumhuriyet bayramı m i.ina.-.t•lıetiy le '.!O/ lO /940 !>alı ıüııii 

me\'cut seferlere ila\·et.en: 
ı - Gece ya.rısmdan sonra !laat 2.30 da. Köprüden bir npar 

haı·ekctle tl"sküdar, Kuzguncuk 'e Bı>ylerb«>yi i'Okt>lelerint' uğnr.y~. 

rak Çengclköyüne gidecektir· 

2 - Gece yarısından sonra saat ı de 'Usküdarılan Sirliı>ciye \ fi 

11aat 2.SO da dn ~lrkPCidl'll tJııld.idara araba '-'apuru ~ff'r ~·ft.pıtMl.tTI'. 

'. •, • • , ' : J . ' ~~ • • '' w, • • ~. • ..... ~. • • 

ıstanbul eeıed ıvesı 
ııanıarı 

Balat Atölyesinde teraküm e-den 6 ton Hurda Demir açık lll'ttırmıı. JrU• 

retile satılacaktır. Tahmin bedeli 240 lira ve ilk teminatı 18 Ji.radrr. Şlll'tna· 
me Zabıt Ye Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektlr. lha.l,. ı'i/11/940 
Sair günü saat 14 de Daimi Encümende yaptlacaktrr. Taliplerin ilk temınııt 
makbuz veya nıektuplıırile ihale günü m1.1ayyen as.atta Da1mt Encllmende 
bulunmaları. (10060> 

lstanbul Dördüncü icra Memuyluğundan: 

Gayrı menkul satış ;ıanı 
989/ 3982 
Bit borçtan .dolayı mahcuz olup aatılmaauı& ka.ı·ar verilen Beş~t& 

Ttirkall mahallesinde Ihlamur sokağında. eski 19 yeni 108 kRy r> ?>?araı: ha

nenin 3/4 !ıi.sse~ı açık arttırınıı ile satılığa çıkarılmıştır. 
Gayri ıııeııJ,uhin hududu: Bir tarafı lblamur dere.sı cad0.6.\;1, .ııg.ıı· laıafı 

başkaca bts::oeslne t.aJuıis olunan hane ve bir tarafı Hayriye hanesi ve .ıu atl 
rA.bii ta.rikiam ile mahduttur. 

Evsaiı: .:Mezl<ür hane lhlaınur Caddesi ve Meddah ııokaklaruun KO~etıln
ı.le ahşap hane olup mczk1'.ı.r hanenin zem!n kMıma cephed&n Un tllraflr ll:~r 
merdivenlerden girilir. 

Zemin ve b-Oclntnı kut: Zoı:nini ç.inl. ve aameklnla. ve s&l'ıııçı hav l .-ot1' 

ı1 taglıkta dört Oda ve bir helA, tneı·diven altmdan bahçeye çrkılrr. Kapı ve 
bodrum kata inen merdiven olup bodruın k>attıa zemini <;ini bir tıı§lıkta ıc"--

1
1\ rıuı.Iık bir mutbah ve zemıni çiınento taph bir od&, bir ,hamamlık ve bir kil
i mUrlUk vardır. 

Birlııci l..al: MertlivL'n ),.ı~ıııdıı. caınekt.nıa. bölünmüş bi.r sofada dört odıı. 
ve blr heladan ibarcttır. 

~ ...... 9111! ................................................ . 

haftayıırtındıı rüzgarı arkaları· 
na alan Ma.skesporlular devreyi 
1 - O galip vaziyette bitirmi-ş. 
Ierse de. ikinci haftaymda aynı 
avantajdan daha iyi istifade 
elmes

0

'1İ bilen Gençlerbirliği bu 
devrec1 

' beraberlik ve arkasın· 
d n g libiyet sayısım çıkarma
ğa nu ,·aff:ık olmu~tur. 

- Bir köpek yü7.iinden ı;enelf'• . 

ce methini işittiğim tstırnbul bana l.ı&::11•••••••••••••••••••••1J11••••• 
zindan oldu· !ti buraya geErip Han. 1 

Bahçe: Zemini c;iıncnlı.>IU olup duvan. ~ .kabartma bir havur., bir 
tulumba -ı.·e MPddah ~oknğına açılan :a nuı:aaralı kapıdan ibarettir. 

Vaziye-ti hazırı•~ı: Gayri menkul ahşap n bodrum kat kAgirdir. Bodrum 
ve zemin kat pencerelcn d~nıir parmaklrlriJdrT. Birinci kat cephe odalrı.rı 

!\la<' bu suretle 2 - 1 Genç· 
1 rbirlı'{inin galibiyeti ile biL 
miştiı·. 

Ancak gün Un galibi olan 
<ien~lerbirliği, eski merkez mu· 
nvini Hasan ve mlidafii Nuri ile 
t ıkviyl' P.dilmiş ve geGen ma~
laı ıı niqbetle daha kuvvetli bir 
şeJ ılld(• sahaya c;ıkmı~tır. 

yi bloke edemediğinden takL 
mmın en iyi oyuncularmdan bi
ri olup İtalya.da. tahsilini ya.p
makta olan Arnavut Luşta aya 
ğına müsait bir vaziyette gelen 
topu ağlara. takmıstır. 

Oyunun sonlarına doğru sağ 
açık Bo :karşısında.ki halın a · 
yağından kaptığı topu güzel bir 
sürüşten sonra kaleden ic:eıi 
sokmuştur .. 

Yuventus taknnrmn en ne. 
fesli ve muvaffak oyuncuları 

Luşta ile II. Borel idiler. 

Maçın netice.sini onların. ta
yin etmiş olduğunu söylemek 
muvaffakıyetlerinin derecesini 
anlatmağa kftfidir. 

Bol<mya _ Torino: 
1talyanm futbol diktatörü 

Pozzonun hazır bulunduğu ve 
Bolonya. stadında yapılan bu 
mühim maç, Torino takımının 
mağlCıbiyetile neticelenmiştir. 

Golsüz geçen birinci devre
<l<>..n sonra oyuna daha tebdiL 
kar ve azimkar olarak başlayan 
Bolonyahlar iiçUncii dakikada 
~faiminin ay:ı.ğile ilk gofü kay
detmi§lerdir. 

20 inci dakikada Pnricelli va
sıta3ile ikinci ve biraz sonra da 
penaltıdan Andreolo vasıtasile 
ilcüncü golü kıw.anan Bolonya 
takımı mac:ı 3 - O kazanmış
tır. 

Bugün harikulad~ bir rnaç 
cıkaı an Bolonya, Torıno kale. 
sıni müdafaıı eden milli takun 
kaledsi Alivicri'nin güzel oyu
nu dolayısilc üç golden fazla 
c·ıkarmağa mıı\•affak olamadı. 
ğını da ilave etmek icap eder. 

Kiinıeııiıı 1iderleri: 
GeGC'll haftaki neticelerden 

s nra ltal:va milli küme takım· 
Inıwm puvan cetvelinin başm. 
d ı iki galibiyet ve bir beraber· 
lıklc Yuventııs gelmektedir. . 

Cec;en senenin şampi~nu 
Ambrosiavanm bir mağlubiyeti 
o1du~u icin dördüncü derecede 
.... ·;z··kmekle beraber. bunu tela. 
fi "derrk ~rimpiyonluğu kolay 
kola v kaptırmameJ"a. r.alıs.acaiJ 
tabiidir, 

yayı, Konyayı gösterecektim am_ 1 
ma, vicda.nnn elvermedi yine ... 

Şiirimizın veçhesi 1 
(Baş tarafı 2 incide) 

herkese kUskilndür. Kaçmak, 
riyaklrlıkl.nrla, pis menfaatler. 
le dolu bulunan bu eskim.iş · ı 
dünya.dan kaçmak; yeni iklim. 
lere ve ülkelere iltica etmek i· 
çin çırpınmaktadır. 

En gerçekleşmesi imkansız 
tasavvurlar, ve sayıklamalar 

peşinde koşmktadır. Son şiirler 
bize bunu gösteriyor. Bulund~ 
ğu cemiyetten nefret eden Av. 
rupalmm ıztrrabı bütün bu 
exotisme pathetiq ue'inde görü
lüyor. Bizim son nesil şairleri 

arasında bu ha le de rastlamak 
mümkün. Bu hususiyet de bir 
taklit tesitilc veya bir intibak 
dolayısile olsun onların arasın. 
da mevcuttu!'. HUiki.sa son nes.. 
lin genç şairlerini saran ve ba· 
sitten mürekkebe doğru giden 
bir alem var ki. arzulara sağ1r, 
nıa.zisi malzemesiz, hali katas- j 
trof içinde ve istikbali .şuurları 
nıuva?.eneli tutmaktan uzak bir 
şekilde akıp gitmektedir. 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkalade nazaretlı . 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakrt Gazetesi tdarehaneiine müracaat. 

Vakıt neşriyatm dan · 

Seçme 
Hikayeler 

Dördüncü Kitab 

Hatıra defteri 
edıyle ne~redıldı 

Bu Kitnbda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Oıman Cemal 

. 

Muazzez Kaptanoğlu'-
nıın "likiı~ t>IPri çanlır. 

128 ::ıa~ talık hu kitabın kn 

1 meti 10 kunı':'tur. 

Konser tehiri 

Davet 
l&tanbul MüdcR>JumumHiğindf'n: 
!!tanbulda bulunan Eğirdir C. Müd· 

de-hımmn'BI. Muammer Sinalın memu. 
riyetımlz.e müracaatı. 

İş Bankası 

T. İf Banka8ı A. Ş. l\Iüdüriyetlııdt>ıı: 
Mtıeeseaemizin İstanbul, Galata, 

Beyoğlu ~beleri ile Beyazıt. Üsküdar, 

Kadıkt5y ajanslıın gişelerinin l. T.sa
ni 9{() dan 1tibe.ren her glln sabııh sıı

at 9,30 dan 16 ya kallar ve mil~lemi. 
reıı açık olacağını muhterem mUşte· 

rilerlmize arzederi:ı:. Cumıırte~i günle 
ri gioelerimiz 9,30 daıı 11 ,30 a kadar 
açık olacak tıı·. 

. 

tıdaıılıol Dördüncu İcra ,\leoıurlu

ğmıdaoı 

940/3555 

Beyoğlu liıınıbaracı ~·okıııııı i7 

.ımmara<la lkPn )ıult·ıı ik111nt'tgiıhı 

meçhul bulunan Dlnıitri oğlu ı>a· 

nayot llliııngatoı<~·. 

cumbalıdır. Ve lAmire muhtaç olup elekın.. t.Mlaatı da Yardrr. 
Mesahası: Tamamı 127 metre ınurabb&I olap bunun 96,5 m.tre murabbaı 

bine. ve mütebakisi bahçedir. 
Takdir olnnan ıusmı•t: Gayri menkutlıı tanBı:nma 8276 llnı. kıymet t.ak

cttr edilmiştir. 
ı - tşbu gayri menkulün arttırın& patıwnesi 31/10/9i0 tarihinden iti· 

ba.reıı. 989/3982 numara ile 4: tıncU icra dııllJıelllain muayyen numaraamda 
herkesin görebllmesi için açıktır. llA.nd6 ya:u!I Cilanlardan fazla malıımat "''" 
uıak Sııtiyemer işbu ıartnaıne,-e ve 3$/ IHl88 dclılı.)t& nurnaraııılle memuriyeti 
mize mtıracaat etmel!dir. 

2 - Arttırmaya i§tirA.k icln yuka.rda J8lliı; lrqmetin yüzde 7,5 nıebe· 
tinde pey veya milli bir bankanın teminat ~...ıw avdi edlleoektir. CM. 124) 

B - 1potek sahibi alacaklarla diğer alaC81dllann ve irtifak hakkı MI.· 

hiplerin.in gayri menkul üzerindeki halllaımı ll,ÜBlllltle faiz Te murat& dair 
iddlalarmr işbu ilan tarihinden on be§ g1kı lglıııde •V1'8ltı mUabitelerlle m e· 
murlyetimi.ze bildirmeleri icabeder. Aksi hal.de ibaklan tapu sicili il• aabit ol· 

madıkça .satış bedelinin pa.ylaşmaaında ha.1'9 tıııılll'lar. 
4 - Gösterilen gUnde arttırın.aya işt.il'e.k edenler arttırma §11.rb:ıamelini 

okumU§ ve ıu.zumlu malumat alınmış ve bGnıan tamamen kabul etmlıı ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 18/11/9·l0 tarihinde Pazartesi günü saat H t,.n 16 
ya kadar !stanbul lf üncti !er& memurluğunda Uç de!a bağırıldıktan sonra 
en ı:oıt arttrrana ihale edilir. Ancak ihale becıell muhammen kıymetin yUzde 
75 ini buim.az ve satış i.st!ycnln alacağına rUçlıanı olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunların bu gayri menkul ile '8mm edilmiş alacaklılar:rnın 
ınecmuundan fazlaya çıkme.zsa en çok artıtıran.m taahhüdü bAki kfllmak 
üzere arttırma on gün ınliddetle temdit edilerek 28/11/940 tarihinde l"'erş~m· 
be günü saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 4: 11ncü icra memurluğu odasındll 
arttırma bedeli satı~ istıycııin alacağına rUçham olan diğer alacaklrJıı.rm hu 
gayri menkul ile lemin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkma~ 15ar 
tiyle en çok arttırnn<ı ihale edılır. Böyle bir bedel elde edileme7.se fhRl~ ya
pılmas ve satış talebi diışcr. 

6 - Gayri menlml kımdisine 1hale olı.man kim.se derhal VC)a verilen 
millılet içinde parayı \'erm{)zse ihale karan fesholımarak kendisinden e'\"Vel 
en yt)ksek tel•lüte bulunan kimse arzetmi§ olduğu bedelle almağıı. rıızı luı

sa ona razı olmaz veya bultına.mıı.":sa. hemen yedi gUn .ınUddetıe arttırınAya 
çıkal'llip en çok aı ttrran:ı. ihale edilir. İld ih&le arasmda.kl fark geçen gUtıll"r 
içinde ytlzde 5 ten heııap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme bl\<'d 

kalmaksızın mcmuriyetimi.Zcc alıcıdan tahsil olunur. 

Bu akış yer yer ·yeni şıırı 
tayin ediyor. Bu ı>.iir buhranlı 
ise, ·zn.uztaripsc veya orijinalite 
arıyor veyahut nostaljik bir 
türkü çağırıyorsa, bu sokak, bu 
şehir, bu düı1ya böyle olduğu 
için öyledir. Diin ki.il er. hatta 
bir kuşak evvelkiler okunmu. 
yorsa bu hal, diinyalarmın cok
ta.n. değişmiş olduğunu göı:ıte_ 
rir. Halbuki genç şairler ara. 
sında hangi hususi~retlcr i~inde 
olursa olsun karakterleşmis 
kimseler görüyoruz Onların şi
irlerinde asrımızın karakterle. 
rini okuyor veya hcrelivoıuz. 

'[\,t&tbııat 'fl'lmbi.' \'nh•rl Birliği Re· Niga.nla§mda Valiltonağr cauc.lt?sindc 
. lsliğlnden: 91/l numaralı benzinci <lUl<kbındu 

Mehmet Çetinkayanm Beyoğlu Hacı· 
Yüksek Vil!yel Makıımmın 4./ 7 / 940 mimi mahallesi Kumbaracı yokuşu 79 

tarih ve 6441 numaralı ıtıüsaadelcı'ile nwnarş'b: ha.nede :h-fadam .l!'otinadan 
2 Teıırinisani 940 CıımRı·tesi gUnU ak· tıemeımk ettiği .İstanbul A~llye Üçün
şam.ı Taksimde Dağcılrk ~ilbU salo- cll Hukuk Mahl<emeainin 5/3/933 la
nunda Birliğimiz tarafından verilecek rih 93l./1!583 sayılı HA.mile zimmeti· 

Konser mühim ve zaruri sebepler do. Dizde alacağı olan 2700 liranın 5/3/ 
ıayısiyle 7 Kf\nunuevvel 940 Cuma.r- 9sa tarihinden itiborcn yüzde 5 faiz 

'l _ .Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız Tapu feragat hArr!· 
ru ve yirmi senelik vakıf tovlz bedelini ve laale ka.rar pullarını verml"ğe 

mecburdur. 

RU.ştii Şardafi 

Qoculr HeklıID 

Ahmet Akkoyunlu 
TILJUdm. Tal1mhane Palu No. • 
Pazardan ma&da bergUtı ııaat uı 

ten eonra. Telefon 40127 

...... u .. rn1111 .............. =ıaııun=a:ı=:.mc 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

BeJoil11 • Pannakkapı., imam 
tabk Noı 2. Tel: 41553 
Muayene n b9! tirin ıö2 
uaelİfab fıkara için p&nsız .. 

--------.ı 

' Müterakim vf'rgiler tt>nviıni ve te.llzifat ve dellAliye resnıinden mttle
vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf iearesl alacaklıya alt olınayırı 
arttırma. bedelinden tcw.ll olunur. !şbu gnyrl menkul yukarda gösterilen t11· 
rihte :listanbul 4. üncü icra memurluğu odaamda işbu ilan ve- gösterilen a rt 
ttrnıa prtname~I dafresindC' satııacıığı ilA.n olunur. <16208 l 

tesi gtinli Rksamın'l tehir edllmi~tir. ve yUJıde 5 ücreti vekaletin tahsili p•n•••••ı••••••••••••••ll!••• 
ha.klanda takip tnlebindcn bulunu\-

Şlmdiye kadar tevzi edılen Konser 1 
bileUerini hAmil bulunan sayın davet- mU§ olduğundan bu hususta tanziın 
illerimiz mezkflr günde salonu teşrif- ve benı.yı tebliğ tarafınıza göndr.rilen 

940/31S55 sayılı icra emri 1luı.metg!hı-
VA KIT matbaası 

lerini rica ederiz. 'nızm meçhullyeti hasebiyle bili\. tebliğ 

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştıı 

Kayıp çocuk aranıyor 
Romanya.dan Anayurda gelen mu 

haeirlerdenlm. Sirkeci misafirhanesin· 
de oturuyonım. Benimle beraber bu· 
ıunan 17 yaıııarrnda oğlum Necati 
aym 24 Uncü Perşembe gUnü ınuha

cirhaneden gezınek Uzere dtşarı çıktı, 
bir daha gelmedi. Böyle bir çocuğu 
görenlerin en yakm polis karakoluna 
haber vermelerini ınsaniyet namma 

rica ederim. 

Sirke-el lliıııaflrhııneııinde &kir 

Sahibi: ASJAJ US 
Basıldığı yer: VAKiT Maföaa.sı 

Umum neşriyatı idare eden; 
~f{k. Ahmet Sevengil 

iade edilmiş olduğundan ve yapilrın 

zabıta tahkikatında da nerede bulun
duğtmuz bilinememiş olduğundan mez· 
kftr icra emrinin bir ay müddetle ilA.· 
nen tebliğine karar verilmiştir. Tor!· 
hl ilAıı.dan itibaren bir ay içinde bor· 
cunuzu ödemeniz lf\.zımdır. Borcu öde· 
mez v• tetkik mercilnden ya temyiz 

~p Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İşleri alır. 

veyahut iadei mahkeme yolu ile ait' ı••······ .•••••••••••••••••• , olduğu ınahkemeden icranın durdurul. IJ 
m8SI hakkında bir karar getirilmedik- M kt 1 1 d 
çe h&kkmIZd& Cebri icra yapılacağı ve e e p er aç 1 1 
bu müddet 1çlnde mal beyanında bu· ı 

htDJXl8DIZ Te bulunmazsanız hapis ile Şım• dı'ye kadar 0lduguw _....._i, bütÜn mektep 
tazyik oıunacağtnız ve hUf!.fı hakikat .., 

beya.ııd& bulunursanız hapisle cezalan· kitaplarınızı "V AKIT,, kltlphanesinden ko-
dınlacağmız malümunuz olmak üze- l lıkl d . k d b' l • • • 
re ve me&ktlr icra emrinin tebliğ ma. ay a te arı e e 1 ıra 

'kaınma k&iın bulunmak üzere ilArıen 
tJblll oıı.uıw. .(33868), 


