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tonesko ııe IVlua __ am bir destroyer yuvası Baş"•ekı.limızin 
tıa Sima vı 

~--Yazan: Aaanu. ÜÇÜ'flCÜ yılı 

(,(} fant:8i acccnle de lnoılt. rcuc -t..Z olan Aıııcru.a latrowr iminden, Amerikoda muazzam 
bir atok b lrmmaktadı . r l;ar reaim, b .. zaM. t1JJBtrowf' ~tokıınun Plddelfiflad& alınmıa 

bir manzeraauıı a~1cfedir 

A frika da 

harekltı 
Derne üzerine 

~oğru muvaffakı
yetle devam ediyor 

(Yazın 4 uncu. ı 

&aJa»a Jell•• •llllw ldr llm•ç 

ortadan kalkıyor 
F JY AT Mürakabe komisyonu, Pazarteai aün· 

kü toplanbamda lüb mağazalar itini tet-
kik edecektir. Komüyonun, bilhaua manifatura 
eıyaaı aatan miieaıer-let iç!:l kabUI edilen. bu 
(Liikı Mağaza) taınifinl, kaldiracaiı tahmin 
edilmektedi.-.. 

Romangada 
sükunet 

avdet etti 
llikref, 25 (A.A.) - D. 

B.; (l>eftmı .1 uncGde 

Bundan başka. komis.yonun hu 
i tıpıaında 100 bin liralık Jnanifa.. 
tura. sat,ı~ında, Dle§nl kardan falla 
müste id n aynca, 50 bile lira a!a.-ı 
bir mue esenin vuiyeti de g6rü.. 
:ı;Ul~ktir. 

Bu vaziyette ihtikar teebit c<!i· 
1 • uçlu adliyeye verileiciektir 

. at Mürakabe bürosumm, C >k 
mir füliyetine devam e~ 
r kadrosunun....ı~etilmesint: 

1 .ı r verilmiştir. Son gQnlerCe, 
ı"~ a 7 memur daha ilt:Uıat et· 

' t"r. Bazı. memiırlann daha ge. 
c , ı anlaplmaktadır. AfMaidar. 

1 • büronun bugünkü çal# ye
n kflfL bulmıyarak daha>&mit bir 
oüro teminüıi ~· 

"L:!.ı__ • ..1 ..... 
U&a pc"' :ttr,. .,... 
ne demek? 

TRAMVAY it letmeleri müdürü 8. Hulki, 
Belec:liyece kabul edilen "Tek bilet,, mese

lesi hakkında bir karar almak üzere bugjinlerde 
Ankaraya pdcektir. 

ı>c) ııirciler. 'imdi de ort11a bir 
(Lüks~!) meselesi~
lddialarma göre bazı ~ 
'ar ki baDc tatafmdarı pek o kadar 
i tihlak edilmemektedir. Bmllann 
fıyatlarmin ne OlaCağı kOmisJaD.. 
oan sonılmuştur. Komisyon. tim 
diye kadar kaşar ve beyaz peynir. 
lerine fiyat koyduğtindan bu hu
sustaki suallere, kati bir cevap ft. 
rilememiştir. Verilen cevapta. Dıtf. 
kftra sapılmadan evvelce mevcut 
fiyatlar üzerinden satış yapılmasJ 
bildirilmiştir. (Lüks peynir!) diye 

Tek bilet meseleSi kabul edildiği 
takdirde evvelce yazdılumz gibi 
birinci mevki biletler 7, ikinci ır.ev 
ki biletler de her yer için 5 kur111 
olacaktır. 

Şe1ırin ray ihtiyacım gidermek 

, ....... 
t11ar , ..... 

(4 üncü sayfada o kuyunuz} 

fiıere Amenkadan ray ısmarlar .. 
n:J§tır. Üsküdar tramvay rayla:n. 
nm söku:erek l tanbul tramvayla
rına tah is edilmesi ışi şimdllik 
meuuu bahi" degildir. 

(Devamı _. üncfidB) 

Tütün satışı hararetlendi 
ı• Zllbl. ti (AA.) - Tllt:UD •tıfmın umum1 yekbu 1ıUCb )'ltın1 Do 

f nt1J1oD kllOJU pçm!ftlr. 1l'latlal' lallam vo dalma :ytıbelmefe mat~ 

... Ryildlr. Ka.tablll eUDde netıa clut.eD az tııtibı kalmlf o~ alıc:lu 

arumda rüabet befl•mııtır. Gelecek ı.tt& uauncıa tDtOJJ ~l&eatnln br 

men kA.miJeg atd..at tabmlD olanmaktadır. BugtlnkU dUD1& umumi ıart 
lan dabDlnde en la)'meW lbrç m.._.,gmn~ID görWmemlf bir 'lllr&Ue ııatd• 
-. pu1a1t bir munttakl,et ~. Bu mtıabet netfce h~ 
Umlaln zamıuuııd& aldığt taabetıl ~ ve tedbh-len .bisı mllatıWıbln 
IUmadı bu muvatfaklyete l>qbca lmD obamftur 

SAYIN Bqvekil Doktor Refik Sayd•m, bu-
gün hükUmet reialijinin üçüncü yılma 

batlıyor. Yeni baıvekil olduğu zaman da: doljun 
bir maziye malikti. Milli Mücadele hareketinin 
ve Cumhuriyet hüldinletinin en kıdemli ve en· 
herli bir rüknü idi. Uzun müddet bulunduiu Sıh· 
hat ve lçtima.i Muavenet Vekaletini mümtaz 
tahaiyetinin eserlerine tahakkuk aahaaı tetldl 
etmitti. 

Bir tek Yunan 
taburu 

Bir alay 
itaıvanı 
kaçırdı ,.., ........ 

Arnovutlalı ceph..inde 
20 lırlıculan , ......... .......... ..... ,. ... .... 

AU... 2G (A.ı\.) - Eatia pae
tcsinhı cephedeki hup mulıablıl 
yazıyor: 

M~e.rim) .Mri Jıal"'~ 
.... ıl!llll ... .l)la...... teJ"8'llDıle Taba 

gtlea iti muharebeye pJdt oJclam. 
Muhanlleler. eberb'a karla &iil· 
m dal patiblan tıaerinde veyahut 
dağlarm larp etetıerinde l'IPd
malttadır. Aüerlerimiz fevkalbefer 
kuvvetle ve ce1aretle c;&l"PllJYOrlar. 

(Devamı .6 incütle) 

Onun içindir ki iki yd evwl Ce· 

I }fi Bayarm istifası ümtni be 
killik vuifesinin bndfsfne te · 
kendisindeiı ii1.erine aldılı &alalı 
yet ve vazifenin ıenlllili nilbcl' 
de yeni muvaffakiyetler lntiıan 

(~ .. ltloCZde) 

Hayacanll ve tarihi 
bir istikbal 

Rmvelt tarafından 
phaen kartılanan 

ingiliz sefiri 
Lord Halifak 
Amerika Reiaicumlmnı· 

- töYle dedi: 

"Nazi idaresini 
,. . 

y 1 
yıkacağız. ,, 
~ia 2S (LA.) - Be 

m•ılm iuzveıt Jor4 Blli
takai Amerikaya nnmalatmda. 
karlllamJlbr. 

(Dewftit f ildcleJ 

Senenin en /aey""1t)ı -6ıtcr., eaıalak 
ve lıorlıa romanı 

Yann gazetemizde başlıyor 
Haykıran Kurukafa 

Her günkü tefrib11n1 aoluk aoluia, 1ıiç 
1.ı-akmadan okuyacaiuuz hir romandır. 

HAYKIRAN · 
KURUKAFA 

Gerek tefrika, gerek kitap halinde intitar 
etmit zabıta romanlan, okQucular arasında 

en çok raj bet bnmnıt olan 
ARKADAŞIMIZ 

H. MUNiR 
Tarafından bilhaıaa aazettmiz için 

hazırlanmıtbr 

ilk büyük tefrikası yarın 
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:ır Hvap : 

[Radyo Gazetesi 1, 'K .. . d 
j Okuyı..ro Gecerhen: 

MllfODla çalan ... 

Aımu:rmı• ilk· aragoz,, tıyatro an 
.. aıı~~:;..:::acaı• sayıla bı·ıı·r 

ljulbat ayı yaklaştıkça .Alma.nya
nm ilkbaharda yapacağı büyiUr ~ı:.· 
arruz hare>keti bUttın. dUnya r. al· 
bu ·tını ala.kadar eden h!dısltlir. 
Alınanya büyuk ölçüde bir taarruz 
i~ hazırlanmakta bulunduğunu 
gizlememektedir. Propaganda na
.zın Göbels nutkunda bunu söyle. 
miştir. 

Al.manların lngiltere ü.zerindekı 
hava taarruzlarını seyrekleştirme
leri de bu hazırlığa delalet etmek
tedir. Almanların bu taarruzları 
geçen senenin illtbalıarmda yaptık. 
!arı taarruz gibi bir silrpriz olaca· 
ğmdan Almanlar bu hmıusta ketti. 
miyet muhafaza etmektedirler. 

İyi tahminlerde bulunan mahafil 
Almanlarm 3 8aha ü1..erinde hare· 
kt't edctıileecklerinden bahsetmek
tedir: 

ı - lngiltere adalarına ka?'§t 
buyiik bir taarruz. Bu taarruzda Al· 
manlar den.iz, h.ava ve kara .kunet. 
lerlni kullanııeıı.klan blldirllly«. 
:tkinci hir hareket daha muhtemel 
görünüyor. Bu da Akdenizde lngil-
1.C'reye karşt bUyUk ölçUde bir taar
ruzduı. Bunun için Almanya İspan
yanın ve bilhassa Fransamn yarox· 
mma muhlaçtlr. 

Amerikanın .Kolonıbiya rady<ıeU, 
Almanların 'ltifi bükfımetinbı deJıiı 
ve hava üslerini ;i:5temi§ oJdağu:ı:ıu 
bildiriyor. Am.lral DarlaD bu?ılarm 
verilmesine taraftardrr. P'ilanden 
değildir. Peten ise karar vermiş 
değildir. 

Alm.a.nlanu Z Undi lıedefterf 4• 
Balkanları 1şgal altma RlmJyt ma. 
tuf bir taamJz.dur. Bu ihtimali ile
ri silreııler Romauyadaki Allnan 
tah~idatı ve Macar harbiye na.rırr· 
nın Berlin seyahatin~ işaJ"1't etaelt
tedirlel'. 

Almanya Balkanlarda siyasi bir 
birliği tamamlamak için bir yandan 
YugoslaV)·ayı, diğer taraft.u ela 
BuJgaristanı tazyjk etmektedir. 
Macar H. Ntı:Qrınm .eydıat.Wtll 
mala!at Yugosltwyayt tayf!ttir. 
Macari3tan keJıdisini .41ınP)'a ile 
asken i~irliği yapar bir 'halde te
Hkki ctmek~dir. Fata.t ~ya 

adisele,ri Bulgaristan ve Yup. 
lavya iiıerindo Ahn.anYQDt taııtri
'ı kola;y!aştırrmaktan çok uzakla§
mıstıı. Bu hadiseler dola.Y11iJJe 
Rul"'aristan ve Yıµgo.slavya bllftdr.. 
1 rıne daha ziyade yakla!MUŞ bulu
,, ıyorlar. 

Romonyad.a aükiımıt 
Romanyadui ırızj)'f}t dunWmıf. 

tur . .Anto~esko vaı:i,ete hilda M
duğımu iddia fbıı.ekt.e4lr. lhWIJjın 
s~bnbi Antoncsko ile lejyon.trJe.r 
::ır.ısı.ndı.ıJd eski bir i.btilUtır. ae. 
lc>n htıberler J:Jorya Simanın ınüca.
dcl ye~ iıı;i!l m.eçtııtl m__. 
tc J\o.çmı~ olduiunu bildiriyor. :Lej. 
yorıerlcr t~Ult.ı lnıvvet.Ji ellerde
dir. Kral Karol de bunlarla WMll 
muddPt mucadele etmiş, setlerini 
oldüı tmüş, fll.b.t tfffilit• dapw 
mamıı:ıtır. 

A ntoneskonun yeni bir :!:ı.Ukfımet 
kıu u.cağı <VP. Qıı hük<bneta ~el" 
1 r.ılen mliteşGldd! olup. Ahau ta. 
rliftarı bir siyaact takip edeceği 
söyJcnmcktOOir. 

Şubat ayı ilsi:o,O.C Anton~konun 
lbircok ~rDrflar:ı ve flltiyttt zabitleri· 
ni 30 gi.ınınk ibh' lW'Jtlet ~ N.ja 
çağırması şayanı .dDckRWr. 
ltalyan - Yunan lıarhi 

Çok değerli (1-.mail Galip Ar. 
can) a: 

"Son dakika" daki beyanatınızı 
okudum. Sizin gibi Türk tiyatro
•unun en kültürlü. en irfanlı ada
mının .. Karagöz" aleyhtarlığl ya
pa.cağı aklımdan geçmezdi. 

HP.le o "Karagöz ışkırlağı., ka· 
dar bodur münevverler gibi .. hayal 
oyunu" nu tiyatrodan aanarak ve 
tiyatro ilE' "tem~" yı blribirine 
karıttırarıık: "... l>iz her yı~ııiliği 
yaptık, kabul f'ttik ama; tiyatroda 
(Karagöz) den yukarı çr.kmıyo

nız . .'' dm:ıenlııe çOk hayret ettiın. 
Kainı seyahati ile "Karagöz peJ"
de.si" arasında tasarladığınız mev
htmı milnasebote, kla~ik "hayııl 

oyunu" nu "ta.s\ir" den iba.re~ sa
narak çocuklarrmızrn, torunlarımı
r.rıı "Karagöz' il müzeye giderek 
&eyjı' ve t~a etm~lerini t.av:-ıiye 
buyunnanıza., saatlerimi hasretsem 
ma.na. ~ıkarnıak kabil olmryac,ak 
şaşıyorum: "Karagöz" il.n tiyatro 
ile, bilhassa Tepebaşı tiyatrQf\U ile 
ne milna.sP.beti olabilir l<i bu ka
dar telaş gösteriyorsunuz? 
"P~e" nln sahne ile re1'abe

tlııden mllstağni olduğunu biline
n&: icap eder. Esasc:.ıı bizden, ya
ni Karagöze vurgun. olanlaraan kim 
demiştir ki "tiyatroyu bırakahm da 
(Ka2·asöz) ü .alalım ... " diye? 

Bu sGe.4& peJı anin oldu,tıun 
eıalfıma.tmıza. rağmen -hayret ve 
1111n1.retle ve liiz.uın gördijj''1m m.ü
audenide-- UZ9diyortfrn Ju; ber 
tiyatro, belki bir tenta§adır . .E'akat 
''tema~". tiyatro oJ~z ve olJna... 
mıştır da .• Zira ·~ap'' .Oı, bil
husa. "TQrk temaşaısı" terkibi, 
~ &ofliaıı:ıta kadar ti
yab-odan addolurunasma rağmen
doğruıd<ı.n do~y~ ''Karagöz, n:ıec1 .. 
da.h ve orta oyunu" na ait.tir. Ha.t· 
tA "kuıkla" ~Je ~enıaşa .. ıda.n sa. 
Paınaz. Bunun far~ vara.nlar, 
~" .)11. Ja)ıuı ktodi imıile aı4 
talrznab ki.f;i görınemi~ler, "Ja$.. 
la tıyıtııaQ" ~ kullan-. 
laıdır. 

ıt... "t.ne.p" dan sonra ımey
dıeaa pi.en "tvUıat" da böylecdtr. 
''?'ulbt tiyatrosu,. denilir. PekA.ı& 
hllnı'ab ld "Ka.l'agl>z.,, 1>e~ oyu
ıuıdur. "şem'a,, <>yunudU'I'. Titrek 
ııı* ~dar. "..euret,, ~. 
G618e O')'l!Jtlldtır. ''t.aımr., 07amı. 
dlll'. "!'41 şerbeti" f;e ''.el p~~ •• 
~ oluuan ~ek oywıudur. 

LUıı: ı&anw, :nölrte ve 1JticaJ o
yunudlır. 

Ve .biltu!Ma; bekta~i ~ (fta.şit 
Aii ~) ıı,in p~k meşhul' o
la ~b' "perde gazeli,. inde: 
~~m nhtt..t elin kanrtrkta 

keı,Tet penlesi,, 
DedW tarzda: "•Vahdeti vücut" 

felsefeıeıi ~ine kuru1mus t<'k ar
tist oyunudur. 

Jl'Mke.t tintro böyle midir ya? .. 
Meklruı. mıılıtJçtır. Sahneye muh· 
ta~tir. Dekor ist~r, aksesüvar js. 
ter. )f~dit akt,örle,rl :va,rd.tr. 

Suf!Ö,l'l'fu: oyı:ııyama.ısınrz. Kitap 
da k.ifi gelmez. Rejisör laznndır. 

HaJbıald ~~ka ve zerafet meyda
Dl Marı küçük pı,tiska perd~, ,en 

- t>ainı söylüyo~. ~
,..,.. Ali paşa.dan ıı.w ılJ.dmı .. 
ODdM a~ ~ bilirim serıi 

Kıhsunı,nm şimali g-arbit>ddd • MW'ZMrir.. Belki iyiliğini gör· 
YUJıım harekatı inkişaf etmekte- dfu:ı. •• Ama aldığım haber beni hün
dir. Yun.an kıt.alon 11n ız 2Q kilo- ;W' ~~ ajlattı. 
metre daha ga!'ba gitmi:şieT'd.J;T.. !· ~ıı.m re~ bir~ aolm~. 
talya asker ç~tl~riılıi hiıuye ~ ~**'1&: 
ic;İl'} bazı mukabil taarruzlarda bu,.. - .Ne ~lm:Ui, ..Ali PB.§a.)'.ll ,l)Jr şey 
lull.llluşlarsa da. bı.uıL'ır .alPm ~ illi olmLıf .. 4lye atıldı. 
nır§tır. Yıtnanhlar bun<!@ 80Qra • - ~. b,b- ~q olı:nuıı§ .• Fa.
h ekat i ·ın ehemmiy.etli me.ovkfter kat ~en adam dedi, 1ô ~ırtınc'laki 
el e ctrnJ.Rlerdir • .$undan sonu Jıs- .,eat.ari.lıi ~ ıre~ ojduiu b~lli de. 
r katın serı in~atı Qft..lenir. • ffi.14'.r. -Ç@a:ıı üç bes nrindcn ya
Ir de de \Yu.nan ur«a.tı in~ calJdır •. 
elrn~tir. 1'uan inanamıyor gibi bakıyor· 

Libya har.e/uitı du; 
1ngilizlerin motörlü M.fif UJI· - Onun ka.drini, onun kıyxnetinl 

.surlar.ı Bin~ri te.rafm&ı. ~ltş ~ biliniyor. Boa de ~nlatamı. 
bBt1lamıı:;lı:ı.rdır. ,TıOrımt. · 

~ingazi yalnızca denize l:ta.ııı ba. - Siz ... 
zırlanm.15 rnildafaa tesisatma -.J.&k: - l'!it!e.t. sıocuğum .. Hayrel et-
<>lduğu için karadan y.a,pılacak ha- rııe .. Ben de anla.Uımıyorum. 
rekata muka\•emet eıclelne.ı. Bu Halil Jlamit pqa sesini daha aL 

t -•ttt: mevkiin nihayet 15 gün zarfında n· ._... 
giltzlere teslialj tahnıio ~w. - JU~ij devl.rti aliye..nin Ali pa-
------------·ı p jçtn rtkri nedir, bUi!' misin? Di· 

T.alebe Birliği niza~ yonar ki, koca bir ÇerkP-zistanın 
mesi tudik edildi ~~ntan olına.k jıasebjyle. bu hdar 

U · • 
1
. .... . • ;ı. ı-üel carl)·mre ııabjptjT. Vıf ~u 

OlV&?IJUte .(E!llÇ ı~ 1'jm .ı>.U" carlyelerden 'kendilerine takdim e-
~~~~ma; karar ve~ılen Tal_ebe dilmedili, bir hediyesini almadtk
Bırhgı nızamn~esı. ,V~kalct tarı i_çl.n .feıu.t çıkarıyorlar . ..Ali pa. 
taraf~~au ta.s?.ı~ edil:Uıştır. .. şa. orayr ihya etmek istiyo.r. OJ-ayr 

Bugünlerde unıversıteye gon. et'IU\ete ce'Yirmek istiyor. Fakat eli 
derilecektir. Nizamname gelir ~ natır .. On11 bilen ıve taıyan 
gelnıez derhal birlik tesiıs ed.i· bir ~ :varım .. o .kaaaJ'. ~den 
leoektir. 1>aŞ1ı.a bütün rieal .-J.erldnde ... 

Birlik jçlıı ~ .a.r'ka Bali! 1h.nait 'P&!R- doğru söyö1il· 
bahçesinde bir salon inşasına. yordu. Sözlerine de~am etti· 
'.karar verilmiş ve bu husı:-~.ı -Ali paşa, tstanbula yazdığI ra-
haztrhkla.ra betlu11 .... .., .... &We ~ Si: fır-.. 

mi? 
YAZAN 

C el alettin Server 

hayu !inden geçirmedi. Siz bunun 
hilafında dü§üncrek "Bshn~nin e~
has1 hakikidir. (Karagöı) j:;0e ''lıa. 
yal" dir. "Suret" ler itibaridil'. Göz 
dinlediğini görmek iatcr, vuzuh »
ter, aarahat üste ...... derseniz, blll'l· 
da da aldanmıı, olurswmz. Zira 
o zaman radyoyu da inkar· etmemiz 

büyük s<'rmayesi tu!Uatdır, değil icabeder. 
mi? Konserini dinle<liğiniz müzisyeni, 

Kitaptan konu.şan aktör, mü~lli- konferansrna kulıı.k Jtabarttığtn~ i• 
fe esir addolunur. Buna isyan eden Jim adamnu, temJıilleri.ni bey~la. 
de suç işlemi§ ısaytldığında.n sah. takip ettiğiniz aktörü gÖ'l'Üyor mu
nede tulüat, - ne suretle olursa sunuz? Bizzat aiz; yakm YJ)lara ka. 
olsun - mezmumdur. Çünkü ak· dar mikrofo11 önünde Halide Pişkin 
tör demlen zavallı, kendinden blr ve ?ı.luammerle ._ ta.tıı ta.tiı dlııle
"il!Y koynnya mezun edilmemişUr. diğimlı: - monoğloğlarnııza. dev81?1 
Vazifesi, o.sere bağlı rejisörün kar- ederken muhat:l >m1z mevhum, sa· 
~rsında, başkalarının sözlerini tek- lonunuz, ~luk değil miydi? (Nu
rar etm<".ktP.n ibaret sayılrr. Mu- nıllah Atıu;) a, (SeJamt) ye ve 
hakkak kı aslında böyle değildir :ve (Suphl !Nuri) ye ne ise amma; hir 
olmaması 18.zımdır. Fakat ıne yazrk sanat ad.amma, bahusus sizin gibi 
ki modern tiyatro telakkilerinde her ına.na.da (plip) bi,r saTıat'kira, 
bil<' aktör bir papağ.andrr ve gra. "temaşa•· dUşmanlrğı yş,kt§mzyor. 
mofon pl.fığından farksızdrr. İbdi "Karagöz'' ü kafnı ile ölçmeniz. 
namına. ne yapsa, ne yapmak bte- de ~rlacak ~y. t>Uşüıımilyor mu. 
se süflörün ve rejisörün lfıtfwıa swıuz ki sanat eseri, her ~ ve 
borçlu sayıhnaktadır. Siülör ne dP... her devirde sanattrr. Mc,·Jina., Fu
rece aciz ve sa.tl.hiyet.sız olurııa. ol· ~ Nedim ve Şeyh Gelip radyo 
sun istersn bir aktörü meflüç ede- urında mı doğdular? 
bilir. Süflör J>umu.: ezber bitti mi; (MoJyer) in ~edileri neden 
dahi aktör iflb etmı,ttr. hlll aynı lqymeti taıfryorlar? Muh· 

Fa.kat gelin de ~ema,a" artist.i. U!rem (Hakkl' Tarık) m bana bir 
ni görün bakalım? Alevli "şem'.a" ınünuP.bette söylediği gibi: Elek. 
önünde deynek ve "tasvir" den i· trik ~danı; amma; heni).s pet. 
baret aksesüTUiyle - yaradıına rolü ~etmiş degı~·uı: .• 
sığnup - ''sClret - i - ibretnftm.8." 
gösteren "hayal" ilıstadmJn, .sa.at. Büt:Uıı bunlarr ne içiıı llD'aladmı, 
terce çene yarıştıran serhat sanat. biJIYor muaunuz? Sizin biluıedtgini. 
kar: "Kavuklu" nun, "~r" ve zi ve bilmek i.atemediğiıı.U zannet· 
"Zenne" Jıin :ve diğer taklitlerin. :mek ita.taamı sevap saydlğundazı, 

)'alwt da "t.em•-" vr üye,.+-böyle b!r Uhlilçeye dü§111ek ilıti· .._ r w.v~"" 
malleri var m,ıdl!'? t(JT'clh et.mS ~en değil, eJJ 

Tiyatroy:\I bu kadar teUIJilf ~ eski ve m ..-ı "lencelerimfr.den 
tef errüat s,ltmda nereye cö~- olg, 'Tti.rk Uwıı;aaı'' nm tiyatn> 
Iirainir,? Döner sahneyi, prolekt.I. ile ~ 'lıir tUrUl akıl 
rii, mı.ı.b.teşe,r,n dekoru köy odama.o erdire11ledi1bı?4e.ıı ve buna ka.n}J 
d · . ....ı..ft:ı..ilir· • • • ., da JıAU. kendiml hayretten alama· an ıçenye ~ m~. "'-- . 

"Çocuk tiyatrosunda" (Kanıgöı mı§ oldv.ı;~dandır. ~ın~enaleytı, 
_~)_gibi artık ~1 ge~ artılr nmvatakatt ~enyle., de 
şeyler oyY)atrl.mak istendi de neti• tekru ~biltrlz k1 teIIW!& , ti· 

cemz kaldı!' 7w tutmadı deıııa~k 1 · .. 4 istiyorsu.u.u.z. dlmeU ı 
Ne oynlll)'laları I&zınulı? (Şeks- "M~ve!fl k~ ölmi.ış aa: 

pil') le. (R~) j, (~)~ .Plo.l• ııs7or4u.k: :ra.:le,. ~i nw.kaddt!r· 1 

yer) .ı. ~:ıwt. d_sı. (Gö~) ile (Şll· ın": Genç bir ıuete Ahi!Minda kay· 
im-) l mı · bettiğimiz bir kıymete sıfat olarak 
Te~~büs yerindedir, .A.mca (Ço. eklenebiliyor. 

cuk Tiy.a~) da yaıptlat'-lir ve MUt.vd.Ct, ıevvel TA~ lı~ 
yapılmalıdır .da •• J"&kat ~· m~ olmıyan ölfiter için kuıtanıltrdı. Nete
c:ııt olanı yılpna.mak _şa.rtıyle, Unut· kim onlu iç.in {~ etµıj.şt;U') 4e· 
rnaymız ~ 'Çocu9ı 'l'iyatr.oeu.) nun mek ~ ce.iE :dıetildi Hlll®net ...... 
bizde i,lk banisi r.ıhıııetli (M. ~. aavttik h.rımttl)ie ~k- wrılltefe.r 
m11.l.~üçük), u-kadaşlamm, (Emin tayı da, fJ.\erl1ıt~ de, nsmi defterı.· 
Belıg BfJli, ~ Bdı~~· VıMt:i R~ ~ ~tdınp j~intn yenne bir lıte· 
,.,., Haımı ve. ~;1 e~. Ren&JJ) :time 'koyuıe.fl ~iiıt ve b!.JJ®'ı.t 
'.Muaıztz) gfbı ~a,:agoz' ü,, ÇJlgtn. •'ölU,. aJta,t.ı. qa "ml)teveftt." nuı t.a.'1J 
ca sweıı~rd.endı. 'l'~ yı dıı. k diai ld ğu Jıald rta b' öl'' 
tiyatro kadar benimsemiş, tarihi ile en ° u tte 0 ya ır ·1 tJ 

mPşgul olmuş ve üzerinde hayµ soğukl~~ .. ~rpmiJ · . . .. 
tet.ki.kler .,-apmışb. · Bu mUtefek• ·ö~n , ölmU§,, kellmelerının .,oın,, 
kir Al-dem l50ll. ~e kadar elinden den daha YlJmu,ak gel<.litlne g'5ııe 
b11"8kmadifı irfanlı kalemini olgun demek "ölü", "!Dü.teve!U.,. da atır! 
kAfUlM. vydurup tiye.Q:oo 'kliltür '"Ne de.meli ki hem _Tllrkç~. olBUn da 
dünyamıza bir de (Çocuk Tiyıttl'O- oıu., nün •~ıık ~ gor~n. 
su) hl"dive etmevi düşünürken bu b~m din farkı: cöııet.erek vııta.ndaş 
yolda cıterlerlni 'harcamaktan ce- mUııavJliğin.e dokunı.ılm1'§ olmasın? 
kinmcdl: f&kat (~ KliJte.ri) ~in Bu bf.kıındU resınJ mv,ıımeleler<!..? 
.aE>i ı · · ~ .ı , ıkına vs hatu ve ySıı.e. a)ıfıl\!1~· "mütevefflı.,, denı.elL 

lbJn nehrinin Mensin ~eeflir nevi 
baltkla.r Qtkn·~. Bu babk.hıı:dau ls;ül 
fj )'etll aıl,k;t.a,rda hm-ıır Jiştib.ff.l 
erl.il»'or. ~elırin rar:w Rıı&~. 
)'BI'lSt bi2dıtı di:rnndedir. $u.~lı,r, 
erli~ l«>Tld.uklan i~ bııJ.lk 

ıe.vl~orlar. Halk da ıV<'ıı.l.ünil. 
9'11ı~~Jği iç.in bal!!\k W:taınıy~r. !Btr . 
Mfine wz Ut IM.lıltbane ocağı .t.P~ . 
kile,r,uı.Q.r,ıs iy.i balıkçrlat' gönrlMl.ir 
itile l>iuln,ce ktttuf! luı.~JJ o.hır. 

,Bu ırawr olwnd:ı.ı~ı ~·a'!,<it, rka.1i 
devlet; ~y;le deıQ.işlerdi: 

- M.i pasa, Çerkezi~taxı~a Hş. 
ının ka.dn.r mAl sahibi oldu. ŞimcU · 
bu ;ı;~Jği.nj örtmek ~çjn rrıült~. 
zim r.Jığ,r;yor.. diye.rek aleyhincjc 
ııt ~ö>1ı>mek mlirnkünse söylediler 
,-e hüküm.et~ 'bu ~.adar faydaııı ola. 
tak i~i kabul e~Jn-. 

.Ali paşa .altTn ve gümüş mad<>n
,terinin bulunduğunu da bildirdi. Bu 
madenlerden iatifade ctmak i~in 
taveoiyderde bulwıdu. 
N~ dediler, J:ıilir m.isin çocuğum? 

Jiem(ln bir çarer•ni bulup bu ma· 
denl('ri işletelim, demediler. DMi
nPr ki: 

- Ali ~ har,p ve hanbe ya. 
rar 1...1)() bin ki~U.k bir orduıııı var. 
ııadenin inıaline ruh.sat verilip iis· 
t.tld gönderilirse hazinelere de mal 

planıak ve küçük bir infial ile ~
yıı.n edebilecek. 8u o1uraa !}Pi} 

mıı#avemet olunur. 
lşte ço~uğurn, Ali paşaya eevap 

t>Ue vNjlm~ .. All paşa. bu~Jm ye, 
~calc adanı mtdrr? .. Fa'kat,ıkim an. 
faT .. ~,re anlatamıyoruz. 

HMllJI.., ,lıa;yrot.J~r içindeydi, hlr 
şey ~yliremiyordu. Ne söyliyebi· 
lirdi, ki.. Yalnrz: 
~ !Pm .bunlan ıanlryoruıı:ı aıım, 

hiz.i ~in hapsediyo.rsım-uı:? .. 
~ro~ me<li. Paşa bunu @la· 

nuştı~ 
- Bunlar seni a.li1rnd1U' etmez, 

fakat başına g!"]€'n h;i daha iyi an. 
J.s,man için anlat tJm. Çe.rlrnzJst.a.ıJ.. 
dan bir kalvon geldiği haberi pek 
çabu.k İsta.nbula >Jt)'1J.4ı. Uil'çok 
ki~er ,bu blyon .Ali ı:ıa.ıamndrr. 
Ora~ ele geçirdiğı e!ftr 'lurlan sat. 
mıya gönderdi, dediler. Sonra kal· 
yonun ıtekrar hareket etmek üzere 
olduğuı:ı.u duy~, & M'fer de ka
ç~y..or, diye ya.kalat~ ıiatediler. 
BPp mani oh:nak istedim ııına, şüp. 
helerini büsbütün arttıracfl,ğrz. 

Hasamn "ŞS:,kmh!t bü~ün art· 
JD.llltr: 

- P~i öy)e)'lte. ı;imdi n~ yapa.
cağtı? 

- DüşünüyO'Mltn. Bir çaresini 

"Milyonla çalan rnesned-i izzet. 
te aerefraz* Bir kaç kunışu mür. 
tekibin cayı kürektir .. diyen şairin 
wktiyle gözü önüne kimler gel
mifti, bilmeyiz; fakat dün gazete
lerimi okurken garip bir tedai ile 
biz bunu hazırladık: 

içinde mutad bir kar hb..;esile 
100 bin liralık .bir mala açıktan a. 
çığa 50 bin lira bir kazanç istiven 
ve bu yfuden resmt takip gören 
fırma ... Bunun adı yaıılmayor da 
250 gramdan fazla. peynir \lermi· 
yen adamın belki oturduğu e\'e 
kadar bütün hüviyeti meydanda! .. 
Bir ihtivat ise, bir adalet ise gaz.e.. 
t.e\erimii bunu küçük mulltdcirı~re 
layık görmilyorlar, demek! "für 
kaç kuruşu mürtekibin diyı kürek. 
tir!., 

Siikyman Nazif 
Bir fıkra muharririn.in bir ya

zı~ında şu satırlan okuduk: "Ta. 
mamen irticaı temsil edenAkif ve 
Süleyman Nazif cephesi karşıstn.. 
da, Fikret. edebiyatımızın en DÜ• 
yük müceddidi olmak vasfm1 ka. 
zanmı~tır . ., 

Edebiyatımızın en büyi.ik mü.. 
çeddidi olmu vasfını baydi Fik
ret kazaıımış olsun; ya Fi.k!"etıe 
SWe~·rııan Nazifi birbirine ırt iki 
cephede gösteren edebt telakki 
hangi memlekette ve hangi t.arih. 
~ ıaptolunmuşt.ur? Fikretin ınü.. 
cedditliğine karşt Süleyman Nazif 
şöyle dursun Akif bile aykırı sayı
lamaz Zangoçl.a Molla Sırat ara.. 
<.:ıııda geçen Mdiserıin edebiyatta 
t.eceddütle alakası nedir? Olduğu 
larıolunsa Süleym~.n Naıife ne? 
Zavallı Silieyman Nazif, s'll'!a 
mürteci diyen de ol(tCak mr idi? 

ya.tro değildir. )tuadili de olamaz. 
8eUd mütemmimi sayıla.bilir. 
Eğer böyle olmasaydı ';tanzt

naat'' ~).arm.da. (Şinaai) rıin bir 
perdelik "Şair evlenmul" ile bW.r.. 
ıyp tiyatrodan sonııı uırlan ku· 
ce.khyan "Kara.göz" ve "Orta o
YllftU" nun büebütün. ka.lk.ıııUt, 
"~e" t'in, "yeni dünya" n.ın ye. 
rinde yeJler esmesi ica.~erdi. 

Pek ümit ediyorum; sahnenin 
(galib) j hislerinin mağlubu olmr
yaeaktır. 

Milli Sanayi Birliği 
toplantu• geri bldı 
Istanbul Millt Sanayi Birliği, 

tUttlUl'li lı.eyeti oo aym 23 ünde 
topla~ktı. E~riyet o~ 
ğJ için içtima 5 şu'oa.t sah gü~ 
nüne bırakıbruştır. 

Birlik m.eı-kezinde 15,30 da 
yapılacak olan bu toplantıda 
bir\iğin Nnelik J}).e$ai ve lw 
sap raporları okunaca:ktrr. 

---o--
Kamy~l)Qll varıah.dıi• 

kızcağız 
Beşiktş,şta Osmaniye cadde

sj nde 26 numaralı evde oturan 
16 yaştarnı4a Nazife, Besikt. '} 
tramv~ r,ş.ddeıinde karşJ<ia.n 
karşıya geçerken şoför lstepa ~ 
nm idaresindeki 4167 numaralı 
karoyon ~r.za çarp~ş v.e yara~ 
lanrrı.esına sebep ohn.~tur. 

Nazife, hastaneye kaldırılmış 
tır. 

Wlmak 18.zı:nı .. 
Ha.se.n, xıjyetjpi an.la.ttı. Kızlaf).~ 

,Ali paşanın hiç bir al.8ka.BI çlmadı. 
nıı~. 

- Bil.i~9"UIJ., .Ali 'Paf'Ain böyle 
ticaretle uğraŞacak adam olmadığt
DI söylf.:liY~ Jüıllm yok. üste ;e$
m~ ~ JteMI malnpda,ıı birb~ 
~ ~- ~tı.dcrdlı» •• Fakat. l:m. 
nu kiJ,nse.yQ anlataroıyorıuıı. 
-Kış geliyor, Bir ;.ış sonra Ka· 

r!ldımW ~ro.ak t.$.1.tkcli olacak ... 
.... hıiT akıl öğretin. 

J!a.Jjl Hamit paı::a uzun u r.aoıya. 

6,~ij Yi': 
._ ~ı:ıiro ;yap,abjlecck hiç bir -ni

yeti,tn yok, dedi. Eğer sabsan 
:rnıtidı.h:ıle edersem iş J>ü)lltl~ooek. 

Biraz da.ha. di).Ş'l.indü. Ve: 
- Siz ka'}amaz mrsmız? .. dedi. 
- 'Muhafızlar!.. 
..,_'İşte .on~:r.a bb" çare bulun. 
,Hasan, paşanm ~ demek :btedi. 

,ğini a:laro,Jştı. Halil Bam.it pr.13a.de
"1f'k istiyordu, ki rnuhafrzlan ~a.
kJ.J,a~p dtMrJ atın, bir gere açıl.JQ. 
K.a.r.adenize ... 

Hasan. bu iyi kalbJi dUrüst pa. 
şanın yanından a~·Jt.~~ ~e..s.m· 
da isyan planı ~1y.Mdu.: 

- Atanın onlan denize ... Kap
tanın gözleri kararını$ tayfalar.işle 
başa çrktrktan 59.ı;ı,ra b~ :mı 
başa çıkanuyacağmı. O tayfai,a.r 
!=!imdi benim sadık adamlaI"!ln ... 

Fakat muhafızlar öyle kolay ko. 
lay denize dôkülebile.eeJc aciamlar
dan değildi.ki' . .Bir giin, ~eki 
ayfalarm silahlarını da al.mış!ardı. 

J{Jş bastırmış, lstanbula kar yağ-
Jnllt.I. 

(Devamı tX.ır) 

Hadıseıer arasın 

Süper - t.,~ 
1. TALl' • .\NLAB 'lob u· • 

mesi üıcrlne yfnl· ~ 
uğradılar; lngilJt~l'f ipPıtıı • 
ranl'yl aldıkları :t.ıU.0.8.D ken 
CİP bl.r tefflU b1dmttt.lardı: " 
palım. a.skf)rlerlmiz baf> 
ddar. Ga.fll avlandık." de 
Bundan sonra. Bardiya müıs 
me,·kiini k.aybedinee balla 
mekte zorluğa uğradılıı.r; f 
oe Jıek<>li)'erek blr mazeret 
lar. Şimdi Tobrnk'un d\lş 

çüneü mı.ığlübiy~ 0Iu1or v 
ttalya.nla.r bfle bil maifôbi 
~·~•nda. makul bir D1azet' 
mıyo1'. 

Fakat İtalya.ulamı iuh 
dikleri bu ma&iiıblyetlerbı 
rransr1'ea. Le TemJNI p.ı~~ 
ha.biri P. Ge.ntiwn bize 

BQ malfuna.ta göre İta.IJ 
giljzlerin harpte kulland 
lal'J yalnu üç türJti bili70 

1 - Hafit ta~ (Lig 
2 - Orta tanklar (• ......... ...., 
3 - Ağır tuklar (Mo 
Jl&lbttki 1'f IS~ Sldi 

zerine İngiliz t..a.f.mızlan 
faJJ !§Onr& İatlyuJar bu Ö§ 
lnglHz t&ıılcmdll.ll bqlıa 
bir tank (Super • Tank) il 
la."81§1RP. ltalfMl}al"ID ta 
gilizlerlıı bu dev taııJdan 
~ı:ryp kalmı§l&r, 

Bardiynnm düşmesind 
M~I Grazyeni'n.lıı 
gönderdiği rşporda ')'iııe 

ma.ğlfıbjyetbıi izP. ede 
zırhh kıtalamı.rn t~deD 
mi~·ctle bahısed.iy~1'. Onuıı 
yanlann Bardiyıula olduğu 
defa Tohnri<'daJd mağli'.&bi)· 
yjne Super .. Taak dPnUen 
denblre mefdana flkmak 
Je ttaJyanJan t)&Şırtan bli ·· 
harp arahe.lamım ehemmi 
rol oynadığı anlaşılıyor. 

H.tırl.e.rd3. C>J.dot;u üze 
eepbcsi muharebeJeriude 
ordu..-;u Alman' ordulannm 
dıı. birdenbire ~ökönre F 
zet.el«-rl de bu m&ğlfıbiyeti 
derken Alman tanlda.rlD.DI 
b.nl.dsmı.a ni-.hetlt çok bü 
duhn• itirat P-tmek ıne<:b 
de l•alml§lardr: .. Bb: A 
tıu&Janqı bukıı.dar büyük .,, 
yondu.ki'' deme'l Je onlar da 
hJdsnnı gijst.ernıişl~rdL 

.ı\llJa~ıhfor J.i J<'n.nsa 
yeündea sonra 1nıdJw.J.eı
mao11tJlar. Almanlarm tank! 
ka~a.1' ~·e !talyuı 
e-ıPôek kudrette hti;tilk 
yapmaya, nihayet lm i'an 
Şark ,çepht..~1o.e yeti§ünnf 
mo\ialfak olmuthlJ'! 

Aakerlerimi~e kJ 
hediye 

Ankara, 25 ( A.A.) -A 
mize :yapılm kı1JJk hediye 
rüled .etrafında hugün bir.e 
malı)mata gör~ Osmaneli h 
P.ar~yı bulan muhtelif gj)'i 
o/3, A_ğrmın Tu~ "aı&ŞJ 
523, Divrik ha~ı da 2996 
eşya vermjşlerdir. 

Çatalca ~aza me:rj,(,eıi 
ri halla 1538 çift yün ç 
~Jdiven, 249 parça muhter 
Polatlı balkı ~20 parç_a. 
hediye tedariki TP.akSi-dUe 
Bergamanm Poyracık bal 
Sındırgı halkı 20.00, Sivr· 
Gev~nli köyü halkı 51() 
Yl:i teberru etmişlerdir. 

Bartınlılar 1675 çift 
Z38 p9J:lluklu, 2Z1 çift M 
\'~ 62i parça mubtelif fı§YJ 
diyelik tmini maksadi,\e 6 
vf'rroi~lerdir. 

,Bµrpia 26 JOO ilk okul 
leri ..de kendi elleıiıe Ord · 
yıün fanila, 2\ ~rap, 5 eldi 
ı;uveteri Bursa Kızılay 
vermi~lerdir. 

SJY .ASLI.LAJUN HAMİ 
Suıas, ~5 ( A.A.) - Ha 

te"cbbüsiyl~ ~izdeki 
ve asker ailelerine hay~ 
çok vatandaşların 'Yaptrkl 
:rardımJ ile 200 ton kok ,)) 
tev.ıi edj,lmiştir. Bu maksatl 
mi Celtekli 150. Mustafa 
jle ~vkct .Etisen yi.izer, 
Akça 75, K;lınjl J.;itaP)J, 
Göze ve Halim tt-.lcn elli~ 
vermi,lerdir. 

Vilki Lizbona va 
Lizbon, 25 ( A.A.) - B . 

Villd dün Clipper tayyare.sil 
botla ımm-aşa.•t etmi§'tir. Vi 
an ~~·el lngil.te.r~rce bareket. 
niyetinde oldıığunu söylerrıı 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatlarında, dil 

bir değişiklik oimamıstn·. 

de ~ir altının değeri ~3,7:5 
idi. 
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~ ı · ' Saban almak 
" ıtika: 1 R ı istıyenıere ~}~~hir Ra.berleri: ' Görüp düşündakce: 

Otnanya hadise- ;. S uN ~ınıııılaıcbt ~"u,01• 1 işte ınuhalıt aceba 
leri Balkanlara ı•t~iyaya bazı mallar ınracı ıçın cı·min _,:~~~:m~~~~u. ;;.,,, ~~~-. ' nasıl olur?. 

~ . ,' ~ . .. 

b
. . 1 lısans verılmes·ıne başlandı tuıcbbıs bır zat nctırılmwtı. 
lr d 

1 ';(lf burada talilcri11i11 , ·ı · ini J 
erstır < kcn/.cre fatı<wlı olabilme/· i HB ARDIYA, \C "'I'obıuk. 

c 111 1.·eııdilcrfoc mıa ,11 (/(:[ ~tk un .~üşmcsıı i bıldiıeıı 
Umnml olar•K ınracatımız 

günlerde artayor 
IOD (C/ısma_ . W)l/au tcmın et ııu •• İtalyan teblıgle:~· ~ımdı~ e ka. 

çaı·c1t7·1m muınJJ bıılıwordıt. dar lııç ·ı:ııtmedıffın11z bır tabır 
Hır zı11arcttcıı düncıı taııııl.t.· kull ındılar. Afrıka cephesındc 

rııaı d,ı ıhı ucaurııızdı.ı 
hi/,ciııc1ıüıdc11 aıılıııorıı:- 7,; I.ahıam uıca t:arıııı:ıaıı, Avı.ı • 

aıılı•ııınası lıC\· - • t J 11ıcklcr boşa ait ınemcl. tcdir~ u} a ~.aylaı İ) ie em uz omu7..a 
illcscl<i Mbım tıa·mnco•ı lnloı 1 ı bedeı ek kaleleri devireıı 
ı>w 11 IJuslilrrla ıı birfrıc rt1bu11 F'ı nnsı.z , km vetlerinc, "sözde 
/11(/l ctmr:k iml.tinları t'"rilmı~ nıu~alıf "rnnsızlaı .. adı takıldı. 
1·r lnı 1ıaftu içinde vü:: 1.-ilo 7111 b\ et y1.·pyenı bır hat p edebı. 
dar satılacak 801,1111 v<mnusfn ." ~.alı mahsul_ü k,u s15ında) ız. 

• ızdc,. tabırı. ruh H• ıse geç. 
.~ı~. 11~.a_.~clcr, inıal ~aı'll< , memiş, fiilt.> ıntıkal etmemıs 

mudıtrlı~<JU~ı _mm·a1aıb~si c•lfıoı şe~~er ıcın soylenır. İtalya, ger. 
<lu oldıc.~u !cm <'ide er.ılC'tı rnbıııı çı :\Iarınettı.. siyle "Fütuı ı. 
malı:~ulu ıınıa.~amn en lmınıc, ı ?.m .. in temelim kurmuştur. F'a. 
fcmıııat~m luw:. tcmı:;, tasrı, _ kat bunun harp tebliğlenne ka. 
rıdlıt bır sabıın olmu.stur. /{ilo dar gireceğini ummuyorduk. 
s11 42 kı1 11a}a kadar mal C<lilrlilıı doğrusu. Çünkii .. Maı inctti .. , 

Şımdiki halde itiıalat ve ihıaca· lıaldc ~ı~mnı t1ıRIİ!J('t ffratıııa 1 anlamak. anlatmak ve anlaş. 
rlu 1·a~l111or. nı.ık ıhth·acından müstağni bir 
Tcmı: tuvalet ı·c c<mıc•~ı, adamdı. Eserinin basına koy 

bwıı< almak ist01ıenlcriıı \'rıı>a uuğu mukaddimede bile: · -

Halkevlerinin hayatige
tirıi aıttırmak • • 

ıçın 

C((klan tcr:riibc, 11almz sa'"'m - Ne yazık, ki davamı isbat 
wpam . tr;ô·ııik ile kalmıu<1ca7. . edebılmek için :-izin konuştuğu. 
dolamsnılc liiltiin cczae-l'iniıı nuz dile tenezzül etmek zorun -
rılı.ı;ma rıı1ııwa m1U:ssi1· bir de dayım. 

irtimRi vazife islenmiş ola<"al._ Cümleleri vaı·1.rr. Haıp tebliğ_ 
tır. lerinde ":bi.iturizm,, in şerefi de 

Adliyede: 
yine İtalyanlara düştü. Bunun -
in istedikleri kadar övünebıln _ 
ler. Bütün dünya. bugün Afri
kada ve yarın da'ha başka kıta. 

-----.....-.--.-·------
~mla Ja c:.arpı~acak olan '"P'ran

bIZ kU\ \·C'tlcrı,. nı büsbütün 
oaskc:ı. türlu goni) or ve başka. 
t tiı iti anlıyor. 
"~neral Dö Gol,. , kapkara 

.bır karar gece ınde birıcık ı k 
olarak parlamıştı. B•r kıvılcım, 
bazan bir büyük yangının anası 
olur Mansı sıçrayarak geçen, 
bu kn ılcım. ilkin Londra rad. 
Josunda, bir vatan ve mefküre 
alevi gtbı, tutuşup yükseldi. 
Sonı a bu aleve Suriyeden. Afri
k~dan yeni kıvılcımlar katıldı. 
Lıbya akını ba ladığı güne ka .. 
dar, bu kuvvet. bir fikir ordu
...u idi. Kum fırtınalan, korlrun~ 
Samlar altında hücuma kalktık.. 
laı-ı dakıkadanberi, artık o fi
kır ordusu. topları, tankları 
saf bağlamış ka.hramanlariyl~ 
gövdeleşmistır. Kazanılan iki 
zaferde de pay sahıbi olmuştur. 

Roma radyolan. "sözde mu 
halif Fransızlar,. damgasiyl; 
acaba ne) i anlatmak isti::t oı
lar? Elinde silahla can evine 
girenler, sözü çok-tan ıbırakmış 
de~illcr midir? Doğrusu 'bu fü .. 
türıst edebiyat, ölülerle dolu 
dövil..c; meydanlarında ınsam 
güldüremiyor. Sözde muhalif 
Frru1Sızlar, eğer bunlarsa, 1ı-te 
muhalif Fransızlar acaba nasıl 
olur? Yok-sa ''Frans.ız. ın mı 
"söz. ün mü, ''illıuhalif., 1 ğın 
mi bizim bilmediğimiz bır ta
kım manaları var? .. 

Ilakl.-ı S Jıa. GEZGJ/\' 

istişare toplantıları yapılıyor 
Yüksek tahsıl gcnçlığının 

halke\ lcri faali} etine iştirak 
etmesı ve evjeriıı muhtelit kol
larında vazıfc almalarını temin 
etmek iızcre kaza halk1.•\ilerındc 
gençlığın i tirakiylc toplant1laı 
yapılmaktadır. 

mı.rnnın her vakit aençlik vazı -
larma ac;ık olduğı.ı~u. hilkcvi 
konfcranı-la rmdan istifade e 
dilmesi meselesi üzerinde du;_ 
muş, eskiden konferanslara. an. 
cak bır kişi gelir ve konferans· 
l.,r tatil edilirdi. Fakat şimdi 
yeni salon açıldıktan sonra kon 
r~:anslar . bi.iyük bir rağbet 
gormektedır ... 

Astarı yüzünden 
bahah mıdır ? 

::5ult.ıınhanıamında, manifatumcı 
lık yapan Armena.k admda birisi. 
geçenlerde dükkanına gelen bi; 
müşteriye 6,5 liralık elbisclık bir 
kumaRı metresini 9 liradan satmış, 
~a.kalanarak asliye ikinci ceza mah
kemesine verilmişti. 

I
GONDEN ---GONE 

Halkevıerının cazıbesı, genç-

Dün ilk toplantı EmınC: : 
liği tamamen nasıl kavrar? 

halkevinde yapılmıştır. Toplan. 
tı) a üniversite ve yüksek okul
lardan yüzlerce talebe iı;tirak 
ctmistir Evvela evin reısi Ya. 
vuz Abadan toplantıyı açmış 

\ e demıştir ki : 
- Sizi halkevlennin calışma

larında daha müessir olmanız 
için buraya davet ettim. Halk. 
evi sizin evinizdir. Bu hususLa 
cvınizde söyleyiniz. Cenı:liği tek 
bir nokta etrafında toplay.ın 
aşka ümullü bir miicssese ta· 

r.ımıyorum. Burada halkın ... 
bütün gcncliğin arzu ve ihtlyaÇ. 
, rına cevap verecek türlü faa-
li) et c::ahası mevcuttur ... 

Dedikten sonra. halkevınin 
ı e muasmdan bahsctmis, mcc. 

Yavuz Abadan bundan sonra, 
evin diğer kısımlarındaki faa 
liyeti anlatmıı:ı ve kendilerini~ 
bunlardan istifade etmek iste
dikleri zaman açık olduğunu 
anlatmL.,-tır. 

Talebeler bundan sonra dilek 
Jerini evin başkanına anlatara~ 
gençlik çalışmak üzere hazır 
bulunduklarını ve kendilerine 
vazife verilmesini istedikleriı i 
bildirmişlerdir. 

NetıCede gençliğin arzuları
nın tesbit edilme.sine karar ve. 
rilerek toplantıya son verilmiş -
tir. 

Fiyatları yükseltmek istiyen 
birahanelerin talebi 

Belediyece reddedildi 
Be~ oğlu scnılindeki biraha. 

neler ve lokantalar belediye ik
tısat işlerı müdürlüğüne mü. 
racaat ederek gıda fiyatlarının 
artması dola) ısiyle meze olarak 
verilen yiceklerle rakı ile be-

m:ın)"R mcyclandadır. lliı<li .. ,. aııa 

çıktır. 
llukari ... tıın 'r~ a \'u~o.,Jın ;\uda 

nazi taraftan olanlar nonmn;\a hiı
tlisl'lerini dil<kath•, ihrf•tle se) ret
tnf'lidirlN. 

l\lih,·erin muııtığıııı anlamı;\ ıın 
\ :ır.,a anlasın! Onun d11 \ ll"I 'n twıt 
)'a hiçtir. 

Kiil'ük, bıı) iik bıil iiıı ıh•\ lı•tl<'rin, 

bunun ortıısınııı dahi ı•snr<•ttf'n 

baskn bir se)· olını)·ııc·a~ıııı anla. 
malan liLr.mıılır. 

SAOkl ERTE)! 

ı aber komple verilen mezeler 
için de ic;ki fiyatlarına yil.7.de 
15 zam yapılmasını istemif:ler. 
dir. 

Belediye isteği yerinde bul
.namıştır. ;\Ieze olarak içki . 
nin yanında basit bir gıda mad 
desi verildiği ve bunun yüzde 
15 gibi yüksek bir zamma ihti
yaç gösterecek kadar müh u 
olmadığı kendilerine bildirilmi§ 
ve dilekleri kabul edilmemiE:. 
tir. 

Çekoslovakyadan 400 
Ton çivi gelecek 

Ç'ckoslo,·akyaya 400 ton <'ivi si· 
parls edilmiştir. Bu civilerin yakın· 
da memleketimiz<' gönderilmesi 
beklenmektedir. 

Armcnak'ın muhakemesine dün 
başlanması, suçlu tarafından ısnadı 
reddederek, 9 liraya satmasının se
bebi, kumaşla beraber astar da 
verdiğini, son günlerde astarın yü
zünden pahalı olduğunu ileri sür_ 
mUştür. 

N cticooe mahkeme bu ciheti ehli 
vukufa tct!kıK: ettimılye karar veı
mLs. muhakemeyi başka bir güne 
bırakmnıt.ır. 

inhisarlar vekili 
Gümrük işlerini tetkik 

ediyor 
Şehrimizıde 'bulunan Gtlnu'Uk 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara 
deniz, dün de tetkiklerine de: 
vam etmiştir. 

Vekil, dün öğleden evvel afun 
rük~er ba.~üdürlüğüne gel~ek, 
vekalet odasında muhtelif işler 
iizerinde meşgul olmuştw·. 

Yapağı tüccarları mal
larını satmağa başlıyor 

Tıcarel Vekaleti, dün, alakadar. 
!ara gönderdiği emirde beyanname
. re tabi tutulan yapağı stoklarının 
derhal satm alınacağını bildinni§
tir. Evvelce mallarını beyanname 
ile bildiren tacirler. derhal, Silmer
bank ~iinlü dokuma mlicsseselcr 
müdürlüğüne müracaat ederek be
deli mukabilinde mallarını teslim 
edeceklerdir. Bu sa.tıR, İstanbul ve 
diğer vilayetlerde olacaktır. 

Umum masraf bütçesi 
Belediye daimi encümeni vi_ 

!ayet sıhhat isleri bütresinin 
tetkikine başla~ıştır. 
Diğer taraftan tetkik edil· 

mekte olan umumi masraf büt. 
cesinin tetkikatı da ikmal edil· 
miştir. 

H ALK evlerının hayatı
yetini arttmnak için, 

yiıksck tahsil gençliği ile te. 
mns edilerek arzuları tesbıt 
olunu}or. 

Bu nevi istı.,,"Clrelerden isti
fade edileceği muhakkak ol. 
makla beraber, halkcvleri ida· 
relerinin, gençlik hayatı üze. 
rinde 'bizzat tetkikler yaparak. 
ihtiyaçları o suretle de tesbit 

iki muhtekir daha 
yakalandı 

Üsküdarda lll'a ve Fakaçelli 
adında iki kasap, ihtikar yap. 
ma suçundan yakalanarak ad
liyeye verilmişlerdir. 

Her iki kasap da tesbit edi. 
len et fiyatlarına aykırı fiyat
la et sattıkları cürmü meşhut 
halinde yakalanarak tesbit c· 
dilmişlerdir. 

Valiyi ziyaret 
Şili sefiri ve Polonya konso

losu dün vilayete gelerek valiyi 
ziyaret etmişlerdir. 

Kadıköy yollarında 
tadilat 

Kadıköy Altıyolağzının geniş 
letilmesinc karar verilmiştir. 

Yol bugünkü vaziyetinden 25 
m •re genişleyecektir. istimlak 
i~ine başlanmıştır. Yolun yapıl. 
ması için 300 bin liraya ihtiyaç 
vardır. 

Bu para belediye bankasın
dan yapılan tasarruf besabm. 
dan alınarak sarfedilecektir. 
Şehir meclisi faaliyeti 
Şehir meclisi ikinci devre ça • 

lışmalarına üç şubat pazartesi 
gününden itiıbaron başlayacak-

• tır. 

Dı'1n Eminönü l!a1kPtıi ?'t'"M, .vf11rsck ta1ısil I!'' ' '· '>1
1 yarak, iır.lke1•ini 'endilrri için daha faydalı kılmak husıısunda arıt 

ve lıtıyaç/arım tcsbıt rtmıştır. l>iğer tara1ıa11 C~!1ı : -·- -·' :'"'=• '!) G~upu,. r ı::m :.cr~ısı, b.ı y;ık r<ıı:bet gorerek akşama kad11r 
bir çok ziyaretçilerle dolup boşalmıştır. Yukanki u•rim/er, bı ıı,, J.c .... ~f ıl~r. ır.tibalmt go~I, •«lttedn . 

etmek yoluna gidilmesi tavs -
yeye layık lbir usuldür. 

Halkevleı:i~~atısı altına top. 
~~na~ı gençlıgın meşguli) etlerı 
uzerınde etüdlcr yapa:rnk ıs· 
tatistikler çıkarmak, h TI"'I 

sahaya daha c;ok ehemmıyet 
vermek lii.zımgeldiğini meJda .. 
na kor. 
. !:-yrıca, haı ıçte kalmış genç
lıgın fhayatını tetkik ederek 
Evlerin bünyesinde .ihmal edi' 
len noktaları tesbit etmek 
mümkündür. 

ıŞimdi H~twinın faaliyet· 
lennden ıstifade etmemek 
~e?nde ~ulunan gençler, 
~t Vitkitlerini ne ıle geçi. 
nyor? A:kşamları nereye çıkı
yor? .. "Bilhassa akşamları ne_ 
reye çıkıyor? .. Suali üzerinde 
ısrarla durmakhğJmız icap e· 
der. Çünkü gençliği yalnız 
~ndüz meşgul görerek, gece. 
nın pek erken saatlerinde deı
hal yatağına gırdiğini farzet... 
mele. hadiselerin hakikatine 
lbile lbile g~ yummak olur ve 
o dilşünceyle, halkevlerinin 
faaliyetini, yirmi dört saatin 
içinde !biraz daha genişletme -
mek mühim lbir irşad fırsatı 
kaçırmaktır . 

Onun için ll!alkevlerinin iç_ 
t~mai. ~"besini daha genh~ 
bır gündelık program ıçinde 
zenginleştinnek muvafık olur 
zannmdayız. Bilhassa gençliğı 
kahvelerden lnırtarmamn ım
kanını inceden inceye tetkik 
ve tahakkuk ettirmek lhımdır. 

HiKMET MÜNiR 

Yirmi yıl ıivvelki Yakıt 1 

Un fiyatlarında 
tenezzül 

26.J.941 
Bu hafta zarfında Amerikadan kül 

JlyeUl miktarda şehrimize un gelm'" 
olduğundan iki gün zarfında un pıya 
easmda tcnezzQl vukubulmu§tur. 

Francala imalinde kullanılan un' 
rm çuvalı U.5 lim iken, dlln H lfra) 
dilşmll tUr. Ekmek fıyatJ da tnec<' 
Ur 

: Pazar Pazartesi 

> 26 il.Kan. 27 11.Kan. 
~ - -
<l Zilhicce: 28 Zilhlcoo: 29 

Kasım: 80 f{n mı: 81 

\ .ıl.ıtlı•r \ nsah l" .•. rnnı \ ıt!>Ut ·~.an) 

<..uuı in 

doğu ıı 
8.18 2.02 8.li 2.00 

Öğlt• 18.26 8.10 13.2': 7.0~ 

ikindi rn.oı 0.45 16.02 9.41 

Akııam 18.17 12.00 18.18 12.00 
'la~ı 18.GI 1.35 1.9.5~ LS5 
lmıuık 6.s.t l'Z.18 6.SS 1%.16 
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Antonasko ile ispanyada mDhim IBir adam 
Horia S:ma kararlar d · · 

Başvakilimizin Afrika harbi 
Halifaks 0 0 0 1 Külre,. ,~ - lnclil u-

A . k d ç ne yı 1 mum! karusAhmm teblfil: 
merı a a Libyada, dlbı aıkpm, kuvv&Ueri-.• . <Baa. ~" 1 uıcide) miztıı Heri uııaurları. Derneıain tak· 

<8'1ffarstı ı ittciMJ M•ri4. as <A.A.J - NUl!".ar ır ı ga 
t'akat Romup llldlMlerlnde heyeti devlet mm General Franko

rihlalerı llMlfPI eden lılr nolıta nun riyasetinde iki gOnden b-?r:i 
daha '\'ardır. e. da ADtonesko aleJ· yapmakta oldulu toplantdara ni. 

(BOf tal'afı 1 inciU) ı_abıı .. g<?St~§ti. Geçen iki yıl riben bee kilometre §&l'kmda düt. 
ltulftılt lngiltere büyük elçi. kend~~nın mıll~te ~· mılletin mania temas halinde bulunu.yorlar

llıle refikasını getiren (Corç ~endısın<JE.n. unııt ~~iğı_ muvaffaki. dL DlliJmanın orta bUytik.li.ıkte tank· 
5) miı1ıBmmın demirJediğı ~ete tamarnıyle enşilmiş olduğ-Jnu l lardan mllrekkep bir kolu ile mu 
~ koyuna Potomac K?::stercn .delıllerle doludur. Halhu- harebeye tutufulınu• ve bu kol da 
Jatiy1e ~lmif ve miılıya yan. . kı bu _ıkı Yıl~n büyük bir kısmını ğrt1lm111tTr. İki dijşman tankı alın. 
ıqbr. ~frr11 kend~ }:urdumuz olmıyan mJ!, dört tank tahrip olunmu~tur. 

hbıde '\WDa gelea layaa llup AJ. hayet vermiıtir. Bu toplantıla!' es. K•aam lmrmm IO 
manlana timdi~ kadar ......, il· nasında bir çok mOJdm kanunlar lalmll bir çobuadlr. 
hl ~örtinen vulyetlorlnln devam e- kabul ediJmiP. 
dip etmlyecejl m_,.ellıllr. EPır Kabul edilen bir kanun, çocuk 

Lard ve Lady Haliıfaks zırh_ e et ern ıçtınap kabil olnmao HarekAt. muvaffakıyetle inki§&f hakikaten Almanlar ba lqanda M- düşürmeği menetmektedir. 
taraf olank kalırlana demir ma-, ........ _ ta · ~n.tılarma karşı koymak vazı- etmektedir. 

uuau ,_ geçmişlerdir. ReiEi- f al . 
81mhur yeni lngiliz büyük el· esı. ışg etmiştir; hAIA da ediyor. Tobrudıt.a esirlerin •YDDI devam 

Wnlar lmrpph&m• tun,.s ve Nazırlar heyeti, 534 siyasi mah-
General ADtAIDeıbaan 19a lta..ta ktlm bakkmda bir af karan çıkar
ld nzifesl Dlüe&m lrolaJ)qır • .n: JDJ~. ~bir kamın~ istil;ı. 
al takdirde bllgtba lda &lhe gtı- Wtini tahdit eylemektedir. · 
elhnl' gibi göriln• .._tahğm ntk- Çıkanlan en m<»ıim kanun, Is.. 

· · ı· · ha . Dunyanm bir,.,.Jr pa-"'an uıe. eylemektedir. FAllr adedinin ·"-, e ını raretle sıkmış· nd seli !ıı''""' •\A"' ;,u _ n. e er gibi insan kanı akıta~ mi binden apğJ olmtyacağı tahmin 
Banda bır filetın guzel yurdumuzdan u. edilmektedir. Bundan bqka, çok 

sr.tmetdal beldanek llnndJr. ı panyada demiryollanna ait bulun-
Taymls guetelbdn dlplomatlll maktad B kan · · 

mahablrl Rom h dan hah- . ır. . u un m~bince, 
anya yanın şırkeUere aıt bulunan demıryolu 

n m yat sahile doğ. ıak kalmasını temin için tutulan büyilk miktardaki toplar ve her nc-;r. =~· Öğle yemeği ba!;iretli yol bu hükfunetin yolu- \oi harp mıt.~meııı de tasnif edil· 
dur. mektedir. 

Kala+wık bir halk ve gazete- "'Yurdda sulh, cihanda sulh, dtis- Eritrooe, KAMJ ve Aikota"nnı 
et kiltJeei iskelede bekliyordu. turunun tahillkuku için mi•ıt earkmd& bareklt pyanı memnu. 

Rellıicumhur ya.nmda Ingilız müdafaa tedbirlerini "-On hafide niyet hJr tarzda terakki ctnıekte· 
llçi9i ve Lady Ha.lıf aluı olduğu kadar keskin \ e tet;kte tutmak bu dir. Şimdiye tadar. aralannda bir
!ıalde otomobille Vaşingtona hüktimetin mükemmelen başardığı liva kumandanı General da bu· 

Mlderlum demir muhafızlardan bir şebekeleri tedricen millil-tirilecek 
lmmmm nul Almaa)'Uı ile blrlftc. · --. 
te çal"1mak taraftan oldaia baJd~ tır. 
diğer kıMlllUn sact~ DUi ı18teml- JNGJLIZLERIN iHRACATI 

~=·BEYANATI. bır iştir. lwımak Uaere, altı yüz kadar esir 
A-.apolis, 

86 
( A.A.) _ 1n- Bugun Refik Saydamın kula'<'a. almmıttır. İki top ve ~k da o. 

ol kabul etmekle iktifaya mtttmıa· İ 
yU bulandaJtlanm kaydf!cllyor Bu Madrid, 25 ( A.A.J - ispanya.. 
RntJe lsyaa ed"' demir maharız- )'a Jngilwer tarafından buğday 
tar ~rubanan nud bir maksat öze- gönderilmesine devam olunacaktır. 
rinde Jıarekeee geçtlklertnı anlat 

1

: Arjantindeki lnailiz ihtiyatlarrn
lllll oluyor. · dan 50 bin ton buğdayın lspan)a. 

.8tr aleY tutam IQIDdl 
çırpınma ve c!fdln .... 
rulup 6lmtıftür. •~ bftyük el,.i.ai lord Hali· nnda, bütün dünya buhranlarına tomot ı ıgtinam olunmuştur. 

aa, ~ ratmen geçen iki yıldan Türk mil- c Habeşi.atanda, .Metemma'nm 
__ ...__reisicumhurun yatı Pot.o- ~~ ~r muvaffakiyetle:- ~e-1 p.r.kı .. ıa, dllfDWl üzerine tazyik 
;' .:~ken gazetecilere de· tırmış bır hükumet reisinin is•·tı. ~ ıdır. Memleketin daha zi· 

lfJluraya İngiliz harp kabine- kak kesbettiği şükran çm1am:l':ta yadr •• .rinde, Habet vatanperver. 
etıı bir bur ve lngiltcre kra- olmalıdır. Kendisini ve iş arkaıiaş· le iDiD muvaffakıyetJeri bllc:Uril
lmm ""'-''t. elçisi _.atiyle gelı·- lanru kutlular, üçüncü ytllfl.nı da ıt:'*tedir. B~ İtalyan karakolla. 

.,..~wa. D.14 -sulh olsun, harp olsun- millt rı terkedilmit buh• .. -ıaktadır. 
Y'Onlla. Amerika hü.k1lmetiııin zafer ve şeref yrlı olacağını mu. Kenyada hududun bizim tarafm· 
vıe milletinin, muhtaç olduğu- hakkak sayam. da bulunan düpıan mUfrezeleıi ko-

Bagttaldl uzlyet içinde Roman- ya nakli için anlaşmalar yapıl. 
plılarm Almanya ile blruırt.e e&Jıt· mıştır. Jlk parti, hemen derhal ge
nauı Alman orduaaa herllaaglblr lecektir. Son zamanlarda Kanada 
lsUkamett.e 7..,....p taarras ıaa.. buğdayında olduğu gibi bu seftt 
reketlne Romanya orduuann da gönderilecek buğdaylar da lspan. 
ltürak Mıneel dtımekttr. Bu nokta· yol vapurlan ile nakledilecektir. 

.A.J1ıı1n IEoJQDlanm 
madttuU 16realı9r ıuııldll~ 
ıer .. Dl~ ool*ll , .. .., 
6W olarak llulmaflardD"· 
AUnbı s&Daım..t -

mlftlr. 

IDas JUdımJ isterlerse bbe n&- vularak tera.kltile-r kaydmda devam 
*2 y&.pahileceklerfni bildirece- R d • edilmek~dir. Birçok mmt.akada 
~ Alicenap yardımınız ne omanya a vazıyet ketifkollarımrz, hududun epey öte: 
kadar ful& oluna. Avrupayı a!ude dtifman aruiııinde faaliyette. 
vıe dlblyayı eeanıt altına. almak (Baatarv,fı ı incide) dirler. 
İ8teJl8ll rıazi idaresini devir- Devlet, Romanyanın her ta • D1a A.UIA IJEBAStld 
mek kudretimiz de o kadar rafında. vuiyete hl.kimdir. Is- ........, 11 (A.&.) - De1'i Telg--&f 
1111& olur .. , yan hareketi tenkil olunmu ve guetelnntn Tobruku iflal eckD imi'\ 

dan Ant.oneskoya mözaharet eden 
Romaaya ordumnm bu'p lhtlma11 
kartMmda müstakil bir llyuete ta. 
n.ftar oldapaa göatem. 

ASIM US 

Yunan harbi 
Lor4 Balifalca, ölen bUyUk hilkümetin düşmanları, hafta ratortuk Jnrnetıert nudtadeld muba 

lı1çl Lord Lothiandan bahaet • sonunda dahi karşı keı .• ıağa blı1 lıu 19Ja1r t.llm oJurUD em edi'ea (BMt11rafı 1 •'!&~ > 
w llOlll'a demı§tir ki: devam &nUIUDda bulun ~lan J1lbek rtıtbell ttaııu 11Ubaylarmm Bir tek taburumuz, bucUn tam bir 

OniimOr.de çetin, muş·· kül e mu.havemeti her tarafta tcrket- iamJerml ~. Bu wh• ,. dbirutman alayını kaçımu1tır. Diğer 
-'· •-u- ıar -··•·-- Ywıaıı taburu, gece, mevki al· de ook uzun bir yol var. MMll ve MlllıU.W olmuetur. , __ : 81 tnd anafttua flric' llllf bulunduğu bir d-~ •-eainden 

İngiliz ve Amerikan mil- Nizam, Romen orduau ~ • komutam paeraı De1la Kma, T,tı. -e .._ • __ ,_, · i h fmdan idam ı ak•-~- ruk u.o kvmelldM• amiral _...___ seçerek cür'etli bir ı-evtrm.e hare. 
w.cuuerın D iç tir anın- e o unm ~r. =ıo- ___ , ,..__.__._ ..,..,.,._ keti yapmJJ ve çok qağıda bulu-

t& görillmedHt derec:ede blrlet· men orduauna memnıp teşek- •• •-- _.__ bir ı üze İ 
dil bulunuyorlar ve hiç fÜP- küller, zırhh otomobillerle so- Tobrıalda bubmaD ytıUek rtıtbtb nan yo rinde bir talyan cii-
- JOk ti sizin yardımınızla bkl&rda devriye gemıektedir. ltal,JaD mu-.,tan aamma ~ :=i:.==~tır~ ~ 
.;Jllbe calacatm ve aidn. ve bi- Rearnl binalar ve Bqvekllet Nrkav • ~ amiral Vlotln" hup malzemem bırakmttlardn'.. 
• medeniyetimizin dayandığı dairesi önündeki meydan asker teeUm oldUldarmı btldlraıifUr. Oeıır Dün alma:n .trler anuıında iki 
...a&n lrurtan.ealız." muhafuuı altındadır. raı de lılrlaııo stıa1 *• cevap"'· İtalyan bJnbaplr da vardır. Bu ild 

Lord Balifalm, reı.ieumhur Normal bayat, yavq yavq mlf " .aara !t&Jyan suba~ bt· eeiı'Je l'lrll§tlm ve her ldslntn de 
1-eltin bızzat gelerek Jngil- avdet etmektAMlir. tayyaN De ınssus JcaruPhma rettrtı cephenin diğer bir kmmmdan ya. 
• bUyUt elçislnJ brfdamak lllknt. 16 (4'..A.) - ..,_.: ınlftir. JunJanla buraya ... etirilmit oJan bir 
•etiyle BUyü.t Britanyaya ver o.a.raı AntoıDNco taramıdaD u.ı· EStRLERIN MIKTABI fırkaya menaup olduklarmı öfreıı-
dill tenfi de ~e kay.. Ndlllıll btr t.blilde memurlarla lfç't.r Kablre, 11 <AA.> - Kubtellf ._ d1m. Bu ild blnba • fırkalarınm da-
dlJlemiltir. W vuatelıert batma sttmete ca- ja.Dalar tarafmdaD verilen haberle,. iıJdıpn ve werleırlnln çok çetin 

YAGMUR AI4'JNJ).A "* ~tedtr. Aka ~ ~ı.e.jlifi11;lt ;;;;.,z ,t: V~l'4 dilo~- c1kt. &l1n 
V~ !S (A.A.) - Lord dfleotlderl ~-lleılmt .- ~111 • -.W+-.e,te ..... 

6alif&kt, remcumhur Ruzvel:. kamlardan baabnlmak üzere mu 1t,. temeldir. Bu .iki caiı'. mefhur "T-Oie&na 
a '*1ilRe Pldetli bir yapıur mel muk&nmet merke&lerinin bil •!rll İtalyan yaralı" 8*leriDlD na:f!J. kurtlan" fırkaamın da tamamiyle 
altmda otGmobille Annapoliaten me.ı let...HJM!dedir. D'lıerinden .. .ı. yuilım lagitia büri,..a tıO,yOK btr rol daldm.11 ve kumandanmm dejiftJ· 
VqtngtaDa. dl1n pce saat 21,15 9e1Wı kuvvetlere, umwnt mUe ..... ,... oyııame'ktedır. rilnüt oldugunu teyit eylemişlerdir. 
de &e1mİI ve büyllk elçiliğe bı- n" ntandaşlara at.et edea1erle yat Atlna. "!\ (A. ) -BOtlln Atilla İtalyanlar, Arnavutluk cephesinde 
miftir. 1D8C11ar derhal kul'fUlla disU9Ctktlr. guetelerl, IDgOtslenıt yeniden Tob- buhman 20 İtalyan fırkasından ye. 
RetlıiC'riur Ruzvelt lngiliz Dlter cüı.ettea general AntonftU rodtt.a kuand klan muuttertyete dlebıbı tamamiyle bozuldufunu ka-

bQyll:k eJoJ-1• ve Bayan Bali· bundan eonra baldld 1e3'0aun P.ı>· .,· '' •• "tmekte ve fa- bul etmektedir. 
taba iyi geceler diledikteD 80il muı)'ada bulat lceadl ri.YUeUDde ı.u.. ıist iınparatcıırlalunun yakmda ta· Muharebeler devam eyleme~te 
n. aynbmt \fe bu IR1Ntle Ame- ruJac&tmı büdlraütt.tr . mamtyle )'!kılacalı kanaatini lsbar ve lataJarmuz durm.aıı Uerlemek-
rikan tarlıinde enterDMyonal ANTONESKONUN TEBLIGl evlemektedlrler. tedir. 
bir ~ tıutun en he;yecanlı 18.h- AL."\fAN PARASIYLE TZDI· Gaaeteler, aynı amanda ıtrate.. ITALYAN TAARRUZU 
ı.rıc k~aımuttır. YAT KABUL EDILMJYOR jik deha.ar., Afrika harbiıı1n (il~tık- AKIM KALDI 

lLK ztYARET Bükref, ıs ( A.A~J;;;nRon. , leriniimJ yenen General Vavel'in re- Jlemıtır. 25 (A.A.) _ Röyt.er 
V~ U ( A.A ) - Lord ya bankur, halla para- s erini de nep-etnıekte~Mer. &jaaamuı Am&vutl&&k hududundaki 
Uf&D, bagtbı ilk N.mı siya- siyle yapılacak t.ediyatı kabul At:lna llD&malan lf1nde birkaç muhabiri bildiriyor: 

reün1 J&lllDlf ve B. Oonleıll Hull etm.emoğe davet eylemektedir. JleırtfncWaJerin Afritada vr ·ıhu- ArnawUuk cephealnin lim&J mın 
iJe g&ilfmiilttir. 1ngWa büyü: Alman parumı kabul etmiş && Sldl Ba1Tanide kazandıklar oar- t&kumda dtlnkll hareketler devri. 
eıı;m, B. Rusvelte itim•tn•me • olanlar bu parayı 31 klnunuaa- Jalı saterlere alt tilmlerl rll ter. Y• faaliyetlerine inhiaar etmiftir. 
llhıi pwıtfllll gUnü t&Jrdbn • niye kadar Romen bankum:ı mNtedlrler. Beyu l'erdede ln , z Buna mukabil merkez mmtakumda 
de • tir. götürerek Romen paruiyle de. ukerleri ıörlladlllU ve duble edl· Develi vadiainde Y111l&Dlılar ltal· 
Si K J'R.ANSIZ EL(lstNH7 jiftJreceklerdir. len filmde ramca llahat verildltl yanJarm tlddeW mukabil taarrua-

BZY.ANATl Rcmanya bankaaı verdiCi eli- zaman usan alkılW' lııopmakta ve larmı püıKtlrtmilfleı'dir. 
1 ~tegtcm, 85 ( A..4..) - L· ter bir kararda. ecnebi parala.· hallt heyecanlı taeahUratta buhm- Skumbi vadiainde Yunaıılılar ta .. 

lrl ta BirlefiX devletlerinin rmm Alman paruiyle dejtf maktadır. arruzda bulunmutlaraa da biriler. 
aa P'rama. bllytlk elçisi . t1rilmeaini de yaJl&k etmiştir. leyif kaydetmemlflerdir. 
Villı m BuJli++ bu...ıl ... mebwlan TAS AJANSININ' nıoa & "11 LUks meselası· Hava faaliyetleri ıenif 01.nıaıwt· . ..., 15'"'" Jt, ~ ~ tır. Maamafih İniiliz ve Yunan tay. 
ımecliıtntn hariciye endiment oakooo, !5 ( A.A.) - jy • yarrleri Kub • Elbaaa.n ve Kulu • 
lıuaurunde yardim kanun pro- ter. ( llMUJraf• 1 incide) Lin voJları boyunca ttalyanmevzlle· 
jelli hakkında fikirlerini anlat- Tu ajanaı, Bulgar Zora ıa • adJandınlan peynirler Gravyer, rini bombardıman etmillf'rdir. 
lllJltlr. r.ete.inhı verdiği bir haberi yay Belçika peyniri WAlredir. Bunla. 100 ata AI.iNDi 

B. BuDitt, acümle demift.ir maktadır. Bu habere göre, de- nn pek aı istihlak Mildili iddiası Attna. H '"·"·> - ICNmf t.ebıı,;: 
ln: mirmubatız a.r.aaı, PlootJ • Bllk- vl:llid görülmıemektedir. Bilhassa .Mevzı• hareklt eıınıuımde · mü"lm 
-~ Blrletik devletleri- ret petrol bonılannı kesmi9ler r=yasaya yağsız ve kaliteli boıı.ı muvaffakiyetler eJde ettik. Kıtaı-ın. 

nm lnciJt.tnye yvdımmm ild dir. muş pe~·nirler çıkanldıktan sonra muı taratırde.11 ıoo k&dar n1r aım •4 
laaıdadu vardır. Amerika Birle· Yine Tu ajansmm Bükreşten halkm lüks peynir(!) tere n::~t "kUWyetı• miktarda harp malaerrıt11ı 
tik dınletleırl harp ilin etmiw·e- al<!1fı bir h&bere göre, kıtalar, ettiği anl~ılmaktadır. ltttnam edllmlftir. 
oek ft u1rml ve bahri muha· Onıvenit.ede arqtırmalar yap
ianıata t.etebböıa vtemiyc ~·.. mışlardır. Universite etra'mda 
Ur. tank krt&larmda.n bir kordon 

'Takat 4merib Bir1etik dev tesis edilmiş bulunmaktadır. 
Jet:1ısl bugUn o derece tehlike-
dedir ki. müdafaa vuıta.lan "" geçerse, garp yarım küresinin 
u.tlerinin mUesair surette kul • iatlJIN hemen hemen muhak • 
landmM' bahsinde alınacak ka· kak olacaktır. 
rarlar. halen Amerika bUeuma Amerika Blrlefik devletleri· 
ımrm balunmuş oJsaydı ne ka· nm b&hriJellf, bugUn. hücuma 
dar bayati ıbir mahiyet alacak kartı koymak için hazır dejtl • 
~ o kadar hayatidir... dir. Amerika Birletik devletle-

Sovyet • Macar müna· 
kale anlatması 

Moskova. !5 ( A.A.) - E!ovyet. 
ler Birliği ile Mar;ıriııtan arumda 
dofnıdan dojruya mllnakale tetiai 
lı;ln mtbakerelerde bulunacak Ma
car P.T.T, ve Demiryolu heyeti dtln 
MollEovaya r•lmlttlr. 

Japonyada teker 
iıtihliki tahdit 

ediliyor· 
Tolıyo, 25 ( A.A.J - Miako ga. 

ıetesinin ölrmdiiine göre, Ja!>"n 
ticaret ve endüstri neıareti, Şuh.ıt
tan itibaren halka evzi edilen şe
ker tayinini yfuıde on aıattacaktır. 

Gazete şeker vaıiyetinin hiç de 
şayanı nıenmuniyet olmadJlmı bil. 
dtrmektedir. 

Sahil müdafaa 
teftit etti 

Lolldra, 16 (AA.) -

••._ lllmeıtmı lstlroraant-
: ........ -.ldıle ..,, ...... lılr .... Ue -- 1 k .. 

BUGUN ·LALE'ye koşu 
~-78'elc~ 
llllıllf!tZ DmıN • ()UY OMJm'a 

lMI ......... ,_.'M1en ,.._ .... illa elllJ, 

Gel hil:rışalı 
Frensrzca 

a..'"' ....... \G'ilbwat'a ı Glmıll ...... lılr-.W 
......... "Nhlın- .,.. ...... H ..... lııa)L'"l9.•7 il+. 

Dbr••Tı .. - pila •AMMmn 11JUA!Ma .......... _._,...... ................. ...... 
..,..., ...... - ...,. lııMa ..ı.t.. ......... ........ 

wtlllle .. •11• 

•mt SARAY Sinemasında Bu...,..·-- renkll --· ......... 

l"BmlDID ...................... ~ .. _ •• 1 t .. 

lıalemrJ'aD1ar awt •• Prlıııdlrler .... n ... dll. 

<JIAVD&Tl'B cıoı.amT amrn roRD& 

lllvet.eaı l'Oa8 ılV&WAL ... ..,. ft ..... llllKllılı ..... 
..... ... u ....... ..... 

Mta&tıı.s BA.LDr • IJldO V. ~ 
taralmdan fevkalWe 1ılr ........ ,......_ 

TEHDI 
llöaıeeu mm Mr _..wıa ,........ -.... .... ._.. ... _.111! 
116..,._: n~ llAKP IL\BMl-ı •w ... 

Yunan ...... Dllft llerlenleel. •• Oklemlll ....... ...,.. 
.\ ........... ...... 

IMasler: 11 - 1 - UıO - UO - &IO ft 1 • ........ ıı•••··--

~ bimt kendiainin ==..ı ~çin uman 

JWdDD ~ Denı~e: B. Bullitt, hmcahmç dolu 1&
bmmu pro·"-'-: ... ka- Jonda, tngiJteıuln maf16bl,.ıt 
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~ ka1bna ve Amerika. Bir· için en emin crare. Aınerl::a 
\etik dnletlerinin Od otcyaaus Birleşik devletlerinin harbe str-
~m .~ olmum- l mm olurdu. J'akat memleket, 
ta wwı Atl~t..ıx 'Vlf)'&but Pa- harbe Bllrtlldenmemete amıet-
aifitt. hlllnıiyet fıo&Jit.erifııre mı. bulwamaktadJr.,. 
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but ~ Nelııon! dedi, lstan. Mis Nelson hayretle bakıyıJr .. 
ha.ıı1f · dortte üçü sayfiye ma· ..ıu. 
geru dir. Sayfiyeler malum ya Yusuf: 
<ie öş 1bah~i yerlerde olur. Biı - Şaşmayın ıbu hale, gt.iz.e· 
~ Ye koşkler varclır ki, bah. .m ! dedi. Ben bu kadar ~ıkın. 
la.rinde büyük ormanları, havuz tıya gelemem. Güreşimizi yap· 
%,' i tarlaları vardır. Bu yüz· tık. Oyunu kazandık. Paramızı 
~ir nsa.n kesaieti yoktur ama. aldık. Artrk gazetecilere değil 
<ı11>,n baştan başa köşkler, linıf hiç kimseye minnetim yok. 
la.riy)ncı~ıar, güzel çiçek tarh. Sonra, kar:şısmdakinjn de 
~ e su.sıenmişti.r. bir gazeteci olduğunu anlııya _ 

llsUf: rak, sözünü tevile çalıştı; 
b; l\açıncı kata geldik? - Siz müetcsna ... Ben öteki 

ftı b Ye SOrdu. Bu mevzu Yusu· sineklerden bahsediyorum. J3y • 
're~ .~ayli sıkmıştı. rada beni rflhatsrz etmiycn jJci 
_ c:u.ınan gülerek: khsi gördiim: Biri siz .. 

Vanı d'iaklaştık, Yusuf pehı 1· Nclson ikindyi de pek roe .. 
• ect· • k~n h' ı. Sıkılma ... Ben ıva~ rak etti: 

tna;,~ırı\~ bir sözün altında k•I. - Birincisi ben oluşumdan 
ııek memnun plduın. Ya öt.eki?, 

ha11e .tJı~n sen ne canh Jciltup • Ycsuf güleı~k cevap verdi: 
~Okn lttıııısin de benim haberim - Bu J<alt;ı oturan l.ıahor 

ıuş h · r)· · me rac.esı ... 
ıy(l .. 

ker.cti k soylenen Yusuf, ııiheret Mis Nclson kendini tutama· 
c·cc:uk ~bt~na geldiğini görünce, dı: 

_ '1 ı sevindi. - Si~ cok sakacı bir inf'an _ 
t!Hik 1'h .. çok §Ükür iöklere e. ıt.tnız! :\forak · etıneyin, Lahor 
bıı.ılltl Ben burada yatarkmı, mehrae-0si sizi hır, bir zaman 
korJctt ar &:r.ısmda kalmı6 gibj rahat~ı;ı; etmez. :\1amaafih, ga • 
dli,rl'ın/<>ruın doğrı.ısl,l, Halit o , ıı•terilet'in de iMarıa ıa maıt za. 
l:atlj ~nceresin!kn sokağa dik n'an faydası doku1Jur. Sizi yal· 
CaddıeQe~!U~ nJ.sip olmadı. nız Amerike~·a d~ğil. bütün 
l'fııeq . ~ ınsanlar göriime ka. dünyaya tanıtan onl~rdır. Hat. 
batık Sibı görünüyor. Ne kala· ta onlara birer teş~kkür mek· 
~el ftJ.emleketmjş burıı.sr. tubu bile göndermelisiniz! 
\>Us~~ asaıışörden attadı. - Bunu ciddi mi söylüyor. 

• e.unuz? 
~~d9ekirge gibi sekiyor. diye - Evet. Ciddi söyliiyorum ... 

'l'er ~~J<b. ne ~k .Jıız. Amerikalı gazeteciler sizden 
?'~ Ctunan duymamış gibi dav bunu beklerler. 
~ 1• Tercüman da ilave etti: 

da elsonu.n arlca.sından )'usuf - Ben de Mis Nelsonun ~ek• 
'l'~~~tı. lifini ook maJ<ul ve mantıki bu. 

kteı ~-n birdenbire, ~ sı. luyorQm. Bu isi yann )'ti.eter 
~ r v.uiyetle karyla§i.rkla.· Velkerden rica ederiz. Y:nıha • 
~~ltmt§ gi.!bi ka.~larım çat. r~inde daktiloya havale ec;ier. 

l{<:ı~· Bu. bir neır.aket meselesidir. Si. 
ka.lltlaıfiordan yijrjirken, kendi . ~ 410k samimi bir misş.firper
ltıaa ~ yarı tarıf mda bir ve,ı1i}c eseri gösterdiler. JJer 
lo~fYh.t &~il). 4liOOf fJ:T gijn ')).tlckınızd_e. sütun sütun ya:. 
~~rrnu ~inefJiyl.e do).q.tJfım ıılar ~Qrl.Jr, f'esminizi ~ • 
lat;dı· ~. Koca Yu.suf kuşku. maktan da usanmıyorlar. Onla. 

-... · ra t~ı:ıckkür etmek borcunuzdur. 
lı?ıı ~~e r>? dedi. I;uratr aemı,-
lııi lnuoks:ı yine bir ''karasinek.. - Pek ili.. M.,.dem ki lıorç • 

'l'er ~1..t .oldu? tur, Y~rm bu borcv öğerj.z. 
~~:tuman kapı tarafını gös _ Bir kana peye oturdu: 

,,,_ Şimdi ne yap.a&~ı.ı~ 
~t~ 'l'aJlıninm doğru . J3jr ,ıa. - J~kamhil oynıyacak ğeğil 
~ti~ ~Y.hlf.bjri celmjş. Gal}bi l)ıiy'~? 
tı§ini/lııonla beraber odaya gi. Nelson ~ordu: 

..... 
6
1 ı:.:ekece)s. - H~i oyunlan bilir.si,,iz? 

~:e~l'lı· }'l~ ya. Bir bu ka.lmrştı . Yu~uf gi.Udü: 
lı\·a111ıtdı~lan. Yarın (Türk ~b - A~çıbaşı oyunundan bş.ş. 
llıış!) d~aya bir kş,dın ;capat . l<a bir~y bilmem. Onu dn c.ok· 
\·e ~r . 'Ye beni mimle teşbiı tanberj oynadığım yoktu. 
lia~tııı edecekler, değil mi? Tercüman bu oyun hakkında 

t llı.Uı e" ~n bu rezalete taham. Nelsona j.zahat verdi . 
lltırııa deınem . Artık in~nm 100 Xelson: 
te S··'~Ya gittiğini de gazetele- - Çok eski bir oyundur, iJ,c. 
lı~ ı.~:r.ece)der. Bu ne saygısız. dı, Mcksikada ve Kaliforııiya · 

ı.''"! . da hala oynarlar. Fakat Nev. 
""ıt,\!•L . . k . la d ~l{ı. <:...,....,YJ. Hıs }Selscm da .anla· yor ta ycrıı Oyt!)l rımrz vur ır. 

~r ~ tm şJkı}mJştı. fi.er btl4e tkj ~lmn işkambil )5a~ıdı ile 
t'i 9bjet~~l •. y"ni_ foto muhabi_. oymtrız biz. 
~ ~ :'!.lltnJ çeyımıedC'JI ~ i· _. fıt;.sl),f pchljv~~n . b.ildiğj o· 
l'us~ olmak lazımdı. yunu tercıh edec~gınızı 1Jma .. 

~rb~u bir hile dii~iindi,i... rım. 
lü~pu ,ad:.ıma .kar§ı gület>ek Terci,i..nıawn tekljfi w..çrine 

'.l'tt ~~ b2şl{!.~J. ıtiğrtJar Jna.!'H~ i)stünc Mrjld,i. , ı~,,,; Te:rcilJ'P.Şll. r)eJsona bu oywm 
"4 ~~ı. ~l.lp!IlJlk ım:i~·ormın, \"JJ sar~bu.1$ öğr.ettj. 

t\FfALIKRADYO 
26.1.941 Pazar 

ı::ı.oo rrn:;raın ve nı' nıleliet ı;;t • t 
e.ynrı, fl.03 .\jaııa aaberleri, D,l ;\1~ 

.ı.ıı<: WarJ)a.r ve })afif parÇ#lar (Pl.) 

11.46/lO.OO IDv ~aı;lmı - )."omel> jist.,s· 
12.30 f'roı;rıun ı.ıe mcnıleket saat f' • 

yarı. ı:?.33 ~Uzıl4: DUği\Jı. türktıl.•ı· 

JZ.50 AJaııs habcrl~ri, 13,.()5 ,Milz.1'. 
ı;;arkılat, 18.2~/H.30 Miizik: Ru ly<' 
i:>8lon orl~e~traı;ı, 18.00 prv_:!ıııın v~ 

meınle})t>t .:;11-at ayarı, li.03 :MUzi!, 
Radyo çaz orkestrası. ı .50 .Mıizil •. • 

J!';ısıl heyeU, Hl 30 M,·ııılekct ıııı.:ı t ;ı 

yarı ve Ajıınıı haberleri. 19,45 :\1üz•h · 
Şarkılıır. 20.ll) Mllzik: .Milis Karde:; 
ter ı PJ. J ;ı?0,30 Müzik: Avrupa hal:< 
tlirkülcıi (Pi. )20.-ti) Müzik şarkı ,.,, 
lüı killer, 21.15 Konuşma, 21.30 'l-'ııı· 

sil, 2.2.30 Memleket saat aya.,.ı, ~Jaıı · 
Jış.bcrleı-i ve ajans l'poı- servisi, 2a . ..!;> 

;.?3.30 Varınkı program ve kapanış. 

27.1.941 Pazartesi 

!IJuzik: Muhtelif ıarkılar, 21.10 h.o 
mışına, 21.25 Müzik: Saz eserlerı. 

:.:~.15 Müzik, 2:!.30 Memlel<d saıır .ı 

yıı11. Ajans haberleri 2:!. t.ı Mu.:ı.<. 

Duns müıiti (Pi.) 23 ;,fo 23.JO Yar.;, 
l<I program ve kapamş. 

30.1.941 Persembe ... 
8.0Q l'roıoram ve memleket saat. a· 

yarı. s.oa ~jans hab<>rl~ı ı, 8.l~ .:.t • 
zık: Hu.fit program CPl.ı S.41)19.0{J 
Ev lia.dını, 12.30 Program ve merr.ıu· 
ket !laat ayan, 12.38 Ullzik Fıısıl he 
yetı, 12.150 Ajaıuı haberleri, J 3.05 .\hı 

zıl<: Klırt;ilk §arialar, 18.20/H.OO M11 

l>H<: Knn~ıl; proa-ranı (Pl.ı l'S.•" 

l'rl)gram ve memleket ıs:ıat ay111ı. 

ı~ 03 MUzik: Radyo caıı orkestr.,sı 

ı .,,_..o Müzik: Şarkr, tflrkll ıve tal{~! .ı
ıem. lfl.15 Kontl§nıa ·(Kare.deniz riı 

pQrtojlanı. 19.SO 1demle;ket saat ava· 
rı \'e Ajallb haberlen, 19.45 ırnzık 
RıJ.clyo ince ııaz h.eyeti, 20.1!5 fta ı~· ı 
gazet:esı, ~0.•5 Müzik: Keman !!Olola• 

lekt:l ~u..ı.. •j•••I, AJol• 
2:! '1:'i "I,ı.lık Cazband 
• .111 'I. .. ı ınkl pı o;::-ı um ye k:ıp.uıış. 

31.).941 Cuma 
~.00 l'n>graıu vr ml·rnlt.'kct sa;ıt 

yHrı, 8.U3 Ajans ha herler!, :-;, ıs ~lıı 

zık: 1-htııf program (Pl.ı <ı.~5/900 .ı:·ı 
kadını Yemek llslrsi, 12.:~o pro( 

r::ım ~·c memleket s;ı.ııt ayarı, ı;." ·· 
:;>arkıtar, 12.fiU Ajans lıo.tıcrierl H llJ 

Mlızik' H):llk türküJcı;i, lJ :t H \:v 

Mlizık Karı~ık pı ogı anı (l'l ı 1' ı,o 
pro11rnııı ~c memleket aaa.t a; .. r, 
lo.ll:i _'\lıızll.: ıtau:. o ( svıng) kuarı ltt 

ı !i.:.ıu Hlızlıc J~a:;ıt hcsl'lı, 19.00 l\iıi· 

ıık: :scçıınıı:ı şarkılar, Hl.30 Men 1 
ı,ct .. , , t lıyal'I ve AJans hab<'r"'ı. 

rn 15 Muzık: Yem şarln ve türklller, 

:.O 15 Had)O ~HZPtest, 20.45 Tcnı : 
:ı ı.::ıı 1\:onu.~ıll< ı ıı..tısat .'laati), 2L1.5 
:.r!ız.i t, ~2.SıJ M.enııc et saat ayarı, A· 
jaııs haberleri, 2:!.4 <> Radyo salon or-

8.00 Program ve memleket saat ;ı- rı, 21.00 ;l\1üzik: Dlnlııyiei ıeteklen, kestt·aııı progıamınm devamı, 2Z.O!.I 
yan, S.03 Ajans haberleri, 8.18 ,Milz•ı, 2ı.ao Konuşma (Sıhhat ııaati), ~1.43 Mj.izik: Cazhand ı Pi.) 23.25/23.~'lı 

8.00 Progııım ve memleket saat 
) arı. .03 Ajans haberleri, 8.18 .Mt 
zlk. lI tı' p.1rç.:ılar (Pi.) 8.45/0.G ı 
l!."v kadını Yemek listesi, ıs o 
prClbraın ve memleket gaat ayııı. 

13.83 Mtlztl<: Turkçe pliı.klar, ,lJ. ı 
AJ.tnS halıcı ler!, H.05 Müzık: TUrl<ı, 
pl!ıl-.hr programının devamı, 1'1 20 
hl iızık: P..ı) nseticıımhur band«, ... u, 

15.00 MUılk: Operetler (Pi.) 15.ll) 
Muzık Komıer, 18.00 program ve 
menıle~et ı:ıaat ayarı, 18.Qll MUzU-. 
R"dyo caz orkestrası, 18.40 l\Iüzıl •. 
19.00 Konuşma, (Günün meseleler!', 
1 !) l "i Müzik: Halk tilrkillerl, 19.30 
ıcmlckı.:t sa.at ayarı ve Ajans habt!r· 

'••n. 10.15 Mlizlk: Büyük fasıl hey!U, 
29.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mli.z\k: 
hanşık şarkılar, 21.15 Kon~nıa 

!Blbliogrnfya). 21.30 Müzik: Ra.iyo 
s~lon orkestrası, 22.30 Memleket "'8· 
at a.yaı·ı, Ajans haberleri, ~2 50 Ko· 
nu:;oma tlngiliıce) 22.50 Dans ınU7.iğl 
(Pl.) (B:ıat 23.1.0 a kadar yalnız u· 
,ı:un dalg'l postaşile), 23.25/:l,1.~0 Ya· 
rmkl program ve kapanış. Hafif program CPl.) 8.4,J/9.00 ]i;v k, :IH!zik: Radyo orkfftrUJ. 22.80 ıneı:ıı· Yarınki pror:;ram ve kapa~. 

dını - K~uşma, 12.30 Pıugr~n ~' ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

memleket saat ayarı, l:!.38 HilzıL.. ~ ınema ve Tiyatrolar r 
1''as1l heyeti, l2.50 AJans ha.beri" rı, 
13.05 Miizik; Karı~ık :;;arkılar, ı3.:.!•}/ ı Şehir T İyatrosu 
H.00 Muzıl<: Kl\rışıJ< program (P!. ı Tepebaşı Dtam &mımmda 

18.00 Program ve memleket s@.at :ı· l
1

jllll ~ llll Glindli'ı: 15.30 uı 
)'/µ'J, 18.03 f>1üztk: Radyo caz oı-ke• ııı l/J .~,um 20.SO da: 
tra.ııı, 18.4-0 :Mllzık: KarJınlı.ı.r fasıl !ır 1 

111
1
11 

Aptal 
yetı. 10.lfi J.fUzlk: Potpul'ilcr (P!.ı 1 
l!ı.30 "Memleket as.at ayarı, ve Aja• s Ya~: Doat-0fefıoki 
haberleri, 19.tı; Milzil<: Radyo irı:e 

saz heye~i. 20.1& Radyo ga:ı;eteı:ı, 

20.45 :M:üz k: Am..t.ör saati, 21.0tı 

:\.IUzik: Di.llleyicl itıt<ıHJ,eri, 21.80 Ko 
nuşma, 21.45 ){üzlk: Radyo orkt'o\'' 
trast, 22.5 Memleket saat a:yuı, .\· 
janl' habcrleıi, .22.4~ Müzik: D~r-; 

müziği ı pı.ı 2:J.2~/28.:-.t5 Yarınki pro 
ısra!Jl ve kapa!U§. 

28.l.941 Salı 
8,00 f'rpgr§»S v• m•mJ.el<et Hat ı · 

yarı, 8.03 Ajana haberleri, 8.18 .M'.ii· 

z'!k: Hafif program CP}.) 8.4:1/9.00 
Ev ltadıru ,,,,. ~.emek li:;teııi. :t.2.80 Prn· 
,.ram ve memleket saat a}'ILrı, 12.33 

Nf.iıix : TI;r~e pv.rı..ııar CP!.,) .u.o A 
;q.,._ ~rleJi, J.3 O& Müzik: Plfllt'«r· 
la türkçe §8.rkıJar, 13.20/H.OO WüLik: 
Karı~ılt program (Pi.) 18.00 Frogr.ıın 

ve mt,mldıet aaat ayarı, ıa.os Mllz\k 
Caz müziği (Pi.) 18.30 Konu,rr.ıı 

~~-:}ftçipi.n ,atUJ>. lUi füzik <Çilt· 
çinin ~aııtı, 19.00 'Mtiz:k: Koro, 13@0 
Memleket Mat ayarı ve ,Ajane ba'Ji!r· 
1'1 i, l9.4~ MOu~: l"'4!SJI he)l!)U, 20.u; 
J't~yo ga~~~•!, ;§9.tl) .Mliıı;ik, 2/ .3ı.l 
}Sorıyşma., ıı.45 Hüz,ijt: ~yo uw~ 
ork~tryı, 22.30 Memleket :;aat aye· 
rı, Ajııns haberleri, 22.45 Uilz!tt, 
23.00 Müzi~ Cazbtm~J ı Pi.) ~ 2Gı 

:!3.30 YarmJ.:i program ve ka~/PJ· 

29.1.941 Çal'şamba 
,S.00 Proı;ram ve memleket saat n· 

yan, 8.03 h.~ns hnbı>rleri, 8.18 r.ı!i· 
z1 k: Hafif p r06TRm c Pl.) 8. 45/9 05 
/.~V kadını - Yemek listesi, 12.30 

fı-Qlr{lm V# m~eket .eH~ •)'ll.ı'I, 
lj!,~5 !.!üı!k: Şarkı \'e türküler, l ':l.fi(J 
Ajans haberleri. 18 05 Mü.ırk: .Şa1Jiı 
ve türküler, 13.20/14.00 MUzik, lS.v:i 
Program ve mç!Jlleket 8.lLf,t ay.J.r~ı 

1#.05 Milzik: 0~ ı,tUl}J9sl (J'l.) 1531 
~Qrıu;;ma ,<Dı~ politı~e hidi,..scled), 
uı,45 Çocuk saati. ııus Çocuklıır lçııı 
llJl,l.'liki, 1!1.30 Memleket saat avın<. 
~ a.jans haberle~ '19.4l5 Mtiıik: 1'.!l 
l!I} heyet!, 20.15 R,ı;ıdyo gazetes~ 2Q.f;6 

* .. * 
JıthkJal CMdr.ıo;i J{omC(li kısmmda : 

RuJÜll föW1.t ı ıı;,so da: 

.\k~m ~0.80 •= 
Kiralık Odalar 

o 
B\Jrhanettin T epai 

ŞeJalr Ti~ 1'08*11 'lıt111nmub 

28 Jklnolkimnl SelJ gtinü ~tdl 
~ 1,80 •ı (Pe!U ~bonanl) 

BABA RAM1Z 
Yazan: i-.a A.J'kof 

Ç~vlreıı: Kemal Bmbt Bara 
'l'epıii yeni ~e"'1J &akdiın 

t'ıC141c:ektll' 

•\:YDJ Piy_.,. Kadri Koymıdo 
6 ~obet - P~tııe 

~EBLtTAŞ ŞEN BAHÇf; 
SALONU 

Her Al•~am I!jklııtıl l!a.z 
Snlıilıinln Sesi Okurucularmdaıı 

Bayan Moka&ler Kon eri 
A)Tıc.a ~..,,.ete, Kukla 

o 

Bt1yoilu ffq.lk Sineması 
lUatinP gürıdtiz ....ı 11 dıı Alil);lm 

.tj ıle: Türl•ı:.e mı Bilyük film blrdPIJ; 

1 - OF.NNE'I' PERl81 
:1 - ffA(ıt MURAT 

Jııtanbut U!;üncu lna 
it'u,ndıtlJ : 

Memurltı· 

Bır borçtan dolayı mahcuz Qlan ııı. 

he.na, ıı.ı:-pa ve tsY}'anak 28.1.!141 tar! 
hine »Bııtlaye n Salı günü saat 9 dııi'ı 
itibaren Yenihahsc Gureba hastaha· 
ne i Oıı kıımıın·~ evkat ~s 
satılacaktır. 

.Muha!llP.ltn, kıym&Uerının yüzde 75 
~ini buldug-u takdirde alıcılarına ihale 
edilecgk, ~ksi ~a1de 30.Ul41 tarihi'!~ 
rasthyan ıPerrm~ günü ayni saa~te 
yapılJcak Qlı;ı,n lkinpi arttırmasm'l<I 

ım fazla bedel ile tallpleıine 11atrlace• 
tındıın nıOşterilerin mczkCır güıı ve 
~~t.ie mahallinde Jlfzır bulunmaları 

JJıW olunı,ır. ı 3H'.!O) 

Liseler tu1bol müsabakalarında 
Darüşşefaka Kabataşı 3 • 1, Galata

saray Vefaya 2 - 1 galip 
Erkek liseleri arasındaki fut. 

bol müsabakalarına dün Şeref 
stadında devam edilmi§tir. 

Hakem Hüsnünün idaresinde -
ki müsabakalardan birincisi 
DarU§şC\fnka .. ful.batar; li~eleri 
arasında idi. Bu müsabakaya 
takımlar şu kadrolarla ~ıkmı§ · 
lardJr : 

Darüşşaf.Q.ka: Salahattiıı -
Murat, Vahdet ~ Hasan~ Ga~ 
lip, Mecit - ::\lete, Şükrü, Tur
han, Nm·j, Nizamettin. 

Kabataş: Omı. - Halit. K~. 
mal - Faruk, Namık, f'ı mih -
fü.~mrıl, Cemil. Nevzat, Hüse· 
yin, Muzaffer. 

Bırtnci devreyi DarU§§afakalıla.r 

Turanm ayağiyle kazandıkl&n bir gol 
le 1.'J olarak bıt!rdiler. 

lkirıci devrenin on dördüne:ı daki. 
kasınchı DarUŞ§efakaWar ikiııd g-n!U 
atınca Kabataşlılar birdenbire canl:ın 
dıl111 ve yirmi ü<;üncti dakikada lmzan 
dıltl~rı bir frikıkte Nevzadm a.ya,rıe 
yegane gollerini attılar, i 

GünUı:ı ilcınci maçı Galatas:.ray !le 
Vefş. arasında idi. 

Tal•rmlar sabaya §öyle ~rkWar: 
Gıılııhı-.ııray: ~liibin, Ali, Saışr1, ts

nıaij t\lnhnınt1 f}>;at, ~J.ı·hmet, AhJUI t, 
Ulıa11, Nııı·ı, ~alm, 

V••fı.ı: Natiz, Rahnıi, Hurhaıı, Se. 
lim, ~ıuım, Hilrui . :."'\eı dl'l, ib111him, 
~Pl\i, :;-anıil, :Seeali. 

Ha~tı.<11 sıma kadar lcar~ılıklı h•. 
cumlQ.r~ıı. gc~en birinci devre O.O b ttl. 

lkincj devre mülevo.zın hjr şel<ılJ& 
dcvH 111 cd~rkcn GaJataşaraylı lllııın 

!lk ı;olii at,tı. Bu golden ııonr~ hlisbiı· 

tUn caıı,I.anHn Vt:.'falıl ı r yirmi Uç!ir.cü 

1 
dn kikada bir gol çıkarılılnr. 
Şimdi her iki taraf tıı gnlıbiyet -

llinU !<ıkarmak için canla ~la plı ı.. 

yor. 

Nihayet m~ bUınWne iki ~ktı 
kala Ga.la taear&ylılu pliblyet goll • 
rini atıp aahadan 2-ı galip olarak ı;ı ... 
mata muvaffa).t oldular. 

Şµbeye Davet 
Üskiidar <UJkerUk 8ubesind~11; 
327 dQğımıl u gençlerin bir: n. 

ci yoklamasına 3 şubat 941 nii. 
nü.nde ba5la:nacaktır. 
Yoklarnş. her gün öğley.e ka .. 

dar devam f'decek. cumaı t.e.si, 
pazar günleri qariçtir. Erler 
ka.~ ıtlı Qlduğu mahallere uğr-. 
yarak yoldnmş. günlerini Qğ
rnıunelerini ve mektepte' o}nı. 
yanlar Qkudukları mektep vesi· 
kalariylE>., sanat sahibi olanlar 
da hangi .$8nattan olduiJarını 
roförler w mnavinleri de kcr.<Jj 
i!ilcrinc rla-ir ~hliyet ~e ruhsa. 
t:iyeleriyfc birlikte §1.l!be}e gel 
meleri ilan olunur. 

~ . "' 
Eminönü As. S. inde?t: 
Sınıf 6 adli müşavir Yı.mııf 

oğlu Ziya ::; l i Jlolu, Sm.Jf 6 ad .. 
li miişavir } ziz f' 'u i>lustaf.a 
315 İstanbul. 

Kayıtlan ırtı·;ı. dilmt!k ü· 
zere nUfus hı.. .ı1y (ıi1.da.niyle 
birlikte şubeye müracaatları . ,,. 

VAK l T 
Ga1.eled• ~ıkan b.ütJJ.q yu:ı Ne 
resimlerin hukuku rqıı.ht~ur 

\BONE 'IA.RIFESJ 
bit 9 ıvw ? f Deva mi var > 

c~~ ark~sııxlş.o kostıu. ...,.... ....... --=----~~----~tları k te ll'l\lhabiri olduğu anla· Güzel komşu 
Memleket Memleket 
ıçinde dışıııda 

A~ il' 4*5 166 ff.!. 
'el~ 18a boylu adam, Yusufa 

VfJ'.fü. 

l\j;ı JJ~~~ oo~~niz re~mi., 
~1ia N gırn! 

ta~ <ii elson, Yuı;;uf ne yapa -
l'ı ... Ye bekliyor.oy. Ba)J.ar. geldi geleli, ~fi, da. 

b -..ı:.ltf A ha bugün ilk defa, balkona çı· 
ır;.. ' nıe.rıkalı foto mWıa 

~u·· "IJl'l en • 11mordu. Etrafı 5e"Tcdrı·keıı. 
llJ a.. ..~:ainden tuttu .. , m,r ~,) ... 

ft).~~ans0r dairesine kada.r gözleri caddenin tam ka'r§J hi. 
dı; nı \'erd ~. k .. .. ' zasındakj apaı-tımanın açrk du· 
"· . en ,..~sere · zötür .. ~ ran penceresine ilişti. I~crde, 
~> ltayd· genç bir kadmla bir delikanlı. 
llıaı~ ı , yeter artık bu yap· nın ile;ri geri. itiRip ~akı:ıtt,rkları 
C ~aralıklar!.. ıP ~ -.; h· ~ ı gö:z;üküyordu. 

~tı ~itrı n ar şaışaladılar. lt"'e:k~t. Bu ;ına11:1.a.ra ü.zcrinc, sa-yri 
ı1.,tbe)( fie gazeteciye yardım iht.iya.ri :kar§Tki ;kom.şuları, 4a · 
'<ll. ~retini gösteremıyor. ha rakından ,görme.k arru.ŞUna 
~ Cal"so 1 kapılarak, çekmesinden dürbü _ 
%uııi n ardan biri, ga7,cteciyi nUnü çrkarıp aynı istikamete 

(;ii~u 8;
1
sansöre soktu. doğru gözüne ayarladı ... 

,:""'Jan' rada Mis Nelson,la ter· .K~\ixn, ~imdi, kollarıı"ij $Öğsü 
~tır<tı.ı. Pdaya giJ mi§ 1:>u1unu. üz.erine ka\11ştuıı;n~. kabarık 
~ ~a~I iba--:mı. sert hareketlerle 
1-~?r İntıJ("$e ba~ladJ. daJgaiandırarak, adamm üzeri· 
~' -0ı· ne. d~i bir kap1an gibi atııı. 

ltje.r<ıe" Us.atJdıın bu kar.asi· yor, h&Jdmane ~ir eda takmı· 
ııı ~jl'e ~. he! vordu. Delikanlı, bunlara, bir. 
r qıgind~Qylen~rek. ..;azetecinin den mukabeleye başl~ ola
a: t.ıcıas rı emı.n olduktan :;;on., ca.kt.,ı ki, kadının, gjtgide, aza _ 
t'~rcu ına döndü. metti tavrı sukut etuieğe b~la· 

. ....._ · tnan: .ıı • li.... ~ ita dı ve pencerenin sağma .,.0gru 
~41l. ~fnını _sürmesini stir~ geçip, gözden kayboldu. 
at "1ı~t hiç khnse gelmez. na. Delikanh, tehditkirane kol.la. 

lb..'° \taı 0~pruruz. rını kaldırarak, arkasındal'l gi· 
~ ~_labJ fena otmaz. He-1 dince, kadın, odanın kapı tara.. 

-....m.e1e ka:pryr. fma iltica etti. Simdi, biri Her 

ıwerck ~iğeri g~röi,YN-re.k yaı,i ,. 
ycet a}mağa ~J~ıyorlardı. Pe · 
lfüanlı, ~J7.JJ;ı. it-tıhp, kş.J"§_.ısın ... 
(akinin, gij.r ~ann.ı pir 'bam· 
lede ka.vr.ay.-rı11.K gücü yeı.t,iği 
ka(l~r. j}J~~a ~§ladJ ... 

Sil;ı, &\ııdı :kendine """'"' H.a y. 
kaha. b~·ifl ., ~iv.er(!){ parmağı 
ile ıiüıWu.iin ~Je.rını ~ildi; 
bu ~sa fasJh.ı.-dAm SOJ'lra, tekr.ı;. 
o i.stik~ti a.r,a.dığı .zama.n 
~n.cereri kapanmı§ :bulıiu. / .. 
aanı sen de .. nesine ger.ekti za. 
~11. etiloo:ıin mş.razası !.. La. 
l<in, dürbünün himmcliıyle, peık 
yakındş.n ~örmüş oldu,ğu gene} 
kadın ~. bir hayli lfı.tif pıaJ1-
lUktu. ~. mevzun bir en.dam. 
kıvırcık sac;larm ç:.erç~velediği 
rnu11tazam pir profjj, ve kıv _ 
rak, bicimli kollar. .. (Meselenin 
i~ yüztinii bilmemesine rağ· 
men) onu. bu kaba herife kar. 
"' müdafaa etmek arzusu, i· 
';ıde adeta yer etmeğe baş'la. 

aı. 
Ertesi günü, aynı saatte, Si.· 

fi yine dürbününü gözlerine da. 
yamış, bir gün evvel şahit ol
duğu manzaranın aynen tekra • 
:nnı. lbu defa dahaı al.ika ile ta· 

kip ~l~·.l)Tdu. M!m'J.ın kılığı, 
k~yWıtı pek M.i bir §eydi. ,P;s • 
~ice, siyah k~:Uimüniin yakası· 
na r.enkli bjr ka~~ol ~armı§, 
alnının bil" tar(lfmdan öne doğ. 
t'M sarkan, ~ağlı sa~tarı, tmı§I 
uoo.rnıo ya.ne..ğı.na. H:a<lar dil:!}U· 
yor~ ıheyeti YJJJw:niy:e!i!i bir 11evi 
es.ki küJhi.nbe;y:leripi ,ndırıyor _ 
du. K.idının dŞ, kibar l>ir.~y 
olmadrğı muhakkak; lakin, gü· 
~J;liği,ne söz y9Js,.. Ne {!iye .ı;a,n. 
ki bu delikenlımn k~hrını çe· 
J.ı.iyor? İşte, jşte, Atdanı yine, 
onu ssçlarmdan kavradı, yer. 
cıcn yere ça~J>lYOJ."... Safi, göz· 
lcrini ,açarak, seyrettiği bu ar. 
beden~. bir ma.g.a- vermeğe çalı· 
sırken, birden )ıeyecandan ne. 
fe.c;i durur gibi oldu. 

Zira; adam stvri bir bıçak 
kaldırmış, güzel kadına sapla· 
mak üzereydi!.. S!.f i, a-rkasmı, 
seyredeme<li, iradesi elinden gi
derek, kendini merdivenlerden 
.a~ağı dar atıp, bir solukta cad. 
deyi geçti, karşıki apartnnanm 
merdivenlerini dörder, dörder 
çıkarak, mevzuu bahis dairenin 
kapı zilini uzun \ınun çaldı. 

Biraz ::ônr&, kw21.t a.:ralanmcı, 

Yazan: Perihan Tekin 

ı·", rnl·ika evv..cl, Juıtjl oln1J.1.~ 
üzere olan, delikenlJ ile bıırAII 
l: lnına gddi f'r. :8" ~ hibi, acıa
biyeti son hadde varan we he. 
ye<:anından nefes nef esc ~olu • 
yan SAfiyi baştan ıı~ağı şüzt-. 1 
rek bir adım geı•i ı•el"ıldi: 

- Kimi aradmız, efonciiın? 
Bu C'!<llar1n. od.,dan c ıl:aıı, gii· 

zel kadm da. adamın yanına 
gelmiş, kolunu -f:amimi bir t:i'rz. 
da onun omuzuna dayayarak, 
merakla Safinin yfü;ünıe bakı
} ordu. 

- Ben, karşıki apa.rıtıman 
komşunuz, atlet Safi. 

- Tcserriif ettik. Biz de, .... 
yarının aıtistlerindeniz. Biraz 
evvel yeni numaramız olan "A. 
paş dansı,, nı prova etmekte 
olduğumuzdan ... 

8 aylık -160 US " 
f' 4) l/,k 175 820 • 
ı yılltlı .eoo ı.eoo 
Tş.rife(le11 Balkan Blrııtı ıı;'lıı 

ayda otuz ku111J dUşillUr. Posta 
birliğine girmlyen yerlere ayda 
yetmiş be§er kuruj u.mmedılh'. 

Abone kşydını bildiren mektup 
ve telgraf Ucreti.n.i abone parası. 
nın posta veya J>anka ile yollama 
0."r.ettnl l(lıı.re k~dl Uzerıne alır. 
fprkJ)cnl.ıı beı posta oıerkQzl.nde 

\/ ~l l"a abone yn7.ılır. 
.'\dres değiı;tirme ücreti 25 Kr§. 

lLA~ UCRETLERJ 
l'lcıı.ret Ufı.nlarlllID santim • ea 

tın sondan ıtibıı.rcn UA.n .. yt'ala· 
rında 40, iç sayfalarda 50 klU'U§, 
dördUnciı sayfada l; iklnd ve 
.OçUneOde 2; blrıncide 6; ~lık 
yanı .kesmece 5 liradır. 

BllyUk; çok devamb klişeli . 
renkli il~ verenlere ayn &yn ln 
dirmeıer yapılır. Resmı ilAnJ&rlD 
santim .ea.tırı 60 kuruştur. 

'J'Uıad lUa.tıJyette Olm.ıyan 
li üçtıl• Danlar 

Bir defa 30; iki defası {•O, Uç 

1 
defası 65, dört defası 76 \ ~ on 
defası 150 kuruştur. 

Safi, lakırdının arkasını din· 
lemeğe, kendinde mecal bula. 
madan, geldiği gibi pür telaş, 
merdivenlel'den aşağı sa!dırdı ... 

f"llm11Bil:f!l!!1illl_!m_ •••• 
Çot.'tlJE Helt lm.I 

Artistler, arkasından baka ı 
kaldılar ... Kadın, bir ka'hkaha 
atarak: 

- Delinin biri herhalde! .. 
diy~ • .kapıyı kapattı. 

Ahmet Akkoyunlu 
ı JJ.iWlm ThUrobaoe Palu No. t 
l'n nı rttı;ın mtı.Aı:la bergltn saat uı 

tf'rı eonm rPlf'fon 40171 ... .............. .. 




