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Amerika 
ve 

-S.Rusya 

Onbirinci Balkan oyunları 

- ·· 
Amerika elçial, 

Molotoya SoYJetlerln 
mihverle •ıkı İf· 

birliilnia Amerikan· 
Ru• miina•ebetlerinin 
ı,.Heıme•ial lmkAnaıa 

· hile ko,.acatıaı 
blldlrtli 

Rusya - Almanya 
arasında yeni bir 
anlatma yaplldı 
Vaşıııgton, 6 (A.A.ı - Rcuter: 

ÇölJ• "" liyett• 6a/uno1t /ngiliz tayyorel•ri 
'-----~~--....----....--~-

Amerika iBirlqık l>cvletlcdııin, fe· 
dakarlıldaı la So\')•etler Ril'liğinlrı 
muhabbetini kaı.anııııya teşeb6\is c
deı ek bir teskin siyaŞcti kabul et • 
me~ı bahis mevzuu değlldır. Üç Bııl· 

1 tık nwınleketleı inin ilhakının ve di· 

t~~~!!. 1.•zı• !Tayyare 

a .. ~.·~~:~. . J Harbi 

Mi!::~.:~.r ~0b:~::::: I Fa a 1 iye t 
~ dık değil. Şu b ir iki hafta d u·· n pek 
~ h 11nunla galiba d ö rdüncü · 

t.,.,ıeı · tı idrak etmiı oluyoruz. az o 1 d u · c· " ftomad a Von R ibbentrop 
~1•rıo ınülikatı olmuıtu. Arka· 

lngilizler dlişman gemi
lerine, Almanlar Londraya 
ltalganlar Maltaga hücum 
•tiiler, A/rikada da hava 

muharebeleri oldu 

~ Sertind e yin e V on Rib
' O.. P • Sune r mülakatı yapıl· 
h _.~. takiben M. Suner Roma· 
$i," orada M. Muısolini ile 
~ .. bu suretle b iribirini mü
~ Uç mülaka t vukubuldu. 
"lı dan çıkmıt ola n veya çıka· 
~n netice lerin dedikodula
~ ~nüz kurtulmıya vakit 

\ ._:n. bu defa her üçünü Lond ra. 5 ( A.A. ) - D onan · 
~ 8r e :bırakacak kadar mü: maya mensup tayyareler. Norveç! 
~~nner mülikatına ,.lüt aah ilJeri üzerınde faaliyette bu • 

~ lunarak Alman deniz seyrü efcri-
lerde, bu aÜt 10n la rda A.v- ne zayiat vcrdirmi lcrdir. Be bin ........... .mıııı .. ,..... ,. ~ k "' 

.,,.. ve ııu bın lonıuk i ı gemıye tam• 
'- ._,. l.ir teYlddruf -cleYl'fli- uıa'betler lcayd cdilmi tır. Bu es -
~ İiini. onun yerine ıiyaıi nada bir hava muharebesi olmuş, 
'4:.. t~bi dcvreıi batladaiını 
~""'!"'it. ':>ir lnriliz tayyaresi düşınii:;tü r. ı ~ ~·~ık. Biz 0 satırları yazar- Diişmanın Lo ndra üzerine d ün 
~uz Roma mülüatlMı vu- y.ıpmıs olduğu hava seferle r i d e· 
""- '9 aktaydı, arkaı;ından bir de fedilm ist ir. Bununla b era ber düş
~ llaaolini • M. Hitle r bulUf - man , baz ı noktaları ge li~igüzel 
~ bn lconutması yapılacaiını bombardıman e tmiştir. İng ilt ere
"-· ' 

1 "1İyor, hatta tahmin bile 
..::">orduk. Mülalıatların böyle nin cenubu şarki :s'in de birkaç kit i 
~~.IÖküiü sibi biribirini takip ölmü,ıur. H ava gay rim üsait ol -
la.~ i duğund an , İngiliz bombardıman ·'"•~ ve nihayet Alman ve • 
, .... devlet ve hülıiamet reisle- tayyareleri düşman a razisi üzerin-
~~· ~ıızın bulutmaları, dediği. de hare ka tta bulunmamıııtır. 
~~ hakikaten mihver dev - Maltaya hücum 

~111\iı ıiyui y eni bazı tertipler Malta, 5 ( A. A.) - Hava a-
~. devresine ıirmit olduk- kınları yapılmaksızın geçmiş olan 
'i ~Oateriyor. aekiz günlük b ir müdde t dün sa -
'~ ft. evvelki ilk Berlin ve Ro bah nihayet bulmuştur. Resmi teb 
'~~ihlalarından her türlü in- lığ. tunları bildirmektedir: 
~ ı,,.fında bir Japon ittifakı Bi, d üsm an avcı teş~kkülü a -
~~ ... çıkttiını sörmiittük. i~ · danın üsıi.ındc uçmu~ iae d e . hav a 

l>ahiJiye Nazın M. Sunerin müd a faa bataryalarının atesiyle 
~ iki üç sün aürmüı ol.an dağıt ılmışt ır . 
~~erine aelince. ~ndan Afrika harbi 
~ ~etıce çıkmadığı ve Jspan- i tı.Jyada bir nıalıal, 6 ( A .A. ı 
·~..:: qn~ırılamadığı kaç gün • ~ımali A l'riknrl:ı. Sitli füı ı ııııı i ıı in 
bıı. "")le d B ' b ceııubu şarkisi111le, seı i koll:ırımız, ı~t•) nıp uruyor. ız u mü. 
" "'C!t hak liişınun nıufrezelcı·inl, tarıklanrıı ve 
t.... ~tat· kında •İmdiden böy. zırhlı otomobilll'rlnl gerı puqkurt
·~fta ırı'l\e hükümler verilmesint! nıııştur. 
~ ~·değiliz. Mihver devletle. rneroım salııfr. 3, Blllım fj de) 
...:~; •ene d ir böyle gösterit li, - --- -

r-[iarp vaziyeti 
Berfin paktı 
umumi harp 

1 

ğeı uç memleket arazi inin ele. gl.'çİ · 
rilnıcsıııin tanınmıyacııgı ve Sovycl 

•'11111. ıııililal'İstlcri bu ıu aziled i~ı.;-ııli ııl -' l Lınıln buluııdutdukça Sovydlt•r B. irli
ğıııc kaışı mevı.uu rnuht<>lit' ekoııo· 
nıik kul uılatrn idame ettırilc"Cı•ği te· 

t 
bnniz cttırilıııiştir. 

vaziyetinde 
değişiklik 

yapacak mıi? 
r_-- Yazan : --l 
1 E•kl 0.d• K•mHdHJa,.adH 

mekli General 

Ali lhaan .Sibi• 
iki tıı.ı·ar aııı.sıııdıı. hava nıuhu· 

1 ebulcı·i ve akınlıı.n henüz olanca 
şıodetile ıfovaın etmektedir. Hu 
ınuhıııcooleı kaıa ve)'a deniz mu
lıa rPbelcrinc beıııemcdikleriııdeıı 
her guııku lıııvıı muharebelerin. 
den Yeva akınlnrındaıı harı> vu
zi\'Hm~ te~ir edecek bir galibi· 
,.~t ve~ıı mağlubiyet haberi bek· 
!emek caiz değildir. Şimdi zihin· 
lcı i işgal eden Berlin paktıdır. 

}'ııkat Ameı ika hariciyesi, a~·ni 
'Zamanda, Sovyetl •r Bil'liğiniıı Uzak 
'şnrkta J:ıpoııyanın an'aııevi l'akib 
ı olduğunu ve şirndllik dunyanın bu 
kısmındaki menfaatlerinin Amerika 

ı 
Birleşik DcvletlcH menfaatlcrilc mu 
tabakat halinde bulunduğunu unut · 
mnarak. realist bır noktai nazar aJ. 
ıııı; buluıınıaktadıı·. 

A nıerlka Rirll'şik Dcvletlcl'inin 
~toskıwa Büyük Elçisi Steinlınrdl, 
ı\lo kcıvıtılıı gÖl'Üşmelerde bulıııııııuş 
ve Molotofa, Sovyctleı· Birliğiııin 
mlhvı·rle dnhıı ııd:ı hlı- ışhidiğlııirı 
7.urıırlanrın işıı re1 eder~k bunıırı 
Sov)cller Birligilc Amerika Bıı•leşık 

ı llcvletlcri araaıııdakl nıünıı"ehetlc • 
ı in iyil<'şmcsiııi inıltfms17. bir hak 
koyar.nıı:ını tebariiz ettirmi~tıı·, 

1 18641 tayyare hazırlanıyor 
Vaşington, 6 ( !\.A.) - Stefaııi •· 

iıın"ınd~ın: 
( Devamı sayfa 3, ıütun 1 de) 

<..üll• atmada 6iıinci ••'•,./•re ,apıla1t meroıimde11 hiı intı6a • Ya•ar'ıcia: llafV•ltil 11amı
G•nna/ c.mil Taner ıallıan olimpiyotllorı lıon6rHİftİn Gflf nutlıunu •6ylerlı•11 

ilk gün çok güzel geçti 
Atletlerimiz 3 birincilik, 4 j 
·k · ·ı·k 2 ·· ·· .. l .. k ld Brenner ı ıncı ı , uçunca u a ı ----

r:12 ncı· Balkan, On ~ıırnci Eulkıın oyunlannn bu Mülakatı 
guıı Kadıkoyi.ındc Fenerbahçe sta· 
dııııla başlandı. &000 dcıı fazla bh- B • 1 h 

!!- t' ·1 1 ' .. !.td"J,.,;9 ı ... ~ ıı: • 
Rerlm mualıedesl öt~denbcri ftı
blrlıği ~·apımş olan mihver devlet· 
!erini askeri bir ıttiCakla 11:.ğln· 

~ngiHere ile 

Amerikaarasında 

OYUNLARI C) llCİ kalııb:ılığının fınunde bıışlı- 1 r su 
)an bu mu-.:ıbaku lar, organizasyon 
to . 't..;ı : ı d ı t? .atiı .. j ıtJo.:. m-

• dt, UUJ1d1111 CV\CJ :rapı)ıın)aıdarı da· taarruzu KONGRESi t>ıı muntazam\'<' daha güzel oldu . 
Mlı"abaka).•ı takip eden güzide ka-

8 !abalık nrıı~ındu, Şeıcl'. tribününde 

1 
h t • ı • •mış ve hcrbiıinin ic~·ant saluıs11ıı 

tasrih etmiştfr; takat bu muahe
de• harp vaziyctiudu oı·tuya )'eni 
bir şey koynnuııış; ne ~iYHl!İ, ve 
ııc de a~keri vaziyette hi~bir de· 
ğişiklik vukuu gcti ı nwm;ştil'. 
A v ı upadu haı be l.\İrişı ıırmiş bfr 

kuç Balkan d~vlctl knlııı ı ııtır. İs
pan.vanın nıih veı· tarafıııdan haı·· 
be girmiye haz.ı rlımdı ğı nıeçhtıl 
değildir. ı ~veçle Portekiz, artık 
bu harpte ı ol oyıııyacıtk ve mU· 
him bir harp sahası olu·ak var.i
yette değildiı·. Şu halde, yalnız 
Balkan devletleri, harp atnıosfe· 
r inln patlak vereceği ~·rr olarak 
kalmıştır. Bu me eledc Rusyannı 
vaziyeti şüphe! i göriilıııekteydi. 
Diğer tal'aftan Birleşik Amerika 
Devletleri, şirııdilik harbe gİl'nıe
ınek iiıere, İngiltereye lıc.r nevi 
yındımlarda bulunuyoı·du. 

Yeni Bl'rlin muıthedPSİ, V<'ya 
Bcı·l in paktı bu vaziyeti değişti
recek mi? Orta yere.i l• Rusyıuıın 
vazi)'ctinden başkıı değişmesi i ın
kaııı olan lıiçl>ir ıs~y )'oktur; fa
kat bu imkaıı Jıı , hiç olmaı~n şim· 
ılil~k. ı>ek ~nıht.l•mel dı~fül~ı·. Bil'- ı 
leı;ıı k Aıncnku <ıtedcııbcrl. lııgiltc
reye laruft.:.ııdır: şiıııdi~·c kadar 
J,!oı ıilmcmiş hir şekilde ve heı tilr-

IOevarr.ı sayfa 3. sulun ! 4•) 

YENİ BİR 
ANLAŞMA 
YAPILDI 

Baıvekil namına 
Cemil T anerin 
nutkile açaldı 

ıcı tılıın \ali ve Belediye Reisi Dr. 1 m a 1 
GI. Lutf'J Kıı dar, Beden Terbiyesi Ge

nel Dıı ek toru Gl·ııcı al Cemil Taner, 
ı\lebuQJnı. vılityet \l' Genel Dil'ektör-
hllı <') kiıııı goze çarpı~ ordu. Jngilizlere göre, bu ol• 

•ı aııı ırnııt 15 tle gcçid resmi bıı.ş· J~ 
12 nci Balkan koııgıc 1 bu!:un tadı. En c;ıııdc yürüyen izcile .. , Bal· ma%sa Almanga UÖrf 

s11at 10 da Beden Terbiyesi Ge· kırn .atlt:,tizm koınedera•yonuna dahil hr.rtl.n birini Wrec~Jc
ııe l Dırektllrluğii Jstaııbul bolgesı mılletll'dıı bııy ı aklarıııı tqıyorJard ı. 
binasında toplanııı ı şt ı ı. Hu ba\•rnkt:ır :ıııısında, On Bil'inci tir; Almanlara göre 

Koııı:reyi, Başvelol nuıııına Be· .Balkan- oyunlarıntla temsil edilen Jc 
Luııdra, 5 (A.A.) - Tasıı ajansı den Terlıivl'si Genel Dırektöl'ü 'füı·k, Elen VP Yugoslav bayı·akla - mihver sonuna adtll' 

bildiriyor: Dally Mail gazetesinin Gcııeıal C~ıııil T&neı. şu nutukla ırndıııı ınnııda, kongrenin makbul harbe karar v•rmı·~ı·r Nevyork muhabil'iııin haber \'erdıği- ,.. i'" 

ne ıtôl'e, Hull, İngilterenin Amerika nt~~~:.~'. n oeJeıek ~izleri bizzat saydlıı;ı ıııazere!ll'I' ddllolaylısile ~u o - --------------
Büyük EJr isi Lord Lothuaıı ve A· , .., yun arda tvm ıl e cm yen umcn 

' " elimlaınn.·a miıvııffak olamıyan B 1 ili ti" · · de bavrakla L d 5 ( A A ) H't1 vust1·alya Sefiri Casey arasıııdıt Pa- ve u gar ın e d ' llllll •.. • o n ra, . • - ı er 
ifikte miişterek bir ahenkle hare- Başvekil, Dr. Refik Saydam namı· ı·ı J!Ö ı ülüyol'Ju. Jzcileı-deıı sonra üç ile Mussolini arasında acele ı,: ... 

na sizlen• hoş geldiniz demek ve ·ıı · ti ti · d Jkıılar ara!;ında """ 
b 1 il J 12 nci Balkan Kongresini açmnk· "'""tiler \'e 15ah11da yer aldılar. . b" I ) w 

ket eılilmeı-i hakkında CC'ı evan eden mı etın a e eı·ı e a ~ l ııurette v uk uagelcn k o n fe ra ns, ye -
ıniiznkeı·cleı· ir ııg iz - Aınc; ikan la eı-ef duyuyorum. u'·H d iııı l kan nınrşı ç:ılwor nı ır ıu h taa rruzu yapı acaKffU 
aıılaşınasilc nihayt>l bulınu~tuı. R ıı çok tatlı vazift.:vi ifıı edl·ı·- ''c l~aır:: ~tletlznı Konfederasy~nu t ah m in e ttirmekted ir. 

Relsicüuıhur intihahının ncliceol<'rı keıı, gerek Başvekil ve ~eı·ek lıayıat!ı direğe çekiliyordu. Görünü~c göre, m ih verin harp 
belli olınııdıkı:a veya llz:\kşnrkt.ak i 'l'ürk sııonınu idare edP:n Beden P.ııııp nıOtcakip Be-den Terbiyecıi g ayreti, ciddi tarzd a yenide n göz. 
buhran derha l f iili hareketh•re gl - Tcı lıiyesi Genel Dfre.ktiirlüğü rıa- 1 (;eııı•I Dfr<'.ktôn.1 r.cneral Cemil 'l':ı. d e n geçiril mekted ir v e eğer b ir 
:r:io ıı·ıı•yi icap cttirmedikçı~ hiçbi ı· re~· ıııınR bu hayarh mcsainizde .siı. • nc.r, hima)·elcriııc uldıklaı 1 On Ri- ( nıt•nım Mhife it, sı'Uım ·' de) 
mi lelıliğ neşı·c>di lı ıı i~·eccktiı-. lı·ı" ımıvaff:ıkiyetle ı· temenni e - riııci Hıılkıııı Oy1ınuııu seyahati dola-

~\ nlaşıııııda aşağıdaki. h iik{ı rnfor ıleı inı.> yı.:ilc bizr.ııt açanııy:ın Baş\·ekil Dr. 
VRrdıı· : GC>nc ı•ııl. kongre l'iyasctiııi Rul- Refik Snydıııııın :O'l'l'iııe küı·"üye geldi 

c İngilt.eH• Shıgııpur iissiiniin Anıc- kan komitesi başkanı ve Yunan "e ı.:u kısa nutukln oyunları açtı: 
rika tarafından dilediği şekilde• kul-· murahhası Rinoııulo~·a hı raknıış c'l'ür)dyc Cüınhurivcti Yüksek 
nılıııa"ırııı muvafakat etmektedir. A- vp lıaşkan, kısa bir nutukla Bıış· . Bıı ı;;vekili Dr. Refik S;yc!am naıııınn 
mı•rikıı filosu t·üzütamlıın dost sıfıı. "'ekile, <icnerıılc ve k~yıııctli ıne· ı Un Birinci Ralkun Oyunlarını ıı~·ıyo-
ı ilr Avustralya linıanlurını zlyaıet ı-.nisilc ıı inci Bal kaıı oyunlarım ı uııı . Usuılu ve lıu~aıılı olnıu..,ını di· 
edeceklerdir. icap edcı-sc, Anıerikô , (Dr:ı:cmıı scılıije ,'f, siituıı s dt) lctını. • 
,Japoııyava sevhettıtccck haı p ınalze- .______________ (/J e-1•01111 scılıiie ?. sütıııı 5 dtJ 

inıilterede kabine 
deü~ikliiiıiı 

akisleri 
.. ~ ... 1

• .debdebeli buluşmala • H K 
~"-'t daınıa müsbet n e t ice ler 

~. ı•duiunu tecrübe ile b ili- ava urumunun 
~· ... ~t~n onlar yeni ve esaslr 
~ liİpJı ıttılıaz e d ecekle r i v akit 
,.. ~ ı. e Yok, ki bu kararları ev 
' !atı tlauıi v e gizli konuşmalar 
~Ü:tlıldarla olıun bir hail' 

~:~··· ::: ::::;··M~··- lstanbulun kurtul usu Başvekil Churchill 
mu haf azakô.r parti•i 

reisi de olu.1Jor 

--~ .::r aonra, ortaya bir d e 
tı.. ~ Uf tna ve konuıma oyu-
11.,,_)J l'IYorlar ve ondan ıonra 
~) ~ni bir tatırlma ( aurp
'Lt~ b ında bulunduruyorlar. 
~, İtçok defa tekrarlamış 
~ t.., bu oyun m eydanda i
~ ... ~!• Dahiliye Nazırının 
"-"' ~•tının da tamamile 
~~ lafl lacağını zannetmek, 
~ ~te d üfm ek olur. Hele 
-~ beicliyelim. (Suner • 
~ .._-_ •i'l;Jıatında d a b ir 
~ ~ olmıyan kararlar 
~ Ott.~~enrnemiz ihtimalleri 
~~ - -.n kalkmıı değildir. 
,, ..._~aıelen Bı enner mü
~ "-'a~elınce, bundan, herhal
't..., ."-ti t 

1 
'Veya menfi birtakım 

l..""'lr la~e C-: çı.kacatında , üphe 

Varidatını arttıracak 
tedbirler alındı 
~~ 

, 

~ ... e C:.12 dei ildir. Z aten 
~ a;;ı Brennerde Alman l 

tae v:~.e L_t_talyan hükUınetl • -
ıt uuluttularsa arka-

(1)11 TASVtRi EFKAR ı ... .. ın. erltelt lta11a/aro hôlti,,. o/malt için lt•r ••yr•ti yapoc•lr~ 
~ı •ahife :J, aııtu, 4 de) (Yazuı ıahıfe 8, aıitmı 3 d•) 

Yatarken düzeltmecli
aizae timdi saatlerinizi 

tam 60 dakika 
gerlletiniz 1 

şehrimizde büyük ·bir Bugün 
merasim 

G'öçler ••• 
Goç ba.tladı. Yalnız köylerden 

,ehre doiru değil ; fakat ıonbabar 
geldiği için evden eve, handan 
hana, aparhmandan a.,...bmaaa 
da ıöç. Her &ene veya iki üç se 
nede bir ev deiittirenlerimiz 
ı>ek çoktur. Bu göçebelik, tehir· 
de apartıman hayatı baıladığı za. 
mandanberi adeta ıalg1n halin -
dedir. Bir yerde bet ıene oturan 
parmakla gösteriliyor!. 

Yine me,hur atalar ıözü : iki 
Dun. g~ce saat. 24 den ı tibaı en kış göç bir yanıma bedeldir. 

sııa tlerın ın tatbıkına başlanmıştır. Fakat bizde bir ailenin bütün 
Bütün saatler, d ün gN.'e 24 den iti· hay t d t • .. ı 'k' · d 
baren bir saat ger i alındığı için, 0 .1 .. .. a ın a >:ap 181 ıoç er ı . ıyı .e, 
kuyucularımız ara:mıda ihmal ede- 1 uç u de, ~eıı d.e .ıeçcr . . Esluden 11-
rek bu it i y!'pmıyanlar vıusa, bu sa. 1 ta~bul aılel~n~ yan~lar harap 
ba b aaatlerınl derhal du7.eltınelerinl edl)'ordu, ıundı de ıöçJer! 
tavııye ederi&. 1 * 

yaptlacak 
Bugün İslanbulun kurtul uş gü

.ıudür. Baştan başa donana n şe -
hir. içten gelen bir sevinçle bu 
kutlu güniinü tes'it etmek ted ir. 
Bu münasebetle yapı lacak olan 
merasime, sırasıle motosikletli po 
fıs nıüf ıezesi, askeri bando. Y e -
dek Siibay okulu, Aske ri Tıbbiye 
okul u , Deniz Harp okul ve lıscıi, 
K ule li askeri liseaı , Taşkışladaki 
pıyade tabu ru. H arp A kadem 11i 
süvari grupundan J:>ir bÖlü k, Da
vutpa a topçu a löyından b ir sah· 
ra batarya~ı. p o lis müfrezesi, itfa
iye müfrezesi, Şehir bandosu, 0-
n ıvers ı te v~ yı.iksek okullar, izci
ler, a lfabe sırasil e lisele r, esnaf 
t:emiyetle ri iş t ırak ed ecekle rdir. 

Sa bahley ın saat 1 O d a 2 1 pare 
top atılarak , l sıanbulu kurtuluşa 
k a vuıturaıı şehitlerimiz için b ir 
dakika ihti ram vaziyetinde durul
dukta n sonra merasime baflana -

( Deı:amı U'Jlf• 1, rifVR '/ d.•)' 

Cla'amb•rloin· ti;. bı İ ,/an ;,.u. 
lıaf aaa•ar parti•i r•i•IJ1i11• ti• 

••çilme•i bclıl.nen /,.~,İa 
Baıoelıili ClaurclaiU 

Londra, 5 (A.A.) - Pres11e A .. 
aociatlon diplomatik muharriri ya
ııyor: 



Yalı Uşağı 
Yazan: Celaleddin Ezine 

ISl_R 
-16-

Mısırın tanırı.mı~ a limlerinden Taha Hüseyin, bu mevzuda 
konuşurken; ne olur demişti Üniversitemizde iki 

Türk a-enci de bulunsaydı, bi2 hatta bir taae
dginc de rauy1%. Acaba Üniversitelerimiz 

arasında müba deleye imkan yok mu 1 
•• 

Mısır Universitesi 

Tahakkukunu beklediğimiz ~ir haber 
• • • • Ilkmektep çocukları ıçın 

açılacak altı dispanser 
Bunlar hakkında 

ademimalumat 
alakadar makamlar 
beyan ediyorlar 

İııgilızler umıfmrlan memleketimi
ze getidlmesı tcıııın ı:dilmiş olun mü
hını ıniktarcla iLhıılaL eşyas ı hakkın
da yenı ımılum:ıl gdııııştır. Buna gô· 
re bu ilk paı-tı ıc.;ındc ıni'ktnrı 20 bin 
tonu geçen muhtelif mnd<lder var
dır. Du arada lulhassa kınıyevi ecza, 
tıbbi ecza, nlşadıı·, boya, mııdcııi eş
ya vardır. Eşyn cinsleri 30 kalcnıı 
ge(ı11ckt.cdir. Hutun bu mrılların bir 
kaç güne luıdar mcmlekctınıızc vara
eatı alakadarlara haber vcrilmıştir. 

Yeni Sovyet Elçisi 



G .. o ................ UN N ················ 
AKiSLERİ 

~~etler Birliği harbe ıirdiği 
"-tek'!e, l&endiıine aö.terilecek 
~~ik . sahasını tayin d e ga yet 
~teka hır meseledir. Mülakatta 
llıq1 l sahasının gösterilmiş o l
~İr ~ ~uhterneldir. Fakaı bu tali 
~: Asıl mesele, Sovyetler S 1

• Üçler cep hesine ithal et-
~ M. ALTAY 

4rnerika ve 
Rusya 

l{tı ( 1 inci uhlf~-len devam ) 

ti.. tı~~. onumuzdl'kı ı:f•nıı 7.arfın
~ tıı ~nuıı ldn ı csi içııı Lıir milyar 
lıııuı 1 ~on dolar sarfıııı kabul et -t. 

> llazın 
oıı d 

1 
e Nazırı, yl'nıden 141 mil -

~liı 0" a~·lık lloııgluıc Layyan•leri ı1i
l6•ı tlmı~ cılıluğurıu, bu suretle, 
~~ 8eıı Yl'llt·ı· lt>clurikiııi derpiş c. 
~"tııı~lik. Jl~Ogramın ikmal edilnıış 
~ bıldırınişt.Ir. 

Yett l ep e A lmanlar arasında 
Jır Jeni bir anlatma 

b ı .. Oskov 5 . 
, "'till<ı a, ( A.A.) - Tas." uıansı 
ı~alti ~: ~ovyetlerle Alınanyl ara
~~?'•ııırı e?°1ıtyolu nakliyatına ıııt an-
"'İi 11 

1ınıası hakkında aşağıdaki 
l n. ~l'fldilıni~Ur: 

~ Q,, .. 
~ :trı~a 'tıclteşrinde, Sovyetlerle Al
!'ı. ilt1 lıa~sında dcnıiryolları müııa
~ irııZ: •~da Rcrlinde bir anlaş
)~~hllet) cdılrni~tlr. Bu nnlnşmada 
~- ıı ve e Almanya arasında doğru 

tdıt. tşya ııakllııe uıt hükunıler 

.\llıtrilt 
')'l)lı a meydan okuraa 

' Yo, 5 ( ~t~ 'illt'ri A.A.) - :\latbııat rnü-
\1 

11 l>re:e beyanatta bulunnn Baş
.ııllda J\rıı s l<onoye, u1:ü~ü pnkt hak
tı/ile Ja erlka nıeydan okuduğu tak-
~~ llıüc:~~Ya, .Almanya ve f talya-
1'L.'11111a be e eye hazır olduklal'ını, 
~iti raber Amerika kendnerile 

,.~•Paraa o~ devletin de it
•ıın hazır olduklarını ıöy 

Hava Kırumı 

Balkan oyunları 
Balkan Oyunları, Balkan devl<.'lle-/ vam edememıştir. Balkan Oyunları 

ri arasında anlıışma ve kaynaşma- ismi, yalnız atletizm müsabakalnrı
ları lemin için ortaya atılmış bir le- na verılmektrdir. Oyunlara bu srııe 
şcbbiıstür. \'alnız Türkiye, Yunani~tan ve Yu-

!1:ılkanlı gen1:leri mümkün olduğu goslavya iştırak edebilmiştir. ~lüt.e
kadar genış nisbetlcrdc birıbırlerılc akip oyunlaıda Balkanlıların kendı
trma~ ettirebilmek için bu teşebbus, lerine ait olan Balkonl:ırıla yapıla. 
sporun muhtelif sahalarına teşmil cak oyunlarda birlikte göziikmelerlni 
cılilmek istenmiş ve atletizm, futbol, temenni edelim. 

( 1 inci sahifeden d•vam) 
DUımıuı hava kuv•etleTı, Bardıa 

ve Tobı uku bombardıman etıntt · ve. 
hatif hasar ika eylemiştır. 

Hını::azi üzerine yapıl:..n yeııi bir 
hücumda, sivil ve a~lterler~n '1Ç kıısa 

ölmüş, 28 kişi yaralanmıştır. Bırı· 
mavna batmıştır. 

Düşman, Metemamma civarında. 
Ghinda, Naofa ve A<1maray:ı hava 
hucumları yapmışt'ır. :'otet.emma'da 
bır Olü ve dort yaralı vardır. 

İ•panya Dahiliye Nazarı 
memlek etine döndii 
Roma. 5 ( A.A ) - Stefani bildi· 

ı ıvor: Seı rano Suner. bu !'.llbab "'a
nt 10 da tayyare ile İspanyaya hn
ıC'ket etmiştir. 

Sıhife : J --

İstanbul un 
kurtuluşu 

(f inci Ahif.den d...,_) 

Sofya, 5 {A.A.) - Tass ajanaı 
bilcliı iyor: Zarla ga:ıetcsine na:ı.ann 
Rumanyanm iaşesi vaı.iyeU gittikçe 
fenalaşmakındır. Hububat cksikliiJ 
' iilünden hh· va«0n buğdayın fiyatı 
%.000 leye çıkmıştır. Fiyatı art.aa 
cl.111elı. vestka usnlünc ı.ibi tutulmut
tur. Zarurl lıavaiç madı.lelerinin fık
dam ilıtil~İln 1,,-oğaltnıı~tır. .Bu ktt. 
fulıJ\anyalla &flık olması muhtemel
iir. 

~·,•l•ıc•ll•c .. bmir111ta•ı•·i•hlllıl'~•z•a•n•. • .• 
1111~..._ 

1 Ku<lretile bir devir. yaratan ... 

1 C<.>saretıle zaft•rlcr kar.anan .•• 

Vatan 
r<urtaran 

Arslan 
Tii rk1:e • 'l'nbfi Renkli 

m·GüN 

LALE 
Sincnıasıııda 

flav<>te.n: l\Ianş Tüneli Türkçe-
Bu •ün sRat 11 de tenı.ilitlı 

matine 

B~ı• SÜMER Siıeıasıda 
(;oree<'Kirıız rnuhteşeın eekorlu senenin ffiı: süper filmi 

Zafer Seneleri 
lngiltcrc sıııayı kralilcrinin nınmet ve ihtişamı arnsında çevrilmiş 
ve l\ı'llliçc VICTORYA'nın hük nmın bulunduğu zafer ve şerefle 
dolu bir maziyi cnnlandırmış tar hl bir safhadır. Gözler iein bcdil 

bir ziyafd: t~kil ve kalbl<.>n tcahir etmektedir. 
Ba~ Rollerde: 

Anna Neagle - Adolf walbrolk 
sene evvel çev
yoktu r . 

DİIO<AT : Bu şahec.er 1!139 da ç<.>vrilınfştfr. Döı·t 
rilml' olan cllğer bir filmle hiçbir ınünasctıcti 

Buı.riin rant 11 de tenzilatlı mı:ıtinc ··------· 
,- Bütun J STA~BUL'u bır kahkaha ka51rı;ası kaplıyacak. Çü':'kü )forzifonlo NARKİS KUMRU, 

Amerikalı Amcasının milyonlarına konmak için 

ZORLA TAYYARECİ 
OLUYOR 

Vakıada: TÜ~KÇE ı·PEK FR~NSIZCA MELE 
Niialıaaı OrıJı•al kopyası 

tdneınalımnda bfrderı takdisı edilecektir. 

BUGÜN MELEK Sinemasında HARİKULADE bir film siz.i bekliyor. 

ÖLÜNCEYE KADAR . 
B,ş RoUercı.: CORINNE LUCHAİRE - JANE P1EllRE AUMONT 

güreş müsabakaları tertip edılmiye Aşağ-ıda, şırndiye kadar ynıJ1lan 
ba~anrnıştı~ tema~arın umuntl hlr ctlvclini v~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Futbol tcnıllsları muntazaman de· riyoruz. 

Ayrıca: FOX DÜNYA hawrJeı i. flugürı sat ı ı ve 1 de temiıadı matiAela vardır. 

Bir t inci 

.. " .. " .. " Zag rep n 
lat an bul 

" Atına 
" Bük ret 
" Belgrat 
" Aıl•a " 

2 tncl 3 üncü 

il 

" .. 
" 
" 
" Ru men 

Yugoalay 

" 

4 Üncü ~ n et 6 nc ı b'zl ın 
aldıtımız a:.yılar 

Türk 21 
Bütiin şehir halkı bu Fransuca 

sözlü ş:ıhc erini gôı mele ü:ıere 

SARAY 
Sinemasına 

Koşuyor. Bugün saat 10.45 ek 
terızfüith nıatine •ardır. 



----~~~--.~----~----------·~----------.------~TASVİRİ EFKAR -· --s Sahife : 4 

BU GÜNKÜ ft~/~~ll İLK MEKTEP 
Yalı Uşağı MISIR (Ba1Jtarafı t ncı ıolıifemtzdeJ 6 Birincit•ırin Paz:ar c g" f 

ki sevgi ıle biı ibiril'C bağlı olduıda- ( Ba~tu ufı f 11ct ıahtftmizlte) 1 9.00 Pı·ogram ve memleket aııt o --a ya 
nnı oğı etmişth·. J'ııkat arnda Bal· .ran} ana getıren bir Mısırlı mü - ayııı-ı, 9.0.l .Müzık. l\luşlıır ve hafif I ~ 
oı:lu \'ardır. O ıengin tuccaı Baloğlu nevver, öyle demişti: müzik (Pi.), 9.16 Ajııııs habcrlel'i, 

11 kı Scheılc izdh•acıı t.ıılıptir. Rııı.i}e - Bi.-. son sistem bir tayya - !J.30 :\1Cizik pro~ıamının tlc,vamı o 1 
ve Temel Ucıs. onundu ıki gencın reyi, henüz çölde_n gelmiş \:ıir _de- 1ı1~tl:J;1 •• 9.&0-10.00 E" kadını - \emek g"'-' r e t m e n e r 

1
• n e 

evlcnmelerıne ru7.ıdırlııı•. F'nkııt on· ,, "" 
lıırı ııyıı ııcnl: olıın nı; Seherın sıya- ve çobanına tcslım etmek ıstıyo- 12.r.o Program "e memleket sıtat • 
neti, ne B:ıloğlu'nun sr.ı vetı, ııe ebe- ruz 1 ayarı, J~ .. ~~ Alııturkıı ınfızik, 12.öO 
veyııln ,8teksı7.llğı, ne de harıçten Fak at ı,ın bu tarafları, doğru - Ajans htılıPl'l~ı i, Hl.05 Alatuı-kıı miı-
akseılc<"ck tıcıhaııgı bir tıaıiisedır. dan doğ:uya Mısı rlıları alakadar zik, W.25-14.:lO :\Iiızik: Radyo s:ılon Maarif \lekiletince hk mektepleri n 4 ve S ci ıımflarına 
Bu munı. hüniyet ve ııl'rbestı<iir; ve1 eden bıı mevzudur oı kl' trıısı (Vıolonlst N'l'ciı• Aşkın! kabul edilen Mara th Kaı:ancıoj'lu Abdülkadir Sadinin "YENi 
o genıı:ı ufuklu hfırrı)elı temsil eden ı Benım asıl dokunmak istedi - iriaresınıtcı. 1 iLK COGRAFYA " kitapları Milli Talim Ye Terbiye He-
cYand.ın Çıırkln dn·: Yandan ~urk- ğim cihet ise, bambuka bir nok- 1~.00 Pıogram \'e memleket sııatl • • d ji .kl"kl ·ı " SEMl.H L . . . . lıda sor•su2 denızlcrın hasret• ve K O - h :ı)•nrı. 18.03 Mfıdk: Radyo cıız oı·- yetının ıon e '' 1 erı e UTFl " lutap evı 
aşktan dıı kuvvctlı bır vuslat saklı· tadır: ahırc nıversıteıııının u- kıı. tra<:ı (İbrahim Özgur idare .. lnde). tarahnda n haritalar ve reıimler yeniden yapılarak emsal-
dır. Yandan Çark! denizın sesidır. kuk, lıcaret. ııraat. e~ebıy~t. fen, 18.50 l\li.ız.lk: Fa~ıl hc~eti, lfl;SO' siz b i r oefaıetle neşredilmittir. 4 cü atnıf 21. S ei 30 ku-
Yenı ycnı meınlekl'tlC"nn g<ikyuzu, tıp. baytar. muhcndııı laltuhele - lemlcket :ıat ayıırı ve aJans haber- _ _ . • 
ba!Jka ba!Jka belıklcrırı renklcrı, ya- rınde S 51 i kız olmak üure 8 4 12 leri. ı!l .4;; Alaturka müzik: Mahte- ruıtur. Toptan alanlara buyuk tenzılat yapılır. 
rınstz bit hayalın ,er<~ncamıdır o ralebc vardu Bun1arın ruzdc on- hf ~nrkılar. 20.15 l\tüzik: Operet ve - --
köftehor ayyıış \'ıtndan Ç~rklıl Ve dan fazlası da dığer Ar p meın- filın mu•ilrisinden !IC'Çlll= .p:ıı·ı;ala~ ı·stanbul Ziraat Mektebı· Satın 
Sehet anlamıştır kı. bır Karuôl'nı?. t k ti d 1 T nu•lu Ce (Pi. ). 20.4» Alaturka nıuzık. 21.1.ı 

rl e e erın en ge mış u ~ · - l" ı· h 1 k ı h 1 çocuğu olan Ze~rııel. bu:;-un reci "l."C 1 F 1 y ı H 1 1 ... onuşma ( l.ll ramıın 1 - ml'n '1 e C• Alma Komisyonundan • 
de, yurın bu Cü ımkiır f'etilll :-ıihıJııc Layır 1• ,as 1' . eme.o 1

' ıc~lz 1
' 1 rı), 21.::0 l\lüzik: Bı11lııns - ~onnte • 

ı..-pılac"kUr Onun ı'"İn sıı rhr.1$ 1111- ! :"ıurı} clı .• Sudaıılı. Fılıs.ınlı, Irak ı .•• ~ol mnıc•r. Op. 78, Saint - Sacııı;; - ,•Jı" ',·tHı'I ..,. " ' l j C 1 H 1 C 1 1 Ciırsi '' '' " F'İiJ«fı İlf ttıııiıı<ıt Te$/lm yıri 
rıltı ını.ı inıınııcuk ve vırır onun ıçın : b a

1
ttdd ava ı, ınt ı, . ın 1 Hı e - Ef).ntı~~t·ctçfoı11 v

1
c Ro1~clcı C:ıprİC'Brio ·o,I Kilo l\ıtntlJ L. Kı·. 

kendı elıle l'evKılı!'! rıı Akcleıııu. aı;ı- 1 e c:r ır. p. ~"" n un nr: H•nıan • ruııo 

Tiya t ro Tenk itleri 

.{('1100 10,75 :ı:?2,50 ..llc>ktepte teslıın alınır ve 

Bas, O~, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağralarıaıaı 

Derhal Keser. 
lcabınıla gtlnde uç kaşe alın:.l bilir. Taklitl~rındeıı sak:ııııuı. 

Her verde pullu kutu lan ısrarla ıstcyiııiz. 

Leyli y • K 1 •Nehari 
Er~ek enı O e J Kız . 
iLK- ORTA - LiSE TAKSiMDE Sıraserviler 86 
11/ııdıirii : Eski Şiı:li. Teı-nl;ki Dıı·t•!.:tiJri; lf. ,l/, llnı; .. ~ı ı•ırrcı. 

Husu ıyellerı: YABANCI DİLLE!: (JGIU:fll\ll:>:E eht•nııni~et ,rr· 

ıııt!k, tul(•lıesının ,ıhh:ıt ve ııızıhotilc yd.ıııcJun ulilkııdaı· o!ın ıl.tır• lan bır gcmi~e hındH<'cektır 1 Kahiıe Unıversite .. i. böylece \\'iııkler. Piuııo - \\'nlteı· Sch•"•sinı!er. F.kınek 
Mevzurln vnkalarırı hıtrekrtı J!ıtYet l bu tun !\ark (:em;lığını çatı.ıı altına 2:.! 10 ";\ltitık: Duııs mllziği (Pi.), 

sade VI' batfiı yfık r"-ıkolojık lıaı·e· 
1 

I ' a 1 bır ırfan •·u \!2 :::o i\lı>nıh:ket saat avıırı, ajans 
kilocln 75 k.tuılım naklı,ye Tl'f ET'O" .-------· .. ' ... ~ : verilir. · • op amıs mu.ırz n , - . · 

kette oltlu~'ll ıçın sanııık:ırlurırı urıı· t. 1• I I , ., haberlerı. ,\nkara sonh:ılmr at ya-
ıındıki iih:olc tlah.ı ıkı ı·lnıolı)ılı . vası ııa ını '' 1111~ 0 nı~>. or nıu · ı •şl:ırı ııelict.'leri ve ajcııl;ı "por servi· Odun kömiirü oOOO 

Onlar da bu üherı~ ı ) uratımık ıçın Mmrııı ıaoınmıs etlımler ınden s i. 2:!.!:iO ;\lüzik: Cazbanıl (Pi. ı, 
6 
400 

1 ı~.50 Yeşilköyde va~ıtaya yii~ıe.l 
nıe te;;liıılİ 

ellerindc:n ı,rl'lcııı }nptıl:ıı Egcr lfı· profcsiır ·ı ..ıha l lus~yın, bu mc\- :!~.'.?5-:!'.:.:IO Y~rınki pro:.:ram ve kıı- Odun 300 çeki celil çekisi 
gbrgerı> yıklle muvaffak ol111nı.tdıl11ısa, tJıınıı .l'uda ~oıııışurken: p:ıııış. 

ı;a na tk ii rl a n mızın kah iliye ts ız lı !:' ııı de - N.: o 1 ur d u, <l e m ı ş tı. i.ı n i ver- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j' 
de(til. fakat hnddızntındıı ı:uzcl. la· .. ııemıLdr: ıkı 1 urL: ~encı de bu - 1 Halkevlerinde 1 
kat bı:t.lnı ıçtlmai ha\•atım ızıı ıulopte· I d > 
ıinde nnnkor bır pı,·e rn ırıtıhakıııda un\s,ayd 1 

' • 
e c.vam f"lıtıı tı · t:e-yvıHıı lirı.lkeııi1ıden: İstanbuhın 

aramalıyı1_ H • b · - b"I " Cızbız koftecı l\ıu Seher. ıneyha· - <illa ır tanecıgc ı e ra- kaıtuluşu muna ebctilc fill0 / 940 pn-
neci Tl•ıı el Reis, Yandan Çarklı ı;ı. zıyız: Çünkü bilıyoru.1 kı bu bıle uu gunu ~aut 17 de Evimizde top-
zim hemşchrrlerimız deglldi Balık· sızı bıze ve bızımle beraber bu- lantı yaı>ılıH·ııktır. 

T'IWGRAM: 
pazarıı (hı böyle hıı Kum meylı:ıııesı tun Arap oençlıg" ıne tanıtmıya 1 • l ., 1 - stıkliıl nıııı•şı 
tasavvur l'debılı ri7.. Fııkııı ı ... arnı e· yeıcbılır Söyleyınız. univcrtsıte - 2 _ Nutuk. 
nizlı tatandıı~lıırın mevhnncııı,. asla! lerım ız arasında talebe mübadc - 8 - Konseı (Ev koıosu tarafın-
Onun lcınrlır kı H117.ım blr remel • b > 
R 't ı ele bıı Barlın Yunı oldu. lcsıne ımkıın )'Ok mudur aca a. nanı. 
eıs !'it ı. )il 1\1 d d .. d··- · ·· d f 

Fıoııııız<"ıt aı;lınrlakı hafıt meşrep, ı ır an on ugum gun en- Koa eraa• 
mubolıı<•ucı Mıtııu~ ııP kadar l(ıııa· berı ıuk ~ık hatırladığım bu sô;ı:, 

e. E: oııiııııııı• llu.lktı·iııdeıı: 
demz uşııgıııın cıddı ve vnkuı 1 ulıu· )'abana atılmaını,lıdn. ~vımıziıı Cağaloğluııdaki ealonuıı-
na yabancı ısc. Temel Heıs dl' bıze ı'Vlısır bugiın - her bakımdan - da. ~ Eıı incıtPşriıı !140 çaı şanıba tıl>· 
o kadaı )ııbancı)dı Muıımmer, ç~p· butun Arap alcmının merkezi ha- şıımı ~ııııt 121 l de Gfızel Sırnall~r 
kın ve a)nl zamııııdıı lo) bn tezgah· lını almıştır. Ta l ladraınut"ıakı, şubemız uznlıırımlan Kemal l<:min 
başı çırngı Ze~·ııel olnıaktıııı 1:ok 11• K" · ,_ ..::• k t k b"I Bııuı tıırafıııdrııı bir koııfcıans vcrı· 

k 
v . ı 1 k uveyt ıe.-ı, ... ıa s cı ı ınsan ı e 

w tı .. ı ıııc ı:ıı)c ın il" ınc ıı . zc ı ııe- 1\) l le\·ek '" tcmsıl şubeınir. (At~) plye-
... ~ı·nı hı,.bıı zan.ıın l\ııytıetmeml.'sı · kulaklarını. gozlcıını ı~ ısıra çe - t ·ı d kti G 1 k 
w= ~ I s.ını em ı e ece r. e mc aı"7.u c· 
llı.ımgelen Saıt. c Yıılı U~ağ'u ııın \"ırmıştır: Mısır radyosunu dın er, denlerııı clavetı) elerini bı.iromu7.elan 
Baloglu'ndıı ~tıd.ıl rolt.ıııe- çıkmış bır, Mı ırda çıkan kıuıbı, mecmuayı., ıılnwlıırı rıcıı olunur. 
za\•allı~dı: Hazım ~e luammer "Okak gazeterı okut, Mısırda olup bıte
kıyafetlerılc ~ana. Uınıımı ll~rpten nı takıp eder. l\lısırdakı cereyan- .,Ç.I ar anlar 
evvelkı ıınarş111t Rmı nıbılıstleı ını ha I I M llt f 1 1 Y 
tırlııttılar Fııınsız Pagnol'dıın Tıırk ara u~mıya ça ışır. ısı~ ı 1 ır-
~lahmuı Ye ııriniıı ııdnpte etti:':'• hır salta ııyarete ko ar ••• Bır kelıme 
piye!ll değıl. adeta Kut- Çekof'un e· ile. Mmrı ıkıncı bir vatan bilır. 
serleıındcn birıni sıwredl~·orum '<an· Ve Mısır salonlarında Hindın 
dun. llele kofteci kızının anne i ro· Racasını. Hica11n Prensıni. Ye -
li.ınde Şaziye, pivc ın nslımlakı gılıı. menın imamını. ıranın Seyyidini 
1a~lıhğınıı ruğ'.neıı lıerclem taze bir aynı masa, f:lr.ılında a} ni sohbe· 
balıkçı kaılııı tıpı vnşatucnı,:ıııu. Ka· . d b b b l 
ragCiını·üktcıı Şehıı lhatıosunuıı >1tth tın _ıçın e as aş:.. u ursu nuz. 

+ it? Jllr:MUU - Turkiyc h Ban
kasına. Mus!ibaka ınıtıhaıılaıı 7/10/ 
!#40 d:ı Atlana, Burım. üwıubııkıı, 

Eızuı um, Gıızı:.ı;ılep, 1Koııya, Sanı ıın 1 

ve Sıvasta yııpılacaktıı. 
+ DAl\TİI.O llıını Kul"llmtı 

Galata nahıye ı şulıt•slııe n!iirnl.'aıtl. 
+ fo'f.',\' Mf:.llClftU - lıı,nııL iş· 

lcı ıne ~lRa 75 lira, Uikili Hl•ledı-nesine fwlnınıs hiı atJ~te~· i e:ınlan· ı Sonra Mısır. kapılarını çoktan 
dırd' ' varba da açmıs bir ii l krdır. .. ., • yesırıe mıiracaat. 

Rütlin tıu nk ıımulıtrıı rııgmen, Ü· Benıın bulunduğum zaman. iki + liİ.l/ l"ılGER- Tccrüheli, me· 
tıenk5izlik w kaı nı 17.lığı $ehır ti- buçuk a} zarfında Kahircdc üç talojı t kımyaı:er veya mühendis kım 

> Kok kömürü 60 ton 2600 117 > 
~~---~-~---~------.:__ _________ _ 

• fotoıin 
Benzin 

6ö00 kilo ı~ 

6500 kilo 36 
238,88 Mekteflte te lim. 

Teknik Okulu Satınalma Komis· 
yonu Başkanlığından: 

Yıldızda bulunan okulumuz ıhtıyttcı olan 100 adı-1 \"atakhaııe <iolabı 

şartname ve nüınune:ve göre açık eksiltme tle alıno,·nl,tır luhamnıeıı 

bedch 2500 liradıı. İlk tenıınat 187,1) lıra.ıJıı. Eksıltnıe 8/10/940 tal'ihııuı 
rastlıyan salı günü saat 14 tle Güınüşsuyuncla Yiik~t-k ~fulıl'ndı" ~1<·k· 

ıebı muhagebe .. inde toplanacak olan komısyonunıu-.rla yapılacaktır lstek· 
itlerin şartname ve nünıuneyi görmek ve ilk tc>nıinatı )'atırmak üzere 
eksiltmeden bil" gün evvelini' kadar Okulumuza ve cl-.siltme guniı de 
Yüksek Mühendis Mektcbıne gelmelerı iliın olunur. (!10\Gı 

- --- ........ ------;--- --- -- -ı----- --
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

tdarrıııiı ihtiyacı içııı as nıetre, s::o desııııetrt· nııkabı anıbataı talı. 

ıası alımı açık ek:ııltnıeyc konulmuştur. Eksiltme 16/10/940 çaışaıııba 

günü saat 14 de B. Postahane bınıısı karşısında Valde hanının ikıncı 

katında idureıııiz unıumi depo nıuhasiplı~ı odasında toplanacak m(ıdurluk 

alını satım komi~yonuııda yapılacaktıı. 

tahamnıen bedel 18:\1 lıra, 25 kuıuş. nıuvakkat lt-mınat 131 fıra 40 1atro u suııutkiu l:ııında nl'amnk hu· beynelmilel kongre akdedıldi. yager Ücret: ::1156 numıı ralı knnunl 
JUk tıauıı1n. Ha:ı:ııu da. Munmmer ıle. Bu uk ınerasımlc Kralın açtığı dııhilıode 300 liraya kadar. 16/10/9-10 kuruşt,ıır. isteklileıın olbaptakı ıartnamelP.rını göımek ve nn11rakk:.ı tf'· 
Salt dP. Sazı) e de, frhıhııl lı', bırcr b >, 1 • 1 L 1 a kadar Ka~·seıı Tavuare Fil hı ika- k ı · 1 de R k P t h d 
karakter tipini <'tınhırırlıı nı~k hu u- ~~ ocıı. a tı )"UZ aza ı ~?ngre ere ma mürac;at. ., ., nıınatlarını yatırma · uure ça ışma g u n crııı uyu os a anc e me2-

' 1 1 dıınvanııı en m•sh ur alımlen ,... ku·ı m"udliı·lıılc \dan kalem \eva:ı:ım kıamına . eksiltme giın ve &nallnue de wnda fevkaludeydilcı Ne)" csın er J ~ ,. + DOl,"1'01: Kırıkknle ıçln. 
kı, bize adaptesi kabıl olmı~an bıı pı- tırak ctmı lerdi. Ücret 3656 numaralı kaııuıı hükmun- 940 senesi içın muteber Tıcaret Odası ve ıka ı vı muvakkat tenıınat 
7«!Sln ve ıınnköı rollerııı kuıbuııı ol- Ne tarafı.ıdan bakılırsa bakıl- de. ve~ika ve hal t.ercüıııesilc Aske- mııkbuzıle komisyona müracaatları. (908G\ 
dular. tYalı Uşağı> tiplerinde değil, sın. l\1ısırı ıhma! etmek bir gü - ri Fabıikalar Umum 1ıfüdurlüğtine =================::::::;=:=:=:=:==::::::====== 
fak~t bi?.ntihi k~ncli ce\'h~~ _ve ~t~- nah olur. nııiraraat. r -------------"'"') 

1 
RAŞfT RIZA TiY A TR OSU 

dat arının tece~ "il! ettıır ıın _şıı sı- Bilh3 ssa. h udutlarının buyuk + HASTABAKICI, l/,tDF:MI?, '8 o R s A p 
yetlercle. hı•ıbln. bıı çocuk ısıın ve b" k A 1 k I .1 h:ı\Dl\' A~('T Caüaloi-.Ju Sıhlıut H a lide işkin beraber 

'

"hrntlcrlni ılu' ılLwunıtız "arıı sanat- ır .·ısın. 1 rap. mem e et en e ' .. - - "' "' v " ., "' ,., 1 I b I k M Yurdu Müılurlüğü, Arnavutkih ve! 7/10/\140 pazaıte~ı. R/10/940 KUlı ıre· 
kiılııııııııı fcvldııcleydileı. Helı• i~mi- çevrılmbıs 0 an ır meme e t , ı- Boğaziçi Li•eleri, Kunıkııııı Yüc~ulkıı 5. 10 _ 940 ı:elcıı Beyoğlu Halk sınema~ıııcla 
nı daha yımi işittiğimiz ;\Jelahııl Jçli, ~ırı ya ancı saymaz. Lisesi. Loadra 1 SterUa 22 }"otoklı l'(IU()•ılrı, f\oıı t, oluı 11 ş .. hiı tiyatrosu sahne!'.ine ilk çıkı~ı Hatırlıyor musunuL bilıneın; +. BAı\'DO MUr\Ll..İ.ll/ _ücret N•"Jotk 100 Dolar ıJ:69 Vodvil a perde 
olduğu h:.ı~ıie, bize, ~stikba~lin bü~~~.k radyo m.:rkezi iatanbulda iken, 7;, lil"a Bııntlırıııa Halkııvi. Parla 100 Fraıak 
bir sarıatkı.r namzedı olclııgumı ıılllJ· her gece". yarım saat mü tefek kir + llAKİı\"İS1" - 3 taııe, Kıree- Mil-• 100 Liret 
deledi. Tabiiliği. ~eııçliğl ve istitla- d . Ö R ', . hir -N'afıaeının taahhu" t ı0 •l41·1 ı·,,ı·ıı Ceaen. 100 1ıv P'r. 
dl b·1~n ven'len bu-v-ul< vanllleı·ıllı·. ostu muz mer ıza nın arap ç a - • v .., ~ • 

""" • d ) d"k Ücret: iş müıldt!tİ 80 - 100 lıl'a; iş Aaater. IOI F\erla 
K•ndısini tebrik eder.kcn, bu trbl'ikin sını İn er ı · Berlla llO Ra ... tıa. ~· f b sonurnla 60 lira ıl!! dıılıııi 2 ınakinıııt, ~· 
bilyOk hissesin! de yine Ertıı~rul l\tı.ıırda kaç de a ana ıormuş- 100 lira ilcı etle bir ba, ınakınıst, BrGk••I 1IO Belıa 
Muhsine aymıcııgı7.. Muh inin şalı- lardı: Xafia fı1üılfıılüğune müracaat. Atla• lOl D .. ah•I 
ııııa miinhıı~ıı· hamleleri vardır. E- - Demek, Türklerin uasında + "t.'LEKTRiKÇİ _ Ücl"et 60-RO S.fya ~= ~:t• Kr. 
tindeki bütün vesait 17.liğt> rağınl'ıı dilinıizi bu kadar mükemmel ko- lira. Elılıyeti :.O'nfia Vekaletince mu- ~:1rıt 1• feçeta 
büyfık rfaikolnrdan çekinme?.. Ri?.İ 1 r da var ı;addak olacak. Varıeva 100 lletl 
de ııedııcliren: bu hamlelerinin hep- nuşan a · • 100 Pe .. I E t d k t d + EI.f:f(TP.Tf\ US1'ASI - im· Budapet. 
ıiııde nıuvafCıık olu,udur. Bu t;efeı· - ve •. er ·en u anır ıın. tih:ındıın sonra iicret 52- 75. Blkret 100 Le1 
de yeni blı hııınlesint' şahit olduk: Çün kü kaç (Ömer Rıza) mız ol- lO/I0/!140 a kııılar l\fllll '.:\füriafa:ı Belırrad 100 Din .. 
Daha dün ismini bilmedigimiz bir dui(unu bil irdim. Vekaleti daire nıilılürlüğiine miira- Vokolıa. llO Yea 
•alan k_ızıınızdıı yarını_n büyü~ Tılrkl Bugün d e, yarın da. hf:r za _ l.'aat. Stokhol. 100 lneçln. 

ılc h t d Meıkev.t 100 Ruble 

1',66 

0,'9SO 
t,61 ) 

!6.4 l 
0,622, 
3,162 • 

31 ,0HS 
S0,91 

ııana ıırının cev er"' ~z ı; ve man birçok Ömer R17a'lara m uh- + SlT l'E l\ı\l.(>J:İFJ;;R l'ST,t 
Türk ııahncslne l\fellihat lçli'yl he· ld w d h . . b "l Si - lmtihandnıı S-Onra iir.ıet 84 • 1-----------------" 
41,·e etti. taç .o. uguınuzu a epımız ı -

J I 12r.. t0/10/940 11 kadar l\lillt Miiıla· ı ESHAM VE TAHVlLiT Tahlilin hulii~a~ı: cYalı Uşa"ı, me ıyız. "' .. ·11 · faa Vekaleti Dııiı·c mlidlirliiğiıııe 
erijinaliııde iyi ynzılmıştı. Türkçeye Biribirini t:&nıyan nesı er gö -

ınürar:ıat. Türl. Tlcue t baak aaı nama O,IO 
cüze! ııtlapte edilmişti, fevk11liide rliyor. GOZ K k y ·· + MAR.J..V, • uııı ·n111, U· Swu · Enurıım 2 20.:u 
u hneye konınu$lU, mükemmel sanat· Yarın, birib irini tanım ıyan in - t'.eülkü lisesine. Aylıkla. ,. • S 

20
.
23 kirların elindeydi. ı~nkııt sukut ettı, sanlar, nasıl dertleşecek, nasıl an-

funkO bizim içtimai hııyutıınıza gö- taşacak. nuıl sevişecek l erdir? RAŞIT RIZA TİYATROSU u.=um tiyatro 6 ~:;; 
re ad3pte. i imkansız bir e..~erdi. Ya- Bu muanıınanın t•k çıkar yolu k R r.ı 11 lk · 
laut piyes doı.rı udan doğru)a tercııme O . . . ~1 K h" O Bu a şam eyoı; u ıı sınemıı- Me .. kea Baakaaa petl• 107,75 
edılecektı. şudur: nıversıtem ız e a trf: - 11ında «'fatrıklı Vagonlar Koııtrolô· TUrk Borcu 1 paıl• 18,90 

İstanbul Şehır tiyatrosunun hata• niversitesi arasında talebe müba- ,.ü,. Vodvil 3 perde'""""'"'"""- 1938 •/ı S Hulııe tahvlll SO,S'> 
• • her önüne ~leıı adapte piyt- 1, dele etmek. Taavir\ Efkar Erıanl t9,S4 
uhneye \'a7.ctnıe idir. Bu dolu dizgin Ondan sonra yapılacak i~ler de 
sldişe bir ed çekmek lüzıındır. O
nun için piye lerın tek scr;ici bir 
clraınatürj'üıı keyif ve nrzusun:ı bı
r akmak znmnnı çoktıın geçmiştir. 
Darulbcdaylin ilk teşekkülünde ol -
• ugu gibi, bize uygun plycslcı·i inti••P edecek bir l'ılebi heyetin teşkili 
mülııem ihtiyn~· h:ıline gelmiştir. 

vard ır. 
Fakat şarkı tanımak ve şarka 

kendimi.ı:i tanıtmak için .. bundan 
evvel alınabilecek bir tedbir, bas
vurulabilecek ba,ka bir çare, gi
dilebilecek baı1ka bir yol hatırlı-
yarnıyonlın. 

"!orsa harici aıı.;fiyatla;:;~ , .. 1 Tilrklye Hwlt ~!. ;j 
Abo ne Şeraıtı içi n ...!!.!.!... 

Nüshası (5) Kuruştur. 

Senelik ........... . Retadl1• 

ICalı • Betlbhllk Altı aylık ••..••••• 
Üç aylık .......... .. Külçe altın ırra•ı 

21 6S 
t 'l 
1 S9 

IBtrınbıı/ A s/ıye rt<1iııci 

ll rikiıııliğiııcı,,. : 

Nafıa Vekiıl~tı vekılı avukat Hay. 
dıır Tiiregünun Tııl"t.>ttın Yalçın ve 
fırıncı Nasuhı aleyhledne açtığı a· 
lacak d:ıvn-<ında: M. aleyhlerden Na· 
suhıye vapılaıı tl'blıl!at iizeriııe nıu

maileyhin be~ sene evvel $ileden İ11-
taııhulıt ~eldiğı ve ikametgahı m~

hııl oldue-ıı teblıi: varakası arka ına 
posta meıııuı u ta rafından ven lem 
meşı uhultan anlaşılmış ve ılavaı:ı 

vekılı dl' iliiııen tr.bligııt icrasını İS· 

temış bulunduğundan H. U. 1\1 K. 
ııuıı UJ. 142 VI' 144 ıincü nıadılelı•ri 

nıucibııırc ilanl'n ve bir ay ıııuılı!Ptle 

ll•blıgııt ifasına ve ı!Hnın istRnlıulıln 

nt'Şl'edıll•n ırazetl'lerrlcn bıl'ile \"apıl· 

ıııııııınn ve ılfın "llı etinin ııınhkcıııc 

ılh·anhane"tn<' tıılıkına 27/8/U411 ta-
rıhıııcle kıırar veı·ılıliğı teblil! maka· 
mına knım olmak uzcrı• ılliıı olunur 

940/ ı2:ı 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Müteh'issıs1 
Divı>nvolu 104 

Muav"ile ;;aatlel"İ: f'azaı· hur!ç 
hcı r.-ün 2,5 Tel : 22:l98 

- -------
lst anbul Fiyat Murakabe Kom isyonundaı :ek 

22 nuıııaınlı füııı - 7110/040 turilıintlcn itibaıcn tutbık ~riilı~»· 
iızere tanı }"ağlı lıe\·u·t p<·yniıin toptan leııekt' ih: fızıımi i'i}· tı kılo 11 oııır' 
şuırla 42,50 kuru~ ve pertıkenıle fiyatı da kilosu ii7.aıni 50 kuruş 

te~bll .. dıldığı ıl:irı fllumı t. (!JS-IÜ) 
~ 

İnhisarlar u. 

~lınnr::ıktıı. 

2 llluhuınnı<>n bc.•de'leı i. 11111\'Uf,k ıt tl'miııntlııı, hiznlııı·ınrlıı '
11 

Ildır. 

3 
?.ti· 

Ek~lltnıe 21 /10/!140 pnzurtc<:İ ırunü Kııbııla"tıı Ln•f17.ını ,·e 
ha~aat şubesindeki Alım h'.omis}·nnurıdıı yupıloc:ıktır. 

4 - Şartnameler sözü ın.-çen şubeden pa\asız alın:ıbilh·. ~•· 

5 - ı~tcklileriıı c>k,.,iltme Vf' ııa:ı:ıtrlık içiıı tıı~ in olunan gün .,c ,.,t· 
ntleı·dc> "~ 7.5 ~üvenınc pnr:ıl:ıılle birlikte me7.l:ür komisyona oıfıJ"llc." 
ı:ın. (!1522) 

~---~~---------
lstanbul Fiyat Murakabe Konti•" 

yonundan: 
k 'leY' 

23 No. lu ilt\n - Kaskam ipliklel'ile, m:ı.kııra, yumak, ku 11 
11
Jl1 

ku\·ıık ıııasm:ılardaki dikiş iplikleri hariç olmak üzere yerli veya eC ııı• 
ınaııııılalıııdan olup tüccııı, fııbrikatör veyu hcrlıangi diğer bi r ~dı' 
ı•lı11ıf., hulııncııı pamuk lµlikleı inin kı:ırde veya ı>cnye, tek veya miit~ r\lt 
katlı, merH•ı·ize veya itrfi çile halinde veya bobine sarılı glbl va~•,.. 
ıplık ııunını ala rı zikredilmek şarlllc mikdnrının nihayet 12/10/ ~ 
mıırt1: ı gunu snat 12 ye kaclar Siıkcclde Liman hanında Mınta&ka .,.,,. 
1ılılurliiğün" biı bcynnnıımc ile bildirilnıe"i lüzumu 29 numa~h Jt!lf' 
Koı unnııı karaıııame!iııiıı 6 ncı madd"sinin h:ıhşeyledlği salihfyete 

nndeıı ıliuı olunur. (9560) 

~nbul Vakıflar M udurlugu ilanı arı 

Senıtı 1•c Cadde wya (,,,.. __!; 
•rwr/111/leııi sokııı/1 Nıı. 81 Ci.ıııi ~ 

-F-':-ıt~i-h-. -K~.-ir_ı_ıı_as_t_i __ C_a_n_ıi-n-1e-~-.d~u~n-ı-~-~-A-f_e_k-te_p_m_a_h_a'"':'lll: ı; 
Edirrıekapı, Karabaş _ı;;arınaşık Keçeciplrl camii t ,, 
Çarşı . Zincirli han '!-!ı;t k:ı.tta 10 Oda t 
Çarşı. Zincirli hun Ust katta 11 Fevkani oda 1 
Çaışı Sıra odalar han alt katta 4 Diikkin 
Çar,ı, Kürkçülerde 10,11,12 Maklüp dükkan 

KolarıC'ılaı-dıı 
Çarşı Takkccilerde 
Çaışı Kolaııcılard:ı 
Tahtakale Rü~tempaşa MahkemP 
Sabaha an Alemi Horhor 

40/120 his~esi 
ı 7 P eyke mahalli 
77 Dükkanın S/4 his. 
ta Diikkinm 1/2 biı. 

ll28 Dükkanın 114 hiı. 
Haydarhane mescit I 
mahalli :,,,._ 

Yukarıda vazılı mahaller 941 senesi mnyıs nihayt'tine kadar ...-:~: 
!ıkla kiı aya v~l'İleC'eğinılen lstiyenlcrin Çemberlitaşta lstanbul ~·) 
Ra~ıniidürlüğund<' Vakıf Akııı-lar Kalemine gel~ 

Yüksek Mühendis Mektebi MUdUr1UğUndl'~ 
Şınıdiye kador mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alın~.,._,.. 

tarı tl'l.'aHız etıni~ olduğu cihetle aşağıdaki günlerıle bir giriş mli 

ııntıhıtııı ynpılacaktır: 

71Hiriıır.iteşı·iıı/1940 )IOZnl"ltBİ: 
Sant 9 dıın 12 )"e kadar cebir, 'l'ıiko<>nıetri, 

Saat 14 den 17 ye katlar Geometıi. 
81Rırfoı:it~şriıı/1!140 Bıılı: 

Saat 

Sııat 

Snat 15,45 den 17 ye kııılar 

ıııaııca .> 

?lll'ktebe yıızılı «aatleuleıı geç 
luııdlll'nııyıınlada kop~:ı kal1.1nısiz veya mavi mürekkepsi7. 

hanlara iştirak cdenıe<-ler. Celaleddin EZİNE KANDEMtR 

Bilyilk caaua romaaı - Tt1/rilt.• No: 45 

Bir aylık •.••••••.••• 

HOO Kr. 2700 Kr 
760 > 1'60 > 
400 , 800 , 
160 > yoktur. 

Kısa boylu, vücudüne göre kocıııııan başlı, gillcr yOzlii, tatlı sesll 

bir adam. 
''"" r• '"'"'" h••i•:t.,. Ri,io• l'nlooyo llo hl< ha<h• gi o·memi~lo-:- • \ 
istıfndc cdeı d: Frıırı«ıı belki aı l:nnıı:ıılcııı ~ ukll'rıınek istiyccektiı. 

Birinciteşrin 

Ndledt1n: CiM 11111 
- lstırahat etmekten sıkıldım. 
- İyi ki ıeldin... Seni Doktor Göbbels 16rmelc istiyor. 
Cevap vermeme meydan bırakmadan telefona aıı.l'tldı ve Doktor 

Göbbelı'i buldu: 

- Freulein Liza yanımda, dedı. 
Telefonu kapattıktan sonra da: 

- Haydi, dedi, seni husust yaııbaneııinde bekliyor, 
Faıla konuşmadım. Merdivenlerden indim. Biraz ileride bir taksi 

p.Irdlm ve dotı"Uca Göbbels'in dairesine ıittim. İçe.rlye kartınn eön· 
.. rir s&lderma kabul edildim. 

O zamana kadar Göbbels bakkıııda bir çek aPyler duymq, fakat 

lrel4ialni ta-...amıttıa. 

- Bu~"Urun J.'ı-eulein Lizn ... 
Yazıhanesinin kıırşısındaki koltuktu yer ı.:-österdi: 

- Sizinle, dedi, tanışmak şcrcfile nıübııhi olmak istiyordum. Ho· 
landa da kaznnclığınız muvaffoklyetler... Bcrlindc ve Führerimizin 

meclisinde mcvzuubahsoldu ve sizi Reich ve Führer numııın tebrik et,.. 
• 

mekll.ğiıui HltJer emretti. 
- Çok t~eltkür edf'rim Hcrı· Gobbcls. Doğrusu Alıııanyırnııı hak

kımda gö terdiği bQyilk iltifata lilyık <•lup olmnılığımı takdiı· edemi

yorum. 
Bu girızgahtan sonra, biraz şundan buııılıın korıu~tuk. O sırıılıırıla 

Dan tzig ioi had bir tekil almıştı: 
- Holıındada harpten korkuyorlııl', dedim. 

Almnn Propaganda Nazın: 
- Biz korkmuyoruz, dedi. El~t nı~ularımızı harp yolile istih al 

etmezsek daha iyi olur. Fakat bir e-ün kılıcımızı çekersek e.mm olunuz 
ki kolay kolay kınına koymayız. 

Göbbels devam etti: 
- Ffihrer slr.in 1''ransaya ıtcçerek Mav;inot'ya sıııirmcnin y<>lunu 

IMlıeanısı iK(yOf.'. Billyorınunıa ki, General Gaaılen orada ınüthlış iah-

Onun içırı i'lagıııot'ıııın e raı·ına mutlak surette vnkıf olmamız 

zarurtılir. Bııını elbet yapaı·sırıız. 

- Yapmıya çalışırım, eksclaııs .. 
- Muvnffuk olduğunuz takdirde size büyük ~·e kahrumaııca bir 

istikb:ılın mcv"ul olduğunu uııutıuııyını7. • 

...:. Ek~elans, biı Alman icıtikbal için vatanına hizmet etmez. Va
tanına hizmet etmek için hizıncl cdcı. 

Bu beylik ı:ıö7.lcri bize -c:ısuıı mektebinde öğrelnıişleı-ıli. Büt ı.in 
yavaıılıklanııa rıığnıeıı bCitüıı mevki sııhibi idnrcdleri memnun ederdi. 

Nitekim bütiin l.ekii ınn ; ıığnıen Ciilıhels'iıı de giizlc•ı-i parluclı: 
Sizık•n bıı c·Pvnlıı beklı•ı ılım. l•'reulein Liza, . ılcıli. Kalktı ve eli

rnı ı..uvvetle sıktı. 

Majinonun E•rarı 
ı\ğustcıs 193\l, .Almanya, sıır'cı nobııtleri gC"Çiı iyıır. Blitüıı dünya 

ıııatbnutı, llitlcr hilkumctirıi tenkit ediyor. Almanya hir; istifini boz
nıııdaıı, herh:rngı biı taı af um gelı..-çck bir taarı•uza tiddetle mokabelı 

.l!tınıye hu:ıır. 
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