
· H.a..llla .,. •ii~iıU, inHllın 
aklında trılaet1lı w IHıılca111H1 da 
6ellflt.e•li bir doira söztlür. 

Aakarada nifusun geçen ıayıma 
••ıaran 32,324 kiti fazla old•t• anla
şıldı. 927 deki sayımda Aıakarada 100 
erkeğe 51 kadıa, 93S de 64 kadın İH
ltet ediyordu. Bu sarı•da iıe 100 er-
lıt91e 72 kadın i .. bet etmektedir. 

~------------------..) 
M0STAKİL YEVMi GAZETE 'l'elefou: 2 O 5 z e 

1'etı. Taıviriefkir İstanbul '--------------------_J 

-iifus -sayımı- muvaffakıyetle neticelendi 
• 

• " i lngilterenin 

~ucu:-•. ~ ....... . 
~•aazaa .. , ..... 

iir•••t•• 
•o•r• 

it~ kuvvet kemiyette 
,,. dejil, keyfi1ettedir, kaide.i 
' ~ur. Bunu, ckuTV9t, ade
~ .. ~"iunda dejil, kafanın ol-

--
ş.ltrimiscle niilus •ayımı tam bir inti• 

sam içinJ• Y•pılmııtır. 
YultarıJai reei-.ler, "'-'''" rra.İnar/erı· 

'"" laali,etile ıeltirden ilti ntana•ayı 
te•6it •tmelıtedir. 

Soltlan ıafa dofr• : IJir ••Y•M 111emu • 
ru •asil• ltalintl•. latilıfal c. tl'ninJiı11 
6ir •örüniif. Bayata lfl•murlar ~alıfıyor
ıo,... Atol•4•: E..Un6nü meyclanr o• 
Gel ... ...,. lt6priini11ün tenltolılı wtwiilüyor. 

~~adın tar.anda da ifade ' 

, ~ yeryüzüade. kuvvetli Ankarada ~li devletler ve mil~~tler1 
~~ en çok olanlar decil. a
~ dirayetleri en fazla olan • 

nüfusun beş yılda 
~~~~;1_~2324 kişi arttığı anlaşıldı 
~ •, her bucaitntl~ her kıta- il 
S..~-;' .. kin 450 milyon muhtelif 
~ ~ta. mezhepte ve renkte J 
~ ~ ......... çan9İlli 4 
bi.L. . 

~"".:'~ tarafta 450 mil1on nü • 
~ ~ Çin ülkeai nrdar. Bu 
~ ~~un fevkalide çoklu
~,.~ Mm menaı.lietini 
~n -cia, hem de hariçten 
~ ~-en ufak tehlikeler lcart1· ı 
~.,.. kewadini lwrwnM luılti-

lıi...~ 'ft.~~dur. 
~i ~o auaal, adet çoldujwuın 
~ llllV..tte faila yeri olma· 
~ "'"'• aarl lı:udrefm, aacak 11111-

~ ı...:.""~~tlerdea, yani fikir ve 
"~ ...... dotdatunu İılpa-
~et edw 
~~ ~aber, tliinyanan 
~n ltu devirlerinde mil
~ L.t.~ nüfu& çoklujunun, DÜ• 
-......_ ~iyeti itibarile Mtltc:a 
t_ ~rden birini tetlül ettijiai 
"- -...;'~. BiU..... yeni yeti
~ ~letler, nüfus aaymnan 
L.~ ..:, sıyaai talepler ve iddi
~ 'l'•-- lunnaak için vesile itti • 
~~kteclirler. 
~ .o.. M. Mussolini1nin istila-

~, ..... 
~ ını mazur, hatta mefl'U 

1H 

" · MuHO ittir.in e•aJıli. ita.yan ' Yugoılou lauclrul•ntl• 
'-'•••• fium•'ıtin ,,. .. ltiiıei •önerir ltarit 

Musolini 
Fiume 
civarını 
gezdi 

r Harı vazire~ 
Dua ve harp 

psikolojisi 
(;, YaıaD: --~ 

l 
E•kl Ordu Kumandaıtlarından 

Emekli General 

All lhaan &ibis 

~, ~ İçin ileri sürdüğü ıe· 
~ ~ P italyan nüfusunun 
,. ~e artmakta bulunma· 
'-... ..__-· tibihcezirenin bu ka· 
~q bealemiye müsait ol -

Aıı.... "-J, ar. Harp vaıiyati eski müpbcınli-
~,)~~ llatvekiti, nüfus çoklu- Nazırlar heyeti Kini nıuhafaıa ctrueı ·ediı-. ıkı ı.a-
~ ~ ~iik iddialarda bulunım- rafın ıayyare akınlan ve bomba 
~ qzandıracaima o kadar atışları artık ahıtığ'ımız tı.ıhrlp. 

le!ir-' t' k' "k 'd !erine bı'r ti h fı..~ le) ·.~:·"f ır, ı ı tı ar mev. M 1• • • ne cc asıl etmek· 
~" .=•ıındenberi İtalyan nü- USO lftlftlft sizin de\·aın ediyorlar. Aınerikıı 
L"" "it eden çoğaltmak, bede- • t• d şnrk tnrnfııııln ingıltcrnrı: hurp 
~ tti1c"tnl8ftırmak, fikren Ye ru. , rıyase ın e uzun ' ticııreti ı;uı-ciilo mıılzemeçc yar
aık""t aeltınek jr.in pek ziyade b• t I damlarına dcv:.m etmekte \C fa-

~fe~ittir. italyada bu - ır op antı yaptı kat. kcnfü lınrp hazııhkJnrını ve 
~~ "-..!ı "leri,. eskiye nisbetle Ncvyork, 20 (A.A.) _.. [{onındakil kuvvetlerini garp tarafına çevi. 
~~t· etnnyecek derecede bh Anıc•·lkalı mubal>h· tarafından rcrek o tarafta vukuu nıclhuz 
ı""'lll ar. Hele .. IM'tl.•- doır. tehllkeJcl'i kaı ... ılnmıyn "8lı"mak-...._ __ - · ......--• .uma- göndcı .. Jcıı yarı resmi bir hab re gö- 7 

" .. 

"-..""" • .;·-...,. M. Muıaolini'nin re, aJusı>oliııi dün akpm .. J.'iumcyt 1 tadır. Bhleıik Anıcı ikanın Jngil-
" lıııe; Yeleruıden biri olduğun- h. ı-e·,,,. etıı;.ıırliı-. tereye ııatıığı rlli dest c.~ •n 
llıt...~ ~~ çok çocuklu anne- 1 teslimi ve tıı •l,lereye t:.ıııı:ımcn 
"-' la~ nalcdi mükafat daitl· (Not: Flumc, İtalyan - Yu~o81av 1 gclmelııri il.ıııal olunnıaktadır. 
"' ~I~ "ernıek şuretile nü • huılu<lu üzcı•lndedlr.) ı Bundan buşka otuz gemi iltı uçan 
lt~ı.; t lraa~ İçin elinden ıelen Nevyork, 20 (A.A.) _ ltonıa rad- kale ismi vcıilen büyük boınbar-
~ .. vikah yapmaktadır. yosundan Nevyorkta alınan bir ha-ı daman Ui)·yaı-elcri do satılacağı 
~ Da.vekilinin bütün hu bere a-üre, dün öifoder. sonra Musao- bunların Duilas 17 tipinde, 30 

"' "Üf ve didinmelerinden, lini Yııeoalavya yakınıııda vark bu.. j ton sıkletinde, dört motörlü ol· 
Uatınu zorla arttımuya dudunu teftlt etmek üzere lulrek•t.ı dukları, top ve makineli tüfekle 

f"-.... l'.\SVtftt lf'KAll etmiştir. t.claia eıiilmif buluııdukları, sa-
" ~ 9tilıl (DlwMH IQfll 1. altMG 1 de) Pi 1, '.) (llel!Cfllt NA;,/~•,,,.,_ 1 •J .. ____________ , 

~ --- -
Umumi gek~n dört 

·gün içinde belli 
olacaktır 

Oçüncü nütua .ayımı dün ~eh·· !erdir. Bütün tedbirler mükem -
rimizde tam bir muvaffakıyetle meldi. 
yapılmıııtır. Sabah saat 4 den iti- Vilayet sayım büroau mcmur
baren polis. jandarma, piyade ve ları da uat betten itibaren faali
•Üva ri müfrezef eri caddelerde: yete geçmiş. tehrin her taraknda 
sokaklarda mevki alarak sayımm umumi kontrolden ~oma Vilaye-. 
intizamla geçmesini temin etmit- te gelmiılerdi. Soltalclarda Myı-

Hamburg 
yeniden 
hDcuma 
uğradı 

Gemi tezgahları 

Saatlerce süren 
bombardımanla 

tahrip edildi 

ffiil memuı olanlarla sütçüler ve 
$JaZete müvezzilcrinden bııı~kııı 
kimse görünmüyordu. 

Sayım '--ılıyor 
~)ayıİn, uehrımizde aaar tanı 

? de, bütün memlekette de ısta· 
tiatik Umum Müdürü Celil Ay -
bar'ın nutkile saat 8 de bat
lanmıotır. Şehrimizde bulunan 
Dahiliye Vekili de sayımla ali • 
kadar olarak teftiılerde bulun
mu9, Vali ve Belediye Reisi Dr. 
U~tfi Kırdar. sabahın erken saat· 
ferinden itibaren ııayımın sonuna 
kııdar otomobille bütün ıehri do
latarak kontrol yapnuşıtr. 

Vilayet, sabahleyin erkenden 
Kaymakamlara tebliğde buluna
rak sayım memurlarının vazifele
rine gelip gelmediklerini. H} ıma 
kaçta başlanıldıiını. gelmiyen me 
murların verine ba,kalarının ika· 
mc edilıp edilmediğini sormuş· 
tur. Bütün kazalar. aa)·ıma tam 

Londra, 20 (A.A.l. - Havanın mu. vaktındc ba,ladıkların• bildinniş
balefeti dolayısile Ingillz borubudı- lerdir. 
man tayy11relcriain taarruzları \ü. Halk ve aayun memurlan 
çük mikyasta oln1111, Almaııynda bir Sayuna önceden hazırlanmıı 
v~on 14ıv~ Jstas)•onu ve Holandanııı olan letanbul halkı, tam bir aüku
şımaliııde lff&l altında buluıınn bir net içinde sayımın uzamamasına 
ta~-yare ~eydanı bombardıman edll- yardım etmİ§, sorulan •ualler~ 
mıştlr. Bır gece evvel H:unburgıı ya. derhal cevap vererek memurların 
ııılıın. ~~İ('IUnt ~iddetli olnıuı. ıemi in· işlerini güçle!ftİrmemiştir. Sayım 
~ant muesscaelerınden Rlohm ve Vesıı memurları da bu vatan vazifesini 
tczgiiltları bombilirımıotıl'. 'Bombaı-- tam minaeile müdrik olarak va
dımaıı ilç buçuk saat 11iırmliştiir. Bu zifelerini büyük bir muvaffakıvet. 
m.eyanda Hhmbuı-gda Gcrmania tez. le baprmışlardır. 16,000 sayım 
guhları dı.ı bonıhııl:ııımıştn·. memuru. büyUk 'bir aüıatle 

ttı..ıı ıı mefttilli t,@iUz topları_ bu- •yım defterlerini doldarmutlar - , 
IÖll öi)edı>n ı:vvel en tfddetJI bom- dır. · 1 

f/hı181!n. ... i/f .. ~- ! de) ({ltVG ,,.,. e I 8'41 ile) 

Sofyave 
Belgrad 
Elçileri 

AnkaraSef iri 
Hugessen'I 
şehrimizde 

ziyaret ediyorlar 
Londın, 20 (A.A.l - Tımes gaze

tesi yazıyor: 
İııglltcıcııin Aııknın llüyuk Elçisi 

KııRtclıbull - Hugcs en, Saraçoğlunu 
ziynıct ctt.kten sonra, İ!ıtıuıhulıı gıt
ınıştiı. lııgılız Btiyük Elçl~lnııı ~ ı 

rnçoglu lle bu goı uşmc-sı, nunıalı)n 
ya J\lnııın kıtalıırınııı J{ondcrilm• • rı. 
dcnbcı ı ılk göı üşmcleı ıdlı. Fnkıu lnı 

bulhnssn, bu badis<:dcıı doğmamıştıı. 
f ıııdltcı cııin Sofyn ı-;ıçisi Rendeli 

de lstanlıula gclmi:;tir. R<:nclcll , 
Kııntclıbull · Huı;es cn'in lstanbuldn 
bul unmaqından bilı<ıtıfoılc l:enılıf!ilc 

t:öriışcccktlı. 

İngıltcı enin Hclgı ud Elçısi Siı 

Ronnld Cıunııbcll de, Ankartı Bn~·Olc 
Elçisının çarşıınıba gilııii Anknrıı)8 

fl>C'l!cımı salıite t, Bı•tıı~8 dt) 

BÜKREŞ 
HER GECE 

KARANLIK ta 
KALACAK 
Bulı.ıc,. 20 (A.A l D.N.B : 
Buguııdrn itibaı cıı, B!ıkreş, lıt:ı 

gece tomnnıılc karnnhk ltıtlncaktır. 

Billlln evler ve nnkil ~·nı:ııtnlıırı, saat 
:!4 den şufokn kadar ı~ıklnrını aı~r· 
ll)'r(' .. \dcrdir. Tramvay ı:ıcr'lliıılcrtnc, 

;ıııı 24 de mhrı)ct \'erılecc·ktlr. 

/ lıaretler f 

C:. fa da .. çimi Jra:aanaca .. 
•ı Ulfıla11 ">irl•ıilı Ammlt• 

l<cieic6mhuru Rooeeoelt 

ROOSEVELT 
TEKRAR 

KAZANIYOR 
Tecrübe seçimi igi 

netice verdi 

lsveç hükumeti 
Amerikayı 

protesto ediyor 
evyorlc, 20 (A.A ) - Heu

ter -ajanııının muhabirlerı "1ı1~114111 
Je BirJe,.ık Amerikanın 48 d.. tc• 

tinde yapmış olduğu tecrübe m.ı• 
hıyetindeki intihap yoklamasınd-. 
Roosevelı'in 5 ikiııcitc:ırınde b ı• 
)'Uk bir ekseriyellt" intıhap edılt.
ceğı tcı.bit cdilmiıtir. 

( Dcı'(l.r, ı Rnhi(D f, ut • ı 

Şehir Tiyatrosunda 
edebiyat günleri 

Peyami SAFA 

Ş eltir tiyatrosu, bu aene, on bet ıünde b ir, edebiyat mati
nelen tertip e.tmelr ni,etindedir. Biderden mektupla ~ 

yor: Edebiyatçılann11z nastl bir tasnife tibi 'tutulıun? uEski ve yf!ltİ 
.-irlerimiain eserlerinden mürekkep; brqek bir program mı, heP 
" .... a yalnuı bir devit .. irlerinio e&erlerinden mürekkep biT pro

pam mıı. hazırlanmalı? 

tik önce tebrik bor~umuzu ödiyelim. fikir çok güzel. Bizdea 
batlr• her memleketin sahne an'anain~ dahildir. Tiirkiyede edr.
biyat ve tiyatro, bu iki ökaüz kardet, btanbul Şehir liyatl'Oııunım 
ıahneıinde elele verirae1 aralarındaki abes darıınhian brtadar. 
lcaldmlmasına doiru da s.cak bir hamle yaprlmıt olur. 

Bu ıüzel fikri tehdit eden zorluktu üstünde de fa:ıla durtn" 
yalım: Cenç nesil içinde, ealci pirlerimizden kim, ne anhyacalı: i 
Meseli, aahnede Baki'Din meniyeıini okuyan ı;anatkirın ark .... 
da, elinde 1<Kamuau Türlıi», her mıara söylendikçe manasını v.,.. 
bir tercü~ nu bulundurulacak? Sonra, Türk edebiyatınm eslıa 
ve yeni parçalannı aahnecle kim, hangi sanatkar okuyacak? Biı, 
bir iki•İ müateana, Şehir Tiyatroaundaki dram sanatkirlarmın aitu•
dan ıürlcçe alelide bir cümleyi dinlerken, çıplak bir vücudün aylt• 

kart1aındaki ürpermeaini duymaktan hiçbir ııün ke~dimizi alama
dık. En aiizel mıaralarınuzı donduracatmdan korktuinmuz o tiO

julc ton ve zibidi aöyleyif karımnda sabnmlZln hududu ne olacak? 
Bunları ıeçelim. 

Cevabımız fU: Her .. İre bir ayrı gün tahsis edilmesine taraf
tanz. Program, o fairin hayah ve eıteri hakkmda tnsa bir takdim
le b&flar ;. sonra, onun eserlerinden «en güzel» veya <ıen nM'ıburıt 
deiilt inpda en müsait parçalar okunur. Misal: Fuzuli KÜnÜ • ley
li ve Mecnundan parçalar; Nedim ıünü - ıstanbul kaıidesi ve,.... 
kılar; Şeyh Calip ıünü - Hüanü afkdan parçalar: Namık Kemal 
sini - Vat.n kuideainc:I•, Viveylidan parçalar; Altdülhak Ha
mid ıünü • Tinldan, Fantenden, Etberden .. parçalar; Tevfik Filı
ret ıünü - Sis, Rilbabm cevabı, Tarihi kadim ve Rübabı tibatl" .. 
den parçalar; Recaisade sQDU • Nejat Ekremden parçalar; lımaiJ 
Safa günU • Hisaiyat ve mü•ısiyattan parçalar, inti;ar etmemİf 
manzumeleri; Mehmet Akif ıünU. tıtiklil manzumesi, Çanakka
le ve aafahatmdan parçalar ilb.. Daha sonrakiler, devrelere ayrala
rak, ikisi, üçü bir g\ine aığdınlabilir; meaeli «Rıza Tevfik, Ahmet 
Hatim, Yahya Kemal» bir ıiine alanalNJir. Buı pnlerde de eaı.i 
ve yeDİ f&İrlerimizin eHl'leri bir arada okunarak ecleW,atnm•• 
....m lııir talılloea ricude pliıliı. 

T .. ._ ... _,..,,. ._ __ 



iÇT iMAi MESELELER j 
Milli üstünlüğün im illeri .....................................................................• 

Keyfiyet ve---
.... , kemiyet 

Yazan: ili/mi Ziya ÜLKEN 

Medeni üstunluğün Lir keyfi • ı ister i temez bunu ba,ka ~ir dev~r 
t i i olduğu çok say lenir: ideal takip eder. inkişaf harpler~nde hıc 

~~rlıv• ahlaki kuvvet, feragat •• retler veya ölümlerle cemıyet, en 
· h •• Son harpteki tecrübeler bu feyizli, en ~ereketli uns~runu ~ay
fikıi haklı gö terir gibi görünü M heder. Netıce şudur kı: .ce~uye· 
yor. Ner de tesanüt ,.e ı birliği tin nihayet, artma kabılıyeh d~
var a orada zafer ~e mukavemet rur: hatta azalmıya bn lar. A~gı 
vardır. Bundan derhal netice çı- sınıflardan yukarı sını_flam .~ogru 
karmakta acele edenler bağın- nüfuz daha. şidde.tlen~r. ~uatem
yo lar: işte, her işip başı keyfi • lekelerin istısmarı. netıcesındc. ce-

1 
t' ı Bu hükmü vermeden birnz mıyetin mahdut bır kısmının ıktı· 

du~~~elim: Bu k yfiyet taşkınlığı adi refahı yükselir. ~onf~r ar - 1 
n reden gelıyor? Neden fıliin i. tar, zevkler ve arzular ıncelır. Fa-, 
dwloji filan yerde değil de diğer kat, membalar zayıflamıştı~ .. A 

hır yerde çıkıyor) Veya filan fi. Ge<;en asırda, Napolyo.n ıstıl~~ı 
im kudreti ıu zamanda değil de zamanında, Fran~a garp ı_?eoloJı-

!>ün•ü nüfu• •ayımınclafl intıbalar: Sayım ••nasında Beyasıt meydanından bir man.ı;" a... Bir bayan aayım memuru 
sabahleyin bi•iltldlc rıozifcsınc lıoıayor 

SAYIMI 
d er bir umanda kendini göste· sinin başında gelıyordu. Fa~at o-
rı} or) nu takip eden son asırda gundenr •----Şikayet---.. ,• 

Keyfiyeti kemmiyetten müsta· giıne bu kuvvetini kaybetti: ve 

kıı görenler ic;ın bunun izahı müş- birçoklarını meşgul eden fikri ve Su meselesı· NUFUS 

SayımgUnD 
iki ..,... 

Daha ev,,.) yapdan aaile bl' 
da iftirak etmit olmak ~ ~ 
ıeyden önce, bu defakı sa crklll 
dijerlerindcn daha çok k ir 
bitirilmİ§ olduğunu ~öyle'!1;eesl' 
teriz. Demek, daha onceki ~ 
belerden .istifade. ~erek ~ 

ı tunm inkı§af ettirdik ,,. biİf' 
de tuttuğumuz vatand-.Jarlll .ut • 

1 • ı · · · ·· .. atle ka.~ rıyet er.ne azamı su. ~· 
malann1 temin için daha~ 
gayret gösterdik. Yurd~aş . ~ 
evlerinde milli bir vazıfen;. ı,
için tutmuş olmakla bera ~ 
milli vaı;,ifenin dahi!.~~ ..... 
yere ııkrnam.as!n! ~uf~. .-nd" 
rin bareketsı:ılığını hıs ~ 
fazla Lir tek dakika ~~İ ~ 
mak, ıehir halkını burnY b•rr 
ve bütün ıehri f Aaliyet ve ~ 
kete kavutlurmak, hakikat.O 
dire deier ba?nlardır. d lıi-

Oçüncü sayımın saat 14 dör • 
tirilmiş olmasına bakdırta JI' 
düncü aayımı_n. ~aha v~ola~ 
ba süratle bıbrılecegıne ~ 
mek icap eder. Bu da ~ 
ve en mühim milli iti 
birini cok iyi benimsediğıoadl,.,.. 
tikçe artan tekamül içinde 
junızı gösterir. ..,... ~ 

Birinci ve ikinci ••Yl~~...,, 
pıldığı sıralarda, aayun ifil" .,, 

kuldür: Şu devirde bir takım a - ohlaki buhran içerisinl' girdi. 
kıllı adamlar çıktı, işleri düzeltti· Fransa) ı ideoloji kurbanı olr:ıvak: 
ler. Yahut bu devirde başta bulu- la itham e~en gör.ü?ün ~~thil~g~~ı 
nanlar hep ahlaksız ve enerjisiz tebaıüı. ellırmek ıçın uç buyu_k 
oldukları için i~i berbat ettiler gi· ı millet arasında bir asırlı~ kemı
bi tamamen keyfi, itibari. gayri yet inki~afını gösteren bır ınuka
il~i bir takım mülnhazalara baş- yese cetveli veriyorum. ( Nnpol: ·. 
vurmadan başka yapzıcaklan bir yonun mağlubiyetinden, Umumı I 

Bahçekapıda it Bank•sa 
yanındaki Vakıflar idaresine 
ait fUbeye müracaatla Tatde • 
len suyu almak istedim. Me -
mur: Buradan alırsanız da • 
macanası elli kunq, evınıze 
teslim, yakın olması tartile alt
mlf kurut·· dedi. Qört ıün 
sonra eve, iki damacana su 
geldiğini ve yüz otuz kuruı pa· 
ra aldıklarını söylediler. Bir ar
kadaiA sordum, ıubeden kırk 
kuruşa ahyorum, dedi. 

muvaffakıyetle neticelendi 
eden arkada~lar gibi, ~ " 
ka almlf, vazifemizin -- :.......ı. il' 
kenden bulunmak b~ 5f! 
vesikadan iıtifade etm~tik-~ 
yım işinin b~ ~ef~ ~~~ ~ 
ceğine ve bw, 111m1S111 ~ 

şey yoktur. harbe kadar geçen bir asrın tahav-
işin doğrusu, bu iki mefhumu vülünü görüyoruz) : 

bıribirinden ayırmıya imkan yok- Nüfus Milli ser· 
tur. Adolphe Coste ve Corrado milyon vet milyar 
Cini gibi demografi alimleri ce - ıst5 1014 1815 t!lt~ 

k i ·ı ıs 45 45,5 45'> mivetlerin büny~inde hacmin. e ngı tcıe 
400 " k Al 24 68 35-40 safetin, nüfusun, servetin, bir e- manya 

39 80 
,,0~ lime ile kemmiyetin ne kadar bü- Fransa 2!) " J 1 

yı.ik rolü olduiunu gösterdiler. Nü~us v~ milli .se~~et ~akımın· i 
Bir memlekette nüfus, hacimle dan. iıç mıllettekı yukselış ve al
nicıbetsiz derecede artmıya başla- çalış nisbetini gösteren bu cetvel 
yınca. fazla nüfusun bir kısmı ti- 3 üncü N:ıpolyon~an. itib~ren. bu
caret yolile, bir lcısmı da harp su- güne ka~ar ~~rp fıkr_ı ve ~~ya~ı ta· 

1 
retile yayılmak istiyecektir. Müs- rihindekı degışmelerı belıg bır su· 
tem lekecilik ve istila arzusu. böy-ı rette izah etm~kı;di~. 

1 le bir devrin es:ıslı vasfıdır. Fakat Hılmı Zıya Olken 

Bu damacanalara konmuş 
kat'i bir fiat var mıdır? Yok 
mudur? Varsa bugünkü vazi
yetin önüne 11eçmek lazımdır. 
Su1 neden pahala satılsın? Yok
sa <cTaşdelen» de mi Avrupa· 
dan geliyor?! Vakıflar ida -
resinin buna bir fiat koyması 
ic:.)i, eder. 

(1 inci aahlfeden clıvan'I) 
Bu suretle sayım, tehrin her ta

rafında 1 3.55 de nihayet bulmuş, 
top seslciini duyan vatandaşların 
bir kısmı sokaklara çıkarak sine -
maları ve diğer eğlence yerlerini 
doldurmuşlardır. 

ölenler ve doganlar 
Sayım esnasında sekiz dogum. 

beş ölüm vak"ası kaydedilmiştir. 
llk doğı!JD Sirkecide E.büaauut 
caddesinde 72 numarada oturan 
kolacı Davidin kansı Rozaya na
sip olmuştur. Kadın, saat 8,30 da 
bir erkek çocuğu dünyaya getir -
miştir. Çocuğa ,Sayım> adı ve -
rilmiştiı. ikinci doğum hadi• .. Q J 
Fatihte Babahasan Alemi mah-:1"
le!linde Seyhali sokak 19 numara
da otur;n Mustafanın evinde ol-

1• s p a 1 y a d a muş. mumaileyhin 'bir kıı çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Yavruya cSa-
ime Sayım> adı verilmiştir. Di • 

'IDvyan fe!a"keti ğer altı çocuk dn muhtelif semt-
Türkiye ile Yuna- Kahiredeki lerde dünyaya gelmişler, hepsine 

---~- oıSayımı. adı konmuştur. ölüm 
nistan hakkında Yunan Elçisi Şimali ispanya ve hidisderinin üçü Sanyerdc, biri 

1 cenubi Franaada Beşiktaşta vukubulmuş, sayım es-talyan ajansının Mihver taleple- nasında vefat edenler eceııerile 
b. . . zarar bilyük lölmüılerdir. Bunlardan biri 70 

lf Y8ZISI rlft8 lft8nmıyor l\ladrid, 20 {A.A •• _ Tufanı an· yaıında bir kadındır. 
Sofya, 20 (A.A.) - Stefani ııjansı Kahire, 20 (A.A.) - Ueutcr: dırnn yağmuı·lnr Kııtıılonyada tu~ .1 Sayınım birinciıi, ııaat 1 l, IS de 

bıldhiyor: Bulgar aiyıaııi mahfilleri, Kabirecleki ı·csmi Yunan makaın· yanlarn ı;elıep olnnıştuı-. Barsl'lonıla bitirdiği için, Bakırköy kazasıdır. 
Tilı kiye ve Yunanistanın, menfaat· lan. :\tlhvcı· dcvlctlcıinin Yuııanis-1 a,ağı mahall<'ler su altındnılır. Eminönü hazaaı da sonuncusudur. 
leı 1 hılilfınıı olarak İngiltere taraf. tandan bazı taleplerde bulundukları İtfai)·e bir Falan.i gönüllü mtıfn•- Sayım_ bat~r. bitmez evr~k . .A?.~~
tan siyaset gütmekte oldukları Bal- lıakkmdaki lıabeılere inanmamakta- zesJnin de yardımlle kurtarma itin· raya, lstatastak Umum Mudurlug~· 
kanlarda inki§af etmekte bulunan dıı hır. de çalıfmaktadır. ne aevkedilmiştir, Umumi Y elı.un 
vaziyeti, endişe etmeksizin takip et- Yununiııtanın Kııhiıe eki~i, Rcutcı· Son haberlere göre SOO jl! 400 kişi azami ~~rt. günd·e· ~nla?~laca.ktır. 
o ektedir. . ajansının nrnhablrtne şu beyanatta boğulmuııtur. 1\tnddi basur çok mi.i· Dahılı}'e Vekılıntn sozlerı 

Balkan dcvletleı·l nczdindcki Ingi. bulunmuştur: bimdir. Şehrimizde bulunan Dahiliye 
lı;c Elçileri, diplomatik !aaliletlerilel Hiçbır ~den b:ıh~ıldı~ni işit- İspanyol htikOıneti feliikctzC'dekı .... Vekili Faik öztrak. Sayıın me -
ehle ~~lme i imkansız neticelere var- medinı. Bu haberin doğr~ ?l:ıbılcce- yardım için 100 bin pcçeta wbıi~nt murunun suallerine, T ekirdağında 
... k ıçıu ıalretler sadından aoura, ilne ınnnmanıaktnyıııı. l ı ıll .. '1.cşdn· ayırmıştır. doiduiunu ve )6 yaşında oldu· 
llk toplantılannı yapmışlardır. Bu de Aml'rikadan Kınl Georgc'un taht- ğtmu söyledikten eonra bu muha-
ı-:•çflcı·, tallmatlaı,nıı Harlci)·e Ne- tan feragat edl'ccğiıw dair gelen hn· Zarar ~lır vereyi tesbit eden gazetecilere 
za~tinden de&'il, Masırda bulunan bcrlcrin yanlış olduğu tahakkuk et- Baı-selon. 20 (A.A.) - Havas: demittir ki: cHer medeni memle· 
Hıu hiye Nazın Eden"den beklemek· mlştir. Sızı temin edebilirim iti, do- f c:pnnyanın şimalinde hükünı siı • ~ette olduğu gibi, biz de muay -
tediı !er. !aşmakta olan ş:ıyiıılııı. ne Kahı re· ı en fcycuınlar. hfiyOk f!'liiket m:ıhi· yen zamanlarda sayımızı ve artı· 

Turkiye ne Yunanistan, hır dün- deki, nl' de 1skrndeı lycdcki Yunan yetini alnıaktndıı. ~6 sPncdcnhcl'i f s- ,ıınu:ı bilmek. maksadile niifus sa
yanın yıkılmıı olup yeni bir bayatın ıe~mi ınnkamatından çıkmıştır. İs- pnnyndıı buna bcıı zeı fey<?zan giiı'iil- yıını yapıyoruz. Muhakkak ki bu, 
qınakta olduiunun henüı farkına kenderiye kançılıırınırz. imdi bana mcıııfştlr. Yalnız Torello şehrtııcl<', meml<>ket için çok hayırlı bir te
vaıanıamı~lardır. telefQnlıa, bu ha~tlcr! biı)'Ük l.ıir 130 kuı·b:ın vardır ve hn nı· ·10 m\ı. şebbüstür. Bizi sevindirecek ne-

Gazctl·l<'r, sulhtc ve harpte muzaf- hayrdlc duyduğunu söykınlştir. 1 yon peseta tahmin eıHlnıektedir. l\tııı- ticeler alacağımızı ümit ediyo· 
fer olan Almanyaııın yapıcı ııiyase • taka, feliiket manzarası an:eyl<>m"k· rum.> 
tini medhüsena etmektedirler. ff b •d 1 tedlr. Bir çok köy su altındadır. Ev. Sayım yapılırken 

ğın tenh3hğına pek imrennıi~ler. zam içinde yapılan üçüncü umu· bulunmaktan alıko~.if' 
kazasız. belasız bir araba gezinti- mi sayımın alman ilk neticesi. hü- pqinden itimat bes)ed ~· 
sine karar vererek kendi idarele- kumet merkezinin Belediye hu - vesika almaya da lüZUJll ~ 
rindcki araba ile yola ;ıkmışlar - dutları dahilindeki nüfusuna ta- dik ve evimizde kalrnafl. _...lı 
dır. Polis mani olmak isteyice de: allük etmektedir. ettik. faad ~ 

- Biz gazeteciyiz! Ankarada Belediye hudutlan Ra~yomuzun. • '::er ;;.,..t 
Demişlerdir. Sahte gazeteciler 

1 

dahilinde üc;üncü sayım neticesin- ha~daa verm~ •• pıy d ~ 
hakkında takibata ba~lanmıştır. de tesbit edilen nüfus, 1 S6.0H mesa, el~ı~l arun~ ev k eiçio ~ 
l'k netice Ankarada dür. Bunun 90.643 ü erkek. onlanlan eglendırmbere bDfllİt P""' 

l 
6S.401 i kadındır. ~l~m~n.~a~~nı .~efe~ e ketti. 

helH oldu 1935 umumi nüfus sayımına ıyı du,unulmuş bar hare ~ 
Ankara. 20 (A.A.) - Bugün nazaran Ankaranın nüfusunda Bu aayedve bil~ içİll ;;.,t 

bütün memlekette büyük bir inli- 32.324 fazlalık vardır. evden sokaıa fırla°'!. diler_..!: 
gözetmiye lüzum gonne ...,_. .... 

H b k• J Al y 1 radyonun etrahncla. t?P ar e ım er man- ugos av çok iyi bir vakit geçırdıle- ,;_ 

• t• k d k? ticaret anla§ımBSI Bununllda berahehr, ksaien ~ 
• hay et bu uğunu er es _,,- . 

iŞ ıra e ece . 1 ımzalandı yine onlar, radyodan ı:::;.,,. 
,, · lar ve herkesten evvel a--e~ 

......_ Belgıa<l, ~O (A.A.) - AVtıla nJUn· I dl 8 . 1 'lk zi~~ 
lnglliz Devlet Nazını sı bildiriyor: j ~ 1 ar. ıze ge ~n İm... da .....-

"Bugünkü tartlar Alnııın · Yugo lav daimi ekonomi ~ır k7u :" 
0 

albn da bunu kima• komisyonunun on ikinci ictlnı:ı dev. l9pat e ıy ~· . ~ 
ıe i calışm:ıhırı ncticcsint.lc h:mrl:ı·I · • Sayımın bıt~esı~e s~ 

tahmin edemez,. diyor dıgı nihat protokol, dün akşam Hmi- ~lan olunması m:erme bir-_~ 
Londra, 20 (A.A.) - Harp kabi- ciye ·eurelindc lnualanmıştır. Bu ılk çarpan nokta, eTde ~ 

nesi azası ve Devlet ~uzıı ı Grccn- ı ;otokollc. 20 cylOldcııbcri Bclgracl· cuk kalmadığı, çocukla~ 
wood, Yo1·kshire E'yalctindc Wakc- da yapılmakta olan müıakercler ne- do!durup ko~u!tu~l~n~ 
field'Je öylccliği bir nutukta, §imdi t•cdcnmiş bulunmaktndır. len, saytm hidises!"~ ~ 
İngilt,.reniıı Japonyaya pcl"\'nsızca Protokol, Almanya adına. Alınan dik~·~ ve ehemm'!d. e _,, 
sfıJ. söyliyebilecl'ğlni ve fıakat bunun heyeti rC'isl Bergemann ve Yuı;oıı • ları ıcli. Çoi9, ba ha ase19 ~1/1' 
ıförı ay evv<>l tehlikeli lıfr şey 0 111 • lavya aılııııı Hariciye Nazı!' muııdni fa olarak dahil ~~n, ~ ~ 
bileceğini beyan ctnıiştir. j Piij:ı tımıfıııclan imzalanmıştır. fa olarak IMa ~~Hyillr .. .,, ... 

Na:m· siWtırine oöyle devam etmiı·ı Bu pı·otokol. ekonomik ve mıUi nıa- ~ocaklar, bellı ki, evki ~ 
th: hiyett<' bıa7.ı meseleleri hıılletnı,.ktP • laim bir defterde m • ~ 

Zannederim ki, .Japonya haıhe !:'İl'· ıliı'. Hayşnrnrk kunrnııun yükseltil • his8ettiren bir ecli ile lrOll . ~ 
miyecek ka<laı· aklıselim ımhihidtr. I mesi hakkında evırelee iınuılanmış lardı. .. kii _ "!f, 
~itauf clevll'tier, İngiltcteııiıı ~imdi, anlaşmnclıın b:ı~ka. bu _prntok?I, bit· Hakhydıl~~· Çun ~. 
ilk taınuzun yapılmış olduğu tarih. lı n mcı"i teı·cih haldı ı-ıst~ın1 ılt'a t't· Türk milletin.:.,fynn 
ten dııhıı çok kuvvetli olcluiuııu Jıi(. nıekte, önihnibdekl seaekı Yugo.~lnv mneTki ahnıJI _ • .,..- .~ 
nı<>kt<!tiil'lcr. ihracat ve it.halat kontenjanlarını SOHA ~~ 

Dahili cepheye gelince, hurin İn· tetblt eylemekte ve bir çok diğer 111c- b 
gillert>ııin mfülafnası, Uırihln<le ~~ <•leleri halletmelctedlr. Protokol, kar laglllz Bat•eldlf 
1·ülmcmiş bir azamet aı"R-tnıekledir. şılıklı ticaıe.t milbadeleslnde hilt!n Fr-udara Wr O 
Büyük Rritanyanın yüzü ) aralarla . mer'i pren. ipleri _ehemmiyetli suret- - H,,.celr ~ 
dol udu~. Fakat maıı~\·iyatı ı1<•6-işrneı: 1 te d•--ği, tirmcktedır. llO~ _ 
ve yeııılrncz bir \"UZl\"et arzctmelcte- J,onclra, 20 (A.A.) 

9 
Ş6 

dir • it tek yarın Crccnwich saatile t • 
ı°>lnlcyİC'İlerine, dalın tf'hllkdi ve Rooseve rar Londm radyoıunun FransıP 

kara günlerle karşılaşacaklanııı hı.ı· kazanıyor yntıııcta Frnns~z nılll~tine : 
lıcr verıliktt>n ı<onra, c:n•erıwoo<l, cBu lıiı • nutuk !Wrlıycccktır. Cb 
~iinkü §erait dail'esiııde, harbe kim· ı Biı'inci f4Aifederı. cieııam) evvela İngillztl', müteakıben 
!erin ginıccğini V<' kimlt•ı·in hu har- Bu tecrübenin neticesinde Roo- sızca söz söyllyecektir. Sa 

1 ·· 366 · olan 3" devlet btMıtiln kırn ·'··lgn ı"stas~·onl bin haricinde kalacağını kimse tuh· seve t ın reyı .,. • "" uu " 

mlıı C'clcnwZ> cümk ile l'ıizleriıw ııi ıc. \Vilkie de 165 reyi olan 14 rice verlleccktir. Nutkun A 

Musolini Fiume 
lınyet , crınişllr. devlette kazanacakları sabit ol • da ncşrcdllcceğl zannedil am urg yenı en lcr \'C f:ıbrikalnr harap olmu~tıır. fş B'lh h . A d lu yaka-.. d . . ı assa §e rın na o t hucuma uğra 1 t~mnmılc d~•rnnıştur .. Pirinç ve zc~- sında sayam, umumi olarak de - muş ur. k 

tın rekollesı çok tehlıkl'dcdlr. t l 1 b b •ımı bit- Sovyetlerin iki Amen&ı:a • Kanada Kayaerlde ar 
(1 ',,cl. ·ah"ıf· -len devam) vzım c nıe ~ e era er, sa) V ·"ngton 20 (A A ) - Ste-

• ~ ı.. t k d aşı • . . Ka="~i, 20 (A.A.) -Cenubi Fransada miş olan mahallelerde bazı .-ım- e z·ıbı· Londra 8 d .. ~ .... baıdııııanını yapmıştır. l\Jnnoın obur k f:ıni ajansın an: ilk kıırı bu ~L"Ce Erclyete 
kıyısına yııpılnn ah olar tesirini gos Perpignan 20 (A.A.) - Doğu 'Pi- sclerin, kapılannın önlerine çı - 1 k 1 d ? Pavitahtın aiyasi mahafili, bu- Kur, Erciyeş eteklerindeki 

civarını gezdi 
(1 inol ı•hifıılen devAm) 

Nazırlar Meclisi Muaolininin 

riya.etinde toplandı 
Roma, 20 (A.A. )- D.N.8. : 

termi t..lr. Ateş 40 dakikadan fa:ıln rl'nl'Sinde b~yük tuf~anlııır ıııOhlm tıkları görülüyordu. Bu ara:ai nası arşı an 1 giin • } laydparkta Reisicünıhur kadar inmiş ve kalınlı(;.'1 
surmu tür. haıınrlara sebep olmuştur. Tel~rııf ve Kadıköyünde, Hacışcvki aoka Loııdı·a, 20 (A.A.) - Sovyetlerin, Roosevelt"le Karıada Uumumi beş, altı santimi bulmutt• 

f:ı mart.esi günü Nazırlar Heyeti, 
tikte rin ayıııın nlelkde toplantısını 

!\hı olininin riyasetı altında yapmış. 
tır. Jlıırp dolayıslle ıılınması icap e
den bazı lıJaıi ve teknik tcdbİı'ler 
ta dik edilmiştir. Ccl c iki buçuk sa. 
at sumıiıştilr. 

Himmler ispanyada 

_ . ı telefon hatlarının <'hemmlyetll ım - numarad~ oturarı banka ı_n~mur· Almanya, İtulyn ve Jıaııonya ile be· Valisi Lord Athone arasında baş- ; 
Cebeluttarık topları faahyette rette bozulması, ölenler. yanılnnıın- )arından Ihsan ve e!Iİ, sahıb.ı bu .• rabcr iştiıuk edeceği bir dor.t dcvlct lıyacak olan görüşmiye büyük bir 

Algeslrns, 20 ( A.A.) - D.N.B. : 1 ıar ve hasar hakkında tam maliımnt lunduklan evin kiracısı Hatıceııın konfcı·ansımn toplanacağını ilan <'- ehemmiyet atfetmektedirler. 
Dün abah Cebeliittarık kalesi top· alınmasına mani olmaktadır. sokağa çıkmak için kapıyı ac;~a- den haberlerin resmen :'>loskova ıucJ. Bu mahafil, Birle~ik Amerika 
)arının sesleri işitılmiştir. Son gece. T' • h . . hl k elek eını doğru bulmamışlar, bu yuz- yosu tnrnfından te.kılp edılm~i. l..on- ile Kaııadanın çok sıkı r. a. bı_taları 1 
lnr zaı·~n<la C"'"-Jnttarıktakı" J'n 1..ı1 ·ız lkerhpıgıtlınn şe borıııınl r 

1

1snıı 1 
ıla. den. ı'kı' taraf arasında aaız kav· k 

" u """ u • "' tr · a arının zu ma!mıc un r < • • k ~ k ılrnda hiiylik bir nliı.kayln knnıılnn- olduğunu ve aralarındakı ıttıfa ın 
bataıyahu·ı sık sık faalıyctc geçı~ek- yı karanlıktadır. Eiı· çok evler rıkıl- gası çı mıı~ır. ~z. sonra ış ızış - makta ve birihiri ıırt.lınclnn gelen iki gün geçtikçe daha ziyade samimi-
tedirler. Bu endahtlııı-. kalenin ışa- h lk k k . '· 1 t . mı,,. ev aahıplennm: telttiple ~ovyetlf'rin şimdiye knrlnr yet kesbetmekte bulundu~unu ha-

• • w mış ve a e mc !'lız ırn mrş ıı . . • 
retlerınc ıln,)~t ctmcksızln Boga~ı Amclie • Resbnins'dc altmış koclıır - Eşyalarını al da evimizı ter- takip ettikleri tnvruharekctin bnrh: tırlatmaktadırlar. 
geçmek tcşebbusünde bulunan gcmt· h 1 t keti vasfı olnn ihtiyatkarlıktan biraz çık- isveç, Amerikayı protesto 
lere, geri donmelcri irin ~·npılmak. ev nrap 0 muş ur. k 

1\1 clı icl, 20 ( A.A.) _ Gestapo şefi ~ " Demeleri üzerine kiracı. ev sa- mıya bn larlıklaıı mü~nhcde ..:dilme·. ediyor 
H mnılcr, bu sab:ıh Fransız • fspan- tadır. lngiltereninSofya bibi bayanın üzerine atılmış ve tedlr. Stokholın, 20 (A. A.) - D. 
ynl hududunu Trun'd::ı geçerek, fs. Berlindeki çocuklar Polonya ya çenesinden ısırmıştır. Hadiseye Sov)·ctlerin bu tavzihi, Sovyctlcr N. B. İsveç radyosunun babe.r 
pamaya va ıl olmuştur. naklediliyor ve Belgrad polis vazıyed etmiı. Hükumet Virliğinln, hlldiselerln nldıgı şekil· verdiğine göre, İsveç hükumeti, 

1 Doktoru yaralıyı muayene etmiş, den nıemnun olmnk için hiçbir ebe- Amerikaya_ siparİ§ edilmiş olan 
Himmler temaslara başladı Londra, 20 (A.A.) - Ecrlindcnl El il .. ancak sayım devam ettiği için be nınllk olmadığı hııkkındakl Tilrk tayyarelerin musadere edilmesini 
Mııılııd, 20 (A.A.) - D.N.B.: talmben -'-!O.OOO çocuk İngiliz tayya- ç erı nıaznun kiracı karakola &ötürül - düşOncesine uymaktadır. Hadiseler, protesto etmek üzere Vaşington 
8eı-r.ıno Suner, bugün Hlınnıler'i relerinin bom~rdımanı fiıerine Po • (1 inoJ Mıhlfetfen dev•"'l miyerek sayımın sonuna kadar e- Balkan mıntııkasındn inkişaf ettikçe Sefirine emir vermiııtir. 

kabul etmiı ve keneli ıle uzun bir .. ~ lonyaya nakledılmek üzeredir. Almanldönmesinden evvel, kendi ile gorü,e- vinde polis nezaretine bırakılmış- Sovyetler aksülanıelleri daha bariz --------------

'lltlll"llMWUUlllllllUUMllllMIHll 

·i Vecizelerin ~~ 
L ..................................... . 

Huliyenin •n 
insanın ' ldıncla 
lı ue baıltaarna tla 
leteceli bir clo'1 • 
dür. • 
Söıün doğrusu kadar 

iilue yarıyacak, belki de 
çok gü~lüklerden kurta 
bir ıey bulunmadıtıııa 

u m de bulunmuştur. c. tayyarclerlnin dün geceki ha\·a. ~ -t cektlı-. tır. 1 bir şekilde tayin edeceklerdir. 
Hıl11hare Himmler, yanında Alman arruzu, son güı\lerden daha buyuk B · tl i esas sebebini, bir S ht k' 

en güzel hediye sa~ 
vudır. Her hediye, ki~ 
mişse ona inhisar eder, 
yarar, yahut onun tara 
hatıra, bir yadipr olartll 

Blum ve Reynaud :faza edilir. Fakat pze1 
olmuş, bir çok ev ve binalar basuru u zıyıırc er n. ~ . f . a e ar sayım memuru. f T S f; • Franko 

Bıı~ k 1-~lçısi olduğu halde, Pıırdo ,, .,. B 
1 

k kaç zamandanbcrı Turkıyedckl ııgı- Bunda:ı bnşka. sayımın bıtme- ngı lZ e 1'! 
ıı. vına gitmlştiı-. Yollar bayraklar. uö6rdaOmı·~ı· ır0•. tfi azıt yangın aı· .çı mış, llz Büyilk Elçiı;ile Sofy:ı ve Belgı au-

1 
siııi bekliyemiyerek sokağa çık - IJe "".:)•üştü 

il i R n ru m ş r. nıı1111 a z.nyıat az. d k' k d l 1 d li le . • K b d d b" . l\1 ... 1 20 ( A A r. t la donatılmıştı ve yo arın ki tara. d a ı ar a aş arının ara arın a g ı· ınn ıstı.ren 8 r3 et a ın a ırı ıı .. rı<, . .) .. eu er: 
fında policı kıtalarile Falanj ve Milli ır. rüşmclerde bulunmamış olmnlnrı tcş- de evvelce tedarik ettiği bir kon- ingilterc Büyuk l~lçi~i Sir Sıııııuel 
Sendikalar heyetleri bulunuyordu. •Kudl•., te rm kil eylemektedir. Fııknt Balkanlaıd • trol bandını koluna takarak Ka- Hoarc, cunıaıteı;ı snbaln Gencrnl 
Paı do ıı.-ırayındn General Franko, Kudus, 20 (A.A.) Jun ıreee Ku- ki İngiliz dlplom:ıtlannın f stanbuldn dıköy iskele meydanında dolaşır- Pranko ile çok a?l'hni blı- ~liı iişıne 
H ıı mler'i kabul etmiş ve kendisile duste ilk defa olnr k t'ehlike- umornt bir konfcrnns bahis mevzuu ken yakalanmıştır. yapmıştır. lnı.,rllteıe ile fspııııya am-

r aat gorüımuştur. Bu gorüşme- sine kuşı alaı ın işareU venlmiştir. olduğunu soy!iyen haberler aqılsız • Yine Kadıköyünde ismail ve ın<ln muallfıkta bulunan bütün nıc· 
d Suner de hazır bulunmuştur. Alarm yarım aat !ÜI nıüıtür. dır. Hamit adında iki kafadar, aoka- rMer mevzuubah:;edilml~tlr. 

hakkındaki tahkikat bir söz, hafızalan süsler 
insandan başka bir in•• 

Vfşf, 20 (A.A.) - Lcon Blum, Rloıı Bu yüıdcn temin edece~ 
mahkemesi tarafından Başvekil oldu-
ğu eırada vazifesini suiistinıal et- geniılcdikçe geniıler ye 

ınumi bir mahiyet alır. 
melde itbam edilmiştir. süz, inaanları doğrultıllJ1'A 

Mahkemeye, eski Başvekil Paul 1 k ...-dl ettiii için, ya ms ı.J·--
'.Reynaud hakkında da hazine aleyhi- diye delil, belki en k 
ne suiistimal suçundan talıklknt ev· mayedir. 
rakı gelmiştir. l.•llıiiiiiiiiıİıııııı----~ 
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lt
llna ve Balkan ~GÖZILE~~ Nüfu•umuzua 
urrıanya, Almanya ite hem· D h ........ ~ mit T4! mtlhim zayiata ftibep olmue- 1 

~daki. cletildir. Binaenaleyla ua ve arp lardı. o zaman Alman p,;etelerl Al- ~~La. •• 
~ petrol kuyulanna muba· fohın fngilhlere yardım ettiğinden .._.,. ... ,., 

,~ Ru.'."en ?rdusunu t~nsik psikolOj•l•SJ• ve başlarına inmel!i mukarreı· dar· 
-..-; ile. ı.onderilen Ahnan qgal beyi bu fırtınalarla blr mtldd<'t için aoara 
t._ etlerın1n yabancı bir toprak· C1 inci aahihd•n tl•vam) geri bıraktığından bahsetmiı,lerdi. (B.,..uaı.un dcwtr&) 1 llltıı l9Çrnelerj İcap etmittir. Al • atte 000 kllomctre süraUe 4000 ki- Alman Führerj bir çok defalar Al. çalıtmasından yegane maksat iıe, 
~ ..;,uvvetleri, Macaristanı ge • ıometreden fazla mesafeye lıir kaç lnhtan babsctnıiı ve kendisinin ide- dediğimia ~ lllf 1errüaündeki 1 

~ ak kullanmışlar ve Macar ton sıkletinde bomba taDıynhilrltklcri, tn Allah tarafından Almftn ınilletini nimetlerden fazla hisse koparmak 
~ Y~~lar~~dan her türlü kolay- 18 kl~i tarafından !darcı ohınıluklnııı kurtnmııya memur l)lduğwıu ldılla emelinden ileri gelmektedir. 
~ R0 rtnutlerdir. söyleniyor. İngı1ız BnşvckiJI, 

0

son nut- eder vaziyetler alnuıtı. Bla§ka milleUerin nüfus çoklu· 
~1_'1tere, Finlandiya arazisini, kunda nnenk hır sene sonra Almnn. Bugilnkü milletler harbinde, mil· iuna bu kadar ehemmiyet verme. 
~· ~orvece sevkcdilen Alman lara tayyare adedılc tcfcwuk edclıi· letlerJn orduları millet cfrad.nc.lan si karıısmda bizim için de, milli 
~ri için geçit haline gelir- leceklerını soykdı, Ajnnsın veı·rilf;"I teşekkül ettiğinden bu efradın mR· siyasetimizin bapnda, nüfus me
~ dolayı bu hareketi bita- son habcf\lere rroıe, şımdı Amenkada nevtyatı ve ruhiyatı ile, harp ps.ıko- selesinin aelmesi tabiidir. Bu iti· 
l't:t • rrıubalif sayarak Finlandİ· gece ve gunduz. 24 saat çalışmakta lojisile alakadar olmak z.aruı·ldir. Or· barla, nüfus aaymu usulüniin i.b
~ı uotesto etmişti. Lakin bun- olan butün tayyare fabrikalarının dular ne kadar makineleşmiş olur- dasını, Avrupakari yapılan iJ)eri
ıie ~ netice çıkmamısh. Simdi tekmil imal ve Jstlhsallen ayda bın laıs.a olsunlar, bu nıakiııclcri kulla- mizin en fayclaWaruıdan acldede
~ ariıtanı, kendi arazisinden tayyareye balığ olmuş ,,..c bunun ya. nacnk msanlann maneviyatı ve ru· biliriz. Eski devirlerde. en mühim 
'-rı kıtalannın geçmesine mü· rısı inp,iltercye veııli~ornıuş. 1942j hıyatı daima nıuhlm roller oyıııyn. noksanlanmızdan biri. memleke· 
~ •at etmediğinden dolnyı pro- 5cnesı nısanındıı bu imalat ınıktarı cal.tır. timizin nüfus mildarmı iptidai bir 

o etrrıiıtir. ayda uç bın tayyureyc balıg olaeak. ı Bu cihete İngilterede dahi chcm-, ıekilde bile. tayin etmekten aciz 
~:kin Pqte. bükümeti bir ce. mış. 1 mıyet verılmcktedlr. İngtltcre Hnri· bulunmamızdı. Trablusgarp, Bal-

O Petrol sahaları 
- Pl'frol boruları 
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' Ver?1emiştir. Maahaza şimdi- Bil'leşik Amerika CunıhurreJ~i cıyc Nazırı Lord Halifox, 22. temmuz! kani~~ ~e Harbi. Umumi gibi ~fet. 
~~~gıltere hükümeti, garanti Mıster Roosevelt, 12 blrlncıtc~rın· ak- akşamı Londra radyosunda irad et- ler J'UZUnden bırçok kıymeth ij]. 

'-rı. lf olduğu Lebistanı Alman- samı radyo ılc irad cttı!;"l bı~ ııcçl~ıl t~ği bh· nutukta demişti kı: {Ame· kelerimizi _ kaybet?1eden evvel, 
it d Paylaşan Sovyetler Birliği nutkunda <Amerika kuvvetlcrının rıknn vatııııının temelleri, bızını va. frenkçe cografya kıtaplan ve ıal
,, rrıünasebatını bozmamış ol- butun garp yarım küre ını nıudnfaall to_nımmn temellen glbı. dinin ö~ret-ın~meler •. Tür1ı:iye~in nü~sunu, 
..._._ ril:ıi, Alman ordulannıı top· cdecetlnı toahhut etmiş ve oynı zn· tıgı şeyler ve Allaha ımandır. Vaıı- kah 25 ~iyon, kah 30 milyoa, 

Yakınıarı\ mamle•etlerindeLı· trol o l't'' ı. ı 
H pe ~· ıpo 1 1 nOll&a arını 6Ödcrir harita 

~ birer geçit halini alan Fin· mandn Amerikayı harbe sunıklcnıe- fcnın p.-ıı laklığını ve muhat:ırnln 45 mılyon olarak gösterirler-
~· ve Macari&lanla da mü. mck şartlle her tuılü yardımın İn· nı açıkça görerek ve Allııhın inn Yani Avrupanın farkında mi· 
~ kesmemiştir. gfltert>ye yapılacağını temin cylcmış. tile muzaffer olacağımız hakkıncl m topraklara sahip olan, Asya. 
'lttt lir.> Bazı ajans haberlerınc göre ımanınıızdon kuvvet alarak ilcr i~a gibi büyük lntaJarda yer· 

ıı-lilli ka lngiltere, Almanların iı· Birleşık Amcrıl.:a. Brczılya ve Şilıde yüı uyeceğiz.) Lordun bu nutku k mıı bulunan büyük bir devlet itti ...... abul eden ve mihver dev- • h ld f "•lrıı.n L_ lıahri üsler temın etmek nıyetınd"· şısında o zaman (nutukta dındara ugumuz • a e nü usumuzun 
'il f llilrbe devam etmelerine dır. miilôhnzalar ve mutalealar bhde tarı, 25 ıle 45 milyon arasın· 
~~yl •de yardam eden Ploe&ti b d 1 k lr d • 
~·~~asının muhafaza.&ını v.e Blrl~ık Ameı-ikanın Pa ifik Ok. ıre çok fada bir mevkı tutmuş ~ o apca a ar gayrsmuay. Hayfa, Baku ve Ploeşti, petrolün 
ıı. ~ı Al k ~ d yanusund:ıkı bu31uk filo unuıı b,ıı•. gürünüyor. Bu nutuk bir Harıc b~l~n.uyordu. Bu. hal, memle. temın 'e tedariki maksadile yapılan ·-,: la. man as erı ı ares:ı· .., N · b ..... ı b nok d 
~ r~.lf olan Rumanya ile kumandanı Amlrnl Rıchaıd on \' azırının sıyasi eyan:ıtından zı mız ı2'-· yanız ır san e· ınücadelenın birer ıcmzl olan bu fiç 
L--:" ."'=nuz diplomatik münase • şingtonda Bahı i)'e Nnzırı ;.lb n- de bir protestan ruhani şeflnın a a~i zaman~a 1»iiyük bir hicap 1sım, son harpte bütün Yakınşark 

rl· kah 
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ıık 1 hi 
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Yakınşarkta 
Petrol havzaları 

Yazaı: Niyazi Erenbelge 
~. L Knox ı·ıe bı·nncıteşı·ının beeındenb:ı:ı. liiki ve <lin.i mevızclerınln hüviyet .lesı de teşkil etmek lamnge- 1 k ti k d h rol 1 t h l -•· ( ~ ~.esrnemiş, Bükreşteki sefi- .., .,, nıcnı e e ~ı,ne eıı ı u;;usi damga. 

1 
" ı sa etm .. ...-te olan memleket· tur. Yalnız Rumanyada petrol istih-

lt..:. Ni almam" ve Londradaki nıuzakcredcydı. Bu nıüzakercleıdcn taşıyoı) dıycııler lnıluıımuştu. Ha ~'.h t b" hük" . . 'd aını vurdu. Harbın ılk zamanlıı:rında t>ıınden bahsedıyoruz Henüz 1stih-• salı m«bcten az artmıştır. Buna mu-

111 ı vesi 
ı. lird 

~. Sefirine pasaportunu ver- tıonra mezkur ftlo bıl'incite$rlnln or· bukı Nazırın bu so~lerı harp psı -~ aye ır umet ıçın, ! ere müttcfıklcr, mihver devletlerlnın -.nl vau~·etlne geçmemle olanlara ge-1 lcabıl Sov:\e+ler Biıh"ıle hanın pet-
~··tır. •-!arına doğru dcn'ı•c nçıl~rnk H loiı sl icabııırlanrlı. gı memlekette ne kadar ınsan 8 k ı b 1 d ., 

"r .... .. .. avaı d _ bilmem k bi .1 ıı Q ve Plocştı petrollerınden istı· ınce, un arın a pek yakın bır za. rol ~stitısali iki mislini bulmu~ur. 

ko· 
etti 

~L adalıırile Japonya arasındakı Okya. Harp psıkolojis.I, biı-liği temin cd ~ .ugunu . e • r ~· .e :fade etmelerine mıinl olmak ıçin birj nıan~a lşlctıleceklerl ve mevcut pet. Ö A 
Ilı~ .... ıwarm teknik yardımlan- nustn büyük manevı·ala ... 1 1 1 

şeylere cok chenııniyet verir. Dua ıçın, hanesı halkının kaç kiıı· h llü ı 1 L k n syanın Aı·ap mcmleketkrl bü-

~ aıvıl k f k" b" 1 • . ı •• ~aş aı ı. - kk ld • bil aylı uğraştıklaıı ~bı. şimdı de bır ro sn ın arın ır aç mı-lı gcnış. yük mustahsiller nmsııın ancak 1940 

en bul 
da reisi 

1 ıya ette ı :za ıt erını B•ı manevral"rda mulıtem 1 bl h . l>u nıcvıındı.ı ınülıiın lıır fimıldir. ı mure ep o ugunu ı me • · ı ,ı;;re" k ti 1 ed p , ~ e r aıp f kı. taıııftnn H.alyanlar bombardıman I,,' gı llV\'C e uınıt u unmaktadır. da gııebllmişlerdir. Mısıra "'elince 
' b en loesti petrol havza· v:ızı'-·ctınc "Öre tclkıkat \"' l tlı"· t susT kinleri, nifak sebeplerını un ekten ar 11 cleğiktir. t 1 1 1 • .. • 

lu· den 

ıı.t oıılnnsta •. • d " .. c a ı"ıı bakikathr' .-:L • • • ayyaııe ene n~ıliJ:lerln şark cephe- Yakın•ark memlek~tl•rı'nı"n bu ıneınleketin petrol istih~au 1939 
·~ t •• _-- n uzenn en uça • ve a'.'tli zanııında .lnııonlaı •ı kurc:ı bı"r tuıı elblTliğilc vatan ınödafan•q ". • . ın ... emnMYelftlt cfndekı ..M ol . .... fi t h iL- 1 .,. ... 1 -. ~ l · • 1 " • " kd d 1 " ,~,r u.,,.,un a r .,., ça 1• yı ındanberl ümit verici biı· tezayüt 

U• m 
na B 

~'! • yapma annll ıbtıma gu·stcrı" yapılllıg-·ı ~annolunur. nefsi haıırctmcyl tPmin eyler. ıyı .. ta ır e. en v!. dev •. ete rl d·- f Al 1 petrol rezervi, yini toprak 
·~rı 1 ·ı· " ~ in 1 k - şıyo ar, ıı,rer tara tan man u, göstermekteıtir. Huliisn )'a'kınaftrk • • . rıgı ız tayyarelerinin gel- n • Blrlıği lıozmnsı veya zııyıflatm ız soz e, fe ılle degıl, fulea it nd k . "b • I "" 

çok 

i,._ •• __ 1_ L-L- ._ urcnner goruşıncsıııden sonra Pos A -•-~..: . . Ruman.rnyı işgal ediyorlar. a ı a ı ı tıyat petro Ü mP.mle'kctlcrlnin ...,,trol mab uTierinin 
~e ...... tan 11&ucr vermea B 

1
. k • • • lhtımali bulunan her nevi eksıkl vrap-.n nazam vermeyı ga- ı·~ 

"• At 1rnanıara kendi toprakla· yatytı ckr ın rınlü·tınn 
1 
alıp harekete !eri ve yolsuz!. ukları süratİe kaldı ttihaa edinmit olan ismet inö- Ram.11ya il• Arap Mıl.ıJo» ton dnhn çok 81 Uıbilmesi için her türl11 

ası ya 
lk- de 
r-

) .. _a d" 1 · gc rnıe ve mn m o an tnarru~ hn H •. k. t R · • b 1 d - tabii ,.artları hıılz bulundukları g-Cltı'-r.""" ssut ve ın eme ıstas- k ti 1 d 1 k 
8 

.. • mak. laftan zıyadc, birliğin tnkvly a ume eısı u un ugu •· lırsabifo v- o-
-.;lr.. tesisine müsaade eden re ~I er n en ıaş ·n alknnlnrdn l'C· sin<! hizmet eder. ela nüfus sayunı itini pek ziyade Yerımoclo•ı 11ran,.. İran 300 rülmektedir. 

Je i 
C· nÜ, 

>-ı'1tl l'lııtan hükümetine İngiltere, ~· .. r ;~rgur.cş~erb~~lamak fiklıleri R l•ylül pııznr günü butün lngi hemmiyetle telakki etmit ve ona lrnk 400 Yakınprk memleketlerinin 
lı.:''ll:diri vasıtasile ihtarda bu· cnAuzl n ımınk la ın edldr. ~umanyu. k:ılisclerinde sulh ve İngilterenin m ore çalJtnuya baflamıth• !İtte Jaki mem/elfct/cr Ruınanva 1$0 petrol ihracatı 

ra 
Ilı e 
U· g 

.. 
~il \1 h .ı.. d · ·ı )':ı nıaıı as cı nın gon crılınesı lıa. 7 d 1 1 'lk Kn fkns."a ?G;; ...._ ,. li e aruın sonun a lngı • .. ~ 1 . 1 z.affer olması için <luıılar yııpıln e yapı mıt o an ı sayım, Cog"ı-ar~ .. L-ııktnlından 11 d .• u 

~• p ld' • kd' d B l zı ·~yecan an ıııucıp o muş~ da he· __ 1 • • d" • ., .., es c llnya. G h- T 
ıış 192 l 000 ton hc>~nblledir. 

d 
ge ığı ta ır e u • _ b . 

1 0 
. ve Majeste Kral ile Kralıçc ve Pre ..-ıtmanın netıcesıy ı ve ın· ar ı ürkell 20 

t •rı Al I ki nuz u ış er, uzunca ı1 rmesı melhuz . . • f 1• • k' T" k. tıın knllıi <•lnn \'P Avrupa, Asya ve E ·• ıs 

~~dıı..ı ı man ara yaptı arı 1 h 
1 

k h t d 
11 1 

sesler de \\'indsor snrııyı kıllsesiıı a ıtıra etme ıyız, ı ur ıye Anbn. Ur:ıl \'e Volgn ı:: !~ ;:., 
il· bu 
ıle safi 

.• , arı h b ııı ıızır ı mn ıye ın en er ı;eç. . uld - d--L-..: -::.L.- • 1 A frıkn kıtalarını cesim bir klipı u gı. bo-Jgnsı 
100 

fZ' .1::_ § 
i...._. n esa ını soracağını . . , hu ılııalnra iştıl'ak etmışlerdl. Bu ucun ..._.. nun1aD sag am b ..- ! ~ 

~·~··q••tir. memışllr. Arııanıtlukl.u, \ unıııı hu- j b k "( . K 1 .,.. ı ·ı k a•· lt ilL d f -L i yekdiğ<!ıine bağlayıp cYakın11aık> ti ~ ~ .ı::! Q:ı E 
n - kur 

d d G . 1 d 00 b. ı an aş ·ıı •• &Jeste ra , ..... ey u a ı aure e • e a ene- 1 1 b ülk 1 176,ı; ·~ ...!; ..!:: ~ ~.: .,C 
~ l udun a or~ce c vann a 4 ırı 0 ttı• bi l kt F . I ? d alabil . f 1935 de Ol ını nan U genış e er aynı z:ı. -• .... -• -
~~rı ar, Rumanyada ıyıce k:ıdar . itnlynn. askerln~n to~l:ındığ'ı ~';şıy:ru~~ b~ ~~~h:nl:~:: ~:~ lmaıe ':t'.n ikind ~ ilk l}'landıı dünyanın petrolce n ::e11qııı Biltün dunvnııın 4 000 GOOO 1938 G.780 4 4.894 6.879 

de ve 
er 192 

~ 'f olduklarından, Tuna Ü· \'e Sdanığc tlogı u .yurunıc~ ıçın ha· muhakkak ki zafer gelercktır. Benı übelerden alman derslerle da· bölg«leriıuleıı. •ayılıriar. Şarkı Ak. Yukarıclakı retvelde Sov.}'f'tler Bır- 1935 7.119 3.609 l 73 8.364 6.611 
~~.Rusçuk ile Yerköy ara· zırlandıkları so~·fonıyor . Dlgc~ tnrnf. yaptığını gibı Allaha ve Britan muntazam oldu. Dün muvaf. deniz hııvzıısının, Kanıdenızln. Ha· llgtııe aıt olan rakamlar .Uu ınemle· 1937 Jl.031 lt942 l.05.'l 1.672 6.688 

ra yapı 
m tecr 

~I ır ~Öprü kurnuya karar tan Alınanlar. Mııııcl~··. salııllcrınde milletlerinin mağliip cdllmez lrtıdes yetle bitirihnİf olan üçüncü zer dcnirlle Rasra klirfezınln hemen ketın yalnız keşfedilen \•e gôzlc gö- 1938 9.425 4.138 l.001 1.400 4.50I 
~ erdır. Bunun masarifi de, 15tlla hazıı lıklnrına hula ılcvam et.

1

1 ne itimat ederim» hıtabesinde bulu mın iıe, iki evvellrine na.betle hcı· tarafında mevcut olan petrol ku. rünC'n µctrol lhlil·.ı:ıtını lş'nr etmek· l 938 senesinde petrol ish"hlild 

yn ha 
j. fakı 

~t/~ ile. Bulgaristan ve Ru- mektcdlrler Afrıkada vazıyet dur· muştu . İngiliz Başvekili de 11 eyt\i bütün tekemmül etmiş buluna- yuları bugun büyuk bir faaliyellc iş. tedir. Yoksa hakiki ihtiyat petrol Milyon ton lıesaln1c 
''d~afın~an müştereken le· gundur. Tcknııl dünyn cnıalnnnd:ı dı eylediği bir nutukta cTam i 11111 ümit edebt1iriz. Herhalde lelılm<•ktedir. Avrupanın en mlihlm mıktarını değil. Bundan başka Tür. Avrup:ı (Buyuk Britanyn) 

n. sayı 
ı. büs 

U- -
~' ektır. esmekte_ <1laıı haııı kasırga ı. yeni matla Allah bakkımısı mubafaı.a c iinkü aayun ameli)'eSi çok ıüzel pctıol memleketi Rtıınanyadır. Bura- kiyenin. lınk mü te ... na. Arabist.anın ınüstc na 27 28 
~)'ayı cenubi Balkanlara savlctını nereyi! Lekı;ıf ~dccek? Har. sin duasını ıtôyHl~·oı·unı.> demilllİ· tte ıeçmiftir. Bu İfe memur ... ıl:ıkı petrol kaJ,•naklnrı, Karpatlaıın petrol 1htıyntı henüz nıcçhulclur. Bü. Rüyiik Uı itnnyn 11 12 

ca 
t- d" 

~~ ),,,ı_ "•ıthıının Belıratlan ge. be girmemiş nılllcUcr cAllah bir.ı ko- Allnhtan istimdad manevi b!r bi n hiyük ldiç .. ütün vatan- cenubu şarki yamarında, Pralıoı-a. yük bir ihtimallP Yakınşaık nıemle- So,·yetler Birliii 22 : 28 
. "'41 -··-L ı. imam · · rusun~ "C haıbe crirml ı nl ·' Daınbrovilza, Bııcuıı ve b'acau'da,,ır. ketlerlnd~ mevcut ol p t 1 ibt' y k ~. J k ı 1 3 5 ~ ·••U ... asır •a ası açın , . ~· ~ o a ar un lik ihtiyacıdır; her iki ınubarip ta datlarm, .-.&•illi ...,.kile UY• u " an e ro ıya- a ınean\ mem e et er • 

sure 
... dile 
. 

nelerdenberi böyle bir cAllnh b~J:e yard~m cts~n> clıyc dua raftan dn Allaha müracaat vakl 0 akları görülmekte ve bundan Cenupta Kafkasya hududu, ~lmalde tının bütün diiııya ihtiyatınm 1/3 ü Dünya 275 
~ lüzum •Ö· etmekııcdırler. Dunyn ışlerı, ııcnlın )unca onıın takdiri ve hükmO Ali n iftihar duymllktaydı. Sonra, Uı·a l dağları, gnrpte Volga ve şarktıı Yahut 112 si ıılsbeliııde oldueunu Amerika Birleşik 

- rad 
a- ll\lla 

idi. B··'-ari·•an clahi sadece Allııhtaıı lstlnıılnJıı mı kaldı? 1 1 1 "'--" del" 1 1 un b •--.ı-.t-- __ ?r • Eaıba Mhirlerl arasındaki geniş tıöl- ııöyliyecek ohırırnk lıata etmemiş olu. J)evlet1crl 147 
ı1...- .... " Al 1 lül 1 l .1 ıa ıı t o ur ...... er. ma ı ca ı;ıına u va ..... ..-.-. vcaıul'e ..... ı 
·' ~ecrit. «;dilmifbu. 11·bi· ·r __ ha •. ı. 1 marılar lcfı•y ayıııı a knlgı teıh·e a- rınıı manevi kuclretinı ve hlrlıği beraber nezahet " a.llııi,. ge Sovyctlcr Blrlitinln petrol tıaha- ru,;. Bununla herabel' Yakınşark Naltil Ua•ıtoları 

a· büt-
ni tıkla 

...,.10 opru· n·- du arını stı ıı;ııı yapiıcıı arı ı raç k b' I i d d d ...:.1.1__ -.. sıdır. Kafkaıyanın en mühim lstih- memleketlerinin ıt6nya petrol istlh-
t....""": "T ... . • at"' ı en n ır. sun a a _. m_.MD -- · · y ı. ..ı. '"k u ln "fll11. ber urun arzu edi . teşebbüsüne ait tııı· ı;ok ılenız_ vasıta. Eakl aaıık ıeviyetlefdiler. Hatta eni merke&lerl Bakü, Groeay v., flalitmdaki iştirak bl!'Sesi şlmditit a11.ı11p.-.. memre e er elen bhqo-

busu 
lun 

tııL... tarını Maııchc denızl s:ı hıllerınc top· OrE~u.aa.lı" l!~-:_•,n~aa alijasız denllebilir, ki dünlcti Ma1kop mevkileridir. Son yıllarda o kadar mOlılm olmayıp ant'alr '7c18 iu11un tiran, Kumanya, Arabistan, müb 
~ .. tndıkları zaııınn çıkmış olan r_ırtın:ı· uc._ uc m i.i, ideb bir .;;. ıibi •Üzel bunlara Ural ile Volga arasında bu· nı.tlndMir. Kafkaaya. petrol iatthsal sabalan 

L"' ııı "•manya, kendi payı • 1 d <l t.- U 1u•a ·r· r·- • lunan ve clkinci Bakin adını alan deniae yakındır. Binaenaleyh 9enia 

~~~~--·-.ıa Bulıaristanıa aı·. arma a"m c A ~N SAlltS ruh •ÇICI lrir .elrilde cere,... Yakın .. rk m..&eketleriala ki" t b ı ...,uıu ebniftir. 8 •• ...._
71 

Milııinne · pclrollü ı;ah;ı (en mühim merkezi na ıya ı aşla gelir. randa, Kal-

111'1 
•e . 

~~~ :=_•,z~~-.· . .,.: .=·. B U G O N brik ederiz. Bu aa netice- ınnşkır cümhurlyetindcki }şinbaye- yılhk petrol ihracatı knsya ve Ruman:\'ada petrol h.ııılan 
~ ~.,... ., uv 2 JOIKÇE SOZLU"' fili ._ -., IMt - ~da nü. uo'dur~ lle Emba '" Ural nebirleri 1000 toıı f>lpe.line bu memlekctleı'İn istihsal 
~.,.. L"rupayı cenubi Balkan. iPEK _ _. LI D-ı. .. .,, • -"- L bl L .. .,.L.:1 .. mer'keılerini, illrarat llmanlan olan 

ti te . 
~ _ ~ ....... _... ne ....... lllt ... ola- aı nsı-aa 07nvfı :.'9'~~1 aıı: .. a • : ....... -'"., 
~ ~ lsö ,.W... '-ilayacak blr•ea gÖ•lerili7or. •• 01 çok merakla beki ekt mıştır. Keza lt'arbı Turkellnde, yanı Mnı1~ktt 11tl JH8 un Abadan. KG!!te,nce. Batum ,.e Taa1N19 

f 
cajı 

~ iıı..' L~inlu ..... na .;n- Slaemaenula ğumuzu tasrihe hacet ::ktur~ Türknıenlstan c:timhuriyetinde C•. Rumanra 4.837 6.4'03 6.700 lim~nlarına hatlar. Bana körfesi oldu 
h.;-.:. L_ :-'i,.............. ..,nn TASvtRt Ef'K •R l-eıı aclasınıla (Hazer denizinde) ve Sovyetler hır kile yılda 11 milyon t.on petrol 

~ old~ iiçü de iktısadi ve si • 1 . ZORLA JAYYAREcı• Biiglcüok ,,:~k,.litli "' rıkaı ıl H 1 K d · Ça-~1"' ~ lıaclar, ilttimal, daha · ---- - - ~~~~d:a~~:.~:·naT::::i:e :~::t~~: ir::rliği 1~.:~~ ~:: :~:: nakka~"Bo;.:~,Y~:;ne~~ :iyon, 

~ ~~.t:::"..:t 't:!::! 2 • LflH.I IADIN Türkçe mzı;; ,,., Taksim Sineması ~ :!:'':~~.·;;·:~ .. ~:~::7.:-'.~. ~;;; ~:: .. ,.,.,, ~ • ;~: ::~~ :=,"::ı" .:::.~,;:.·~.:.:: ,:;:.;.:.'': 
--,. 

le- ı ille defa Balkanlera Arapça şarkılı dram gün matinelerden itibaren ıbliyük petrol nııntakasıııa: Mescidi Suudi ıalc olan petrolleri df'mir borular i -Bu 
• .. •Çu-orlar. Tuna, asırlar- ~ S Sıı•-v-a.M, ,\ '•fti S•fı·d, Baft ••e ""•·· Aı-blstan 90 çinıle Akdeniz Umanlarınıı., Şam Qlllk Seanslaı: 2 de ZOHl.A J'A YYAl:ECI, 4 ılc LEKELİ KADIN, ayımdaa • ) - .. ~· ft .. ~ ~ " - 064 

''·- L an yarımadasının ilk i oara l IJıi Sat·a.u l\ gelıniş oluruz. Velhasıl .. fısır 272 220 632 Tralılu~u ile Hııyfaya iııdil'ilir. Pet-- •-.tt dd" · k'I G da ZOHl,A TA \'Y AHECı, 7,•5 de I.EKELi KAOIN, 9.46 de ı ı ,. -
( 

i. ft ını ve se ını tef ı ÇANAKKALE 1 Yakınışaı kın en yeni petrollü sahıısı Bütiln Yakınşaı-k rol ııaklcden yollar Karadenlzden, 
~t.,." mahiyetini, köprü ku- ZORLA TA YYAHECI on Asyıı.da ve şimali Afrikadaki bü- petrol iııtıh- Basra körfezile Kızıl dcnlzdC'n gı-çe-

IOnra kaybedecektir. GEÇiLMEZ yuk Arnr memleket/eridir: Irak, Su· !'alitı 25.251 51.523 55.723 rek ş:ırki Akdenizc geliı·. Yalnız Ru-
Muharrem Feyzi Edebiyat tarihinin nltın s.ıyfosmı ... Hııkkın co pulak &afcrını... udi Arabi.dam, BahreJJıı adası ve Dünya petı-ol istih- manra petıolünOn bir buçuk milyon 

TOGA Y 
San'nUn en yüksek ınuvaffakıyetlnı görümız. Kaleminden kudret... TÜRKÜN EBEDİ Mısır. Bu memleketler bugünÜll en ı lkta .,06 G tonu :1-'<'nl haıbin zuburuna kadar 
Hurriyct sevgtsınden ateş .. Hakka olan aşkından cesaret alan AHRAM NLIK O muhim petrol istihsal bOJgelerHlir. ~~O ~G rı - · 

15 27
1.

362 285
•
000 

Tuna yolıle meıkezi Avıupayn nak-
A ESTANI ı t enıfhyp <'mfhyp cmfhyp clf lolıınurd•ı. Görünü•e nauıran ı"lnrı'de K 

1 
BuyOk Adam: Biz burada Yatın~arkın yanız pe · ' .. " 

"

•• ,, ~ E M ı• L z o L A urkçe ııöılü, şa~kılı muazzam ................................................ (193t9 )Jlıla istotiıılikleı·iNdet1 alın- Yakınşarktan. A vrupayn S!Öndeı ıle • il b ı milli ve asaeri film. ''"f v. cek petroller ıçin Knraıteniz • Tuna 
UU U macası arkıları yapan ,.e hnzııtıyan: ÖHim Petrol istihsalinde artıı yolu şimdikine nisbetıe daha nıilhi• 

T 

~ı~. 
~ ıı an 
~ tfltrfıı~a ve ~·ukaı ıdıın aşağı 

t 11 llıaııııa 1 l'aıdıgımız kelımcleı i 
\ı lllıınd )'ınız.. Btrlncı cümlede 
~al.et a~ıu Yere gıdıp tc ıılaca
·~~~ di:lae:nıazsa ilçüncü cnmlcdc· 
it ~cl~rs ve sonra da bu hal 
· e, ıkıııcı cuınlcde tedavi 

Bugün L A L E Sinemasında Sadettin Kaynak.• Eıuelcll deniz binbatısı ve kılavuz bir ıol oynıyacaktır. A'kden\,; petrel 

1 ku t 1 ndan Fehmi Kartal vpfat Son yıllarda Yakınp.rk memleket.. nnklecleıı yol olmak itibari!«- haiz ot-
E Ş S Z Y 1 L D 1 Z zeldeııbeı-i kahramanlığı cıha- P a~ arı . !2/X/ıg.ı(t .!erinin petrol istihsali fevkalade in- duğu ehemmiyeti ileride de muhafa-

ş 

p A u L M u N ,, n in saran Türk ordusunun ye· et~:ştıl'. C~nau.>;~detlrmeni ı kişaf bulmuş, dünya petrol istihsa- ıa ('decektir: Avrupanın ı;u yollan 
ıııez kuvvet ve kudretini, gunu Kadıkoy . a 

1 
linin kaydettiği te,;ayütten cok fazla şebekesinin (keza Sovyctler Birliğl-

E 
nı 

ııi 1 
Kudretile tekrar yaşıyor. DİKKAT : Londrndan tayyaı·e ile ~elen 

Türkçe Parnmunt Jurnalde hıırrbin son vakayii. Tel. 4~ö95 • 

Bir fılm değil; parlak bıı .-.u11'1 ııteı, parçası olnn ve 

ROBERT YOUNG -ANN SOTHERN 

tarafından harikulide bir tarzda yaratılan 

ÇAMSAKIZI 
Fransızca sozliı ~heseri bugün muUaka 

ı 

SARAY SİNEMASINDA 
görünu,;: Şen, cıııılı hareketli ve sevimli bir film. 

ilaveten yenı F-OKS JURNAL son dünya ve harp halx!rlerl. 

Bir kaç güne kadar -
Arkadaşımız Kandemirin 

MEMLEKET YAZILARINI lezzetle okuyacaksımz! ..• 

uı k askeriıWı hiçbir kuvvet Bayır ~okak 39 nunıar~lı cvı.~ ı - ,, 3 ' bir teu.Yit risternıiftir. O kadar, kiı nin de) ~slab ve !knaali halinde timal 
silih kıı.rşıamda ekilmediği· lınarıık Osmannğa camıindc oglc nn-

1 
diinya istlhsalınrlcki artış %40 nis-f "'e 1iınall garbi Avrupa ile Ynkın-

T. 

ve 
ni bu filsıde göreceksiniı.. mazını nıüteakıp Kartalda aile me·, betinde olduğu. halde :akınşark şark nrnsında yeni ~ir. bağlılık temin 

zarlığ'ına defnolunacaktır. mem!ekctlerlnlnkı %120 yı bulmuş.! edilmlş olarağı tabddır. 

rı 

fı 

Tüı·k istltliline temel ta· 
şını koyan Kaymakam 
IUSTAFA KEMAL'in bu 
ilmde Çanaltkalenln nasıl 

geçilmez olduğunu IM>at et
ti ğini heyecanla ııeyrede

cekıdnb. 

Bu filmde iııiteccğinia şiirlerin 

ftclcri: VECDİ BİNGÖL, 
DETTIN KAYNAK ve A

gıi 

SA 
ŞI 

rar 
K VANLI EMRULLAH ta
mdan hazırlandığı gibi yinej 1 

1'ilu1ılc NAMIK KEMAL'in bu 
cE Y GAZİLER> şarku;Jle 
'M EHl\lET AKIF'in cEY BU 

PRAKLAR İÇİN TOPRA TO 

2 sinemaa 

olan 

Önümüzdeki çarşamba akıanıı: 

SARAY •• 
lstanb.ıua en blyuk 

iPEK de bir ... 
Şark edeôiıatıaın Romeo Ye JiHJ'fll'i, eark illmcıliiiala tabeseri 

LEYLA ile MECNUN 
TÜRKÇE SÖZLO Yeni ıllrler: VECDi BiNGÖL 

:üct~n ş;:~~·~l:~kisi Üstad SADE1"1'iN KAYNAK 
Mecnunun harlkoliıde M u·· N i R N u R E D D 1 N 
~zel aarkılan 

Leylinın 11 lan MÜZEYYEN SENAR 
DÜŞMÜŞ ASKER> şiirle· DİKKAT: Ba aiiatesııa n~ n "re içhı f'7atlara znnımedilnıemiıtir. Numaralı ltlletler tlnMlidat İPEK ve 

ı·lnl de dbıliyeceksin.ia._. •••••••••••••..ıı-.. - SARAY ulnde satılmaktadıı••••••••••••••ııl 
GA -



Salih Necati Eczômsl labcet• Yıkdhı b111S11'• sekerci l1Cı Bekir süaiı ••'•''· laş~ı yeRe sı~esi Y 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • • ,.UCttCCCCCt''ttot•t•o····~ •t•• ,,.... 

l)Qnkü kasman hüluuı: 

. HTki~!:1' ~( y eniköy cinayeti) [e S P O R_~] l_E .... M ... N_lv_E_T_s_A_N_o_ıc_ı_l_LA_N_L_A_R_ı .... 1 
- 2 - y.....,, c. B. GUİ-" mUsabakalan Eııiyeı Saı~ıi1111 eaılik satmak ve alıak 

İstanbııl Gılrtf Ajcrnlığı.ıdım: • • .................................. 
'ı. erııkliydo Koybaıındak; 11!Jfıl«rın lJirınde bir cinayet ıılımtı;or. bi:in~i~l~~~1~~. ~~reb~~;:;:~n,~ü;;~ ıstiyeılen alikadar eden mühim ~ir karart : 

günlel'lnde İııtanbulda yapılacaktır. 1 . . . . . Eı·::im:onlı, u:ngin tüccaY" Falı.rt Be11, twkasındaJı bıçakla1tmıı olarak 
_ b" l"k Mue..<ıseseıııız, emlllk satın almak ı~tlyen t a arruf erbabının, günıleıı 

btılr.tillltfOr. 2 - Gürev musabakalıırıle ıt ı · r • 

Kon uer Rem:ıı, hudıaqt' v11ı'ı11ıd ediJµJr. Maktulii.11 geııç ve gfl.
ı:el zevcesi ilfııallô, koeaamnt &on :r.ıımıntlardaki ahı•almdıın 11c ktJııdi

ıini ihıııal ettıgındeıı, gecelt'ri gelmediğinden 1ika11ct cd1t1or. Cinayet 
ıccui de gelnııyeceğfn( sövliyrNk evi tırbhMif, faka& 1ltdrnae tek· 
?'U eve dömniı~ w katledtlmiıtir. 

. 1 d gune ın·tım tavassut tl\lcıılerı kar~ıııında lıır taraftan bunlara vaı dım, 
te halter kaldırma nıusabnka arı . ıı. ıliğcr tanıftıın milli ııeı·vethı mühim hır rüknü olan emlakin maıırafı;ız 
yapıl~c~ğtndan bu müııabakallıu a g2ı4r-' ve deicr heılolilc ol değiştiı mesiııl lmlaylaştıı mak surclile, mülk su. 
mek ıstıyen kllip ve sporcu ann • . . k . 

. 1 1 1 . d t lR hırılcrınc hızmet mu ııarlılc, şu knı'ntı nlnıııJtır: 
25 bll'lnc tqr n cün orırbn le ~~aJ • Bund:ın höyle 1stanbuldaki sı.tıltk cmliklıı re.im ve ınutıuı~ıtl rtd· 
19 arasında Beden Te )'e"" atan- . ki" . . 

d GÜ A • ri!Slel'I sıur gere ı malümatla bırlıkte, malsatııplerınm talep ve mura-
Mıı.ttlld da o giin lıtanluda inmif, 1Jrkadaıtamn d11ard ctıı ie 

ııe Hatay paatahcı.ıuinde otıınınııtıcr. Maktul •n ıkeruıdcl.'i mücBV· 
herler t•e paralar da alınm~hr. 

but Bölgesi merkezin e rc.ş Jan-
1 . bl'" 1 caatlan \ı:r.cıine, satı, salonumuz.da hnlkn arzolunacnktır. 

lığına müracaat etme orı to ıg 0 
U· Heı gfın yüzlerce vatandaş tarafından zıyaret edilen bu sahnda 

Hizmetçj l.."'&Z da tıtt i/adr!vt 11crmt;tirı 
nur. garı iımmkulleıiı\in utılıga kunnıa ındaki buyuk menfaatlerı halkımızın 

takdir cdeccgınc şüphe yoktur. 
Bu işlcrdeıı alınacak ucıet: Satılığa konan gayrimenkul ıçın talep 

edilen bedel üzerın(len, bır !ıradan aşatl'ı olmamak koydlle. üç ay lcln, 

- Hanım. okıom saat yedi11e dot1rıı. ne geleli, aandalla gezmek 
üt.dl. Bmt Bandıılcıyı 4ramıık için giderken ralımn önundcn 11a· 
llııncı bıı· aaıtdal kalktı. Eve d6nclüğüın %«man hammı, maldul l·o· 
ca.mın uzeri•de ollark.ıı g6rd.üm ••• 

21 llirincit•p-İn l'as attHi bin lirada on ikı bucuk kuı uştur. 

8.00 Pıogranı ve 111:;~ saati Emlik ••tin almak fat lyenlerin her ıeyden 
ayarı, 8.03 Müzık, 8 15 Ajans haber- evvel aatı, aalonum uzu ziyar et etmeterinl 
leri, 8.30 Hafif ınflzik, 8.60-9,00 Ev tavsiye ederiz. (1008D) 
kadını - konuşma. 

12.30 Prqgranı vr nıeınlc:ket snnt 
a~·arı, 12.33 l\lüzık: Fa ıl hcyctl, 
12.60 Ajans habcrleıi. 13.05 Milzık: 
Fasıl programının d vnmı. 13.20 -
14.00 llfüzlk: Karı ık pnıgı~m (P(.) 

18.00 Program ve memleket aut 
ayarı, 18.03 l\lüzik: Radyo caz or
kestrn ı (lbrahim Özguı· lılnreslnd •l 
18.40 Alat4rka ınuzlk, 19.15 Muzık: 
l\luıılkl Kaleydo kopu, l~.30 Mcml • 
ket sant ayarı \C ajans habcı lcıi, 
19.45 Muzik: İnce nz heyeti 'Ş~lıun 
ban fa lı), 20.15 Hııdyo gazete i. 
20.45 1\luzık: \'lolon<ıcl oto !:;dip 
Sezen. 21.0D Minik: Dııılcyld 1 trk0 

len, 21.flO Koııuenıa. 21.4u l\luııık: 
Radyo oı kl' trası (Şef: D ı. K P rac..'-

Büyük Türk Şekercisi HACl · BEKİR Ana doludan 

f!ıtaııbula geldı ve hnkfüi Türk şekerını icat cdcrlk 

dünyanın her ko~ ine nıım verdı. 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
Mcrhzi: llııl.çeka1>1, Şuı.ı 1 ıi · tlt vogh Jün ııkoj. l~ndıkoy Sıp ırış· 

teri t.ı••ıırt:rlıımcnln meı kezi olan Hnhçcknpıdnkl ınağazrı kabul eder. 

torlus), 22.80 Mcnıleket snal nyaıı, m••••••••••••••••••••••••••mii 
nJans hab~ı lcrı: zıı nat, cııham - tıı h· 

- Üç, drırt yuz lira... - Benim tecrfıbeleılıııe naznıan 

vilat, knınbiyu - nukut lıors sı (fi 

yat), 22.4:> Mfızık· r.ıızlınnd (}'I.), 
:?3.2,5-2~.80 Ynıınki program ve t~a-

- Tifo h ne kadar? 1 Sadun. 

Ko(an11.1n düşmanlan var mıy. kıııkançhk ~ilzunden bir od:ım bu ~rı;:.an::.ı:!';..... __________ _ 
tı? 

R nı ı lerıne karJftırmazdı. O· 
nun ıçııı llı nndakl münıı ebotlerını 

p k lıılem nı 

- Kumar <•ynııı mıydı? 

- A 111"ırıı rıokeı o~ namıya ll'.1· 
1 rdı ... 

ftemzı. ı\fudıJ ıı ı ı•ımı golıııccyC' kı.ı· 

•lı&r, ı·tntı\ cuıı ı,lr nıU!:ı u<l~·ı lCtkık 

ttl. Ruıa ı g .. ııış. guıoı. mofıu~ bıt 
:salondu. D ıı.zc lıakıyoıdtı Bırtııcı 

katta olduğu ıçtn. ı ıhtımdan p nce
eye tırın nın k ışd n dt>gıldı 

E-.ıuıen p ncere de 3çıktı faktu 
un ce5< dı d pcncerenln onün1e du
ruyordu. n.-. uıı tek a luall nın 
anına çıkt . 

Sız t."' 

~lnız mı? 

tlonun ... e a 9 ııır 

Komıser Rcınzl. bun•m Qıeııne dı
t ı ı çıktı Taharrllerden O mann şu 
tııllmalı ve>rdl: • 

Taı abya telefon ntı alıne git. 
buguıı Mualla Hanıml11. telefon mu· 
ltav re t yapan hır klmsırnıı.ı mcvcu~ 

ulup olmadığını tahkık et. Oradan 
hiı otomobile bin. Fahri Beyin vazı· 
tıane5tne ı:ıt \•e evrakını oLm . Son 
anıanlarda kendlılnl emlıteY~ sev. 

lt°'-'ecek bır ,eyın me\'CUt. olup olnıa· 
dıtını utrım •• 

ifÔDDEfUMUllt GELiYOR 

l\omiseı Remzi, S.dunu tanırdı. 

MOteaddıt itlerde beraber ı;alışın19-

ıa.r ·~ lca r151k cınoyet hidi ol&r•ni 
•çığ;ı çıkarmı,lardı. Hıındı.n dolas-ı 

"'mııı1er mcnınun oldu 

lUOdd ııırııumi Sadun dı derhkl oı. 
•lılı mu•vcneye ba,ladı 8ıçıık 

<ft-ı hal polh ıııııduııvetıne üzennde 
11111 n1' k ııı oluı> <>hnadıi:ı araştırıl· 
ınıt!ı. llzuı ~·ollandı ... 

Remzi, mftddeıumumlve olanı bıte-
111 anlattı . R&raborc" yan tat&ftakı 
.Ulardaıı blı ıne girdıler vt tU lhti· 
ı.ıallcr Qzcriode ,durdulaı 

a - Hidı !! bir hırı.u:hk mcı;elcsi· 
4u. F ahri lky, puraınna tanuııın 

lcathıdılııııttlr N ıtü!m Dzerlndekı 
, .. ,.. ile yilıU;o ve 1&atı ııtınlmıştıı. 

h - Cinayntın aebepleri dahs karı· 
tAktıı Blı kıekançhk meselcsı gibı. 
Fakat polı~i taiırtmak için ı ,e bir 
lıJrsıalık ııtıııu vetilmıttlr 

Birinci fıkıı, Sadunundu Remzi 
4aba ziyade ıkiııoı f1kir üzırindt ıhı· 
ruyordu. 

tarzdn oldOrulmcz. diyordu. Sonra, 
belli kı kalın kocasını scvıyoıdu. Bu
mın barız bir delili de kadının duy. 
duğu t.ccssürdür. Cınayetin sandal!& 
ı:rclcnler tarafından ika cdllmf!j ol· 
ması çok ku\iVe il Adam. rıht1mın 

uzrı indeki' rıenceı enin önllude vurul
ınuş •• demek lct •• Biri i pepceırye 

uzııntnış ve aıfilmı vurnıu1;1, göı i.\lmc
!nc de pek ılıtJınal yok... Çünkü 

~·ılının unu denız .. 

Şehir Tiyatrosu 

• 

i•tiklil caddetinde 
komedi kı•mında 

1 
Bu akşam sut 20.ao da 

Yah u,ağı 
Umuınl l tek uıerinc 

Üstııd Muhlis Sıı.lıııhattın.u 
iki bCiyük c eri 

ı - Keıem - Aslı, Mlizikh şark 
Sndl n müddeıumunıılı~ın ken(ll ı. 

1 2 
Et 

1 
k ·ııt ope et 

• ma a ı. - en n a~ ı, nıı ı n vcrdıği salrthı>etlc fıızln mfin kn-
1 şıı etmedi ve dcrh 1 hızm tçıyı ı~• k· •

4
• p•e•r•c ----------

vaha bıışbdı 

Hnn 1 J t.ıııbula eıttığ- zn ı ıı 

~c < vd yıı.ln ~ mı .k11l lın" 

isçi arıyenlar 
Yalnt?. kııldım • * MEJH R H\hendı~. ucrct 

Evd.11 hıc nyrılnıa~ıı mı' ıu • 210 lira 
s ·ili mi aflrlığe filan ı:ıtmedın mi'i * FEıY .ilEil/l f(l - Ucıet 120 
Övle )'a ak~ m. kııdıır rvde yrılnı:ı: hrıı. 
oturulmaz ya . * 8LEK1'«iK MIJllE"I\ l>fSI 

Gltıııedıın . Ucret 260 lira. 

H!.'ınzl. hlzme•ç nın bu sozilne ı . * 1;;J,1'JKTR/h , A \AÇ ilH~MU-
nıınmamı tı \'enlköyde bu genç ve UU Ü<:ret 70 !ıra. 

lf(izct Anadolu kızının. mahallcdct.ı Mcnı,!lıiıı kanunumı uyauıı ol ıılnr 
kasapla ahbı~plığı ilorllctU~I hayli l\lrılnty. Beleılıyc ıııc ınüıııcant 
dııyulmoştu . O k&dnr ki, son zn • * DA.KT/T,O - Tarih, l't0A-rnrva 
munlarda kasap bile aııılarınrlaki Fakül~ .. ı Ankara. 2511 0/940 ı.Ja im-
müna-t1li!tlerl lnkür etmiyor: tihan Ücı cı 100 llrrıyl\ kadııı. Yük

- K ııı ahıcn~ım, dıycırd11 • 
Remzi: 

• - Senin buguıı kn ap Siilo rıı na 
gittiğini ve bcrıı~ree. Yen1koyütı tl'· 
peleri11de ucıdırtinl görın(i lı>r • d"dİ. 

Komi eı Rcınzı. bu ôzu bo. ntıp 

dolu t utnıRl< lcebilındeıı <1ö\'lcml , fn. 
ka{ muvaffal f lnıu•ttı · 

Hlztul.'tçı • 

Alı bunu ner,d!'tı hılı)o111uııu2? 
deyivermı•tl. 

Renıı:ı m~ddeıunıuııı1 ıh enla~ını

yucaiıııı nlayıncn, fallı yalcalıımıık 

H• dn:ı:vet1 meydanı çıkaı rıınk şcıof. 

lorını de pııyla~nııık l;ıtcmedi. Kendi 
kendı in<?· cO tnhkılrntını ~·a.rı•ııı, 

sek nıekt.ı:ı ılcbc olmanıak şarttır. 

BORSA 
19-t0 .. 940 d• muamele r ören 

paralar 

IA•drt 
Ne.yett. 
c ••• n . 
A.tt.. 
Jofya 
lllaclri• 
l uaa,... 
Bllu .. 
Belpacl 
Yokeluı, 
itekkel. 

1 5t•rll• 
1110.lu ........ ''· 1tl 0r ..... 
Jlt &..va 
iti P~et. 
100 Peaıl , .. ı.., 
•• Dl ... 
ıot v •• 
100 r .. e, "' 

,,2• 
tlt.21 
tt,77H 

l,9'7S 
J,62'.lS 

13,90 
16,S32S 
0,61S 
3,lh 

11,t37S 
ıı .097S 

ben do sapayım. A.lk~lım bnbıstn '---------------
ense,!ne kim b!nucek" diye söylendl. 

Yine bir aralılı dtşflrı çıktı. Me • 
anırlBTdan birini huhlu. 

Gft, dedı, doıcrıı Hata.} pa tıı· 
hancsluc ve orudııkı gıın1onlard:m 

tahkik et l\Juıılla lııı.nım, orada otur
muş mu ve kımlııle' Buluituğu kiın· 

se kadın mıyını .. erkek mi? Ne iah
siyettc ve ne kratw insanlarmış ... 
Akşam karııkoldıı lıabeı· vcririln •• 

(Devamı var) 

ESHAM VE TAHViLAT 

Tlrk Ticaret ba•k uı H •a 0,80 
a. .... • l.r111ru• 1 il,-

" ,. 1 2t.U .. .. vı 21. ıo 
lt Bukuı aa•• P•tln l .7S 
t, Baalla" aue .. ı. 94.-
Anado1110.111 lryohıl .. ell p .. ln)l.-
Uaua tlya tre J 2,75 
MerlıLH Ba•kuı rtt• Hl, -

"'•• 
PlRl.-A.NTALl ve ELMA.Si,/ c~itlerı gclını~tır. 

SON YENİ MOIJM~l,ER ÇOK ZA.llİPTİR. 
Flyatları fovkaliido uygundur. Dır dd'a r,rı:in11eni2 men+'aat1nlE lt:!ibtdır. 

Z. SAATMAN 
istııııbul. Sultanhıırnam Cnmcılınşı han AR ı. Q ~ deııosu 

SAIJ'IŞ y;ı.;RLERI: İııtanbul. BıthÇPkapı Ü9 Karıle~lor Suııt Tıca· 
rethıınesı. A nkarada: Anı•fortalar co.drlcsi No. 26 A. Güngeııcı tz 

mırrlc 'Balcılur cad 22ö U F cvzı KASLI. 

---------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

lllıılı. bcdcfl r.;,r1s tc111inutı E:kJltltn c 
7ıtiktaı·ı Lt.·a KL f,1rn Kr. Şekli Guıııi Scıa ti 

lıdıı. 

1600 ııc,. 
:150 !160 

Pnznılık 2511010~0 16 
20 21i Açık ek. 5/ 11 /940 14 

Ill - Ekslltnıc. pazarlık ıyuk ı ıda 
J.e••ı.ı2ım ve l\ltihanat şulıc~ııl lek1 ıılım 

fV - Njimııne sozu ı,:c>çC 1 şııbcde 

V 1steklıleı in tayın ohınarı gün ve santlcı dr. . i ,& Q:tı\C"1111 c µara· 
0005lH hıı Uc btrlıktc mezküı komısl ı ııa ıuüı a~uatınrı. 

Taa•lrl Efkil' 

Nü•ha•• (5) Kuru9tur. 

1 ıTıa.rkty• t'-'t Abone Şeraiti ıp. .!!!!.... 

is 1.aııb,ıl Rtı:11.ı:i lota Mtı11ıtn"lıtpııı.. 
dfJtı: 

Ciı bor~tan ılolRYl ı>anıyn ~cvııl
nıbıııe kurnr \"N il~ıı Sh kccitle Kıırn
lııge l\lanısa eır ... liıw alt vazıhone, 
yun bıntaıııyt. rırınmk yıı tık. yor • 

S-elılı ........... J 400 Kr. 27oo Jı:. r. gen, kaıy<ılo ~<: aıı·c gibı otele :ıı t 
Alb aylık 750 • 1~ • eş1 alaıııı 21/10/!140 toı ihın" mu n. 

Oç a1lıll ........... 4M • IOO • dı{ llllznı te i guııu sont ı ı de ııçık 
Bıı ulılı . . ..... lN • ,olmlr. nı ltıı nıa suretıle 11ııt.ıh1Cagındıı n kıy. 

=.:.:=========r:==:ı;ı metl muhamıııoneııı olnn l:ıcdclııı < 

·~============~::!.I 76 mı bulnıadığı tnkdıı de ıkıneı aı t

Ret • dl y• 

kaha 8 .. lblrUk 

K ü l~• a ltın •raaı 

ıs 80 

JO:S it 

l IJ 

±:s ~-r--

tınnaıu 23/J0/940 tnrıhinr musadıf 

Hatay Gümrük Muhafaza tebunl ; 
Satın•lma Komlsyonund.,.;, 

. Tabuı-un altı aylık ihtiyacı oları 90.000 kilo tahlilli Ufl u,.a&""" 
uwlUe ekililtnıcyo konulmuotur. Bclıe-r kilo u.ıun muhammeu. ttya&l ..... 
kuruş ellı santim olup eksiltme 8/11/040. cuınu ı:ünu saai 16 da 
yada tabur blna;u dabUindekl kO)lıi&yonde yaıulacak.tıı. fi fi 

İstcldil11rin ıass lil'a 76 kuııı~ m11v1&kkat teminat. ınaklHlll9 ..,tlJll 
Tıcııret Odası veııikalıuile beraber eksiltme saatinden biı saat ~ 
kadaı· teklif ı~ektupl ıı ını komisyona tevdi ctmelel'j ve po!!tad• .... 1ıcf 
lııcal< gcclkmE'Jeı ın kabul edllmiyec(!fi \ & wıntnameniı, ko11ıil!!,., 
z ımnn gor!Jlebilcceğı iliin olurıuı. ( lU'JP" -
~ 1874 de teeiı edilen tehrimizia tanınaut 

1 
~ J loüktaı <add,.tnde """" "''""""" •••md• '"' lfo. • 

SAPUNCAKIS 
Çiçek ticarethanesinin 

Pıya adıı hıçbir ŞUBESi bulunmnclıgını ve SAPUNCAKİS ~ 
lB!iı~·uıı ba~ku hıçbir çıçek t.icarctlıaneııilc atAkası bulunı11actal' ff 
snyın miışterileı·ınl! bUdiımcklc kesbı~t'rcf ey lor. Telefon: 411 

İLE SABAH, 

Akyazı askeri kereste fabrllC ... 
Müdürlüğünden : tr. 

Mucluınunun Dedcleı· ve Deıc:kijy(ı ~e Tekırler ve Çayköd ltJ" 
turcun depoforıııdtı ınc\•cut bctı bin mc~ı c mıkilp çıım ve ka&a ... 

~unün nakliyııtı kapalı ııırflıı eksıltmeyc konulnıuştur. ,. 

ı - Eksiltme 2& Tcşı inıtıvvel 940 .cuma gunu aat on cta~ 
pazarında ı>ııık kar ı~ınıla ııskcıl kerrete fabııluı~ının yollıın• 

de ~ apılacaktır • - ,., 
2 -- Beher metre mıkııtıının nıuhıı.ı ınıeıı nakliye bcretı ' 

nıştur. · · :JtJ: 
ı - hıvakkttL tı•minatı ık! hın )'uz yıımi üıo luadıl'. ~ 

gonnek ıatiycnlcrin fahı H.51 mllrlürliiglıne ve Yollama I>aireıııııe ,,.., ,._., 
eanılnı ı ılıııı olunur. __.-------

r--SALIFOR-1 
Romatizma 

S iyatik • Nevralji - Lombağo 

Gümrük Muhafaza Genel K. lstantul Lw. • 
Amirliği Satmalma Komisyonundlf~ 

6 ıkıııc.t~mı 040 \'llrşnıııba günu saat 11 de kapıtlı zaıfl• 
6 
~ 

mulınııınıcıı hedcllc rıoo bııttıırıı~~ almııcuktır .. hl~ l<'ıııinat ~r. ~ 
F.v~afilc n\ıınune ve tıartıınıııcsı hor gun komı yônda goı Uleb ~\ 
lerin belli sıuıtındcn bıı ı;auı evveline kııdar teklif mektuplar~ 
.Mumhane caılıl('tlı İhrıthlm Rıfaı lıanııulukı komisyonu \•erınel~ 

• (1~".. 

:ı c.; 

"l>ırlantnl ı ve elnı:ı~lı saat Jenıelc, bi r kelime ile SiNGBB 
demek i r. Çünkil: 

Pırlnntıılı ve c.lmtı lı 1U1atJ11riıı hiirun h(l.i(il<ı ev111afı 
fı.Jr.m olııu Rl:\GF.R na.ulcl'i.rıdo t•1Jllllnmıııtn·. Bunun lçip:

1 Saat alacağınıı zaınaı1. ter~Jtıu~ SiNGKR aaatl a 
ve aaatin uz»rlrıdc~ 8İNGER maıl.:uı:;ınıı müesaesemizln 
dikkat etm~ııir. liıtımdq. ,, 

l\looııyı takip eden hoı nwi karlın için l.:ıymctli taşlarlle "'···~"ta.=!I 
ı~leınc ile hakıkatcıı na1.arı dıkkatl celbeden böyll' bir hail 
~SJNC:fo~R, ırnatını• ııı;ıhıp olmak lidet.11 bir sa:ıd•ttir. 

all1lk Casu• Ro•••• - Fclaket. albay ısrat' ediyordu, 
- Parısten .. l'nlnız şu kadarını S<>ylıyeyiın 

l\lıı nlay, kıı bıık lıaeını salladı: 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Tallıı ııubıiydan ıla ayrıldım. Biı- ıoförl• yata-
dım ve nıhayet bir barda arUıtlik ett im. • 

İki ı;ene •vvel bu mnlekten çekilmek Jıtedim. 
l>orrusu ook zorluk çektim... Hayli lı aradıktan 
sonra Suıl)'ede bir maiuadıı. aatıcıhk buldum vı 
oraya &ittim. 

.Harp VaJİl'etiniıı teblikell ~f al . ...... .. .. 
rfne memlekethn• dinmeyi munaıl• skd6a .. a• 
det attioı. 

- Sıari}•edc nerede)"dlnizt 

Şa.ıaı .•. 

- Oradakı hayatınız., 

- Gayet düı·fiıt geçti ... 
- istibbaıatta filin çalıştınız nıı! 
- Bayıı ... 

- Siai bize t.akdinı etilen arkadaıtı neıeden ta• 
aıyoraanu'l 

Bu aııal dP bayU aorluJd\l. ( M. 21) •e ( M. 22} 
beni albaya takclhn ederlerken acaba ne eövlemlt· 

lmHt ••• 

- Oala..r beni dU. iJI tarup rla r. 
- Nendn? 

ki, nranıızdakl münasebctleı·in bcnım güııahklir hn
ynbmln alakası yoktur. 

Pekı, siz Pari!ı zabıtan mahfelınde de gar
Sônluk etmi~sinlz! 

Derhal g6zünıürı li'nilnde bh şimşek par!Rdı .•• 
Belki benı takdim ('(fen orkadaşlar, beni bu mııhfcl
deı t.anıdıkJaı·ını ôylemışll'rıh 

- E\•ot. qcdım... Reı-ab<!r ya adıgım "tıl>aıtln 
ıt.ı hu mUıın.,ebetlf' tanışmıştık .. 

••• 
Ben yalıın ilstdıw yalan kıvıı dıktan .. 0111 n, ıec

rubeli albaya blrıız cmııtvct. gcllı gibi oldu. Reni 
dı ~arı çıknrdı. On dnkıkıı sonra tekrar d11v!.'t etti. 

- Slıden iatlfnde cd~eğh: Mndom .Tulicttr, 
dedı. 

Reni I• rıln ıı l t.ibbaı ııt Nezar<?tlııc J uliette j,,. 

wııll' Uı111tımtıl11rdı ... 
Reml'n x~ rın M a,ıino{'ya hal'ekf.'t edetrlhı si

niz, dei'll 1)11 ~ 

Pek lıahitker ıilrünmemek için: 
- Öbür ffirı' ıılnıa& mı " df'cllnı, 

- Eh .• Oluı, dcdı , peki öbüı· gun olsun .•• 
••• 

Alh11yın yanından ayrılır ayrılmaz doğı u ( M. 
22) yı buldum ve oruı olan biteni nnlntlıtn. Hir prıt 
kırmadığım ncticesın vaı dığınıız zaman iklıniz do 
memnun olduk ... 

Bır günüm(J bo, r:eçiı mcdim. Fakat .fi ı-an ız 
l!nilıbnratı th ı afındaıı takip edilmenı ihtimalini dli· 
şfineı·elc telılıkelı o!abilttek lıiçlıir harekette bulun
m:ıdını. ( M. ~2) ile bazı leCerı uat ıne;ıelcler üıe· 
rınıtc guı uştı1fc ''tı Fı anı;::rl'laki A1mım ajaıılol'ınııı 

fnııli\'ellııi lltkık ettik .. <'f. 22) !!iiluyor: 
Blltı n ı.ı~~·alı tleı bı:ı:ım itin çnlı~ı cıı, ı•i 

yoı du. 

• 
So~ '1Cl d1*'ıın ıcunıl ihtıy:u Ilı~\ ın lıuı eı'llll<l 

çıktıın. Acl11ıncağu, huuun d:ıhrı cıJdi .d ı : 

lll'mrn, dedi, ~ıınıı harf'1~t'l ~d irıi7. 

Yıılnıı nu ımleccfdın? 
11 ~ ıı. !\l aglnot'va hi ı vııt yell' tı upıı yollu 

yorua, iı de oıılnrın a ı n ınn kııhlacaksınn. 
f D, :cı n ıa•) 

GUnet 
Ôile 
lkiıadl 
Akt•ın 
v.t .. 
lmaak ı 'I' anolılii 


