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Cumkariyet

m
Hikâye Hasis cömert

• »

Onu görünce, insaıun habnna der -
hal metro, santim, arsın, hulâsa ölçü
gelir... Iki metro boy, bir metro omuz-
lar; viicudünün diğer kısımlannı da
böylece ölçebHirsiniz.

Alt kapaklan dısanya devrik kanlı
gözleri, insam, evvelâ bir parça ürkü-
tür, fakat konuştukça açılır, ve sever-

• •

smız.
Zavalh Abdi usta, daima dertlidir.

Ne zaman tesadüf etseniz, halinden
şikâyet eder. Bu ezelî derdi de, bir tek
derttir.

Rasgeldmiz mi? Merhabadan sonra
anlatır:

— Aç gozünü hemferim... Ben maf
(mabv) olmuşum... Anlıyor musun
sen? Ben, mafolmnşnm!

— Geçmiş olsun!
— Sus... Yarama tuz ektne... Ne-

renin geçtisi? Cigerime gecti, işledi...
Koskoca değirmen ba... Elin herifi sa-
hip çıkb... Mahkemeye düştük! Anlı-
yor musun? Kapıh bacah oldak... A-
dapazan'ndan baraya para fle geli -
nir.... Banun burası tstanbul... Su
içsen, para lâzım... Bizde para nere-
de?... Üste borç ettim de geldim. Ben
mafolmusum, ten anlıyor musun, hem-
ferim!

— Peki ama, Adapazan'nda ne işin
•ar?

— Orada oz daynn var. Yabp kal-
layorum... Bende para ne gezer? U-
yuyor mıaun, hemferim; ben mafol •
muşum!

Tesadfif ettiginiz vakit, akşamsa,
o, daha dertlidir:

— Hemferim... Gön karardı gene...
Rakı vakti geldi, para yok Id içesin...
Gördön mö, rakı bfle içemiyorum!...
fnf^nm borada canı, rakı çekmez mi?.
Ama, ne fle içeeeksin? Hemferim, ben
mafolmnfum!

Fakat parasızhktan şikayetnıe rag-
men yol ustündeki külüttur meyhane-
lerden birine otarur, iç cebinden otulca
bir Iiralık çıkanr:

^— I leuifei'iın. • • oak, buuU yarm
sabah, vapur paran dtye, borç aldnnL
Onu yiyorum işte... Artık ben iflâh
olmam, anlıyor musun, hemferim, ben
mafolmufum!

Şifeyi ısmariar ıtmarlamaz, Erayı da
Barba'ya toka eder:

— AI paranı... Düştükse de daha
butün bütün olmedik... O kadarhk rakı
paraımz var... öyle de battık, böyle
de... Anlıyor musun, hemferim, ben
maf olmuşum!

Birinci sife île agzı kızıstı mi, diisün-
ceii, mutereddit bir hal abr»

— Hemserim... Rakı ycjk. mu, hs -
sanı mafeden hep bu... Koskoca de-
ğirmen hep ba yüzden gitti... Bir kere
ağzım değdi mi ya, artık duramam...
Cebimde emanet bir lira var, onu da
yıyecegîm... ıslanmiftn yag murdan per-
vası olmaz... Anlıyor musun, hemserim
ben mafolmufum!

Cebinden usulca eıkardıgı ikinci li-
rayı da garsona verir:

— Al paranı... Bath balık yan
gıder... Keynmden ıçmıyorum... Der-
dimden çekiyorum, unutayım diye...
Anlıyor msunun, hemferim, ben ma -
folmufum!

tkmd fifenin de dibi gorunünce,

Abdi ustayı tekrar durduğu yerde kıv-
ranmalar alır:

— Hemşerim... Dertli adann rakı
tutmuyor... Şiseler devir, okkalarla iç,
bana mısın? demiyor... Bir arkadaşm
siparisi vardı. Nereden olsa, bir lira
bulunur, siparismi ahrun... Bir kere
baftan kara vurduk gayri... Anbyor
musun, hemserim, ben mafolmufum!

Eğer sabahleyin rasgelirseniz, Abdi
usta, endifeli gibidir:

— tstanbul'a ne fle inecegim... Va-
pur parası yok... Yemek parası yok...
Otel parası yok... Sigara parası yok...
Rakı parası yok... Anbyor musun,
hemserim, ben mafolnraşum!

Lâkin o, bunlan soylemekle bera •
ber, cebinden • bermutat usulca çıka-
nlmak sartfle - bir lira çıkanr ve tn •
tüncüye uzabr:

— Bir Yenice ver.. Sigara da ohnasa
ort öieyim... Gam dağıbyor... Ne ya-
parsın; borcet, harcet, alacaksın; tfi-
tünsüz olmaz... Anlıyor musun, hem-
ferim, ben mafolmufum!

Siçara aldıktan sonra, kalan para fle
tstanbul'a geçecek sanırsımz. Halbuki
o, kolunuza girer:

— Hemserim... Gel su gazinoya gi-
relim... Ben aksamdan kalmayım, mah-
murluk bozalım... Kırmaymdı beni...
Zati derdim, bana yetryor bırak... An-
lıyorsun ya gayri, hemserim, ben ma •
folmufum!

Ve gazinoda, ya bir yerden borç al-
dığı, yahut bir siparif icm verflen lira-
lan birer birer, hep ayni nkâyetle çıka-
rarak harcar.

Bir gün, bir kaç arkadaf:
— Abdi usta, dedflc Şoyle toplamp

eğlenmek istiyoruz. Sen de gelir misin?
Abdi usta, birden kopürdS, küplere

bindi:
— Hemserim... Benimle eğlenryor

musnnuz siz? Ben sakalım yanıyor, di-
yorum, siz, cubugunuzu yakmak ıstı •
yorsunuz... Eğlenme Idm, ben kim?
Anhyor musunuz hemferfler, ben ma-
rolmufum!

— Pelrî, peki... Kızma... Bizdesm
işte... Çok söylenme de, yurü...

Abdi usta, hera ySrfiyor, hem ho -
murdamyordu. Grttiğnnnt yerde, rakı
masası basma geçince, yamndakine giz-
lice sordu:

— Hemserim... Ne kadar masrafı
gozden çıkardrmz?

— Kırk, elli kâeidm icinde...
— Kırk mı? Elli mi?
— Edi ne, budu ne? Kaç kişiyiz bak-

sana... Elli, en fazlan... ıtff^,
Abdi usta, düsünceye vanmsfa; hem

iciyor, hem d« kendi kendine »öyle •
niyordu. DördüncS kadehte idi galiba,
yamndakine:

— Hemserim... Bu, bSyle olmaz...
Çorbada maydanozum olsun!

Dedi ve cebinden usulca bir lira cî-
kanp verdi:

— Hemserim... Al su Erayı... Abdi
usta, daha ölmedi... tnsan, mafolma-
sm bir kere... Koskoca değirmen gitti.
Artık ben, iflâh olmam... Anhyor mu-
sun, hemserim, ben mafolmaşom!

Ve o gece, bir arkadas dflckat etmif,
Abdi usta, tam elli defa, elini cebine
atmif ve usulca birer lira çıkarmış!

MAHMUT YESARÎ

Bir kadın sigaradan yandı
tzmir'de 65 yaşlarmda Eser isminde

bir kadınm sigaradan eteği tutuşmuş, bu

sırada uyuklamakta oldugundan farkı -

na varamamıs, bir mfiddet sonra ifi

anlamıssa da elbisesi büsbütün parlamıs

ve kadmcagız yanmıştır.

Yeni eseırll©r:

Zabitan için muaşeret usölleri
Oeçenlerde vefat eden Hıcaz mumes-

sOimlz ve sabık Londra sefaretimlz müs-

teşan merhom Lûtfullah Beyin ihtiyat

zabittigl esnasında yazdıgı (Zabitan lçln

muaşeret tısulleri ve beynelmllel teşrifat

kaldeleri) lalmll eseri Kader matbaası

tarafmdan tabedilmiştir Yalnız zabitan

için değü, herkes için istifadeli olan bu

eser (Oayret) ve (Ahmet Halıt) kitapha-

nelerinde satümaktadır. Tavslye ederiz.

Gaip aranıyor
Hâmili fotoğraf

sahibi Garbi Trak-
ya'lıdır. Pederi
Kesan'da celep tiio
can Halil îbrahim
Efendmin oğludur.
Nerede bulundu •
ğunu tskenderive
oteli müdürüne
bildirecek olana

on lira ikramiye
verflecektir.

Şark kadınlar kongresi
Tahran'dan bfldirfldiğine gore lslâm

kadmlan kongresi bu sene orada top -

lanacaktır. Tahran, Suriye, Irak, FilUHn

ve Mısn-'ı temsfl eden kadın murah •

haslar gftmiştir. Kongrede bilhassa pe-

çenin kaldınlması Iehinde hararetli mü-

zakereler olacağı anlasdmaktadır.

Ba akşam G L O R Y A' da
BÜYÜK GALA OLARAK

Bütün filtnlerin cn mnazzamı ve en harıkulâdesi

B E N — H U R
Baş rollerde;

R A M O N N O V A R R O ve M A Y M C A V O Y
Inanılmıvacak derecede zengtn bir mizansen

Yeni sesiendınlnnş kopyesi - Metro Goldw3m- Mayer mamulâtı
llâveten FOX JURNAL

tstanbul Borsası kapanış
tiatlan 14-12-932

NUKUT

Londra
New - York
Paris
MıLano
Brutsel
Atına
C«neyre
Sofya
Amsterdam
Prag
Stockholm
Viyana
Madrit
Bndapeşte
Berlio
Varşova
Bukres
Belgrat
Mostova
Yotohamı
Alu
Meddiye
Banknot

694
210

215
113

23
812

25
83,50

II?
34
25,50
15
29
49
22,50
21
58

921
34,50

SatlŞ
703
213
K0
218
II?

24
820

27
85

«23
36
27
17
3t
50,50
24
23
58

48
922

55
246

•15 Kântmuevveî1939—•

ÇEKLER

Londra
New-York
Pans
MilaDO
Brüksel
Atlna
Cenevre
Sofya
Amsterdam
Prag
Stockholm

Viydna
Madrit
Berlin
Varjov»
Bud peşte
Bfikres
Belgrat
Yokohama

Moskova

ESHAM

U Btakssı
A. ŞlmendUeri
Tramvay
Terkos
Balyt

1ST1KRAZLAR

lstlkrarı DahiB
Şark şimendlJeri
Düynna Mnv.
Gfimrfik
Saydı Mahi
Bagdat
Askeriye

Açıliş

54,75

Kapanı;

55

TAHVİLÂT

Etektrik Şirketi
Tramvay .
Tünel
Rıbtun .
Anâdoln (I )
Anadoln (5)
Anadolu (3)
A. Mumessil

Açıliş

18,65
37,80
37,80

39,55

Kanartı;

18,65
37,80
37,30

39,5"î

Evlenme
Gazi Etem Paşa hafidi Mahmut

Afi Beyle doktor Emin Beyin kın

Türk&n Hanımm nikâhlan evvelki gün

icra edilmiştir. Bu genç çifte saadetler

ederiz.

TEŞEKKÜR

Vefatfle bizleri sonsuz acılara garke-

den pederim, zevcim Şurayi Devlet aza-

sradan lhsan Beyin ebedî aynlıgmdan

dolayı gerek taziyet lâtfunda bulunan

ve gerek cenaze merasimine iştirak bu-

yuran zevab muhtereme ve dostlara ay-

n ayn tesekköre acılanmız mâni oldu-

gundan muhterem gazetenizhı lûtfa ta-

vassutunu rica ederim.

Merhumun zevcesi: Aliye, kızı Emire.

Üsködar Hâle sinemasında
Sesli, Sözlu, Şarkılı kahkahalar fflmi

Evel Allah
MSmessili: Harolt Loyt. tlâveten:

hatîhazır Diinya havadisleri.

Ş 1 K S i N E M A
Buyuk muvafîaki\etler kazamyor

P A R i S L i
Â Ş I K L A R

Ne sevimlı fiiminin sevımlı ârtıstlen

H E N R Y 6 A R A T
ve

M E 6 L E M O N N i E R
tarafmdan fransizca SÖZLU

ve eğlenceli komedı.

Uşak fabrikası bu sene
tam randımanını verdi î

100 gün icinde 72,000 ton pancar iş-

lendi ve 10,000 ton şeker istihsal edildi

ka mudüru umu
irıst Remzı B.

Uşak'ta 926
senesinde Molla
ömer oğlu Nuri
B. namında him-
metkâr bir zatın
tesebbüsü ve Hu-
kûmetin yardımı
ile tesi* olunan
«Uşak seker fab-

rikasının» bugün-
kü vaziyetini ye-

rinde tetkik ettik.
Fabrika nıü.

dtirü umum si
Remzi Bey bize Fab,
şu malûmatı ver
misti:

t — Fabrika yapıldığı zaman su
düsünülmemistir. 926 senesinde ya-
pılan bir artezyenin tecrübesinde 350
metre toprağa girildiği halde su bu-
Iunmamış fakat ümitsizliğe ve mu«
vaffakiyetsizilğe karsı mücadeleden
feragat edilmemisti. Fabrikada ilk
kampanyada bin ton pancar islendi
ve dereden çevrilen yağmur sularile
uydurma bir istihsal yapıldı. İkinci
sene d*e Avrupa'dan getirilen bir
mütehassısın usulile on litre kadar
su bulundu ve dokuz bin ton pancar
islendi. Üçüncii senede bu suya kuv-
vet verildi. Fakat Avrupa'lı müte -
hassıs isi benimsemediğinden bu a-
lâkasızhkla yapılan ameliyeler yfiz-
leme olmuş ve su 929 senesi kura -
ğına tahammül edemiyerek sıfıra
düsmüftü.. Avrupa'lı profesörün hal-
ledemedigt bu isi nihayet Türk mü-
tehauıslarınm himmeti ve fabrika
idaresinin azmi kat'î surette halletri.

Yapılan tertibat ve tesisat saye -
sinde elde edilen su ile 929 senesin-
de 23 bin, müteakıp ve en kurak
senelerde 30, 53 bin ton pancar is-
lendi. Bu sene de 72 bin ton pancar
islenmekte ve kampanyanın sonuna
geldiğimiz yani yeni >ağmur mev -
simine girdiğimiz halde su yüzün •
den hiç bir müskülâta tesadfif ol -
mamaktadır. Fabrikamn kapasitesi
günde 700 tona iblâğ edildigi ve

bttna ispirto fabrikası da ilive edil-
digi halde yüz gimrük fasıUnz bir
istihsale suyun kifayetsizliği yüzün-
den hiç bir sekte arız olmamıs ve
bu mühim mesele Türk'ün yüksek
bilgisile ve fütursuz azmile bu su -
retle hal ve temm edilmistir.>

Uşak şeker fabrikası 982,781 Ii-
ralık ebniye ve 1,067,582 Iiralık
makine kıymetini havi mühim bir
müessesedir. Bu sene 72 bin ton
pancar işlemek suretile on bin ton
şeker, posalardan üç buçuk milyon
kilo milasa ve iki milyon kilo rad1 •
desinde kuru kösbe istihsal olun -
maktadır.

Fabrikamn ihtiyacı olan pancarı
istihsal için bu sene zeriyat yapılan
arazinin miktarı 55 bin dönüme ba-
liğ olmakta ve bu iste 12 bin çiftçi
ailesi çalısmakta ve geçinmektedir.
Hali hazırda fabrikamn Uşsak, Sin-
canlı kısımları zeriyatı esas ve Kü~
tahya, înönü, Bozöyük, Karaköy,
Çukurhisar kısımlan yardımcı ve
Alaşehrr havalisi pancar tecrübe
mmtakalarını teşkil etmektedir.

Tohum zürraa meccanen veril -
mekte, zeriyat fabrikamn ekme ma-

kinelerile yapılmaktadır. Fabrika -
nın fen memur ve müfettişleri şaya-
m takdir bir gayret ve dikkatle ça-
lışmaktadır.

Fabrika çiftçilere avans suretile
de yardımlar göstermekte ve istas-
yonlarda köylünün malını tonu va-
satî on bes lira bedelle almaktadır.
Bu sebeple pancar eken koylüler
müzayakadan ve borçtan kurtulmuş
ve çok müreffeh bir hayata mazhar
olmuş bulunmaktadırlar. Bu suret-
le senede şeker fabrikasından yal -
nız pancar bedeli olarak yirrai yir-
mi beş bin lira para alan köyleri •
miz oldugunu söylemek bu fabrika-
mn kendi muhitine bahsettiği saa-
detin derecesini anlatmağa kifayet
edeceğini ümit ederiz.

Memleketimizm »enevi şeker ih-
tiyacı 60 bin tondan ibaretth*. Bu-
nun 10 bin tonunu Uşak ve 16 bin
tonunu Alpullu şeker fabrikaları •
mız temin etmektedir.

Uşak' şeker fabrikası 929 sene •
sinde tamamen Sanayi ve Maadin
bankasma geçmiştir. Banka fabri-
kayı aldıgı zaman plânçosunda iki
milyon lira zarar mukayyet idi. Ha-
kikatte bir milyon iki yüz bin lira-
dan ibaret olan bu zarann geçen se-
ne kazancüe 800 bin lirası temin
edilmiş ve bu seneki istihsale göre
bir milyon lira daha kâr temin olun-
mak suretile tamamen kapatıalcagı
anlaşılmıştır.

İkinci derece istihsalftttan; melft-
seden % 25 . 28 nisbetinde gayri
safi ispirto istihsal olunmaktadır.
Fabrikamn 931 senesinde elde etti*
ği iki bin beş yüz ton melaseden
700 ton 100 derecelik ispirto eıka -
rılmıstır. Kuru kosped'en bir kısraı
harice satılmış ve kaiorisi yüksek
olan bu maddenin bir kısmı mahru-
kat olarak fabrikada kullanılmış ve
mebzul miktarda zürraa meccanen
verilmek suretile hayvanatın bu fa-
ideli gıda ile iaşelerinin teminine
yardım edilmiştir. Fabrikamn tesi •
sinden çok istifade goren müessese-
lerden biri de: «tzmir - Kasaba»
demh-yolu olmuştur. Hat fabrikamn
içinden geçmektedir ve tesis edilen
bir istasyon vasıtasile amelenin her
gün şehre gitfip gelmeleri kolaylas-
tmlmıştır. Fabrikamn bu hatta 931
senesinde pancar nakliyatmdan te-
min ettiği varidat 200 bin lirayı te-
cavüz etmistir.

Uşak fabrikası toı şeker yap -
makta ve kilosunu tstanbul'da va-
satî 34 kuruşa satmaktadn*. Fabri-
ka senede yüz bin çuval sarfetmek-
te ve bunlann beherini fabrikaya
elli beş âltmış kuruşa mal etmekte-
dir.

Fabrikada yüz yirmi yedi memur
ve 486 isçi çalışmaktadır. Türk işçi-
si ve Türk ihtisası az zamanda bu
büyiik fabrikamn nazik ve fennî iş-
lerini kavramış ve vazifeyi üzerine
almak ehliyet ve liyakatini göster-
miştir. Bugün ecnebi mütehassısı
sıfatile iş başında kalanlar teknik
müdürle, sermakinist ve işletme şef-
lerinden ibarettir.

Uşak şeker fabrikası Türk'ün
kabiliyet ve azminin kıymetli bir
âbidesi olarak yükselmiştir.

RAŞİT

r U akşam:
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M A J İ K SiNEMASI
^ R D T Â U B E
BttyOk gala olarak

AŞK NAGMES
filminde takdim edecektir

Yerlerinizi evvelden temin
ilâveten: RADYO - NEWS
ediniz. Telefont 4 690

Romanya bütün ithalât eşyasınıl Oda, iş kanunu tetkikatını
tahdit etti bitirdi

tstanbul Ticaret Odası Medisi dün iç-
tima ederek tş kanunu hakkındaki tetki-
katnu ikmal etmistir.

Evelcve komisyonlarla meclis heyeti
umumiyesi arasında liyihanm 18 mad-
desinîn yazıhş tarzlan hakkmda noktai
nazar farkı vardı. Bu mes'ele de hal-
1 edilmiştir.

Oda kabul ettiği şekli Vekâlete gön-
derecektir.

Değ ştirilecek pengöler
...Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserli-
ğinden:

Macar Mıllî Bankasınca ahiren (yüz)

pengölük banknotların şekli değiştiri-

Ierek yeni banknotların tedavüle çıka-

nldığı ve eskilerinin 1933 esensi Nîsan

nihayetinden itibaren tedavül mevkiin-

den kaldınlacağı gibi bu tarihe kadar

değiştirilmemis olanlann 1 Mayts 1933

tarihinden itibaren üç sene zarfında

Macar Millî Bankası tarahndan tebdil

olunacağı anlaşılmıştır.

Zeytinyağı ihracafımız
Son bir hafta zarfmda memleketi -

mizden Romanya'ya 13,000 kilo zeytin-
yağı ihraç edflmiştir.

Yeni kazanç lâyihası
Ankara 14 (Telefonla)— Yarm

Bütçe Encümeninde yeni kazanç lâyi-
hasınm müzakeresina batlnnmım mub-
temeldir.

Romanya hükûmeti Romanya'y»
edilecek bütün esyayı kontenjana tâbi
tutmuş ve bu hususta bir kararname
nesretmîştir.

Romanya kontenjan listesi Harici Ti-
caret Ofisinde mevcuttur. Ofis arzu e-
den tücarlara izahat verecektir.

tzmir afyoncuları
Ankara'ya gidiyorlar

tzmir 14 (Hususî) — Şehrimiz
afyon tacirleri telgrafla tktısat Ve-
kili Celâl Beye müracaat ederek af-
yon mes'elesi hakkında kendisile
görüşmek istediklerini bildirmişler
ve kendilerini lûtfen kabul etmesini
rica etmişlerdir.

Vekâletten Izmir ticaret müdür-
lüğüne gelen bir cevapta Vekil Be-
yin Izmir afyon tüccarlarile salı gü-
nü görüşebileceği bildirilmistir.

ingiltere'de lokumlarımız
Vaktile İngiltere'de pek ragbette o-

lan Türk lokumlannı Rus ihlflâlinden
sonra giden Rus'Iar, bilhassa Muse-
viler orada yapmağa ve ayni isimle sat-
maga başladıklanndan ihracatımu a-
zalmıştır. Binaenaleyh Ingiltere'ye gön-
derüecek mallarra üzerine hakikî eti-
ket yapıstınlması lâzım gebnektedir.
Haricî Ticaret Ofisi Iokum ihracatımı -
zın inkişafı için tedbirler almış ve alâ-
kadarlara tebligatta bulunmuştur.

Bu akşamki program
Tavsiye ederizC

rdl).
Frankfort-
19,35 — Doa Cark»

(P.T.T.>
— La jo«e fflle de B«rth

Londra (regional>
22,10 - Le Messıe (Haendel).
Romat
30^0 — Prens Igor (Brodinejı

Prag:
SC',05 - Le Bourgeois GenUlhommf (Moli-

ere).

İSTANBUL:
18 saz (Nebil oglu İsmafl Hakta Beyi -

18,45 Tasamıf konferansı (Medlha H.) •
19 orkestra - 19^0 ITansıe'ca ders (Üer-
lemlş olanlara) • 19,45 orkestra - 20 saz
(Sanlye H.) - 20,30 Darûlbedayl - 21 tan-
burl Refik Bey ve arkadaslan - 22 gra-
mofon, Ajans ve "n«« h«h»»ı«t u ı t
ayan.

BERLİN :
18,10 konser - 19,35 Noel şartnlarî •

21^0 Mrind aenfonl (Maftter) - 22,15 ha-
vadisler - müteaklben: Dans musikisl -
24,05 (Operıt prohe) ûc n*rd«ı«r <m«r»
komlk.

FRANKFORT:
19^0 havadisler - 19,40 Prankfort ope-

rasından naklen: iDon Carlo») Bizet'in
eserl - 22,35 bavadi&Ier.

VtYANA:
17,10 konser - 19,20 havadisler - İS 30

konser - 20,40 salon muaUtiri - 22.40 köy-
lü havalan.

BUDAPEŞTE :
18,05 Macar aarkılan - 19 50 ottestra -

21,55 dans musitfsl - 23,05 Tsigan hava-
lan.

ROMA t
17,35 orkestra konsert - 20,20 gramo -

fon plftklan - 20^0 prens Igor (Brodino.
BÜKREŞ:

18,05 bavadi&ler • 18,15 konferans -
18,30 orkestra . 19,05 konferans - 19,45
bir opera • perde aralarında: Havadisler.

VARŞOVAs
18,05 haftf moslkl • 19,05 mubtellf prog-

ram - 1935 bir çeyrek edebiyat • 20,05
bafif musikl - 23,05 Lunwor>dan naklen
konser.

PALERMO:
20,50 sarküar . 21,35 bir perdelik bir

komedi: (Kondökörl).
PRAG t

17,25 gençllk İçin konser - 17 55 Dlâtc -
lar - 19,40 sakslfon solo > 20,05 MoUer'ln
üç yûzûncü senel devrlyesl münasebett-
le: (Le Bourgeois Gentilhomme) Lvlly nm
muslldsl İle - 22,20 Var Oıtrava'dan (or-
kestra konserl). ' •

BELGRAT t '* f« >̂ v
18,05 gramofon Mflrf* - HdO. -ı» 03

Ljubüjano'dan anMen konser • 21,05 ba-
vadisler.

- MOSKOVA <Komintern»j
17^5 Kıml ordu prograuu - 18 20 kon-

aer - 20,05 muhtelif ecnebi llsanlarile
kcnferanslar.

Kadıköy Süreyya Sinemasmda bu ak-
samdan itibaren:

Cennette bir gece
Sevimli Anni Ondra - Fransuca şarkılı

•ozlü fflim.

BİR M I L L E T
U Y A N I V 0 R

Matbuahmızm tenkitlerinden ba-
zı cümleler:

— tstanbul'da yapılan ük tûrk-
çe sozlS füim istikbal için çok 3 •
mitler veriyor. (Akşam)

— Bu eser eski filimlerimizi kıyas-
la münakaşa kabul etmez derecede
fleri ahlmış bir adımdır. (Vâ - Nû)

— ESER fotoğraf ve ses itibarile
kusursuzdur. Oymyanlar takdir eel-
bedecek bir varlık gostermişlerdir.
Sahiplerini bu sahada gösterdikleri
sebattan ve cesaretten dolayı tebrik
ederiz. (Son Posta)

— Heyeti umumiyesi itibarile bu
muvaffak ohnuş muazzam bir fflim-
dir. (Fransızca Akşam)

— Bu filim memleketimfz sîne •
ma sanayiinin flk mükemmel abide-
ridir. (Stambul)

— Tûrkçe flimcüik sanayS için
rejisörüne şeref veren ve istikba]
için hayırh vaitler müjdeliyen haki-
ld bir eser. (Mesacero ttalyano)

— Bu tam manasile bir istikbal
mücadelesi filmidir. (Akşam)

Yeni SATAELFR tî ÂVE ediierek

MELEK ve f LHAMRA
Sinemalannda büyük muvaffakiyetle
devam edivor.

Ru alşamdan iribaren

ASRi SiNEMADA
Aşk ve ihtiraslarile bOtün
ispanya • kahkaha - göz-
A yaşı, şarkı

AŞIK RAHİBE
Tamamen fran=ızca söziu filminde

Raş ro'lerde:

RAMON NOVARRO ve
SUZY VERKON

Orijinal Boyut : 13 * 40 cm


