
• 
·ı 

' 
' 

en nefi. 
hlizah 
hl~cmua. 

ıcır. 

Eulôtlarımızı, ahlôkı, karakteri •eğ· 
lam, yitit, canını ·millet uc mcmleflet 
ııgrunda fedadan çekinmez. y~tiştir

mek kutsal bir ödevdir. 
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Telg. Tasviricfkar İstanbul 
{Şerhi ':l ne\ uhlic rılt h 

......... ====------"'-----------------...... ~~ ......... ~~~-~-------------- L-----------------~~ 

Mısır'ın 
• 

--= ~ . .., Doğum gıldö11;ümü 
-ralivekilin 

seyahati 
münasebetile istilası 

lngilt~~e Kralııyak~_!!_mı? 
Kadın/arımız ordu 

Doktor Re/ ik Saydam 
Adoncda karşılandı, 

Hatoga doğru yoluna 
devam elti 

1 

•• •• •• Hitler acele ,ismet lnonunu ısıuaya 

için çalışıyorlar 
Her evde bir yün örgü yapılması karar altına 
alındıktan sonra, bunların tipi Üzerinde alakadar 
makamlar · tarafından direktifler verilecekti~ 

Adana, 1 ( A A.) Ilıwvckil 
lloktor l!<'fik s.,, ıJa ıı. bu !{Un 

tefııkatiııJc Ti :net Yekilı N11ı
llıi 1'opı;:ı•,. ı 1 oldugu halde sa
at 1~ ıle Toı 0 .. ek pre."i!t• şehrı
ıtıiz., ıtdmiş ve i'IUl"Y••mlıı \'ali 
\e hükiınıct eı kam ta ı ııJ'ıııılıın 
lı:11r1ılaı11nı tır. Bıışvekiliıııiz tre· 
11 

n tevakkufu c. n;ı~ıııdn isti!"· 
)'onda toplunnn halkla konuş
'lluı Vt• .ıvni trt·nlc yollnrıı111 de· 
varıı etnıi,..Pıdır. 

tebrl.k ettı• taraf~armış 
Bir ltalyaa ileri hare-

" 
~~.!~~ .. l~!~ 
iıdaci perde 

bakahm •• 

Ankara 1 (A. A.)- Reisicümlıur ismet lnönü'nün 
doğumlarının gıldönümü münasebetile, lngiltere 
kralı majeste Altıncı George tarafından kendile
rin• lıararetli bir tebrik telgrafı gönderilmiş ve 
Milli Şefimiz de samimi teşekkürlerini telgrafla 
bildirmiştir. 

oyun gösterecek ? 
A \rrupanm siyaset meydanın-1 
• da , son ıünlerde yapılan 
~e b.Jc.takça insan daha ziyade 
h it tiyatro oyunu seyrett1ği zeha 
'!la düıüyor. 
fiatta.,. yine bir pot l<ırmı' o!. 

~k töhmeti altında kalmaktan 
~. hu oyuna, tiyatro ~

r:ıl.lndan :ziyade, hokkabazhk bı
dernek isterdik. 

. ~İlhakika Romada Alman Ha· 
~Ye Naz.ırı M. Yon Ribbentrop 
e~~· Mussolini arasında cerey~~ • 
llitı lf olan müzakerelerden, bu
~n· dünyanın tahmin ve intiz..arı 
~ •fırıa .olarak bir J_apon itti.f~kı 
d' 1"erdı. Bu netice ıle «ne sıhır
-:·, tıe keramet, el çabulduiu 
~etıı tekerlemesi araSlnda bir 
lıt; ıebet ve mÜfabehet bulmak 
~ide yanlış olmaz. 

J ~0rna mülakatlarından çıkan 
~Pon İttifakı, oyunun birinci 
'l tdesı idi • .Şimdi dünya matbu
\ı ı, hesapta olmıyan bu _oyu!'~!' 
~teınel tesirleri ve akıslerı u
tlıl . de mütaleat yürütmekle me,. 
~ ilterı Romada ikinci bir perde 
~ ".!~ndığuıı ajans telgrafların-

o;:.rreniyoruz. 
~ nun bu ikinci perdesinin de 
"er ~h Dahilıye 'Hazırı M. Suı -
ı.. , ile hazırlanmakla olduiu an -
~~tadır. ltalyan ajansının 
Ctdiw• h • D 

~a· il abere a-öre, ispanya a-

Berlin 

halkı 

·~ 1>'e Nazırı buaün R lmaya va
~ 01-eaktır. İtalyan ajam;ı yalnız 
\~ "-i>eri vermekle kalmıyor, 
~İıaı Yeni mülakattan cayet mü .. 
~ 9'eticel~r çıkacait» müjde ( !) 

~~ ilave ediyor. B t 
~ --trlaau, ajans, haberin~ bu eş saa 'f •e tefsiri ilave etmekle bey-

~~ külfet ıöstermİf. o, bunu sıgv ınaktan 
w •. -~emi, olsa da bütün siyaset 

~arı ve ıazete okuyanlar, 1 k d 
'ı-r da vukubulacak yeni konuş- çı ama 1 
~ dan da yine intizar hilafına ~~~~~~~~~~~~~ 
~~Yler çıkacaiını tahmin et • ' . • 

1-..te ıiiçlük çekmezler. Almaalar düa 4' 

J r·[ilarp vaziye:![}"' 

'

.Almanlar lngil-1 
tereyi istiladan 
v~zgeçmiye 
mecbur mu 

kaldllar? 
~r~ba ~.u.yeni netice ne ola· tayyare kaybettiler, 

~llttarık iıidi.r. GörünÜfe naza- nııı ız er oaum z .. • ı 

c- Yazan: --l 
Eal.f Ordu Kı.ınıaıtcbnlıın"dan 

Emekli General 

Ali lhaan Si bi• 

~i:/ İabu ılk hatıra ıelen Ce - J •1• l .. .• il d k" j 

~ Cebelüttarık meseleıinde M.

1 

•ene Avrupa da dovU
S";.,• Alman ~evlet ric~lile. an- cekleriai aöy]üyorlar 
~d'. ve Afrıkanıo tım;ahnde fe İııgılızlcı· Alrıı:ınluı ııı istila ha-
lt.ı taıne verilecek pay meslesini ı 1 'tıı lıklıırmı havıı tnı n8:rntlaı'Jle 
~~~nlarıa halletmek İçin de İnailterenin harp dolaya 'lile goriıyorlııı; bu hazıı lıkların tu 

11! ~Omaya ıelmİftir. • l':oı Vt'Ç s:ıhlJlı'!l'lnJeıı l'ı ıınsanın 
~ad~atı, zahiri tekli itibar~le idi bütçeıi şrmaliıırlcki Ha, ıe, h:ıtıu Bı·e t 
~·· h1rlü muhakeme ve tefsıre l 1,610,135,776 slerlin lımıınlnıın:ı kndur hiıt•ın ~ınıal 
~ a._ Yoktur. Fakat topyekuncu lJeııizı ve Mıını tıe Ucnizı ııalıillt·· 
)~l•tler b .. t'" • 1 • d dün a- Londra. ı (A.A.) _ Londr1t- ı rınılP harııretlt d:\am rtıncktl ı a.. ' u un lf erın e Y . . • . . oldutııııu tesluı Pdı~oıl:ıı. Buıı . .... j.,U'trnalar karıasında bırak- nın wı malumat alan rnahfıllerı, 

1 
lıl f 

1 1
.
1 

.. 
1 

• 
'"111t • k 1 . . d. ıı ı· o o :ı il ll 1111 • 
dhL • o kadar maharet sahibi ol- lngiliz ha\'a ·uvvet "'rıııın ıın 1 l ' · b h ı ki it" t 
""t ı.· . . b·td k .utun u azıı ı · aı ı :ı u t t.' • ~ .• ~1 onların yaptıklara her- taarru1a geçtıklerı~ı 1 ıınıe te- ıııek uzert, fngılız t:ı;naıelcı·ıle 
~Uiı hır tctebbüsten mantıki bir dir. Salahiyettar bır şahı deııııs· ı hır haCtutlıınhcri tt kmıl lııı sahıl· ı 
~Ce çıkarmıya kimsede mecal tir ki: . . . lcrı, lıınanluı·ı, şdııt'lc j ıııkı go. 
~'t •dı. O cihetle Roma müla • Pek yakında tayyarclerırnız o}:- ı zetliycrt>k rnsL g~tiı d!kll'ı ı deniz 
·~:::!• İttihaz edilecek yeni ka· le bir harekete geçeceklerdu kı, vıısıtohırın~, nıııtorlerı. mavnaJa. 
••L. Öirenmek için alemle be- Alnıaıılaı buna muka veııwl r<>s - 11, geııı!Jcrı vesaııCl 1 honıhalnmı-
lı.~I' ı,· v:ı, bunları tabı lhc {',ılışı,·orlar. ~ ıtim için de bekJemekten teremiyeceklerdir. ElbettP Almanlar dn bunu ıJu-

\' :ıı;•re yoktur. Eylül ayı, dü mnıı istilaya Gte- şünnıüşlcr ve buna göre tcdbırler 
~· U: ıon bir iki haftalık u - şebbüs edcmed~ıı geçmiştir. e- ıılmışlaıdır: çunku lm düşmana 
•"- ~· \'atiyette çok dikkate •a· ılecek senenin Ağustos, Eyltıl ay- kaışı miıhim biı tnnııuz hazırlı
~. il' nokta var. Bu iki hafta larında harp, Avrupa kıtnsı üze- ı:ı yaınlııken "luşınıının uyuınıya. 
~İt t "da a~keri planların tatbiki ıine intikal etmi~ bulunacnktır. cağı, onun dıı bu hüzırJıl,lnı ı lıoı· 
>ttirı'"•~kuf devrine girmi" onun 1 Londra, ı (A.A.) - Harbin mak, bu teşebbüslcıJ kııtıl berbat 
d t aı • 1 1 h 1 k B 1 d h hl" etmek için gayı eti ı sarf edeceği e'tti ~ası p an ar azar ama başındanbe.ri. er in e ava .ıe . ı- de düşünüliıı; ,.e bıınlarn karşı 

\taıc • larnı,tır. ke İ§aretlermın en uzunu verılınış- da ihtiyatlı ıJavı anılır. 
~ dıa, tn~ltere ile Almanya (Devamı uyfıı 3, si.ıtun 1 de) :Fakat lngiliz\eı in havn kuvvet-
~~-~• hava harbi eski fİddetile lcıı taarruz <>demi)ecck bır hail• 
~ • etmektedir. Hatta lngiliz- Amerika Hariciye getirilmedikçe heı· :rapılncak ha-
t.... ~llddetj bir hayli de artmıf- 1 zırlığın bu ukıbetlerc uğrama ı, 
tit~ .:'en telgraflara nazaran İn- Nazırı ngiliz . tnhrip olunnın ı şil11h(' ızdiı. )ş 
d~~YYareleri, bilhassa Manf f • ı •• •• t • • dünup dolaşıp hava hbkimfyetini 
lct~,1 &ahillerinde Almanlara Se İ 1 e gorUŞ U fa l ihsnlc dayanır. Goı ülüvor ki 
11... 

0 ö ı d ı (AA) Rcuterın diı>- Alman deniz hnzıılıklaıını tahıi11 ·.:ı,, .. 2 açtırmamıya ve .vıı rn, · · hususunda f rıgıliz rlonannınııından ~I •ld b 1 lonıatik muhnbırınin öğrendiğine gfı. ~ -..dı ırmamıya aşa - ıc, dun Vaııingtonda, Amcl'ikn Bir· ziyade, ingiliz havn kuvvetl<'ri iş 
L..:~l'at rh Bununla beraber, !eşik Devletleri Hnriciye Nazırı Hull görmektedir. 
l'l'Ue ~ ı/rhi, umumi heyeti iti- ile İngiltere Buyilk Elçisi Lord Bir ynndnn İngiliz tayyareleri 
~.ile·• 11 

aeyrini takip etmekte, Lothııın ve Avustralya Elçisi Casey l\lancbc sahillerindeki Alınan is· 
~~~taf da ıimdilik bir fev - arasında bh- toplantı yapılmı~hr. U- tila lıazırlıklarını tahribe çalışır· 

<oe1• RÖıtermemektedir. za](earlı: meselesinin bahis mevzuu (Devamı sayfa 3, ılHun ı ••> 
CI ı Rrıl lf ı 8, Biit ,, 4 de) edildiği sanılmaktadır. 

ketinha beklenmeal 
dolayıalle Mıaırdakl 
fUolar takylye edlhli 
ı.ondra. l (A.A,) - Rcuter: 
İngilız gazcteleri rıcc bpanyol Da· 

biliye 1'\ azııı 8uncı'ln de ittir-ak ot
mii olduğu son Berlin görüşmeleri 
esnasında Hitlcrm Yakınşarktaki 
stratejik vaziyet naktai nnznnndıuı, 
Mısırın istiliisıııın vakit gecikmek
sizin fillıyata konulnııısı için ısrar 
etıııiş olduğu zannedilmektedir. 

Mısırdaki filo'ar takviy~ edildi 
Loıırlra, 1 (.\.A,) - I.ıuıdıııuın 

I iyi lıiı· kaynağından öğrcııll<liğino 
göre, Mıııırda1d filoların gerek kad-

ı 
rosu, gcl'ckse ıııiktnrı, bir İtalyan 
ileı i hıırckctınin bl'.klcıııncsi dolııyı

j "'1le t.akvh'e cdflınişt ı. 

Suner - Ciano 
ı mülakata başladı 

'Roma, 1 (A.A., - Steftınl aıuıı-

' 

sındnn: 

_,--------: 

" 
Serrano Suner, bu snb.ıh \'ılln -

llıııdanıa'da I\ont CiPno ile 10 da • 1 
kika görüşmüııtüı·. I 

Suncıle Kont C'inno, saat 11 le Kadınlarırr ızdan bir ırup aıkcri tlikimtvl•rinJ•n b rind• çolıfırk•n 
Dtı('eııin yıınına gitmışlcı clir. Gorüş- ı 
mc. s;ıat 11.35 e k.ıdaı dcvııııı et ·ı Arılrnı.ı, 1 (Telefonlııl Anknıa bııını ıfo C'tme\,; uzerc her baynnın her taıaftn buJiık bir ~ev' ~c ıng-

k betle ttıtblk • rdill'cC'gı ınuh:ıkknktıı 

Snnt. 1:ı den birnı sonra Jspaııya 11\m'u;.dı•kı hıırt:ı ıçınde lıır toplantı edilccektıı· kaını nltınıı nlıııdıktıın onın. buntn-
ıııiştir. . Y_!lıdımııc~l'ıı f!a~~ı~lar <,cmiyetı, o-

1 

cvınrfo lııı yun orgu yapması tc lıf Hcı evde, lıir yün oıgü yapılma 
1 

Dnhiliye Nazırı kt•ndi şerefine 1'oııt yapncııktıı Hu torılaııtınııı ı uznamc· u 
1 

.. ı. ndnıı onı :ı sU 
• ' 1 d Dto •• ıııırıu, .-.11 ... 11 • ıııı tiııı ve şeklı uzcrıııck nliık:ılı ına-Clııııo tıırnfır.dnn veıilmi!!I ol.ııı zı\•ı;- 1 sinde !.adın ıırımızııı, oı uınuz V<' ı. fl k 

fı.tte hnzır bıılunmuştm " 1 ili müdafaa ıçiıı. hıımıctleı ndeıı ı ıtlt· butun nıt'ıııl<·kC'te Y•l~ ıhıcııgı v.:_:.ıı~ır dıreıı.tı <' ulıı ıır:ı ·ur 

Sayım hazırlığı 
nihayete erdi 

istatistik Umum 
............................ .-. ................... ~ 

Müdürünün 
gazetemize beyanatı 

Anlrnra, 1 ( Huıuıi muhabiri
mi7den telefonla) - İstatistik 
Umum Müdürii Bay Celal Aybar 

: nüfus sa~ım ı hazı;lık]a~ı hak kanda 
ga7ctcmı~e aşagıdakı beyanatta 
bulunmu§tur: 

1 - Nüfuı:: aayıını için yapılan 
hazırlıklara artık bitmiı gözilc ba
kabiliriz. Mevıim dolayısile mu-· 
vaııala şartları güçle~en beş altı 
kaza hariç olmak üzere, meınle • 
ketimizin her tarafındaki hazır -
lıkların kontrolleri bitmiştir. Bu 
iş için seyahatte bulunan 15 ıu· 
benin müdür ve muavinleri mer 
keze avdet etmişlerdir. Alınan 
neticeler İ>·idir. Bazı mıntakalar
daki idare amirleri, faaliyetlerin· 
d en dolayı taltif edilmi§lcrdir. 
Sayım giinünü halka İyi geçirtmek 
ir;;in her türHi t~dbirler alınmışlar 
Radyo vasıta~il muhtelif tc ek · 
küll~r tarafından temsiller veri· 
lecektir. Sayım vesaiti bütün vi
lii.yetlere dağılmıştır. Mahdut o· 
lan ihtiyaçları temin için de Ela· 
zıj, Afyon, Ankara, Erzurum 
stok mt:rkezl olarak kalıul edil • 
miştir. 

İstatistık Umum Müdlir muavi
ni Selim Avkut, konferanslar ver
mek üzern. bugün Kay eri. Sivas, 
Elazığ, Malatya, Dıynrbakır, A -

l•totiıtilc Umum Müdürü 
C•lal Aybar 

dana mıntakalarına hareket et -
mi tir. 

Eti bank 
Neşriyatımız üzerine şayanı takdiı· 
bir alaka ile lstanbulun kömür işile 

meşgul oldu ve iki memurunu 
tetkikat ve tedbir almak 
üzere lstanbula yolladı 

Ankara, 1 (Husu i muhabm -jlüzumu etrnfındaki ne§rİ} lamız, 
mizden telefonla) - istanbulda 1 Etibnnk tarafından nazarı itibara 
açılan kömür depolarının ihti) aca olınmıştıı. Bu ~aksatln Zongul -
kafi gelmediği ve ) eni depolar (De u ııı sal f, 8, s •I n ı de) 

Ribbentrop'un l İngiliz 
Rusya se~~halinden l Çeklere_ hıtap etti 

Bas vekili 

Reycanh "Halas 
Haber mi gUnUnüz 
çıkacak? gele~~k,, 
İtalyan ajansı Alman 
Hariciy• Na%ırının sega· 

halini tekzip ediyor 
Mııdrıcl, 1 (A.A.) - Reutcı: 
İıı!ormac!oııes gazetc•lnin Berlln 

muhabırlnln telgrafla lıildirdiğin<' 
gliıe, \'on f{ibbcııtıop. halen Beılin
de ıJcğilıJir \•e birkaç saate kadar 
ansa8 yoncl biı diplomatik hudi c 
helclentlnıektediı. 

l\lulıabiı'. \ 'on Rıbl;entroı>un Svv
retleı· Bldirinin ü~ler pnktınn ilti
hakını 111GZıtket;i! için !\tosko\aya git
n\İO oldııtunu ılih·c eylemektedir. 
Beılin , 1 ( A.A.) - D.N.U. bildı

ııyor: Fuhroı·, bugün, İtnly:ın Dev· 
let Nıu:ırı Parınaceıyi knbul etmış· 
tlı. 

Bertin tekzip ediyor 
Ilcılin. 1 (AA. I Stefanı ııiaıı· 

111 bıldiriyol': 

Harid:tc• Nazıı ı \'on Rıbbcntro· 
puıı Mo~kovııyıı hareket <'ltiğı hak
kında baıı yabancı gazeteler tara 
fından neşrt>dilcıı hnb('ı _aliılıivetlı 
kaynaktan tekzip \e bilakl" Vor 
Rlblıentı opun kı :ı bıı istirnlıııt ıçır 
Hcrlin cİ\"11 ırılıı lılı m..:~klde oldıığl 
beyıııı roılıııc.ktcdır. 

WİLKİE'NİN 
HİTLER'E 
HÜCUMU 

"Çe'/r.oslovakganm hüriy~ 
t• yeniden kavuşması lı.ar11 
gayele,imizden birid;, n 

I.011dı·a, l {A.A.) - J:euter: 
Churrhill, dt n akşam l'adyodıı Ç.e. 

ko~lovnk milletine hitaben bir mesı.j 
okuyarak lZCfimle demi tir ki: 
Hüı rlyct ebedidir. Ölmez ve ölmi-

~ erektir. • 
nugün Münih anlı.ı mnı1mın ikinci 

yıld<iniimfülüı·. Avrupa sulhü lehine 
\cko~lovak milleti taı·ıı fmdan ';\ apı 
lnıı feci foclakarlık ııebebill· he .. cı l 
~et bu taı ibı hiçhiı val.;t unatmı)•a 
~ktır. 

H lmın I' verine fae mn nev1 ve 
maddi İıaı abi ı:etiı ildı. 

Zuliım goıdugunüz bu anda ixe 
şu nıcsajlu hitap cdi:voı um: 

(Devamı sayfa S, ıOtun 2 de) 

Değil mi? 
••••••••••••••••••• 1 •••• 

Sahnede 
Abdülhak Hamid 

Aktör Bürhaneddin. yakınd• 
Abdülhal< Hamid'in Eşber'indeu 
ve Fin ten 'inden bazı sahneler oy· 
rıayacakmış. Nasıl oynıyacağını 
bilmiyoruz. Fakat on beş sene 
evvel Türkiyedcn ayrılan aktör 
Bürhaneddinle beraber Türk sah
nesinden uzakfaıan Abdülhak 

_ Hamid, yine onunla beraber ti -
------------ yatromuza geliyor. Bürhaneddin 
Amerika Cümhurreisi olmasa Türk sahnesi Abdülhak 
namzedi Alman devlet Hamid adında bir tiyatro müellifi 

tanımıyacak. Çünkü ondan başka 
reisi hakkında çok ağır hiçbir aktörümüz, tashihi müm-
kelinıeler kallandı. Ame kün lisan ve teknik bahanelerile. 

rika karar vermek için qber'i, Tezer'i veya Finten'i 
temsil etmiye yanaımıyor. 

intilıabatı bekliyecek .Şehir tiyatrosu ve diğer sahne 
--........... _ .... ____ .,., ___ __,_ ....... _ .eş.ekküllerimiz, Abdülhak Hamid 
Dctroit, 1 (AA J ı. 
Soyledıgl eçim ıı..ı kı.. '· 

kic dlnıiştir ki: 
But"iiıı Avrupa Hıtkı.ı 

aı ızlığlıım tahakküm ı 
H.tleı· ınak atlaıınn 'a r 
ıni vnadleri bozmaktan, ı 
kntletmel ten, Alnı:ııı ı; 1 

ı ~ ı minde büyük bir Türk müellifi 
\ \',ıı . 'llduğunu haber alıncıya kadar. 

"'nun eserlerinin temsili aktör' 
eürhtH1cddinin lutfuna ve inaye
rr kalacak. 

Hazin, çok hazin! Ayıp, 
p! 

(Devamı sayfa 3, sütun 4 de) 

* 
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Kanaldan geçerken nğınız, ıolunuz o kadar dümdüz, 

o kadar kimsesiz, o kadar kupkuru ve ıesıiz ki 
c'aha ilk adımda deni& daüeMlaaa ile yananaaa:ı 

Süveyş ve Mısır 
--------

Mısır Süvegşe kavuşmak için daha 
gıl sabırla beklemige karar vermiş 

NARA 
ATAN 

KADIN 
Seher dokuz güa hapla 
ceaaauaa mahküm oldu 

\ l•kelelerde biriken yolcuları taşıyabilmek için HA y RJ y E 

1 Haddı istiabiyi değil, vapur LısEsIN§ 
f 1 1 1 tt k I" d TEŞEKKUR se er arını ar 1 rma azım 1 r Kimaeaiz -ZÜbeyri kur-

taran liae direktörüDe 
tefekkür ederiz 



~~----------~'r -------------ca-Nu .. N ............. ~.. ken diıı:.er tnraf-,. ~ ı· ı· N., • •••' ••''' ••' ••• ti H ge ıncc evvc a .ı. or 

tE:::::::: AK/ SLERl !:~rf '~:n i:ı~t~~~ iL arp vaziyeti ~f~te, h;~~~~etf:; 
J

.,......, 
1 

mild:ıhr. tertiı;le - rağmen, deııiı.aşırı 

~oıı,.y.a . ı ve rfni, fabrlkalannı Almanlar lngilte- bir sefer yaptılar. 
'"-~ ve depolarını, tay Sonra ga pteki hc-
19} - yare uı;ıertni ve re1i iatil&dan deOel'i temiztedi-
~liplerl bu vesile ile ya- vazgeçmeğe ler; Fransızlar 

J 
kalat!ıkları lngiliz nıailiıp oldular, 

•p mecbur mu onya ile Almanyanın na- tayyarelerini. a\'C'I· İngilizler Brltaıı-
ıiıı.d;"!,.o~~p da ittifak ettikleri farını tahrip v~ kaldılar ? ya adalannın mü-
''ıtırıı '"ltu" di.inya taraftndan a- imhaya uV;rıı~ıyor- E:ski Ordu Kıımaı daıılaı·ı.ıdcın d11faasın11 koıjtu-
k~lttı lnak~<lır. Avrupada ealip !ar. l\lnnche a • Enıtkli Geıt"ra/ lar. l\l 10 senesi-
V~111nııltcre ve müttefikleri . hilleı iııc ye:-le~tiı-- ALI İHSAN SABfS nin harp biliı.nço-
t~ es muahedesi ik Alman- ! dikkri uı:uıı men- (8iriııri ıaltif•dııı doa.ın) • su Almanların le-
loıı d a:keri ve bahri kuvvetini \ z.lllı loplarla Hl - ·-------·-- hine bir çok karla 
~ ~ 1 .:ylıılc!eıı ıtıi.ı.ııı'l!n Lon<iı :ıyn :ıteş yiiklüılüı·. Şimdi yeni bir ufuk, 
"'lıa.ıu· e tahdit etmifler "c ctmiye IJn l:ı<lıl:lıırı '!Ol leııi~or. s;.ıl:n açıldı. 
~tııd' .1 hayatına imkan ver~k I Bıı top!arln otcdenberi Dover li- G"çen kı~taki lınzıdıkinr 'bu 
~e ıerbeıt bir sa.'ıa bırak- nı:uıına ate~ (.'(lılmcttq·Ji. ı:ııhne için değildi. Eu yeni salme 
~ rdı. ı\lnıanlaı ıı in •ılteıeyi lstiL-i için. lıü:.bütün bışka teknik ha· 

,,uıa. barbine iıtirak eden veya bu 1"' i iı~a le cb\ıüs et- ı.ırlıklar, başka dckorlnr liı.zım.lı. 
) •anın f d b ki d·-· melı•ri P"k ıııuhim \ıır mc • Bu lınzıılıklaı'ln cler~ccsl "İmdi 
tı.t...... za er en e e ıeı ~nlcdı'r. C~k l.u··\ctlı" ı· 11wılı"' d'•· k f .. 

'

- tnük" f t d J ~ ., • .. ~ "' ·5 i ı!t·ğfüe, 1!!41 bab.ıt•ın:ı koı-
• ı 11 8 a aponyanın n~ııı . ~.· ı. ıııuhım 1°1 gılı"ı l•.a,·:ı 1 < · ıtuv ti · · hd" •· 1 ~ ·- <ar om lıazırlıklıırın l\'2\'ld "e ik-

tıııi t ı. ve erını ta ıt ve us e- ı uvvl' : ri ve m.ıd. fıı<ı l 'ı·tı" 11ı.e1··1 ı· J ı d eni(· mu.ıne ~·:ı ışır ar. Alrıı:ınlaı· ge-
~ı..ı 15 ve iktt:;adi sahasını l:ar -.•nrfa lıu mt• d~ uz.un l)(l\'lıı çrıı kı~ haııdıldarilc uı.;:·:ışırl~r-

d~11 ~ ırınak ve inkişaf1na rnay • teknık h.ız.ıılıklııın, çok :ııııhiın ken müttefiklere v:ıkiL vcrtlikh:.-
~'•lunarnaktı. Vaşinı;:tonda, ":ıyn•tl<•n• '~ itıt m:ıml.ıra lüzum l'i111Jen. müttefikleıin seicı·l>erli::, 
lliıı 1-larl>in akabinde akdo'u- ı•östcııı. Bu iş N"l''(Çi istıla)'n tı···enımü vec:ail' hazırlık':ınnı hol 

İkinci perde 

bakalım ne 

01u.a göaterecek? 
(Baımakalttlt:11. de.tam) 

Mısır cepheıine selince, onda 
ttalyanlar ela ıimclilik s.li Bar -
ranide tam bir teV11kkuf lııaliade 
bulunmaktadırlar. Va\ııa bu te -
vakkufu, Mısır çöllerinde yapı -
Jan bir harbin tabii icabatından 
addedenler vardır. Aıkeri mu -
harrirlere nazaran ftalyanlar Mı-
11r taarruzunu merbale merhale 
yapmak mecburiyet.İndedirler. 
Her merhaleye vardıkça orada 
bir müddet durup yeniden hazır
landıktan sonra an?k yeni bir 
harekete ıreçebilmek imkanını el
de edebilirler. 

Seriinin 
tazyiki 
üzerine. 
Rumanga, Albay 

Beck'i memleketten 
çıkarmıga karar 

verdi 

Sahife: 3 ---
iÇTİMAİ BAHİSLER 

==========~---========== 

Türk şehri 
Ne idi, ne 

s
olmalıdır? 

ı·ı 

Aleıtlt, t1tlifigüuı iıir Btlcdi11ecilfk, hatta :içtinıai bir 'noı·foloji 
111e•elni dt·ğUdir . .\Jodern umi11d t1alntz mflltt'tir. l't onun l.:alfH, 

hakiki luı11atnn ya11uan km/ 1lt r:tnkli Uıtr'tlir •• Uman rchnrıin so

ktı.klernı.da 11ahwı almcı11ea komıttıılıır. PmnB?: clıirlr:-ındc gcLI"BOnlcr 

yal11u f raıuı.:ca koıııışurlr.r w ı.ul ı,~feriııde f ransı:c11. farln soyler
ler. Bir fthir ki, bu.:ı cadddcri Xciıil ku.la.i gibidir ve c.ı bquk cşe

hir •a.:irıoın tıdıı gcıraonlar tiirk~c b lmc. t't kaırl'lcriııt t11rkrc lti
tn11 ~ildiği :arnan lıa11r;tıe bakar, ~hrin aaıl :ıKLhıı !eri knıar nuıı-

loUere ve l.·öıeye b11cağa d.tığılnılf'lır, lıİf değilse bazı ırwneıverl,..ri 

a.lqı:eı-iıi frtııl.:çe rapına11ı cfu.:iltf:t aamr; lıcı11le .fılr şchırde /ddr 
ha1'Gtıııııı canlanma.sına, f,ir rııilfrıin 1rnlbi değil, en chemımyetsi:: 

11ıvu lıile olma11na inıkün 11oktur. 
ı ltluata d 1 tıcnzemez. b ı ı· 'k ı r ~. ltı'k e e er ile Japonya baş- 0 cıa Vl· ı ·ına e ırsat bulı.luk-
ı.~.1 Yast.., tıpkı Almanya gibi • Harp h:ın IC'l •ı ini ııııt:ık, lınrp l::ıı ınılan ve artık ~11tlan yen• 
t ıt ve l "k "b' 11" denwktıı· lııl ılrr, lıaı hin kanlı gt:lıniycceğ'inderı lınh t:ılilıııişti. 

Fakat İtalyan tevakkufu, ister 
yeni hazırlık ~ecburiyetinden, is
ter bu işi başaramıyacaklanndan 
ileri ııelsin, göz önünde olan bir 
,ey varsa, o da ukeri hareketle-

1 rin durgunluk dnresinde bulun- Yazan : Hilm! Ziya Ülken 
duğudur. •••••••••••••••••••••••••••••••• ....... •.........•.. 

Bizce, bu durgunluk devri, ta- ' Eski sitelerden ve ortaçağ ı saha üzerinde ancak 7 00 bin kişi 
bti bir takım sebeplerden tevel - ' bourg'larından modern şehre ge- oturmaktadır. Bu da gösteriyor 
Jüt etmemektedir. Bunun, yukarı- çerken bazı esaslı t ğiıtme:er ol- ki, lı;tanbul, modern şehir olmak-

llr. azyı e ta ı luluımu, - 1 \<.' " unılu •h kvı' rı rçinılc lıl'lc· 1 ·ı cnıeııııl eıleliın ki bu ılcfa iı-
J Şoyl k' tıınlı » :ıtleı· rıı :.mı" o!unlar, I rı:ıııcu d"vre miı<lnfan hazırlıkln· 
..... tı e ı, bahri muahede ile, ı haıp İ"lll( g nı,I, l'·ı· toııLfııı .. aı- l 1 . ı "" }' k " ,. " rını a ' n "er, :;eçcıı kış v~ ilk-
llıi~ 11 • endi büyük ha p ge - fcttıi!ı ın•aıı. h;ıy\aıı, malzeme. bnt>arr!::ıkilcre bcnzcınc ;11, Çok 
~ 1~Yı ve umumi hacmini A- ı crphan" u ııı eri \ e t:u baptaki :ıı zu ederiz ki Almanlnı ın i tıla da da dediğimiz gibi, bugünlerde 1 duğunu unutmamalıdır: Nüfus ke tan henüz hayli uznk bulunmak-

! 
siyasi bir taltıın yeni ~l~lar ~: Mihoercderin tazyilti/e Kıbrıa aafeti, toprak kıymetinin ) üksel- tadır. Ayni mütnlcnyı T urkıyenin 
zırlamak arzusundan ılerı gelmıf ada•ına •İtmeıine m(uaade mesi, iktı:oadi merkezinfevkalade yeni kurulan "\:eya ıslah edilen 

llİıı d 11 ıle lngilteı·eden her biri _ gıiçhıkleri g.ızleı ıle ı:-oı mu~ olan- hazıı lıklan henüz kiıfi bir dere-

olması daha muhtemeldir. edilmedi~ hah .1 b L büyümesi, mu_vasala (circulation) diğer şehirleri içın de söyliyebili-

M
'h d 

1 
•• er ven en •a ııır 1 b.. ..k . b 

ı ver ev etlerinin harp p l Hı . . vasıta arının uyu nıs ette art- ıız. 

ttçir onanmasının beşte üçünü ı l:ır. ve bu ı terde murnfftık oln- ccve gelmemiş olsun ,.c istila hn-
tıı;. •• lllern • ı. b I . b d bılmck için ne buyuk \•e ne uzıın reketi ~clc<.'ck ılkb.ıhnrn lıırakıl-
"Rİ r. eyı Ka u c ıc ar e il - ha7.ul:k .ıı· .~:ııın:ık ican ettwlni O ıı... • ou sureti J d '' .. "111

• znmnna kadar lııgıllzler 
"lll, d • e apon onanma- fı:len t::ıkdıı fır atııııı na•ı o!ı uş de dahn bol vakte malik olmuş, 

lb.ı...' aıına Amerikan donan- ""C a kui t..il_ivc nınbk k.ıfıılar k · u~ııı d • J 
1 

b 
1 

• ~cl'e · mıistrmlcke ve dominyon-
plinlarınr bugüne kada; istedik- 0 ~ny? cırıcıye Nazırı Becit ması. Fakat bütün bunların başın- Vakıa, buna itiraz olarak, yeni 

i
leri gibi tatbik ederek onlardan Nıcosıa, 1 (AA) - Buraya da gden değişiklik şudur~ Biribi- bazı Amerikan ~hirlerinin genİf 'llİlı.ı· . ununda ka ması temin takd r ed" ı ı . flaı P hır futl.Jol hırdan ı-:e'ecek kuvvetlere ve ge-

!İııct ıftı, Ayni zamanda yine Va. ""l'Y3 bok maçı değ ldıı • n•~ ın· rek Amt•rikadan beklemekte ol-
~l ~llda akdolunan dokuz dev- d::ıkiııi ' 1111 ' 1' • ;ı "":ı.ıl!kt~ıı "0111.ı, dukları yardımlnra ulaşmak im-
lıoıı Uahedes' ·ı A "k J h('n ·l·n Mlur ı clonüp > tıırnft.ıııı kan•nı bol hol ıle l.l'CÇiı mış olsun-

İr,tedil<leri neticeleri a)~madıkları gel.mekte olan il~ Polo~yal_ı kafi- 1 rine eklenmiş kasa Lalardan iba- aıazide ve bnhçd<-'r içinde scrpil
pek itikirdır. Bu planlarda bu le_sın_ı:. mens.~p bır ş~h~ıyetın b_il: ret olan eski ehir yerine, fonksi- miş bir halde kuıulduğu ileri sü-

i
te kilde devam ise, nihayet fayda- ~ırd~gıne gore, Be~_lı~ın _ta:ryıkı yonları ıamamile ayrılnu!\ canlı ıülelıilir. Fakat bu tenckküller, 
sn: birçok insan kırdırmaktan uzerıne Rumen hukumctı ı;abık bir bütün. muazzam bir uzviycı evvela temerküz hiıdısesinin do -! 

)•"ı L . • 
1 1 e merı a, a - gelene sald l llil~ n da lıtıızl tıle· lı v· k • 

l 
başka bir netice vermemektedir. \olonya Hariciy~ Nazı_~ı Beck' e, olan ) eni şehrin doğuşu. ~urduğu 1.)\ılnanlanı. karşı aksüla-
işte askeri planların muvaffaka_ Kıbrıs adasına. gı.tmek uzere mü- Yeni cemiyeıin ınc:-lek tesaııü- ne! olarak doğmuııtur. Saniyen, 
yetsizliği kartısında iki topyekun- ııaade vermemıştır. dü, sınıf mücadelesi, fikri canlı- ::>u cLırl<!rde yine eııaslı bir 

'ı:a.,..:' •uçbır &uretle Çindt>n yer mez. ır. • ıne ço · trnıcnnı edcı iz ki 
ııı. " 1•Ya B" "k l ' Mı~tcr Churchıll'inbahst'ltıği ıııiı· 
~lt.rd e uviı Harpte A • ı Alm-ınl, r 1'13~1 •nf'•i c•vlulıııı· ılafıın tcrtiııleıl nıukenınıcl ve v:ı-
~ek· an zaptettiği Cin arazi • ..ı,. . na kad.ıı !u:ıı•ı:lıuım•~ 1 zıfelerıııdc mııvaff:ık olsıııılnr. nu 
>t İt~ Yer~eri de Çine terketri\İ- :lduk!arı Polon •cfl'ı ıni \t' ptılaı. defakı hıı re ket, Norveç seferine 
Jll r cdılıni:)ti. lddı ~ .• .:ıi vq;hıll! lııı· yıldı- 'CYR Relçıka ve Fl11n<lre,,'ıleki ha· 
~llya da Vaşington rını lıarbıle. Ldıistııııın işini on ıf'ketlere benı• me.sin ... ( iron side) 

j cu devletin, siyasi hir takım yeni Eski Ba,vekil mevkuf lığı bu uzviyctte:? geliyor. Mili~ .;ekirdek r.ıcvcut olup muvasa'a 
planlarla harp nıuvaffakıyetsiz- Bükreş, 1 (A.A.) _ Sıdani hayat ve onun yubek derecedekı a:.ıtaları fevkalade zengindir. 

lh. ~ beş gundc bıtiıdıleı·. nwn on beş ın :\~are.sallığc terlııle bcrabı•r. "'"-h d gun<lc de bu lıes:ıbı t-ı-fıy'! cll ı· Hmclıstan lıaşkumandanlığına ır:ön 
liklerini telafi etmeyi dÜfünmüş ajansından: · • ruh i tevettürü yeni şehrin eseri - Henüz tc ekkul halinde bulunan 

1 olmaları akla çok yakın ıörün- Resmi bir tebliğ, eski Ba vekil dir. memleketimiz fehirleri için bun -· ~ 1 r l t 1 ler. 1 ( 3'J hazıı l•klaı 1 ı;ın bu <lerllmiş olması, bu defa ln~ılter~ 
.\) hamle kiifi 'e mu,·.ıf' ... k bir ııe- ınürlafaasıııda ve Avrupadaki 

mektedir. T Yeni şehir, yeni ikttsadi ~rtla- arı örnek diye göstermek hiçbir 
atarescu'nun da, tevkif ve hap- rın eseridir; sırf insan iradcsile aman do~ru olamnz. 

solunduğunu bildirmektedir. ~ı,:'-rıya, kendi O.tına Ver- tıceydı. Buml'ln rnnn garrı cep· harp sahnelerinde daha başka bir 
l!ıhett~ua~edesinin kayıtlarını tıesmdekı 1-'rnnsız; ve lıı.:-iliı. kuv- h,:'~P idaresi göreceğimizi fımit et-
l'«ıtto ..._, ııbi, Japonya 4a ya _ vetlerınc donrıwk !azı m.h; fakat t ıı ır. 

Bu mütaleanın ne dereceye 
kadar varid olduiunu da ancak 
İfle Romada M. Suner'le yapı
lacak müzakerelerden sonra an -
lamıt olacağız. Herhalde birinci 
perdeden ıonra ikinci perdenin 
dünyayı merakJı ve beklenilme
dik yeni manzaralar kar,uında 
bıralıacaiını muhakkak addede
biliriz. 

Kendisinin devlet adamı ve Pa- vücude gelemez. Eski şartlar de- Herseyden evvel şehrin milli 

f 
vam ettikçe ne hüsnüniyet. ne İ· ıtcsini tayin etmeli, bütün iktıa-

ris ~e iri sıfa tile sarfetmiş olduğu 
~rı" ınuahedelerİndeki kayıt- bu kuvvetlere knışı veni \"'.! bı.iı;- Herhalde Alm:ınlıınn Rritnnl'ıt 
~ YaJ büttin uaşkıı hazıl'lıkinı· icap e. uılalıııını i~tmi te ebbüqti ne .... nr·ı 

rade ye"ni şehri doğurrnıya kafi a Jİ, fikri ve bedii müesseseleri o-
faaliyetler hakkında tetkikat ya- • 
pılmaktadır. miller clef;ildir. Bu ş~ttlau bılhas- aya doğru çekmeli, şehrin egoist 

"t ~- nız kendi gücü ve zoru diyordu. 193!) kı,s a•·lnnnı ve 1" ıo k .. "' ~ -{ulrrı ~ " 11 lmıştır: ne bu tcşabbiisten vaı.-
~ . Uf ve 1936 da Va,ing- scneslnııı ilk aylannı ba hnzıılık- l!'~çilmi~tir; ve ne de lıu ı~tilii i-

"1" "1m e o vardır. Ancak istila ıı_1•L " rı .muahedesini feshede. l:ııa taho;is ettileı. O znınan tin ı bl f 
lİ)' l'llerık.a kadar ve hatta da- l>o} le lafl.u· oylPndı: 1 Almarlnr hareketınin birinci perdesi oy-

ııı.~ ... ~de donanmaya sahip ol • neılir ılı~ oı l.ı r? İ şte nıılı teflkler nnnmaktaclır. 

~ -q"b t' . arslan gibı !\raginot h:ıttı P.ermn· r· ·ıı h eı; ısıni kazannııo.tır ntiı z R\'n ınukovcn1"t
0

1 kırıl-
~ .. ltıd Y ' de oıılnrı l cklivoılaı? Alıııanlar "' ~1" '51 it d k• K ı· nıaılıkça bu peıılenin uzun efiro. 
k~~,tı a ın 8 1 aro ın, korkuyorlal' ve 'lnldıı ·ıını\'rırlnı • ı hl ' " ~ "e B' k d 1 t h r~gı t,:ı ıılir. $imdilik ba~ka hi~-
~ tel ısmar a a a·ını a - NıhavPt hıızıı lıt-lar ıkm:ıl. "ılıle· lıır huküm vı>rilemez. 
d~- tı "brek cayrİAskerİ mıntaka- r .. ı, s>ltı ... v «""' n hnı·Pke• z.ını:ını 
J"bt:i •Yet v~rmiştir. Seneler . 1 -------------1 
~ devam eden harplerde s • d b • • •• 
~ f ~uvvetleri, Cinin ya· ısın· 1 ~ JID8V 8 uyuk bir yangın 
t,ı"llt •ı asını askeri işgali ftltına 
l~ ~k burada kendiJile mütte- 250 ocag") so••ndu••rdu•• 
~ ezi bir Çin hükumetinin 

":'tttte llsına yardım elmi tir. Bu 
~•ıı '-i ~okuz devlet muahedesi- İ .1• B . • 1 Uşak, 1 (A.A.) - Dun akşam Si
d ~~~lr hükmü kalmamıştır. ngı lZ aşvekıh 1 nı:ıvda çıkan \'C ka~b:ıyı tehdit et• 

- ~ •}'~ kadar, yalnız yukarı- ı Ç ki h mi)<' ba~lıyaıı yangın ılo!nyı~ile şeh-
~ tedılen dörtler muahedesi e ere ıtap etti l llıllZ ıtfall'C gruplıırından biri der-
'!)..._ '!tte b 1 d J ,1 hal Sinıııva goıııicıılmiştıı. ' 'sak 
ı. ""ttl.. • u unuyor u . apon inci sahifeden devamı 1 lk k "· 

~ .... ı' .... ". rı, Fran••nın Uzak•ark • n ,. ıa ·ı, ·omşu kaza halkının uğı auıT•ı 
'I .,, .... Y nu ~aatle ngı!tcı·cdı• yaııtığıınız e; 
ııu UsL.-1 ı. · 1 - • t 1 b · bu fl'Jiiketteıı hüriik bir teessııı· tlu\•· 

~~·""ic;· .'~".' eıu: ımpal'ator ugu ınunııı e •e y:ı ııız rzını harhiıııiz ıle- nıııktaı.lır. 
rc-ı ltıııının en mühim klsmmı b"lldır. Sızın de lıarhinizd ı r. ıtakı-
flt ~.~tİllıboelerı' u"zer'ıne bu muahe- h l . Gı>re ~aat 24 c tlof:ru hurn.va "C· 

11,.q lrntte ün yetı nkak hır e aretr> teı· "' 
zulmuştur. cıh eden bütün nıılletleı ın harbiılıı. ~~n ha~ı ler 250 evin yanıııış oldu-

g-unu hıldırmckte)o'ıli 

._l lııı. (Birinci &<;.hılcdcıı dt•cım) 
i~lıı ,1:ıası. Müdürü Bedrı Beki-
t '"in· Etıbank Umum l\1udur : .... .......................................... ~ 
~İılc~d~cfii Tek .. al. ısıanbula • • : Sag" hg"' ımızın ~!>tları : 
~d • • • lt a kö ·· ,. . •........................ .••.•..•••.••...••••• : 

~ ilıı il .rnunın satı~ vazıyetı, Bir muddct e\'-
•• 

T ASVtRi EFKAR 
................................................ i 

Wilkie'nin 
Bitlere 
hücumu 

( B wincı ~ahıJ ,.deıı dcrnam) 

&ek talim göı·müş gang:;terlcre tahvil 
etmekten, Berlinde rastladığı i\siııle 
topı aklaı·ı tahrip etmekten çekinnıi
yen bir aılamdır. 

Sıneına tarihinin zafer tacı .. 
Sıııeıııa ileıninln ebedi güııeşı ... 

Sinema dlinyasının "onmez 
yıldızı ... 

YATAN KURTARAN 
ARSLAN 
Türkçe 

EROL FL YNN- O LIVf A 
DE HAVlLAND 

Hu fılın A merikadan getırtilen 

hıısu i bir fılmle ıııeınlckctı-

mızde ilk clefa tabii renkli ola
rak 'T'tirkçeye çevrilmi~llr. 

Hususi ıliıve: J\IAN$ TÜNELİ 
Türkçe. 

Vaşıngton, 1 (A.A.) - Salahıyet
tar mahfillerce sıyasi ııoktiıi 11a1.ar-' 
ilan, vaziyı:t dalın ieıınlnşınnclıkça, 
cırıuınhzı:leki intihabatın netice inı 
lıeklerneniıı ılaha münasip ol:ırnğı 
uüştinulmek1eılir. Mesele hal;kıncla 
sarih hlr hattı harPket ittıhnzı mum
ı·un olcluğu zaman Avustralya ile 
Cinin de müta~alarına muracaat e· 
clilecektir. .. LALE 

~---~:rii;::;ı;mr:;;;:..;;;::::;:;;;;:;;=~·~~~~~~-

' ·•~ta de >akından aldkadar o·~ vel vueuclfımıizun Yemeklerimizin Koyun eti yüz-

)~~~k riı;i~ 1 _Pnak~nde dkcpolar • ıuzuın gostcıuıği besleme dereceleri ~-~ııtl;s s ;~1~~m~~· J\lanrif Vekaleti yrni bir kaıaıtal nı dıllerl meydana get.iııııiştır La· 
~ ;takla a~ıııgc el tct ·ıl..:le rı k::ılorı ııııktaıı uze sır, 2 ıuz... İstnnb\ılcla Gnlata~aı:ıv \'c \"efa lı· ıırwe lıiı· ıaıııft.rn hayatiyctıııı ınu· 
lt,~."rı hlı~;ek 

1
u dcpobara dıhtıyka- ı ınde durnııı~tuk 13u~uıı, Y"dıiiıniz 1 ;:\l ısıı da ylizde 1 u :ılbıınıiıı, 5 yıı • clerınde, Anka ı ııda ,\ ııkaı a l.ı e - hafauı l'ıliıl ıııuhtelıf vaşı;·an dıllcre 

t ır, a a arı tes it e ece·· ) <'nıeklcriıı hcsleıııe uı>ı ~cckrırıı aıı-, 18 su, 67 k:ıı bunlu ııınılıle,pr . ·. 1 ' -.ıncle lfıtincc tcdı ıs ldeıı blı·cı ~ube ~ol a~·a r kcn , dığer taraftan drı ulu 
~ rı~ İ Kcndilcrınin perşemb'" l:ıtacağız;. 2 tur.... ' l u~c ~ a(mışlır. tlıl ularak kalolık kılı•esının resmı 
d Ctck !~:~bulun ihtiyacını ıemın Kaıın toklui,•u, tıb b:ıkınıınd:ı.ıı, ll:ıılnıt ve bezclyııda ~üzde 22 aı. ilk znman!nrda liıtınce ltalya ;)3· 11 .. nı kalnııştıı. 
' 1• <>nrncleri beklenmekle • t2ın bır şey ıfadc l•trı;ez. Çunhı, buınııı, ~ uzdc 2 yag, yuzdc l!l rım:ula ının Ti bre viıılısınclc ve 1.a- Latınc.e ı 7 ncı a«ı a k:ıdar taımı· 

me:;cla, yalnız ckmc~."lt \l.'j:a tatlı \üzıle .J4 kall>onlu m:ııll·lcr, J..ı::ı~ tuim c-.alctincle konu::;uhııı bir lcıce· men, l!ı k:ıd:ıı· kısmen Avrupaııın 
yıycı ek dolmuş olan hiı nıl<I"', VHl'U· ; tuz . den ıbarcıti. Bu lehçe Yun.ıncıı ofbi 1 

l'I.. ilıın lısanı olnrnk kalını~, bugun bı· 

' 
in halkı beş cliirı t:ım işlcvişi .bakımınd:ın d:ırm'\ s·ınıııı·, vuAu<lıln k~ı llındo · Avrupai dılının lııı kolunu I l"h , ~ " o h ı d e ı a ı) :ıt t •ederinin mühim bıı 

.::ı. noksan kalır. Aşa~ıdakı ~eılvcıııe l;u. , rı 8 °'1 <' en t<.'şkıl f'der. D:ıh:ı sıını ııl:ıı ı ı:ıtınce 'lill•t sıg"' ! na kta n lııcağmız l?•doı m:ıddelerlmizın \'llZ· ' .daıaıı~. ne k. dar çcşıtli olması la- Honı:ı şehrinde koııuşulr:n h ıın ol- '-•~TI'l bu dılde yazılmakta bulun • 
de terkipleri, bu bııkikatın :ıçık lı, 1 mngcldıgı gozcnundP. bulunduı ula • muşıuı· Şairler, balıplcı· ve muhaı- muştur. 

Çıkamadı ıfad!!Eidir: t.::ık oluı-.:a, yemcklıorın•ı-. 111 teı·tibln- rırleı· tarafından. klu ik tide ı;oku· Aımlnrln Avı upa milletlerinin ıl!nı 
lir F.kmeğın yuzde 7 i allıu•ııin. nıı· ılc hf•k•m olm:ısı liız m"cleıı es.ı j luncıva kaılıır bır çul< degışiklıkl~rı ''e ıı fıınlaı,nın esa,ını teş~U ettığı 
• l-f.,

1
._ (l inci sahif~.fen dev•m> ıl .k. • l"ızdc 3.. · d '-'C''-"tlana r•kıır gt>Çırrııı , nıhnyet Rom~!'a tib1 bu· ıçın garp devlctlerınde kla ık Uıh-

, ~" g b <.' ı · ıs ı yag. y • o;ı "ll, \uz e • · · · " · k d 
)
• "d ' eş saat l 5 dakika •ıgw ı- .. 

2 
• k b 

1 
ld ı 1 3 

• , ·• 1 ı · . tun mcı:ılcl;etlerın rcsmı lısanı 'c "ılın ti me.ı taşını leş kıl etme tc ıı , , k " " ı.ıı ar on ll nıa< e er, ) uzı l' u " •·· ••ı tıın•u' Nlerkrn \"U , k" 
• rtı ... 

1
.• ·alrnı,lardır. İngiliz tay- t 1 cudilnıüz·n k 1 . "ht" 1 • \ uı>anca ılc beı·abrı- es ı dun) anın Bizde de bazı liselerimiult? lıu lı-

• " ıızı _ur. 11 a orı 1 ıvac-ıııı .ıç u • rtlı?ti d ıli halrııı nlını$tır. sıın ı teclı is edecek şubeler ııçılnıası-
llı11rı sınai hedefleri bombar- Sut.le yuzılt• doıt ıılbunıln, yuule nutnıanıalıyız. Ru da, daha Ç"«ık ba. 1 . 1 R nan .. L n '--'-ı n ·p kült.u-ru"ne h kkil 

1 
A,J Clınişl d' • 

4 
- d - 1 5 k lıo 1 ı .atrııcc ısanı, oı ın uar aı'- 111 ,Cm:•.1, g ı a e 

\ı llıa er ır. yag, yüz : 86 .s.u. yıızı" ·ar n u "''·_'ln .... t tır ış ol~:ı . cı ek . .. Sıs· iıır ı:ıı afından ıstilfı.sıııdaıı sonra nufuz etmek i tiyen gerır;lerlmiziıı 
&1Ctlc ~ derniryolları muvaffa - madd;ler, yuzde 2 ~uz... .. . •cııılı zayıtlnmıı ve si tcmlı şışman- ı \'. ıncı asıı) büyuk tle~i ıklikll'l'e bu yoldnki mc<;ailerine bir kolaylık 
~ııl;,,111 <>tnbardıman edilmiştir. :a.glı pc;:'.ıır yuzdc 29 albıınıııı,I .ım~ l·ıı ~ayerle kolnylıl;lıı ıcnıın c-1 nuııı:7. kalmış vı her bir ıııüsll'Vli~ tenıiıır ve küllıirlerini e·nslı temel-
)' ta11t C araınndn l\'1anheim, v:ı(!' .$ l . su .,r,, tu· 4 ılılıı · Tnsı1tıııı /Joktoı u knvm rı lı<oanıle karı~ar k lıır çok \'e· ' !ere ıstınat ettırınek içindir. 

~~~b 0~encevardı~ Kolon- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~!'~&~~5~~-~~~~~~~~~~~~ 
lrı: ıı_tıg ruck' da levazım ve e m- '":::: 
,.,lir. N'1arı bombardıman edil- (r Hikô.ge Nakleden : F. V ARAL - ANALIK 

sa sınai kapitalizmin doğuşund.1 e mÜnLevi bir hayat yeri olma-
loplıyabiliriz. İstihsal bakımındar rğını; binaların, yolların, ima -
bu istihaleyi lomaınen geçirme - ı n herhangi bir Ali Bey veya 
miş olan cemiyetlerde )'eni ~hriı 'eli Beyin key finc, zevkine göre 
kendiliğinden doğmasını bekle . di iguzel her tarafa doğru dağı-
mek abestir. Bununla beraber, b.. p serpilt'ıniyeeeğini; milli ruhun 
zjm gibi, istihale halind··ki cemi ıcak mı.iır.-mcrkiz ve modern bir 

1 
yf'tlcrde eski şehirler inkıraz. e . ehı ini ·ınden fışkıracağını daima 
dCTken eyirci kalmak ve plansız. özöni.ınde tutmalıdır. 
hedefsiz birıakım karmakarıtık Hilmi Ziya Otken 
ıe~t!bbüsleıe girmek de tamami -
le yanlış olur. 

Yeni şehir her•eyden evvel bir 
çekirdek etrafında temerküz. i•ti 
yor Ç ckirde~e doğru gidildikçe 
arsaların kı) meti yiikselİ}'Or. U 
muml harpten e' vel Pariste nrS< 
kıymeti. l 6 ıncı Louis zamanın -
dan iki buçuk, l 4 üncü Lauis zn 
manından sekiL, ''e dördüncı• 
1 lenri zamanından elli dda yük
~ekti. 

Toprak geliri denilen bu yeni 
hadi'<enın neticeleri, mua,;ır kapi 

I talizınde fazla kıymet hadisesile 
muvazi olmak iizere, çok büyiik 
olmıı~ıur. Berlınde, Kurfürstcn
damm' da yetmiş b~ sene ev'l.·eJ 
bir metre murabbaı arsa. birkaç 
fenik ediyordu. Yirmi. otuz senr 
içinde bu kıymet )'Üzde 1000 fır. 
Jndı ve hala yükselmektedir. Bu 
müşahedeler göııteriyor ki. yeni 
şehirde temerküz LBrurİ bir na
dısedİr. 

Paris,şimalden cenuba 6, şark
tan g;ır ba 9 kilometre uz:anan bır 
!aha da 3, 5 milyon nüfusu ihtiva 
etmektedir. fsıanbuldn ise Meci
diye köyünden Kumkapıya ve 
Bnkırköyden l~rcnköyüne kadar 
ondan çok geniş ve dağınık bir 

[HA.UŞ: Yc:ni Sabah gazetesinin 
1 ağu to 940 taı ıhli nüsha.,ında 
). A. ımznlı lıir k.ııi bu ınakaleler

n bah. cdeı k<-'n '•'atih znmanındatd 
\ıi Kuşçu ıle Taki>eddiıı Rasıdın 

rıştınldığını soylu:ıor. Gazeteler 
ındi kaı~ımda olmadığı için, böy'le 
r zuhulc dü muŞ$em karllerden i>
• dılerlm. Btı Türle riyazi ve he
t~ılerl haklmıd:ı nıııfo-. al ınahi • 

11tı l!l"\3 el ncşrt'Ltı{.rim <Tfırk te-
• kkurli taı ilıi. cıld :! .. de ve 1935 de 
kan cU\amş d vırleı·inde tercümn 
dh kıtab•mda "'""' ·kc v<.'rmi§ oldu
tıınu S A. ~ a hotırl:ıtınnı. Bu ve
•l<' ılc, üç sene katlar evv<'I ır:ızete
crde mctr.ubnh o1an bir me,;eleyl 

- münn ip znmnnı p;l:';miş addcderek
~anlandınnasınn h2yrc~ ettim: F11-
akıkı l!l:li de s.raı.ctc-lerdc b:ıhsedi

ıen bu Harzemi ,.c Algoritma mese
'E!«ini tuzih etme!· için daha o u -
1an Yurel mecmuıısındn mufassal 
ir mak le ne ret i.,,tlm. Kariiuı o 

~ ıııanki hu makaleyi okumuş olsay
lı, "imdi lüzum«uz >er<.• bu m" el eyi 
urcalnmı• olmıyacaktı. Rir ele eter 

..er T.uhııl"i ilüzeltmrk bir faziletse, 
Yt-ni ~hal>ın hu fık.-nsında ba'hae
•hl"n Naklrlılln'in Tnki\"eddin oldulıl
nu ı1uıorıl;ta iıaret cdC'yim. H. Z.] 

----!* J f k makal• 4, '16, 21 
Atu•toı oe 20 f.y/iıl tarilall 
.. ü.ha'cuımızda çıkmı1tır. 

Yarın akşam S A R A Y ainemaaında 
THADEP.. HORN filmine rıaı.ire olıırnk ~apılıın mevsimin ilk süper 

filmi Fl\.ANSIZCA SÖZLÜ 

•• 
KARA GUNEŞ 

Stanley ve Livingstone 
şahc•crini takdim ediyor. Baş ı·ollcl'dc : 

SPE~CE~ TRACY - RICHARU c:REE~ 

Bikir ormanlaıda, 3 sene mütcmadircn çalışılan ve 11 milyon 
dolnı-a nı:ıl olan Ye binlerce figüranın iştirakile vücudc getirilen 

DÜ~YANrn E:\f BÜYÜK MACERA ve SERGÜZEŞT FİLMİ 
!{: ha

11 
a~ovre' de bir petrol tas-

~~~'•d:ıı ~crhavn edilmiştir. _İzmi~ ~-g~I .e,dilinc<',.d~ışmıın eline' ıek ııdan~n . idari mı: kamlarına ha-j hir 7.indrle boğazına taktığı nltın 1 zerine ntılaı-nk buyuk bir hır,,ıa o- lliin) a lncmalnrındn 6 ay ınüddetle göst ı-ilmiştir . 
tııı~'rc r ın .cıvanndaki Fokker d,ırşmek ıstC~l)Cll ~h .Efo. kıırıslle ltcr vcıınıştı. Muı.uf:ua memurları cl\faşallah:t a hi(" kime dokunma - nu bo~d\I. • ............................... . 

~tııı~tır abrıkasına hücumlar ya- ~qmcden hır yel:.cıılıye atlıy:ıınk ıssız adaya ~).ık bı- tl..aı1 ıanı n, mıştı. Bıım~ ı;enıa magaraya gelen ar- FERAH ı=ı CEMB. ERLl"JAS 
t • Alrn H I d ~~kızın arkıısıııılnkı .lp.n ın ad:ı ıııu Ali Efe. J:eçlitt'n f\Jt ta• .. rak çoeu- • . . . k - d \' 1 = ı..t ll}'y,. anya ve o a:ı a- sıgınmı,·a ı·arnr vertlı Nı~b"""ıı lC'll tı· . ·u A k ~... . ı Hır gün bir kaı; delıkanlı ıssız n kada~lnrı ·apının vııuıı _ e . e ıııın ~ 1. "il .. l .. re d I ~ ' · • ''' · guna ıçır )'Ol .ı. ) tı · ._.,,.crı ılu- ... . 1 . · ı E ı l" Llal• · d k 

l 
"t j at I rncy an arı iizerine ha olan bu adnıl.ııı. ilk Ht tn,.Jt'ı.:eği ·uncw.ı deı hal .;iliı Hna 1 , rıa~ n av ıınm_ı) a ı;ıttı er. unların nı.şını gon u ~r. ı: .me ıçerı e, a- : 

~, .. ı tere .. .1apı mış ır. bıtaraf bır J;'('mıye bınerek Afrıka- Lil' kur~unda .Yere ısenldi . .Muh:ıfa-' R u- • " ~ • • • ~ ..,. " stan u un en y • sıncıuasın a aynı zaman a u.,, .. n ~ rı ... 
1 

ı ar ... 1 t • . · - . 1 ~ 1 •'11 :ı.n F,fe ~r~·~ınıla \1nlı ıle , . ..,ı·clı r.ırılıkta keçısınin La·ını ok"U"Or - 1· b 1 bü ük 2 · d · d b .rn 

1~ ll\tıh u:ı:t'rinde cereyan e - ra kaçacaktı. zn mcnıuı·ları, ~ocuf.uıı anaı;mın ıı- ' . :rahme magarasında uyu) 0~· ke· ılu. matinelerden itibaren 2 büyfik film birden 
t~)'~r,,· ~rebelerde 44 Alman Ali Efe, denizin ılağ gibi y{i\q•Jcn dada olduğunu bılmeıliklcı·i i(iıı \'e-' çısı ıte t'trllfta dolaşıyor~ıı. Hırılcn- A \'cılar arkıı<laşlarının goğsüniı 

'
~ l11)':.~~h~ edilmiştir. 24 İn - ılal~~ıırın~ rağm"" ' akit kaybet - liyi nlarak gitlil~r. lıhe z:ıva~lı ~ay;aı~ ba1":1gınd:ın kırn ıu,;ıııra on yeıH dene evvel anasının 1 • OTEL EMPERYAL Tu··rkçe 

,,, .. e le ı.ıek ıstcmıyerek y<Jl:ı \·ıklı. Liıkiıı al:n aka ıçen gınlı: Tanı o nmla oı-nya taktığı • Maş:ıllab> gözüktü. 
ilt aı ayıptır Halime koca~ırıı, kmıli tırn:ıklıı- ,.. ı \' ı· ı · B 

l 
tl'•n'ı h · !'akız açıklaı ıııa ~dcligj \'al: it, lııııni- rıınfıar:ıııııı kapısını a e ı ı c go • unu giıren Halime, çocuğunu ta· 

~ "' n fi rile knıdıg'ı bir çuknı-n giimılir. ·· ı - ç·c · · ıı h d , R 1 
1 lldt arp mao;ra arı le bulunan karısıııııı ıığnlnrı, ıssız ı umu.. ı tesını zava ı :ıyvana ı,:L'- ııı ı mı. ilinm yoı·. 
tı a. ı ( A rndan "Ok "T"lltı'ılen ke"i de öl- ı t t i h ı el J' k \ ' . .a: • L 1 k ~ ilde 'b A.,\.) _ Heuter: çalılık bir ııılnya sığınmıya onalı·ı _ ~ " ' ' v rmış, :ı ı>.ş e nı re azıı· anıyor ll • a at t:ıının oyııuna atı ara 

ı11; Ulunduğ • mecbur etti. ıhı. Jlaliını• delikanlının ayaklarına ka - "nun bo7•azınılaıı c~Y:ışallah> ı çekip 
ıtı ıı1t uınuz malı sene- z 11 H r "' \_11'ıtı Ilı 1 ayı zarfında ingiltere- Hallmenin \'eli ı~minılcki cwlu iş- ,ava 1 a ıme, onun yavrusuna pnnnrnk yuh aı dı. .!ıh \ e keçinin boğazına taktıktnn 
~ rı il asarif faslı 1 GlO l35 77G te bu ıs ız n<lnıfn olem~ nyn l.\~ldi

0

• kl'lldi sutiinden vcrıyordu. 1 Dclikrinlı söz nrılarııak istcmiye • 'nrn hnyvnnı: 
ı b tası b' · · · f <> l k k l 1 l 1 alığ 1 gı ı nıunzzam bir nı- Ali E e çoı.~uğun·L ı.ul temin P<le- ı n ·~ıı ınn a ışmı~. lıı iıııc ııe- rf'k: Ya\'runı! Yaq·um! diyerek ok-

Casusluğun biııbir he)·ecanını, aıkın yaratıcı kudrclinl yııııatan lSA 
M 1 RANDA ve ltA Y )!İl.LA N'ııı lıü rri~ eLten ate, ini, aşktan ilha

mıııı, tarihten kudretini alan milyonluk Paramunt filmi 

2-TAYYARE POSTASI 
GARY GRANT - JOAN ARTHUR dl!\t~ 

1
o muştur. G~cn sencnın t.ilmcl.: içın bıı ge<'t· "ıııdallıı Sakız ı ey" gitse arkasını?ıııı gelirdi. - Geri çe.kil kndın ! diye ha~· • :ımıyn başladı. 

Gddotnldt', yalnıı. bir n)hk .ufasına çıkr.ıak, r.ı.ı l .. n yaHulu bh :t- :1-:f 1 kırdı. Avcılar, kucagınJnn bırakmak is-~ dahil ı k ı t d -'k tt \ ' ı· d ı c d b · \' ı ı ·r · ı ·ı ı Kolombia Film •irketinin bü.,ük aşk \'e macera sinema romanı. t 
1 

oma uzere lıu '"çı e an e ı. e ı, uşırıan ar tı<ra ın an uyu-1 c <o u çı tPs1•1 ı~,·aı ı • l'• itmediği keçiyi alabilmek için Hali- ~· ~ 
nız &G:?.0-6 216 ı;terlını 1 Ukın bu ha) '11\öll , tan tulmüş, gnzC'l bir dE'lıkanlı olnıu tı.ı. 1 Cı:r. rine bQ alttı. meyi olduı mck mecburiyetinde kal • en buy\lk süper illmi, sinemacılık aleminin en bü1ik 

n n tekraı kavı a at ad oıe· Lakın d u ıanııuı anne iı in o ıaman Halım 1 lar. ll•-~131•• mucııesi. 
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h a a ıf a rş s da s k rci acı Be ir so t ğı baş n ~ır. ska e de ş ·besi vo~ tur 
_E_d_i-rn_e_d_e_h_a_m--iy_e_tl_i_b_ir_k_a_d_ı_n_l_I~.-L·---K-----M--E __ K ___ T __ E __ P------~--_,_.--i~~§~~~~-§-~~~~~~-~ 

40 "QC k sünnet ettirdi 2 
,
8
:•;:'.;::::· ~-~::.~.:. .... Ram azam şe 'ite o~ nacak 

1 

Cog" ra .lya :i1~1.~:·8:0~5 Aj~{inz~\nZ!:ı~;i, 1~1.~~~ oı·N Kl.TAPLA 1 ... J ~ kndmı - Yemek li-;tcsi, i:>.:!0-8.~ıO .1\111-•• :r.ik <Pl.ı. 

i o V t J • 12.:rn PHıgııım \'t' uwııılckct sant 

,..~ ~"!'!"t. ..· g r e ~ e n e ~ 1 n e ayarı, J:!.afi ı\l;ıturkn müzik, 12.501 _ '- Ajan'> haberlcrı, ı;,,05 l.\llizık, ıa.20-' 
ı.ı.oo Miızik: Haıl\·o salon orkt>slrt• -ı 
t Vıolonısl l\'c>cip ·A,kın i<lnı'('!\lnıf(•),I 

Slinneı ol•,. lalıir çocu.,•r 

Edirne, {Husu i) - Edirnenln I ait olmak üıore ""silntıet ettırmiştir. 
Bacı İlbt>y nııshnlle'iinde oturap Bu vatanpeıveı Tlıı k kııdını ıle 
80kriyc Adaglil t nıindcki hemiyetll I bu ışe en çok )'ardını eden mahalle 
bir Türk lrndını emtin ve yakın ıııünıes ili !\hı tafa Cumhunyetin hıı 
kiylerin falrn ve kınıses1z 40 çocu-, ıniyeti nıuhitiınızdc buyuk lıiı nıem-

1 t~~~~u musarıfı kendine nuniyeL uyıındıı ınışLıı. 

Geııeral Cemil 
Taner geldi 

yapılamıyor 

İkınci küna: ı ıııçluı ınııı başlıya -

1 

1 

ikinci kiirne maçlara 

Bııll "" oyunlı.ıı ırıı uçacak olan bılıncsı ıçın ful hol nJunı Hııc;mı Kıl-
Bcdcrı Ttt ı.ıv~ ı (ıcnel Dıı ektoı u mil Spoı elle Bol!!,c sJıoı "er\ ısı şefı 

Kemal Halım duıı h.ıııugnmruk ve 
Gen r ( ı ıl T ner dun akşam An- Çııkuı bo tıın ~tacil ı ımı gıch:ıc>k ıı:ı-
lrnr;ıdııı ş h ı ııııu gelml;tır 

Ba1kan oyunlan organhuyon 

hııla • ı yak ııd.ırı k kıl< ctml~lt>ı dıı 
Bu t ıdlarııı ın11ıık ef futbol o) ııa· 
mı~ ıı clvcrı lı < lııınıh~ı ~or•ılnıuş \e 

komiteıinden: ınaçl.ırı )Rpm. k lçın bıı ku st ıd ol-
B lk 

1 1 d 1 . 1 madığıı dun ıkırıcı kıınıe takımları 
ovun trıı avetı~.e ı°rını a,- arasındukı lıg n.açla mırı dıı ~mdı· 

1 m l!rı ilk :lrt~IC ll rıı.kZI 1
1 lık yapılm,ama • lrnıaı '" tll tlııııştll • 

n veya re o men ıır ·a- • • 
daşlann 1 .ınbul Rolge bina«ındu Ecnebı atletler gehyor 
komlt.tm z nıuru ıuıll:ırı rica olu -ı 'Bulkııı o~uı !arma lştırak tdu k 
nur . olan Ymııın Vf' ' ugo,.lav ekıplC'rı ~a-

.Mazhaı. ş kıp. \edat AbuL, Rı1uf, rın s:ıl.ıah ~~·hrımızc gdmı~ buluna
• , . caklardıı. '\ unanlıhır kalabnlık bıı 

Sud • 1.lurm (Hll il. Ö Bı><;ım. Cı· ntlet gıuplle gelcct"klerdıı. İçlerırıdc 
bat, Buıluıu CHıl ti) Alı ( lst Spor),, Stratııkos, Maııdıkas. Slllu, Papıı. 
Sudurı, l\lc>hnıct (B.T K ), Silnus1. ~oıınu, ı.anıbru, Ragıızos ve Kiı~n· 
Saıt, Rrnızl. F'ethı (ll.J.K.). M. Ali klclı" gihı lıerke!.»in çok ıyı taıııdığı 
(Aıll'. irı ), ı\l<rlılı (B ,1.1\.), Sodtıt, mühim aUetleı ''ıırdıı. Ayrıca kafile 
Sııılrı (Arııııl •• nnıl. Suphl, !ltünı:i, İIC' 1111 maımr, brr nntreı;öı ve beş 

ı:nz.etccı gdmckted,rler 
Pııııadopoulos, I• C'thl, Süleynuııı, Vll - Yuı:o~lav el.:ıpı dl' kuvvctlı hlı ŞC· 
ıl;;ı.n Aşıı, Fuııt Rnif, Raıf Kulbast1, kılı11t gelec~ktir. ıııl ırırıılnn Levert, 
Cemal (Yuzlııu:ı). Hııyrl (Kuleli), Ko\·açcviç Despot, StPpiııııik ve 
Selim, Nedım, Huşlt (110 111 ). Ce· l'ıhıık<ıvtç r:ıbı tıuıınmı~ atletler \U· 

Tat ( Ist. Sp.). Vcyııı, Behzat, Nuzr\11 rhı Gch•n atlcUcı Suac.h~e otelıne 
Tüff'k~i. iııec"k't rdır. 

Maarif Vekaletince ilk mekteplerin 4 ve 5 cı sınıflarına JS.00 l'ı·ogram \'C nıcmlcket ı:uat 
kabul edfü:n Ma-raşh Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin "YENl :ıynn, ıs.o·: Mlızık: Cuzbuııd (l'l.) 

iLK COGRAFYA ,, kitapları Mill.i Talim. v~ Terbiye He- 18.''0 Ko111ı1~ma ci tatistik l'•ırnm' 
Mudiıılü!•uı. ııs 45 Ço.;uk ııuati, l!l.15 

yetinin •on değişikliklerile " SEMiH LUTFI " kitap evi Çocuklar Jı;ııı muzik, w::o MPn.ld<t•, 
tarafından haritalar v~ resimler yeniden yapılarak emsal. aat nyarı 'e ajans ; ıılıeıll'ıı, 19.45 
ıiı: bir nefa.aetle ne,redilmiştir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 ku- Iılfızik: 1 asıl Hcyfltı, l!O.l!'i ltad~·o 
ruştur. Toptan alanlara büyük tenı:i\at yapılı~ ı,:ıızctcsı '.!0.45 . luzik, :!1.10 l'onu,-

- - -- • nıa \0pcıayn d.ııı: \\•ııi çuğhııdıı 

Çocuklarınıza 

Yediriniz 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

R..~~~.:-~-~ 
Vitamin, Kalori, Kuvvet, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, irmik, Patate•, Mısır, Tilrlü, 
Mercimek, Bezelya, Çavdar özlU. unlarının 
çocukların neıvünema•ına, dit çıkarmala
rına, çabuk. yürümelerine tesiri katidir. 
Haatahkların önüne geçer. 
Hasan özlü unlarının daima taze kalma111 ıçın bu ımtar 
rutubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki 

tarihten itibaren bi'r aene geçen veya bozulan unlar Hasan 

deposu merkeı. ve şube1erinde değiştirilir 'VC tazesi 

parasız verilir. 

lstanbul P. T,. T. Müdürlüğühden: 

uper .. ), 21.~!i '.\luzik: <:eçit l,rın~eıi,I 
21 45 :.\luzik · Rıyıı;ı.etıl'(ımlıuı lııın 
do u ı:::;ef: llısaıı I\ürıçed, 2'.!.~fü 
:\foıııll'k•·t !oıuıt aral'I, njarıı:; h:tbrrle-ı 
ıı; ı.ıı:ıa~. eshuııı-tnhvilil, kanıhiyo·I 
ııuknt hoııutı:;ı (Fiyat), 22.t5 ~luzlk: 

Dans nı\ıziği ( Pl.1, 2~.2ö-:!!l.30 Ya·ı' 
l'ınkl ıırogınm ve kapanı~. 

1 ASKERLiKI 
F:ınııct 7'1,•nen .4sl:erlik Dufreıriıı-1 

a ... : 
Beyoğlu A .. ker1ik ,ube ind~ kıı:yıtlı 

Y d. J,v. A tğm. JI u~eyiıı oğ Zekı 
( ll}44!ll kendi inden bir hu!lu un 
tnhkikı içın Şehzarlebaşında FaLih 
,\skcl'lik Dairesine miiı ııcnıil ctını sı, 
İ ııta nbul haııcindeyse sarıh adr'<!ıııniı 
lıi!Jıı nıeai ı·ıca oluıruı. 

T~pebaşı Dram 

kı!tmında 

Bu akşam snnt 20.30 da 
OTELi.O 

K(lmedı kumıırıdn 
YALI UŞA(;l 

Heı urafa otobiı" \'aıdıı 

işçi arıyanlar 
+ fJOKTOI! - Kıı ıkkale ıçln. 

Ocı cı 365G numaralı kamın lıuknıun· 
de Ve ika ve hal tcrcumesılt· A ke· 
rı Fııbı ıkalur l1nıunı • Jududuğıınf' 
mUıacoot 

+ Sll-111/YECİ - Kıı ıkkıtıı Uc
rı l :Hllili sayılı kanunrı göre. H11I ter· 
cıiım·sl ve ve ıdklc Aı;ker'ı ı~ubı·ıkıı· 
lııı U mt11ıı '.:.\liıdüı hlgune mi.ı rncııııl 

1. 10 - 9fll 

2 ,617S 

0,997S 
1,6'22> 

·······~:·~:;:··:~:;~~~~·~~·ö~~~··~~·~~~·~;~~~~~;~··~~;~·:~··~~~;~~·· . ı 
aid yeni bir tarzda gayt't kolay a--layı~lı dç·in rna 1 lı· 
mah havi biiyük bir il~hiyat külliy.ıh vGcıda ı:etiril· 
mekte.dir. Bu külliyatın neşro\uq .... n odctleri şuQlarciır. 

1 ind kitap: 
2 inci " : 

Başlarıgıçfoki /iki,. Fi. 25 Kuruş 
Allah Afe/humu ,. 45 ,, 

3 Üncü 
4 üncü 
5 inci 

,, . . Din ve saf haları ,, 20 ,, 
,, . . Din ve esasları ~, 30 ,, 

Din ·ve telôk<.ileri ,, 45 ,, 
16 ıncı : 

16 ,, 

Münacôt (çoc·11k 
dilinden dua) ,, 
izahlı n;;;caat (çocuk 
dilinden dua) ,, 7 

50 

-.-...-w·.,..,_. __ ,........,...,......,-.......,,,_..,.,._. __ _...._.._. ..... .....,_.._,._~....,..~ 

::=Diğer dini kitaplar::: 
Türkçe Kuranıke,inı te,cümesi 
lımfrli lsmail Hakkı . . 

Hediyesi 
150 Kr· 

Ramazan Armağant (Namaz sure
leri ve duaları ,. 
Hac/isi şerif tercümesi 
Amme cüzii (aslı ve tercümesi) 
Tebareke {aslı ve le'c:imesi) 
Yasini şerif (aslı ve tercümesi) 

il • • 
1 1 

20 
40 
20 
20 
15 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

• ········· 

Eskic.ehir Daimi Encümenindel1: 
T \;. 

ı - Eskışchir :f.Jeınlekct hastııhanesine, hıı!!tııhıııı<' tE'~limi D. B dşıı 
numara dört tipınde ı;alılt bir clliv makhıeııi ımil:ıayaa oluııor&t1P 1,. 
J8/9/P40 taı ihinrlen itibaren 21 giin milrldet.lc acık cksiltmt')'C ~ıııe<tl
nıı6 olup )Cvmi ihufo 8/101!140 t:lrihine müsadif salı ı,'llnu saat 14 O 

. kçe~ı 
2 - F.ti.ıviln mulıamnıen brdeli 2000 llı't\ olup dı·poııto ıı 

ycıJı f111çuktur. 
. ··ı 1ı1ıır 

8 -:- Mufııssal şnrtnnnıe Dıliıııt Eııcbnır.mle lı<ır gun gııru t 11 
1'.: cuııır 

4 - Taliplerin ihale günii vilitrelte miıteşekkil 0111ml •11 

90:!) 
müracnat cyleıneleıi illin olunur. 

XI inci Balkan oyunlan biletleri 
Aşağıda yazılı yerlerde buıründen itibaren 150, ıOOı 

75, 50, 25 kuruşa 1atalmaktadır. 
Şekercı Ali i\lulıittin Hacı Bckh· 
Yataklı \'ngonlu 

GÖRÜNMEK İÇİN 
İdıı.remız ihtiy11cı lı:ııı 85 metre. 8::0 desımetı e mıkübı &mlıalaj ta h· 

tası alımı açık cksiltml'}e koıınlmu:ttur. Eksiltme 16110/940 çaı,amba 

güni.ı aat 14 de· B. Po lahan11 bınası k:.ı-şıı;ında \':.ide hanınııı ıl:mcı 
!.:atında ıdıııenıız uıııuıııı depo muhasipltc-ı orla QııııJa toplanııcal.: 11111ıJi11 luk 

ıılıın satıın kom1&yonunda yapılıı.cııktıı. 

Londra 
Nevyork 
ParI• 
Mllano 
Ceae•r. 
A.nııter. 
Berlln 
Brlikstl 
Ati•• 
Sof)'• 
Prar 
Madrlt 
var,ova 
Budap••· 
Bllkreı 
Belırrad 
Yokoha, 
Stokho\. 
Moe'kov• 

1 Sterltıı 
lOô Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 in. f'r. 
lot Flori• 
100 R•ylfııt. 
ıoo Belr• 
101 Drahmi 
10Q Lova 
ıog Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Ponı!S 
100 Ley 
lto Dlnaır 
100 Yen 

13,,,, 

2',S'\2S 
0,62:) 
3,17. 

31,1375 
sı,oo~ 

Zeki Rıza Spoı'el 
Eğe Spor Paıarı 
Merkez Er1.anc i 
Hedeıı 'ferhi)·eııi HOie-esi 
Fcncrlıalıçc Studı 

Iluhçckupı - Kııdıkvy 
Karalcöy - Beyoğlu 
Eabcckapı 
Perıtpalae karşısı 
Kadıköy Altıyol ağzı 
Sıral'crvileı • Tıı kıılnı 
Kaılıkiiy 

:ıuıım1-

SO Ya,1arınclakl 
kadınlar 

35 YAŞINDA 
aöriaebilirler 

Aıe.şbur bir clld ınutclıa ... ıııı tara 
fıııdarı keşif Vt! ı:eru,; lıo~ \llHlarııı 

ctld hucı•) rc•leı •ndcn kemalı ıtın·ı ıle 
btıh.ııl cdılcıı •e bır ı.:ınc kızııı taze 
Ye allf dldiniıı urıııur:arınn ınü,abıh 

oları cHlOC'EI > Uibiı edilen kıymet
li ve ycnı CC\ her, halihıızırdı.ı cıld 
unsuru olaıı pembe reııktekı 'l'oknlon 
lı:.remı tcrkıblıw knrıştırılmıştır Hu 
aqıım, yatnıııdan c•Vlid 11uruııüz. ı;. 

ruduğunuz her dukıka zarfında cn
clinlz, bu kıymetlı unı;uru massedio 

E 

be.'llenecek ve bl!r sabııb kalktığınız. 
da cılcllnb •• dıohn uf, d:ıha taz~ go
rünecek ve gençleşccektır 

Muhanımeıı l>edı.:I 1831 llıa ırı kuru11. muvakkat lemiluıt 1'~7 lııa 40 

&öuruetur. fıteklilerin olbaptalı:ı tartnaruelcrini gilrıııek vcı 111U\'Okk11ı te· 

mlnatlarıoı yıı.tırmak üzere calı~ma günlerinde BiıyUk Postahancde meı· 

kfır mudilrlfık tdıı.ri kıtlem levazım \rnmuna, eksıltme gün ve saatınücı Je 
!t40 sınul için muteber Tıc&ret Odası vesikası ve nuıv:ıalı:luıt teminat 

makhuzile lmmi~yoııa müracaatlan. (9086) 

BiR HAKIKA T ! 
il ullterem müıterilerimlzia ••zarı dikkati"-": 

Pıl'laolalı ve elrııulı ııaat demeı., bır k1ılırııc ilcı SINGF.R SAA'l'f 
demektiı. ÇOnkıl: 

Pırhınlalı ve elmaslı saatleriıı bötun lıakilıi evsafı lll<'!lhuı u 
alenı <ıları ~lNGJo;R SAııtlerinde toplanııııştır. Buııtın iti1': 

~aat alacajiıııız J:amıuı, tneddüt~ii7 SiN'GER 11aatı alııııılt!ırıız 
ve saa\ın ür:eılndeki SİNGER markasıua, nıüe esemlziıı adreı;ine 
dikk't etmeniz 1:.?.ımdıı . 

Modıyı takiv eıJen ller ası1 ı.adıtt 1çiıı kıynıeUi tı.şhırıle ve ncfıs 

ıtlemeııile hakikaten nazarı dıkkati celbeden böyle lıir nınikııliiıle 

cSfNGER • ııutıne aahıp olmak ideta bir saadettir. 

1 
SIN GER Mo 27-A 108 elmaslı n 8 pırlantalı 230 Lira 

No. 27- 8 126 elmuh Ye 8 pırlaotah 255 Lira 

- Em!lalleri gibi lS •~ne garantilidir. -

•• SiNGER S.\AT Mağazalara - fstanbul Eminönü No. 8-

EKZAMiN 
Gunduzleı ı be) az (yar;sız) Tokn· 

lcırı krt.•nıı kullanınız Terkiblndekı 
b(•Hı.zlutıcı "" ku\ vetlendlrıcı unsur· 
l:ır, d:ıhıhı ntıfuz edeıek gızlı gıı.yrı-
11Df nuıddclerl ıhı a~· ve siyah nokta· 
hırı iz.ate eıfrı Açık nw :ırııeleı ı ııılt

laştırıı Vl' hu surcllf! l'llıl.ıııı:i be\'az 
lalıp yuınuşatu(·uktıı Bu bıı!!;ıt ted· 
bır ı;ayr.ıımdc lıeı kad 111 bıı·kııı; 11cnc 
gerı~·IC':;ıebllıı ,.c f,:crıı; kızlurırı bile Ek'lemanın ilacıdır. 
gıpta Pdect>ırı şııy11nı hıwret bır c11d Y'ar• ,. 8 çıbanlard:ı kullaaıhr Her ecuaede kutu•u 5D k.aruttu r. 

\C hır tcnt· nıalllt olnbıllr iniz ı Jl••••illl••••••••••••••••••ı••••i' 

100 lneç kt. 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVlLAT 
Anadolu Deralryofu 
S\vu - F.rı.uruın S 

• • s 
.. . ' Umum tiyatro 

l Ye 2 40,2S 

20,'l l 
ıo.n 
20.-· 
12,7' 

Morko& Bankaaı peıl• 
Tilrlc Borcu l P•tl• 
1'JS •,', ~ Haı:lne tahyllJ 
Erıaal 

107,75 
11,90 
~0,S!J 

19,53 

istanbul Ziraat Mektebi Satın 

Cinsi 

Alma 
Mıktarı 

[{ile> 

Komisyonundan : 
Fi11atı 
Kuruş 

İli: temitıot ?'eslim 71tri 
L. Iü. ~ ~ 

n Ekmek 

--~~~~~~~~~~~~~~~------;fi 
822,50 Mektepte teslim •11111ı:ıı1' 

ı.;Joda 76 :ıntinı ıııı 
4(\()00 10,75 

Oduıı kômütü 6000 

O<lun ~00 ı:ek1 

6 
4(1(1 

verilir. ~ 
ti"'" 

112.5-0 Ye~ilköyde v~sıtııYll 1 
.mc te llıni 

f[[orsa harici altın fiyatla~ 
celil çekısi 

gürgen> 

Ro,adlye 
Kalıa BetlbtrJtlr 
~ til c• • ltıa ııra ., 

r 
ı Birinciteşrin 

11 40 
92 ~I» 

·ı \'l 

Çarşamba " 
t:,S9 H. 
$aban 

'29 

GUıı: 'l76 
2 

lh' 
Rual 
Eyl~I 

19 
l:!ı:ı:ıt : l 5•) 

::ır:ı:=:== ..,.... -============= 
Vakitl•r F.unl Vuatl 

s. u. 3. o. ----------
Gtine' ("hru.ı.11 12 08 6 59 
Ôl'le il6 '2 l 03 
!ki•• 119 ~o 16 ·ıı 
A.ilt•• u 00 18 ~1 
Yat•ı Ul ~{\ lO 13 
lm•ak (Yuınkll 10 31),05 :ıo ----

l\lvtoriıı 6500 kilo 18 2~8.88 ~~ll'kleptt: tı>•lİlll· 
Benzin 6'.iıtO kılo 86 
~~-----------'------------ . . ıcı.ı 

Cın , nıiktıır ve t~slim veri. yukaı ıd yazılı l•ll4ııt..ul Zırııol 
0 

,,,o 
binin mııyıs 941 !leınuna kadar ilıtiyacı <•lıın e'kmek vesaiıeııiıı S 

1
f .,ıı 

s:tlı günıı saat 14 de Beyoğlu İstiklul <·addc~ı ıı.c9 numaındıı ı.ı-.el<' ı · 
t;tıt· 

lıa!lebecılif:indı> toplaruıcak kolllİSyoııdıı oçık (•kııiltnıe i ~ opıln<.'•' ııırı 
tcklılerin belli s:ıaUcn evvel mulıuı;elıe \'Mııcsiıır } atıı ııc:'lk e1' 
tıımıno t makbuzu ve 940 mali \•ıh 1'ıca rl't Odası :vcstku. ile biı lil•te · htr 
nıc sıuıt1ndf' komlsyonn muı acuııl etnıell•ı i, evsaf ''ll şnrtnnnıclerı 
ndı geçen ınuhaısebecılıktc goı Cıp og ı ı:ı rneh ri. (~ 

lstanbul Belediyesi İlanları 

llnlkalı • :Nıılhnntı;e~ııtf' - Hoıhmk~ iltisak yolu iıı~ıuılı k~•Jlşlı ın 1 

il tt••' 1 ı 
usulfü eksiltıııeyc komılmuetur. 1\t?şif bedeli 109.J07 lluı ve ı • 1 fıl 
11720 lira 3& kuıu-ştur. i\luka\'ele, ek ıltıııe, h.ıyınclı rlık ışlcri ge11r' r < 

' ve fenni c:ııııtııaınelcı·i, pıoje kcı.if• lıulu0;ı!lifo bıııııı ınuı le rı cllğ 1 • 1~ 
ı ak ı; Jıı n 47 kul'uş mul,nbilındc Nnfin l\ludliı hiğıındrı ,eı 1 ı• 
ihale 9/10 940 çn-rş:ımbn g(lmi ant 15 de Dııimı Encumeııdr )'11~

1 

d• 
, . l jhırt / 

Bilyllk caaua romaDı - Tef,/lca No: 41 BERLİNDE j \ a_zıfenı nıiıktmmel yuptın ... l!eıchJ - DünıdLiz -hnlledilt>cC'k. Bunun ı 
Soc vazifem beni haylı yıldırmı~· takdir cdıyor ~ırı bir harp çıknı mak İ!!tcını yoruz 

tıı. Tnllpleı in ilk temınat makbuz VO) a mektupluıı, ılıalt: aı • 
gun e\•vcl Na1ia Iılüchirlüğ(ııll' 111uracnntla alııcuklnrı fenıu chMt f 

940 yılınıı alt Tk~rct Od ı 1;e,lka\arl\e 24"0 numaralı lrnnunuıı t< ı. 
çcvre•lndc hazırlıyacııklar. tl'klif mektupl:ırinı ihnle gıiııiı ısant 14

1 

. 
Nakleden: Cf M MiM 

Yatııktnn kalktıf:ımın üçüncü ~· 
ııG Berlind n bır emir aldık. Bu e -
mirde y ptıfıııı fedakarlıklnr ve el
de cttigım nctıceler uzun uıun ovuı
d6kten sonra lı:sna 2500 mar'k ıkra
ııılye verllıyoı ve atabeyimden alı • 
aaıs bir mektup ta emre loffen gön
ılerlUyordu. Bu mektupta ağabeyim, 
~imle i!Llbal' ottığini H bir Al • ••n kızının elbet memleketine hi:ı • ••t içla :tır.u kaybetmiyeceiin1 
MJ19yor4u 

muvaffaklyetten dolayı, Berllnde bır 
a) ı"tırahat ctımınıl mlınnsip gtıı U
vor ve lıır ay oıır.ıı da Fran adn çn
lışmnklıgımı ten ıp cdi)oıdu. Onun 
lcın Holaudadn fazla kaim.odan 6\'• 

det ctm ·m lıızııngclıyoıdu 

Ludv; ıg pasaportumu hazıı ladı. 
Blı akeam lo:ılık kıyafet dt>ği~tırdhn, 

ıhtiyar bir kadın haline glrdlm. 0-
tonıoblle bindik, trel\• atladım ve 

kenarolıH bit kiıuaeyt tlııhffndfr.. 

tı Mesleğın acı, tatlı taıafları ol· - Vazifemi yaptım!... . Fakat lıiliyoı-:.un llcck, ıki )'UZiu bıı 
dııgunu ve her ı,eye tahammül et · Şımdı eenden çok daha buyuk Sİ\•aset takıp ediyoı. Fuhı cı Dantzı. 
mek liıımgeldlğlnı takdıı ediyor vazıfelcr beklıyoıuı. Bu bıı lıaşlon- ğl de hııı psiz ahı a mükemmel ola· 
dum Fakat ne olunm ol un, agu be- gıçtı ··.. . cak. Polonya üzcı ındc ku,·vct e klt-
yımın mektubu ve benden memnun Elımden gcldıgl kadar gayret- ıııek ıstemi~oruz G enet.ık cnerıimi 
oluşu bile benı talmın etmiyordu. le hı7.met eıleccgıınl temın crlt•rıııı. zı bıı!lka ışlcrdc kul!anacağ'ız 

Yeniden acaba ne vıızıfe verecek- Bunda şuphemız kalmadı. Alman~a nıuhnkkak harbe ızi. 
lcrdl l"ransada -.klmbilıı ne glbı mıiş· Bıı az ~oradan buradan hah ;ett.ık. ı ceek mi? 
kUlle'rıe çarpı:sncnktım }'rııtı a Ho- Den: II il ' I d ıi rı I Dedığıınizı ~·apınnzlnı n istcgı- Nüshası (5) Kuruştur. 
1 d lı d

. err ımııı l'I, c ıM. o an· mızl zor! ı kabul ettlrt"ccii'ız 
andayıı n enzemcz ı. 1 d t h f b' h d Oı tn H Ş .. ı TUrklyo Hul9 • c a a u a ır ava sez ır.ı. · • en Hiınmler, dedim. şımdi ne Abone eraıtı l"'n lcla 
Beılıne gcldtğım .zaman doğru lıkta adeta yakın bir hı11p kokusu vaz•fe alıicağım'> ~ ..:.z.;..::_ 

Ffınımlerın yanıca çıktım. esiyor. Bıı· telaı, bir tereddilt e ip Vnzıfcııi tcısblt ettık Işın biıaı Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr 
O ueıt ~·üzHı adamın bu kadar se- duruyor. Ortalıkta bır koıku var. zor Fııkat ınuvııff:ık oln~:ıkımı Şup· 

vimll olduguııu hiç tahmin etmez - Himmlt>r güldü: hcmiz yok Altı aylık ... ,..... '150 > 1450 > 
dinı, beni güleryUzle kurııladı Knr· _ Bütün demokrat ve galip Av- - Nl' ~·:ıpacağım? Uç aylık .......... 400 > 

9•4 
duı Daımi Encunıen veı mel ri liızımdıı. ( ' 

Tasviri Efkar 

ıısındakl iskemleye oturUu Elimı 1 upa biı kıı.bus ıçinde, dedi .. Alman Onu <::ına bir hafta or ıa teb Bıı aylı!: 160 
avucunda bır müddet tuttu ve hattA tehlike~lnden korkuvc.rlar ... Yft!lnınn lığ edcc('gim. Şimdi bh hafta gPz ~s:~~--~~-----..;.~~~~-------~!!!'!"!!"-":' 
~·Oıümfi de okpdı • Hitler, İn~lizleı ııı, I• rıın.,ızla11n ı Ü· Yalnu. :::ıada eııi arat•ı11aın hır Sahıbt: Z T. EBUZZIYA 

- Liaa, ıle41, lyı )etlımltııtnl. • yatıma glıiyor yerel bulııbilel lnı. 
Netriyat MOdilrtl ı 

MAT .... At HÜZZtYA 
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