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Milli Şefimiz Dün Tarih1G~ün .h. 
nmu ım 

Hadisesi Kurumunu teşrif ederek 
M··h· d. kt.fl d•J Molotov u ım ıre ı er ver ı er Ribentrop 
Molotof yoldaşın Reisicumhur Milletin miUi benli
Bcrlin 'e gitmesi ğini kuvvetlendirmek hususunda 
~ühi~ h.ir siy~-ıtarihin rolünü tebarüz ettirdiler 
sı h a d ı 5 e d ı r 1 Ankara, 11 (A.A.) - Milli Şefi- l hak.kında arzolunan izahatı büy.i.k 

ı 
mız Reısıcumhur İs:met Inonti, bir alaka ile dinlemışlerdir. 

= --:c.==== vüliek himayeleri altın<la calısan Milli Şef, mi!letın mılli benliğini 

B • tın' ı'lh h-"'eli Türk Tarih Kurumu merkezini ku,·vetlendirmck \'C milli karakte-
u :r.ıyare ""' ' ~" 16 da "'·--" '"-·-· 1 · • • 1 s· l'-ü Al-1 uun aut y.........,,. UYLur arı ı- re azamı ınJcı~a! vermek hususun-

Mülakatı 
----,·----

Netice merak-
la bekleniyor 

---··-· 
Ribentrop Molotovu 
karıılamıy• aitti 

• 
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Sovyet u ır ıır. e le şereflendirınişler ve leşriflerın- da tarihin yüksek ve müessir rolü
manya arasındaki. do~~a- de Kurumun fahri reisi MaariJ Ve- nü bilhassa tebarüz ettirnek, bu 
ğu idame etmeklır. Çıın- kili Hasan Ali Yücel, Kurumun deiierli terbive aınilinden ırenis 
lrii bu dostUılı, iki tarala reisi Bolu moıb'um Hasım Cemil ölçüde istifade edilmesi lüzumunu 
da büyiÜt /aydalar temin Çambel ile diğer A:z&sı tarafından 4aret bu_yurmu.şLır v• ıerek Ma-

. . T · delim karşılanmışlardır. arıf Vekiline, gerekse Türk Tarih 
etmtfttr. emennı e . Milli Şef evftlA Kurumun 40 Kurumuna bu hususlar hakkında 
hi Berlin ıröı iifmelenn- bin cilde baliğ olan ve mülımı lm- emırler ve kıy:ınetlı direktifler J(ıı.. 
den Ballıanlan tamamÜ. mım def(erli tarih eserlen teşkil !etmişlerdir. 

Londranın tahminleri 
cMoloto.,. Almanyada Bal
kan, Boğazlar ve Yakın 
Şark meseleleri hakkında 

BiR YUNAN ZAFERi / AS K E R T HAVA HAR B I 

Bir italyan ı vAzıvET""°' ingilizler 
harbe diriikliyecek lra- eden kütüphanesini gezettk iu- Milll Şef, ayni zamanda tarih 
rarl -'--asın. hat alını.şiar n bu kü tüpfıanenin pro,ıır~arının tanziminde ve o-

cörütecek İtalyanların sükutu • 
Alp fırkası manidardır Dantzıge ar "~" Dil, Tarih - Coğrafya Fakülıesi kul kitaplar:.nın tertıbınde tarihi Bile, 11 (A.A.) - Baıler N°'hrich

ten caz.et<Qnln Berluı muhabirinin bil
dirdiğine röı-e YOll Ril>bentrop Moloto!ü 
~ il<ere Sarlı.I Prusyada KOO
nlgsbers'e cllmltttr. 

müda-rimlerınln de istifaQesine a- teferruattan ziyade Türk tarihlnin 
Yaz.an: ABiDiN DAV ER ç~ ojmasından dolayı, memnu- umumt seyrini Riisterecek devirle

ııiyetlerini ızhar buyurmuşlardır. rin bilhuısa M!tıarü.z ettirilme.si w D a g... ı t ı 1 d ı zıa!-:::~.:::-nı!:~ .. :ı~:m :;: h O c um ettı· 
[ES} u hafta pek ailhim lıir 
ıg siyasi lıartılı:eile başlıyor. 

Sovyctler Birliii Komi
•erler Meclisi Reisi ve Hariciye 
Kuıniseri Molotof Yoldaş, Taıııı a
jansı llU'afıod.uı teyidcn nrilen 
bir habue göre •Alman hilkümeti 
larafuıdaıı viıki olan davete icabet 
•e geçen aene Almanya haric.iye 
aazın Ribbentnıp tarıUmdoın J\lo ... 
lı:.ovaJ·a ya..ı.ım. olan :r.iyareti iade 
etmek m.aı..s.dile. Berline hareket 
etmiştir. Ayni ajansa _..., Ha
riciye Komaeri, •tahsi tema le
&isile iki memleket ar-da· .ı
lane münaseı..tler çerçevesi 

9 

r.-i
ıinde, yapılmakta olan fikir teati
sini idame ettirmek '" derini~ 
mek ti2ere- Berline cU +Jrleclir. 

Molotof Y oWıışııı Alman Führe
ri tarafııı.dan bbal edileceğine ve 
her te>i onnnla görüpceğ:ine fllp
lıe yoktur. B11 itibarla siyuclin 
ehemmiyeti meydandadır. Molo
loiun Berline cidecqini lilldiren 
lllı: haberin intişannılanberi bütün 
Avrupa, Jı.atti bütün dünya 111 su
alleri aormaktadır; 

- N~ cidiyor? Neler ~ · 
eekltt? Ne ıribi kararlan nracak
laı-?. 

Böyle mühim millikatlar etra
fında )'llptlması mutat tahminler, 
lı:.ebaııetJer ylae yatacak; cloiru 
:ranbş, herke., lllolotoOa Alınan 
ICflerinin cörilştükleri meseleleri 
Ye üzerinde anlaştıklan nalı:.talan 
lıulmaia çal!fBcaktır. Bu çeFt cizli 
llıiilib tlar vesllesiI. ber u.man 
ııöy!ediğimiz cfbi, ıniiza.lı:erelerin 
lıııevzuıarıoı ...tı TRl<an kqfet
~~k kabil olsa dahi, alınaıı karar
...., İİ2erinde Jilriitölcn tahminler
~ hım isabet yapmak son derece 
lliçtıtr ve hazan doinı çW. bile, 
le&adii.fe bail<lıdır. Verilen lı:.ararla
~,ta~bikina ıreçilip de hadiseler 
~ etmei:e başlamadaıı y•pılan 
lıa lını.inJerde aı.lanınalı: ihtimali da-

Çolı:.tur. 

4a llfııhaklı:.aı. olan bir şey nrsa o 
lı • llfolotof Yoldoışm Berlin seya

•linin, 23 •ğnstos 1939 da imı.a
~~k bütün düııya içiıı, büyük 
ır sıyasl sürpru teşkil eden ve 
~n~ sonra diğer bazı anlaşma& a da takviye edilen Alman -
de vvet ademi tecavüz miaakının 

vaınuu temin edeceğidir, O si
Yasi anlaşmalardan Almanya da, 
So"Yet Rwıy dJı b "'yük" .___ ç1a eld • u ..... an r 
lis e etntlşlerdir, Nasyonal Sosya-

Milli Şef bundan aonra K.unDn her devrin bhiz karakteri gösı.tti-
reisi Hasan Cemil Çambel taraba- lirken mnasır milletlerin de ~ Vııbııiıtz. Berllııdeki aJwrl.ıkJan e-
dan Kurumun bafrıyat, neşriyat, mi vıızi:yetıni gfuönünde !ı'lllundu- llb-mt;,l1eüe bydetmnctedir. 
tercüme gibi muhtelif faaliyetleri (Arbııı Sa. 3, Sü. 3 de) (.Arbm Sa. j, sıı. ı de) 

8oo -·· 1ııilrit; -.. ....... ft 

bir °""' bllrtilı blaa.lu aııa :r*ddılı - -

rıı.. -..ıe iti -- bbı&.. 

Zelzele devam ediyor .. Mecli~i-~ 
Romangada petrol mıntaka- D Ü n k Ü 
sı harab oldu, lıasar mühim J t • 

ıı::::· :.~ ~:·r!!~' ılddeıı: ;;~ .:.e:ıKa~~::ı:::?" mO~~ ç ı m a ı 
c1erece1i bulan ve bir ILaç sanlyt .ılren llıısarw vukua celmiftir. Teslıraı ta- • 

,...,ı bir :ıeıze1• 1<a7dedilmlıtır. mamile harap oımuoıur. Mecl!ıin altı aylık he· 
Bir çok binalar fiddetle aanılmıftır. Raaatha.nenin lnr leblltlnde Boman-

Mublemel yeni hasara! b•kkmdı henüz Jamn bir çok yerlerinde lalıribat J•Pan Sapları tetkik edildi 

• 

tafsilat 7oktur. •elLell!nin 4 dakika oO.rdüttı turlh olun-
Dün aababld ı:elzele ne~e Blllr- maktadır. 

~ 6lenlerin adedi bin olarak labmln Eyaletlerden gelen lllı: haberler, be-

Aııluıra, 11 (A.A.) - B. ı.t. Meclisi 
bugun Dr. Mazhar Germen'in rl;raselio

edllmel<tedir. (Arkası Sa. 3, Sil. 3 de) de toplanmıfbr. 
Celsenin açılmaaıoı ı:n11teakip Can

lan meb'usu Zıya İsfendıyarogıu w 
Diyaıbaltır ıneb'U5u Zülfü ntrel'ln ~ 
lal <!ttil<letını bUdiren tezkere okunMUf 
vr: bir dakika ayakta süküt edilmek ıu
retile batıra.lan tR7Jz olw1rnuştur. 

-Güzide ltalyan 
Kıtaatı kaçıyor ! 

• 
Yunanlılar birçok esir 

ve malzeme aldı 
Alina, 11 (A.A.) - Yunan karartA

hı unıum1a:iıılıı 15 numarah tebliğidir: 
l>il§ınaıı, Glrid~ bombalar atını,... da 

maddi hasarat elıemmiyetıi::dir. 
Eplr oephes!nde topçularımız d!iıman 

tınıcr:r:nm.Werlni muva!faki7eUe bombır .. 
dmıan od.erek dağıtmıştır. Dillman, 
cııekIHrken eUmi%e her nevi malzeme ve 
milhimmt terltetml.;>Lr. 

28 İllı:tarlnden 10 Sonttşrine kadat 
cereyan eden muharebelerde Pindorun 
Pma.l.inde Smonilca ve Graımnos ara

(Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) 

Hür irfanda 
bitaraf lığına 
devam edecek 

---•ı---

Limanların b a t k a 
devletlere kiralaması 
mevzu b a h a değil 

Kahraman Orduya 
kış hediyesi faaliyeti Meclis ruznamesinde Millet Meclisi- ı 

nin Nisan _ Mayıs, Haziran - Temmuz 
De Volua ve Ağustos - E;ylQJ aylarına ait beı;apJarı 

baklandaki mürakiphk raporlarını tas- Londra, 11 (A.A.) - De Valera'nııı 
vip ederek Çarşamba günü toplaıı.ınaJı: 110J1 nutku hakkında Times diyor ki: 
üzere ıçUmaına nihayet V<>rmıatir De Valera, İrlanda parl!mentosunun 

maları iltbarile rn ciiı:ldt Mkf'r· 
1 

leni.en miilqekl<ll İlalyanlann IL
çiineü Alp fırkasının bemen he
mf'n lmba. e:dU.mi'J Gldatu Tt mu
basanulan l<urlnlabllenlerln toıı

d.flerinl takvl;rtye ıeltnleri tle 
sniriik:llyerek AvJonya öztttnr kaç 
tıklan, d.lter la.rr.ttan da Eplnle 
Ü(' İta1:van plyadr taburunun pös-

1 kürtüldüfö blldlrl1mtsinf' ntmen , 
157 numaralı İtalyan kblllinde : 

1 Y1Ulalllsla.n oepbeslıılıı bit mtv
n.u bahsedilmemJ.t olması 90k 
ai.ııldarıtır. 

VuiyeU lnıllsa ..tettk ohmak 
İtalı:mlarnı ArnaTI1tlulr.laJr.i lın
alarmm b"1$kama.ndanlannı deiiı
tlrm4 lüırumıına bisM'lmtltrl. 
Y1111an re:mıi Te)'a tıimresml 

•t'111ıbalanrulan selen muvatra
kJ1et haberlerine mukabil İtal7an 
kblltlııde YlDlanlstan bankilı
nın m~k6t reçllmeei <vac:lyetln 
hakikaten l."ananJJJann Jehlne in
kişafa yüa tuttutun11 1"Nf.ermü:
te.ıir. 

1 Tfne T-.nan mtnabitnden reltıı 
h.a.berler GOrire 7olımun Yanan. 

1 

1crı><w.unun •lddetll aı..ıne m&nı• 
tutuımafa devanı edlldlflııl bil 
dirdlilne &'Öre yakında baracla da 
YunADJıhnn :reni bir m11nl'fakl-
7ellne tabii olacaiımııı ltıtımı.ıl 
nr!t röröıuı...ııled.J.r, 

N. D. 

Koordinasyon heyetinin 
bir kararı 

Ankara. 11 (İkdam muha'birin
den) - Koordinasyon heyetinin 
bir kararına l!iıre, veni bütçenin 
mer'ivete l!irmesinden itibaren bü
tün devair merkez ve tasra kırta
t<ısıve tahsisatının yüzde seksenini 
ve deiatir ve evrakı matbua tahsi
ealmın viiZ<le kırkını anr&<:aklar
dır. 

------
Londraya taarru:ı; 

eden 8 İtalyan 
tayyareıi düşürüldü 
Londra, 11 (AA.) - Hava ne-

zaretinin tebliği: Boınbardı.-nan 
tayyarelerirr.ız dün gece elektrık 
fırtınalarına ve buz teşc-kkülune 
raıtmen geniş harekatta bulunm* 
!ardır. Hedefler arasında Gelsen
kirclıen, Rulıland, Bremenne -Folı.-

(Arkası Sa. 4, Sii. 2 del 

Pittman 
vefat etti 

Miltftfb Blümaıı 

(Ya%1Sı 3 ilncü sayfada) 

annıuıınıııınımıınıııııuınnıııımıııum11D1Bııaml!ltouııııım111111111Dllıııınunnııuıııınijll11U11DWW111~ 

lhtikôrın en menfuru başladı 

le 1 ~1.ınanyanıo, !ktidar mevkiine 
1 .• ~•gı gundenben, So,·yetler Bir
ı;;ne ~rşı açtıi"ı şiddetli :r'cade- r 

en bırdenbire vazgeçmekle ka
tandlJ(ı faydalar şunlardır: 

Kız orta okullarında da talebe 
çt>rap ve eldiven Örmiye başladı AFRiKA HARBi 

Kahire ve 
ismailiye 

İncillere vesair memleketlerle fakat 
bilhassa en yakın komıusu olan İnııll
ıere ile dostane münasebetler idame et
mek lsteditı bususlll!da ısrar ol.ıni,ft!r. 

ihtikar, bir hrraızlıhhr; ıic/Jetle cezalandırılması tazına 
ırclen bir ciiriimdiir. Askere ki§ hediye•i verilmeaini tekli/ 
ettiğim zaman, bu aütunlarda, ihtikarın en menfuru, bu hedi. 
yeler üzerinde yapılacağını tahinin ettiğim ihtikar olacağı· 
nı ya:r.ml§ ve alakadarların ehemmiyetle clikkatini celbet• 
miftim. Ba menfur, hatta c~iyan~ ihtikar hemen bClfladı. 
Hem de en utanmaz., en §enı ıeklıle. Bayramdan iki gün ev• 
vd 35 huruıa aldığım beyaz. yün çorapları dün toptancı bil' 
mağa:r.a~an. 6? 1?'~U§a .zor alabildim. Çoraplarda yapılan bu 
alçakça ihhhar ıkı katlıdır. Hem liatlar böyle ;yii;u/e yüze 
yakın bir pahalılıkla ;yÜk•eltilmif; hem Je çoraplar, ancak 
Ç~~ &ley~ kad~ ayaklarının sığabileceği kadar küçültül . 
~tur. Yun eldıvenler, fiiphesi:z, daha pahalıya satılmak 
~n ortadan kaldırılmıtlır. Yelek örmiye mah•u• yün iplik
ler de, her gün beı on kunrı artmaktadır. 

. (Bu mücadelenin z:ihiri fiddeti
~ın, Almanyanın rahat rahat si
~lanma'1nı temin için, Bolşe
~•~m düşmanı tngilıereyi aııutmak 
v\ Uyutmak maksadile yapılmış 
:~ _mahirane bir siyasi maııevra 

Ugu da artılı; anlaşılmıştır.) 
. 1 - 1914 - 18 Harbinde olduğu 

~lıi, iki büyük cephede harbetmek 
ecburiyetindc kalmamıştır; 

1 
2 - İnl!'il tere ile Fransayı, Sov-
eı Rusya ı;ihi 200 milyon nüfuslu 

Ye Avrupanın şarkından ruyanın 
:arkına kadar uzanan bir müttefik
e.. mahrum etmiştir; 

(Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) K&hraman ıı.skerlerlmhe hediye lı2onrlır&11 kır. lt.l.ebe - YIZIBı 3 UncQd.ıı ~ j 

~~~~ .. ı~-~-

l t. l yan tayyarelerinin 
taarruzuna uğradı -HÜR FRANSIZLAR 
LIBREVİLLE ŞEH. 
RtNE GİRDİLER 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

De Valera deıni.Jtir ki. 

<İrlanda bitarat kaldı&ı müddetçe li
manların kiralanması veya t.erkedilme
sl bahis mevzuu olamll. Çünkü bun
lar bilkimi7etimizin birer cılz'ildür.> 

iBLANDANJN MAHALLİ EMNİYET 
ORDUSU Bu gidi,le kalıramanlarımı:r.a verilecek h?diyeler yarı ya-

Ma:ro konUuğunda bulunan Cutıe- rıya az.alacak Ve muhtekirler :r.engin olacaktır. 
bor'da, maballl eınruyet ordusuna men- Türk ıukerini kıta karıı korumak için yapılan milli bir 
sup 6000 ki:ıi7i teftiş eden De Valera hareketi, keselerini doldurmak çiıı baltalıyacah kadar, hain 
beyanatta bulunarak demiştir ki: ııe ııicdanaız mulıtekirlere harıı a:r.ami ıiddet gÖ•termez.eh 

c25 - 30 yqları arasında bulunan bO-
Uln erkekler için bu orduya kaydolun- bu hamiyet hamlui ahim kalacaktır. Alakadarların heı en 
manın zamanı ge~lir. Yenı iltihak harekete ı:eçmelerini istiyoruz. 
etmiş olanlara, antrenmanlarını !l<:t'lal 

1 
ABiDiN DAV ER 

etmek için ,.aka köıybetmeme..1Armı wv~ 

siye e<lı:rim..> Em!Bm•••H•lllill!lllllüllllllllD~~I ftllil!llll 



Sı\Yl•'A - ? 

• 
büyük Tarihi Tefrika: 84 ==== 

A ~ESOL 
'" pzrq. Yazan : ZİYA ŞAKİ R 

"Yaceddimiz! adını, semalaro yük

seltiyorlar. Fakat şu halimize bak.,, 
Ortada. boz renkli, iri bir may

mun dol~ı.vordu. Bu nıavmunw1 
basında Şam ülemilarına mahsus 
hır kavuk, sırtında da uzun ve vesıl 
renkli bir cübbe bulunuyordu. 

Allun pullarla islenmis. gayet 
,-umusa.lc rl.eridcn bır silte ü'"'rÜIB 
uzanmış olan (Yezid). cılgın bir 
neş'e icinde, şarap ıciyor .. dudak· 
!arını. etrafındaki dil"berlerın CIP· 
lak göğüsi;,ri üzerınde ::ıezdirirken, 
tmıvmuna dönerek: 

- Ya, Elıa Kııvs .. Ey benim sev
l!illın'.. Bu ham sofuluktan vez 
gec... (Kitab) ın söyledikleri ya
landır ... Gffcek <>lan bir sey varsa 
o da, ancak zevk ve neş'e yaratan 
saraotır ... Gel..!! Sana da bir sarap 
verevirn. 

Dive. sesleniyordu. 
(Eb:ı Kays) adı verilen bu may

mun. kosuo geliyor .. şarabı iciyor .. 
ve o dilber cariyelerin üzerine atılı· 
vordu... Bu müstekreh hayvan. 
şehvetin en iğrenç eserlerim gös· 
terirken. (Emirülmüminin ve Ha· 
lifei Resü.lü füıbbü!.'i.lemin) ünva· 
nını tası}'an (Yezid). kahkahalarla 
gülmekten bayılıyordu. 

* 

~ adını. semalara doğru vüksel
tı vurlar .. fakat bir kere de şu hali
mize bak:_ Torunlarına ne .zuliiın
leri revi görüyorlar. 

Ot ve feryat edere.it, hıçkıra hıc
k.ıra ai!'lamı.va ba.slam~dı.] 

* 
Bu. n1' büviik ·bir tezattı ... Bir ta· 

raflar.. (Hazretı •• iuhammed) m 

(Resuliillah) oldui!una şaha-det e
den sesler vükselivordu. Dıiier ta
raftan. o mübarek (Resulı'.ıllah) ın 

en kı vmetli sevgililerı Kerbeli cöl
lermde l!iinlerce susuz bırakıldık
tan sonra, kılıçlar ve mızraklarla 
parca parça ediliyor .. hançerlerle 
basları kesiliYQr .. bu kesil< baslar, 
mızrakların sivri demirlerine ıreçi-
riliyor .. sağ kalan masum cocuk ve 
kadınlarla, koca çöllerin cehenne
mi atesleri içınde ~ünlerce sürün
dürüldükten sonra. (Halifei Resu
liillah) ünvanını ta'<lvan adanun 
sarayı önüne get:rilıvor: 

- hte. emrin, verme ııetirildi. 
Artık. hic bir rakibın kalmadı. 

Denilivordu. 
Yezid. ehli beytin feryatlarını 

duvar duymu. yerinden fırladı. 
( A,.kası var) 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Sanat'ta kıdem 
olmaz 

İstanbul Şehir Tiy-..SU san'at
karlarına yapılmış olan zamların 
verilmemesi duyulunca h•yret et
miş: Meclisin kabul, Dahiliye Ve
ltiletinin tasdik ettiği bir bütçenin 
neden ~ibik edilmediiini sormuş
tuk. 

Haber aldıi:ıımza eöre, bu mese
leye Hişen ve tıotbikini ceri lnraktı
rmn İstanbul Belediyesi Z•tişleri 
müdiirlii;:üdür. 

Zatisleri diyor Jd: 
- İstubul Şehir Tiyatrosu san' -

atkirları memurdur. Memurların 
m•aşlarına zum kıdem gözetilerek 
yııpılır; halbuki zam teklif edilen 
smn'atkarların çoğu kıdemli sayilio
mazlar. Bu bakımdRn bu nmlann 
verilmeııi caiz değı'1dir. Kanuna 
uymaı:. 

Zotişleri noktai nazarında ken
dine göre haklıdır, çünkü elindeki 
kitaba ı:öre hareket etmekle mü
kelleftir. 

İKDAM 

Yerli mamulatı 
Halka vasıtasız ve doğrudaD doğruya ıatııın 
genişletilmesi bazırlıklan tamamlaniyor 

Bir müddettenberi Bursada h ulunan Sümerban.k umum mtidti
rü Burhan Zilııı.i Sanus, Merinos fabrikasındaki tetiklerini bitirerek 
şehrimize dönmüş Te buradan ela Ankaraya gitmiştir. Sümertıank. 

yfi:nlü ve pa.m•klu müesseseled müdürü Ömer ile Yerli Mallar Pa· 
zarhın müdürü Ahmet de umum müdürle beraber Aıı.karaya gitmiş
leNlir. 

SümerbaııJı: fabrikaları ınamuJ abnm Ntısı İçiB yeni bırulaeak 
teşkilat haldonda Ankarada karar verilec<ıktir. Muhtelif mıntaka

hı.rda yeniden açılacak Yerli Mal- lar Pazarları hazırlıkları ilerlemiş· 
tir. Yerli mamulat halka doğrudan doğruya vasıtasız olarak 54tıla
'aktır. 

Pamuk. Ben- ihracat tacirle-
zinm übadelesi 
Rumen petrol şirket-

lerile müzakere 

rine tedigat 
Vekaletin emrile dün 

tekrar başladı 
Ancak, san'atte kıdem olamıya

cağtna göre - çünkü bir san'atkair 
kırk sene yerinde sayar da diğer 
bJi bir senede kırk yıllık yol 
alır _ san'atkarlarm d• terfileri kı- Romanya hükürneti memleketi- Yunan - İtal"a harbi dolayısile 
deme tibi tutuJnıanıalıdır. mizden alacağı pamukların müba- merkezi Avrupa memleketleri~e 
Buı;in nasıl İstanbul Şelıir Ti- yaası icin bir ecnebi firmasını mü- Röpor muamelesi durdurulmu.ş, 

yatrosu artistleri memw iseler, messil tayin etrni:;tir. Romanyalı· yani bu me.mleketlere ihracat ya
yarın da Devlet Tiyatrosu artistle- !ar son anla.<;maya göre memleke- pan tacir !ere Merkez Bankasından 
ri memur sayılacak!ardır. Onlara t· · d 12 b. t ,_ d '· ledi,·at kcsilmicti. 
l 
.rı·ıen ve v.erilecek olan bu sıfat ımız en · ın on •<a ar pamu,,; Ticaret Vekiİeti, Ankaraya gi-
- alacal:lard!r. İzmir birinci nevi 

ll! - lKfl'MT ~0 !1'! ı'l>t'I 
------- -- --- --

il''==-====""" 
Almanya ile 
ticaretimiz 

Yeni anlaşma tatbik 
mevkiine konuluyor 

Bundan biT müddet eo
,,eı memleketimizde im
zalanan 21 milyon liralık 
TiiTk - Alman anlQfmaaı
nın ba ayın on befinden 
itibaren tatbik mevkiine 
konulacağı öğrenilmiffi.r. 
Bu anla§mıya güre, ya

kında Almanyadan mü
him partiler halinde itha
lat eşyası gelecektir. 

Bu mallar memleketi
mize vardıktan ve yahut 
Almanyadan yola çıkarıl
dıkları tev•ik edildikten 
•onra memleketimizden 
de Almanyaya ihracal 
başlıyacaktır. 

"-=-=----====-=""""' 
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POLİTİKA 

.. ~ovyetler bir· 
liğinin siyaseti 

Yazan: Profesör 
Hü.11eyin Şükrü BABAN 

M olotofun, uzun zaman
lar haber verfüp tekzip 
eılilen B.erlin se.ralıal~ 

bu J.ere resmi Berlin ajansı tar•· 
fından teyit olunuyor. Bu sureti• 
dünyanın gözleri yine Sovyet s~ 
ya.setjne ve Sovyet Rusyanın oıll" 
kadderatıııı elinde tutan StaliP 
Yoldaşın hareket hattına çekilnıil 
bulunuyor. 

Birdenbire, sarayda bir telas be
lirdi. Sokak tarafından. karışık bir 
takım sesler işitildi. 

Yezid, bu seslerin ne oloduii;unu ı 
mer~k etti. Etrafındaki çıplak ka
dınları silkti. Pencereye koşarak, 
dışarıya göz gezdirdL Gördüğü 
manzaradan tüyleri ürperdi Korku 
ve heyecan içinde, geri cekilcti. 

ancak zapturapt bahislerinde cil- Klevlknd pamukları için 515 sent den üc ki>ilik tacir hey'etinin te
ri olmalı, azil ve nasıplarda. he- . . 1 şebbi.!.sleri üzerine, dün sabah Ta
le terfi ve terfihte memurluğun fıat konmuştur. Prımlerle .beraber kas Limited Sirketine tekrar Rö-

1 

vecaibi kale alınmamalıdır. j b~ jam~t1ar 95 kuruşa kadar por muamelesinin açılmasını bil-

p 1 Y 
.a $ San'atin değerj kadroya, çerçe- sa 1 .aca ır. ' . . dirmı,tir. . 
~ A veye mobasebe usullerine sığmaz. Dıger taraftan Istanbuldaki So- Şimdilik yalnız İsveç ve Isviç-

'-----------~ ' S l" · I t Sf:.DES koni Vakıı.ın Petrol Şirketi müdü- reye Röpor muamelesi yapılmalı:-
e amı zze ~ rü Voker de Romanyaya gitmiştir. 1 tadır. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Hiç olmazsa bir 
şişe bira! dedi 
Sonra da tabancasını 

Sovyetler bir zamanlar Avrupa• 
Y• karşı küskün bir durum takın• 
lnıfb. Çünkü Loit Corç ve bilim>" 
Klemansonun Bolşevikkri tecril 
için ittihaz eyledikleri dikenli tel 
politikasından müteessir olmı.şl•• 
Filhakika Klemansonun Kolçakla!• 
Denikinler ve ıınıumiyetle muh•' 
lifler ve Çarlık taraftarlııruıın yar
dımlarile yaptırdığı taarruzlar a· 
kim kalınıştL Maamaüh Moskovl 
ricali Avrupadan ihtiraz ha!iııd• 
bulunuyorlardı. Yavaş yavaş Loo· 
dra ve Paris kabincleriııi teskil e
den muhasım rical çekilerek. iır 
gilterede amele fırkası, Fransadt 
sol cenab partileri iş başına geçili' 
ce Sovyetler, İngiltere ve Fran5' 
ile •İl .ısi münasebetlere başlad• 
A.bııaoya ile daha evvelce anlaf 
mış bulunuyordu. Çünkü Alınauı" 
da Versay muahedesinin ağır biİ· 
kümlerinden dolayı ayni suretfl 
Londra ve Parise iyi nazarla b~· 
mıyordu. Rapallo muahedesi lı' 
zihniyetin mahsulü idi. Berlin d•" 
let adamları ayrıca Sovyet ~1' 
ile anlaşm•k suretile galiple;.ı,I 

Dün fngiltereden bir 
p•rti mal daha geldi 
Dün İrWI.t.ereden mühim ithalAt eo

yasından mürekkep büyük bir -parti 
mal daha ıelm~tir. Bunlar arası.o.da 

teneke ve otoınobil tasti~i olduğu öğre
nilmiştir. Diğer mallar hakkında bu
gün alikadarlara malümat verilecek

tir. 
Bir nıüddet evvel &elen itlıal3t ~şya-

sı ile liman iflctme;:i um 1_ın1 rnüdurluğü 

tarafından hala tahliye edilemediğin

den Ticaret Yek.ileti tahliye ~inin s\i-
raUerıdlrilmesi.n.i liman ~letınesinden 

MÜTEFERRiK 

Üsküdar Parti Reisliği 

Üsküdar Parti R~isliğine Beledi· 
ye Reis Muavinimiz Lutfi Aksoy 
intihap olurını~tur. 

Üs küdar kaymakamlığında bu· 
lunduğu sıralarda kazanın ve Üs-
küdarlıların iHiyaçlar:nı öğrenmiş 
olan Lutri Aksoyun yeni vazifesi 
dolay ıs ile Üsküdarlılarla tekrar 
yakından mes~l olmağa fırsat 

Petrol Limited Şirketi müdürü Se
datla beraber Romanya petrol şir
ketlerile temaslar yap:ıcaklar ve 

1 Romanyanın Türkiyeye gönderece
ği petrnlleri mü.bayaa edecekler· 
dir. 

ViLAYET 

Tezyini fidanlar 
yetiştirilecek 

MAARiF Çekti. ve "meze yok!" fazla tazyik ederlerse BolşeviznıİI 
kuca<fıııa atılmakla da korku~ 

diye garsona atef etti istiyordu. Bu tehdit az çok muva.I 
Ders eaatlerinde dıtarıd~ fak oldu ve bilhassa Londran~ 

l b · k ı- Katil ve kaçakçılıktan sabıkalı Bat- yardrm ve tavassutile Versayın r 
gezen ta e enın ontro u o-.. b"'-''mlerı· yava• yave• h "" tal adında. biri evvelki e:ece saat 24 ten ~.... W\.U "l -.ı- aıv 

Taic . lerin ders saatlerinde sonra Tak>imde sazlı bir gazino1a ı:it- ledi. Bili.hare hem Sovyet RWI~ 
kahvelere ve sinemalara g:itmeleri· ıniıı, oturup içmek istemiştir. Bir maoa- hem de Almanya Milletler Ccııır 
ni önierrıek üzere .M~urH Müdürlü- ya oturan BatLal, s•z çaluunadıiuu gö- yetine de girdi. 

• ğünde Emniyet İkin<:i şube müdii· rünce gaı·sonu çağırm!J: Fakat lıiçbir zaman Sevyet siY"' 
rü ile Emniyet müfettişlerinin iş- _ Söyle 0 çalg•cılara çalsınlar! emri- ııeti, İngiliz ve Fransız siyaseti ill 
tirakile bir toplanlı yapılarak ve- ni vermişUr. tanı bir muvazat haline gelem.,dİ-
rilen kararların tatbikatına geçil- Garson vaktin geç olduğunu sÖ)'le- 11139 harbi başlamadan en·el lll' 
di.~~u· yazmıştık. · b · · h .. t · giltere ve FrRnSıı ile mükalemeltf 

::;.ı..u mı~, unun uzerıne sar oş muş erı ra-
Bu husustaki ikinci toplantı da la iste~tir. Yine arıu sebepı.; rakı ve. ve erkanıharbiye kouu~malan ÔJ 

l\Ianzara. hiç bir kalbin tatıam
mül edeıniyeceın derecede fecidL.. 
Günlerce devam eden yolculuktan. 
toz toprak icinde kalmıs olan yüz
lerce a.>kerin ortasında, çıplak de
veler üzerinde kadide dönmüş ka
dınlar ve çocuklar .. bunların arala
rında da, mızrakların üzerıne ı;ıe
çirılmi.s. ı;inlerce güneşin altında 
kalmaktan kurumus. simsiyah ke
silmiş kesik baslar ... Bütü.n bunlar. 
Yezıdin kalbine büvük bir ürkün
tü verdi. Bic.denbire şaşırıp irade
sını kavbetti. Boğuk bir sesle: 

- Bunlar kım? .. 
DedL 

bulması kaza hallcnı memnun et-
stem~tir. Altun fiatı mi~tir. 

Vili.yet ziraat müdürü Tahsin i
le Belediye Reis Muavini LUtfi 
Aıksoy ve Belediye bahçeler miıdü
-ründen mürekkep bir hey'et dün 
Beykoz fici•nLgına giderek tetkik

' terde buluııınuşlardır. Fidanlık ya
nındaki 30 dönüm arazide tezyini 
fidanlar yetiştirilmesi kararla:;tı
rı!rı:ı ı.ş tır. 

bugu .. n yapılacak ,,e tatbı· katı ·'~~ 1 . vam ederken Moskovanın na ~- rilemiyeceğini söyleyince hiddet enmı.ş: 
rinde görüşülecektir. - Hiç olmaz» bir ~işecilı: bira verin, birdenbire mevzi değiştirerek ge~ 
Diğer taraftan Maarif Müdürlü· yorgunluk alay•m yahu! deın.iı;tir. !in ile 23 a!!ustos anla,şmasını iııııl 

' 25 lira1.an 23,50 liraya kadar düşen 
Arkasında duran (nedim) !erin· altın dün tekrar 24.50 liraya çıltmış-

den biri, lakayıt bır Lls;uıla tır. 
- Ehli bevt... Ç 1 t k d .... 
Cevabını vcrdı. uva ve ene .e uşuyor 

Yezid, bu cevap karşısında, tit- Son güalerde gelen ve geleceği haber 

redı. ~O.Y u esmer ve çiçek bozu.E?:u alınan ithalAt eşyaları üzerine çuval 
çetıres~ bembeyaz kesık!i. Ates •ıau 2• 5 d 160 k t elı: ·- b. _, ·b- ~ .ı. arı ..c. en tıruşa ve en e 
l!'Qrtnus ·. ır , ~an gı ı, ai?ır agır ge- ı . . . . 
rı cekıldi. Bır an durarak. kısa bir iiaUarı da 125 ten 80 kuı u14 dilşmuş-

tlir. tenıddüt geçirdi. Sonra, etra:fı.nda-
k.ı emlak ve dilber kadınları birer Sümer Bankın getirttiği 
tarafa iterek, sür'atli. adımlarla eti- deriler 

Sümerbarık'm Amerikadan getirdiği 
vanhaneyi bir bastan diRer başa 
kadar gecti .. küı;ü.k bir C>daya .ııir
dı. Oradaki sedirin ü-.erine yığtlı- derile<. ban.ita ilbalat ihracat birlikle-
verdi. rine dahil olmadığından gümrükler ta-

T ·kindi ·di S rafından memlekete ithalden menedil-

25 kuruşluk muşa.mha 
iki lira ya çıkarıldı 

İlı tikar k(lroisyonu dün taplan
m.ış, Emnivet Direktörlüğünden 

gelen ihtikar ZOl!b~ları üzerinde 
m~ı.:I olmw;tur. Bu arada bazı 
maddelerin fiatları da tetkik edil-
mişLir. 

Diğer taraftan ~uk mw;amba
ları ~5 kuruştan 200 kuru~a çık

mıştır. İlılikar komisyonunun bu 
i.şi tetkik etmesi beklenmektedir. 

Kendisini eve almadığı için 
kansını bıçaklıyan adam 

Bundan bir müddet evvel T-arlaba-

Fırınları 
tefrit 

doktorlar 
edecek 

;;;; ·bu me,•zu etrafında daha ne 1 td ... _ etti.ği hatırlard.dır. iyice dil<k1 
,.,.... Gazinoda bira da ka mamıı o u., •.•. u-

){İ.bİ tedbirler alınma.S! icap ettiği- dan dışandan bir şişe bira a1ınJ,rak bu edilecek olursa Avrupa siy3S 
nı. ını.ı··dur·· ve muallimlerden ;le ·~ şatrancını altüst eden bu taha,·•1 

'3V - vakitsiz müşterinin bir hlidise ı;ıkarm.a_ ı ı 
rarak bir anket ""'mıştır. Ankate ve darbe öyle ansızın olınıınuş 1 

.... '{ sına meydan verilmemek ist~ ve İki sene evvel 0 zaman haricii' 
peyderpey cevaplar gelmeğe başla- bira :;işesi açılarak bir bardakla bera· ı 

komiserliği yapan Litvinofa nıı• 
hı_ışt:r. ber ünü.ne konmuştur. ,, f 

vin olarak Paris sefiri Potem•1 

Yabancı dil muallimi Bir müddet bı. vaziyette belı:leyen Yoldaş terfik olıınınuştu. p~ıcı11 

Sehrimlırleki tekmil fırınlarm yeti§ecek talebe imtihanı ı Battal biraz •onra gazino müstahdeml.e- kin açıkra Almanya ile ittifak (1 
Belediye memurlarından başka; rinde.., İbrahim oğlu Sabiti çağıra.ra.lı:: raftan ricalden bulunuyordu. ~1' 
ayrca haftada iki defa Belediye Yabancı dil muallimi yetiştiril· - Hlıni bire, demli, bu biranın ı:ne- suretle Stalin Litvinofun demol-t' 
doktorları. tarafından da teftiş e-1 mek üzere Üniversite "abancı dil- zesi.. .. Kaç saat beltliyeceğ'.m? .. silere mütemayil siyasetinden b1 

dilip sıbhı lron1rnllerden geçıril- ler mektebine alınacak talebe için Salnt, meze bulunmadığını, çünkil zar olduf:u gün yerine getirt<~~ 
mesi kararlaştır Jm,şlır. Her fırın·\ açılan imtihan neticesinde Fran- gazinonun kapanmıı; olduğuou söyleyin. zab ve zıunam hazırlamak fır>Btı~ 
da bir de tefti< defteri bulunacak 1 sızcadan 6, İngifüceden 11 kişinin ce Battal yerinedn fırlaınış ve taban- temin evlemisti. Esa•en (Kttnıli.~ 
ve teftişler neticesi bu deftere de ,muvaffak olduğu anlaşılmıştır. casını çekerek sağa sola ateş etme~e dildatörü bütün siyasi tcrtiplerı~ 
kaydolunacaktır. • başlamıştır. Çokan kurşunlardan biri büyiik bir ihtiyat ve haznı ile fı, 

am. ı zamanı ı ... arayın 
k.ars.ısındaki mescKi.in minaresin- Ul.lf'tt. VazıJ"etin halli ile Ticar~t Vekıl- ~ında karı.n HayganQiu bıçakla yaralı- BELEDiYE Küçük Haberler 

Sabitin kaba etine saplanmış ve içeri- zırlamak. sırrına vikıf ve malik b1' 

de kalmışhr. Yetişen polisler Battalt devlet şefidir. Sovyct Rusyayı '11ç 
kaçarken pk•lanHş, Sabiti de Beyoğlu ayyen bir istikamette <folu dizi(' 
hastahanesine kaldırmışiarthr. sevketmek istemez. Gatp devıcıl' 

den. birdenbire muhrik bir seda leti.nin meşgul olduğu. haber alınmlştır~ yan Apartıınan kapıcı.sı Artinin katle 
ile ezan sesi yükseldi. Allahm bü- leıebbus suçile dun birinci ağır ceza 
vükliigünü uan eden bu ses devam 
ed r.ken. bütün sesler kesilmişti. .. 
Fakat ezan: 

- E:;hed.ü enne Muha-ımnmeden 1 cı 
M 
o 

mahkemesinde muhakemesine bakılmıt-
tır. 

Yapıl.an tahkikata göre Arlin çok ku-

Mal.tepede ekmek fiah 
neden arttırıldı 

1. * Vatan şilebi diln akşam saat 18 de 

1 

Iskenderona hareket etmiştir. Deniz
yolları tarafından kiralanırut olaıı va-

Haydarpaşa Maltepesinde ek- pur iskelelerde biriken tüccar eşyasını 
mek fiatınm mevcut bir fırıncı ta· ı:etirecektir. 

Dün adliyeye verUen Battal üçüacü ri ve Milletler Cemi) eti politik# 
sulh. ceza mahkemesinde sorguya çek:ı- 1 na ar.kası.n_ı çcvirmci{C karar "'·erd· 
!erek tevkil olunmuştur. ği ı:-ün Molotof Yoldaşı dış i~l•;1 

Eniştesini öldüren Mardiroı servisinin başına geçirdi. Bu P". 
ResulCıllah! ... 

A 

mar oynamakta \.'e karlsına bakmamak.

tadır. Bu yüzden sık 5ık kavga ede.o rafından 14 kll:"uş.a çıkarıldığ Be- * Beşikta:ıtaki çöp iskelesi sahilden 
ledıyeye bildirilmıştır. 6 metre daha denize uzatılarak yenileş-

beraet etti likanın Sovyctlere temlıı ettıl 
menfaatler aşikardır. Bütün B:ı1 1; 
meııılel<etleri Finlandiya, Be.ıar• 
ya, Bul<ovina, Almanya ile :ınt:ı! 
manın verdiği meyvalarda.r. 

CW:nlesıne gelince: S<>lakta o ka
dar feci bir feryadü figan yükseldi 
ki, tüvler ürperten :," fervada ta
hammül etmek münıkün dekı.ldi. 

Simdi. Yezidin saravının duvar
ı~rı dibınde beklesen .. yorguluk ve 
sefaletten bitap bir hale ııelen (Eh
li beyt) biribirlerine sarılmışlar: 

- Ya. Muhammed! .. Ya. ceddi
miz' ... Senin, Allahın Reslı.!ii oldu
ihına sahadet getırivorlar .. müba· 

Eıle6l 

A 

T 

1 

Satış Deposu: 

A 
F 
A 

T 

Rikardo Levi bale.fi 
FİLİPPO LEVİ 

Havuzlu Ban No. 1 İstantıul 

lca.rı kocanın arası acı.lrnış. nihayet 

Hayganoş bir gece kocasına kapıyı aç
mam ~tı.r. Buna fena halde hiddetlenen 

Artin ertesi günü sokakta kansını bı
çaklamıştır. 

Dünkü celsede maznun ne yapbimı 

bilmediğini söylemiş, bazı şahitler ve 
bu arada karısı dinlenmiştir. Muhake
me dl~ şahitlerin celbi ici.n halk:• 
ııüııe lcalmıştır. 

Belediye iktısat müdürlüğü bu- tlrilecektir. 
nun üzerine hemen tahkikata geç- * Beykozda Mahmut Şevket P
mh;:tir. Bu fırınc1 1 kendisine Top- yolu üzerindeki ahşap köprünün tami
tak Mahsulleri Ofisinden buğday ri kararlaştınlmışlır. 
verilmediğini, ve piyasadan 1100 * Belediye Barbaros Hayrettinin 
kunışa un satın almak meclıuriye- bir heykelini yaptırıp Beşlktaııtald 
tinde kaldığını beyan etmiş ve makber .. i önüne dikıneği karar!a~tır
zamma sebep olarak aradaki fiat mıştır. 
t1'halüfünü göstermiştir. Belediye * Dün sababld Ankara ekspresi 
vaziyeti tetkik etmektedir. Haydarpqıı,ya 2,5 saat ııeç gelmiştir. 

mak güç ve hatta tehlikeliydi. 
ca'li, tavırları sım'i, heyecanları y~da iken sigara içmeğ,o başla- Ceınil Ki.nm tabokasını uzattı: 

Geçenlerde bir akşam Gedikpaşada 

sarhoşluk.la üz.erine hücum etr:ne::ıi üı:eri 

ne eniştesi Haçiği bıçakla öldüren 
ı'dardirosun ik:incı ağır Ct:"Za. mahkeme
sindeki muhakeme.si bitmi§ ve karar 
bildirilmiştir. 

Mardlı-osu.n müda!aai ne.fs vaziyetin
de kaldığı ve Haçigin kendi bıçağile 
boğuşma esnasında yaralanarak öldüğü 
antaşıldığmdan beraetlne karar veril

i miş ve tahliye edilmiştir. 

Bir kadın dördüncü kattan 
düşerek öldü -------...... ıliyerlar. Ne .fayda! Kahk.alıalan luyerdu. Kazım, ancak yirmi beş 

ç © lb an V Od sahte. Bazı dükkan camekanların- h t'·' ıtı ı· ~ ?""il - o ~ o ~o nıış, 11 '"' a sene evve ıne ge- - Bir sigara yakmaz mısııı? l Şi~lôde haliisl<iırgazi caddesinde ı. 66 
~ l...Jl - ~ da te,,hir edilen kuklalar vardır, linceve ka<lar bir kadeh rakı bile ralı Ç k d · birden insanı aldatır, sahici hissini ~ - Sonra Kudretin omuzuna kuv- numa an aya apartırnarunın or-

ya--".' lrl AH MUT YESARi verirler. Sakın o kuklaların bir ta- ağzına koymamıştı. İzdivaç bak- vetle vurarak ilave etti: - Sen . düncü katında cam silmekte olan Li-
~· k.ındaki fikirlerini, nazariyelerini cok iyi, çok saygllı bir çocuksun manlar Umum Müdürü Raufi Manyasın 

ıaUııa dokunma. Çünkü eline sa- d . ul d K' Ktıdret. hizmetçisi 44 ya•larında Hatice muva-
- Kolay mesele değil Kudret. terir bir tavırla kollarını yanına man bula~ır. Herlıalde ban.a bun- e garııı b uyor u. azım gibi az • 

[n. h . . tt .,..•- mevki şo··bret sabı.bı· hır· ada Kudret, ha~etle do-ndu··.. zerıesini kaybeclerelı: 50 metre kadar 
san ürnyetini nzun düşünme- uza ı: tahs.i lardan biri.le de izdivaç tavsiye et- x•,. ' - 0 • yükseklikten caddeye dilJmüş ve der-

den, ucuzca satamıyor. Evlenmek, - Neden ·ı g;;rırıüş bir kız mczsiıı... ının arzusuna mutabık bir kadın - Neden ağabey? hal ölmüştür. Adliye tabibi ce&edi nıu-
bilhas~. vaş benimki gibi otuz be-

1 

is.tenıiyorsun? Yerinden kalktı, kapıya W>iru bnlamaması mümkün, muhtemel - Sofrada, hatta yemek yerken "!'ene derek defnine izin vermiştir. 
~i uulduktan sonra bir ihtiyaç zan· - Tahsil görmüş kadm ... Bu da- gitti: dejiildi. bile ılikkat ettim, gözlerin arasıra .lf 

d ·ı· , ·· . .. .. ha korkulu bir tecrübe yavrum. - Gülendama söyliyeyim, rakı Yemekten. sonra bab•eye -·'"" bana baloyor dudaklarını baf·f 
n~ 1 ı~or. Oyle ya, ben bır gun o- Ciddism· den emin olabilsem ne ' .,....... ' 

1 
çe 

1 k 1 d 
tep•isini buraya gdirsin olmaz mı? ttlar, gölgeler sabili daba kuvvet- oynatıyordum. Belli, bir şey sora· 

ece D sam yanım a ağzıma bir ali y .. .. ald f r ıtı sa 
, 1 !ut k, .. 1 . • k ... a O, gozu a an pa ı - - Ben rakı içmenı ağllbey. le sarmıştı. Açık bir şemsiye gibi caksın, fakat nedense cesaret ede· 
ca.n a su ~ aca g<>< rrımı a- dece bir kalaysa_ Bir çoklarını ta- Cemil Kazını ı(.ilüınsedi: d.uran kestane ağacının altındaki miyorsuıı. Söyle, sor, Kudret. 
i•a,·ucak kmısem bull:ıunıyacak-. tahsili . b. lı b h - Sahi sen altı sene .. '·· A"ı·upa-. . 1 . nıyorum, erı ır parça o - ..., • ._ hl k d 1 K dr Kudret onun bu açık _alplili~ 
F kat km11n e, .':'a_:"ıl hır kadınla çaya benziyor; her renkten ve her da raloyı unutmuşsundur. ..a a anapeye otur u ar. u et, k d kal t 
evleneyım?... Dı<suııdunı; göTgü- k t Ati t 

1 
k _ Eskiden de içmezdim . zihninde bir fikri •ahit gibi dola- . nı·.,sın a donnp mış ı: 

.. h·ı b •t b. k 1 umaş an var: as an çuva a a- d s_an bir suali sormaktan rekın· ,·yor- _ Bir :!ie.Y sormıyacaktnn !ğa. -
;uz. ca ı '. ası ır " u ayım. Bu tlar ... Belki yalnız bunlardan birisi - O hal e yemek yiyelim. Ma- ' b lk d kt L''-'-
k d b h t kada la w· b k ik d 1· . d , h f b. k ku d ey ... Be J e soraca ım, dAlll a ın enım aya u >= " - 1 b. . b·ı· F k atteess sana aş a ram ederek u. cın e ,u a ır -0r. var ı, . . , . . . 

k .. ·I b. k d ,_, bea o sa rr ışe yarıya ı ır. a at ayn ı· rkı·m yok. nedeıı, ne icin? O da farkında de-1 şımdi unuttum. Kii.zıma. •Sen bırı-
cn ··· 0;) e ır ar a ali ru ne ayrı kendilerine mahsus güzellikle- ' 
onu ~nlıyabileceğim, ue de 

0 
be- Cemil Kizım yemekte sükıit od.i- ğildi. Kizun, ondan aşağı yukarı ni seviyorsun, fikirlerin, nazariye-

. B • b .. , el 1 .. ri ı>lan bu parçalar böyle kesik, yordu. Kudret, (lnun her hareketi· on yaş büyüktü. Ona zaman zaman lerin hep bahrnc ... Ben hiçbirine i-
nı... u>«a a~"a nagnı er e ohm .k.ırpık bir halde lıir araya gelince · · · di · · · b lık, i!ab ı·k kad lık t 1 d dl ik . · · k ·ı.· b. k fe t . uı dikkatle takip e yor, s.u ıçışın- ora a~ ey ı , ar aş · e • nanmı~ orum, nası er ? Etrafı. 

' '1'.\- rı cıns uş gı ı ır a s e ntanasız alacalı baktıkca nazarı ~ · ~ · b kı d y l · l 
1 

_ 
0 

k ' ' · den, çatal tutuşuna kadar her tav· , ııuştı. Kazım ınsanlardan kaçar, na a n ı. a ıya gırerken KRzı.-
ıapso unacal{l.z. a~ııı çocukları- h~rp~lı:v.an, ~ey 'eti m~~mı:~sında nndan bir mana ç:ık:ırmağa uğra- ' her şeyden çabuk müteessir olur, mm elile gösterdiği büyük beyııı:z 
mın da annesı olacak ... Zavallı ço-1 hıçbı~ guzellık ol:ııi:y~n ıgretı, yap- rşıyordıı. Kizını. Klıdretin altı se- mahcup, içini dluliyen bir adam- yalı gözlerine ilişti: 
cuklarınıın.:. _ .. ma ~ır sey oluyor. ~yano çalıyor, ne evvel bıraktığı Kazım değildi. dL Herkese sormakta hlç beis gö- _ .4..kşam Güıı.eşini soracaktuıı. 
Knıhet, bır şey anlamadıgııu ı:os· [hatta danseıliy .. r, guya lısan da hi.- Kudret onu l"'k çok değişmiş bu- rülemiyecek bir suali Kizuna sor- (Arkası varı 

* İsmailin idaresindeki 75 numara
lL yolcu arabası, Haydarpaşa Entaniye 
lıastal~-:tn~cıi Qnünden geçerken, şoför 

Zekeriy..ı.nın idaresindeki 1918 numara
lı otomobil Çarparak İsmaili ve atını e
hemmiyetli surette yaralamtŞtır. 

İsmail hastahaneye kaldınlnuş, şoför 
yakalanmıştır. * Mecidiyeköyünde Hakkı isminde 
bir genç, arkadaşı Has.anı bir kadın 

meselesinden göğsünden ağır suMtte 
yaralııınış ve yakalıuımijtır. * Şişhanede Kıble ookaj!mda Ferah 
apartımanınm alt kısmında Madan1 Es
terin randevuculuk yapllğı an.la!Jılm.ış 

ve 2 kadınla 3 erkek ya.kı;'.:uıarak dai
resi mühürlenmi$t.ir. 

Bazı ri vwyetlere göre, eski (Df 

1arın büyük emellerini, Biri•' 
Pol, İkiııci Aleksandr gibj bü.kilıı' 
darların \~asiyetlerlıU yerine gctı~ 
mck, Hindistana kadar dayanıı'11 
ve İnı;.iiz nüiuzıınu Asyadan ' 
!ip süpümıek istiyenler vardu-. l.r 
roşilofun bu meyanda olduğu tı1 ' 
vidir. Fransızlar insanın iştilt~ 
yedikçe açılır derler. Kolay z:ıfı 
ler ve K.a.lebcler böyle tahayyiil' 
yol açmış olabilir. 

Hariciye komiserliği müste;;<11
1 

ğuıa Viçinski Yoldaşın t:ıı.yiD;, 
yol alınağa ba§]ıyan bu gibi <\ 
yaulara karşı bir mukabil ıe~ ~ 
olarak nazarı itibara almak 11 ., 
yenler ç-0ktur. Bu suretle hari<' 
de itidal ve şiddet taraftarları 1 

d 1 ni zaman a yer almııı bulunu) ; 
lar demektir. Bu durum Scfe '' 
tinde jstediği gibi ve ıne~e1''~ 
menfaatlerine en uygun bnld' .• 
yolda hareket imki.n ve serbe~1' 
ni bağışlayan bir unsurdur. o· 

Molotoi Yoldasın Berline 1'• 
ihtiyarı z:ıhıuet. ederek 11W 
Ribbentropa ziyaretini - gcc d< ~ 
sa - iade etmesi mihvercilerin. 
aydanberi takip ettikleri si~•'', 
aliyetin ve Balkanlı Yunard51.'', 
yapılan tal!rrırzun bir netice•' t 
ya bir cüz'ü sayılabilir. rnııcr ,, 
panyadan Bonıanyaya kadar g t 
bir sahada politik çalışmaye ı•' 
vermiştir. Avrupa Avrupalf;:ı 
olmalıdır formülü arkasında ·ıe 
sa ve belki de Sovyet Rusya 1 ) 

(Arkas. Sa. (, Sü. f d< 
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... 
Oğretmeyi bilenlerin eserlerl : Günün en mü

him hadiseleri 
I;!~ ~.! 1 ~~~~Lı 1 Bi~! ~~~~.~~!~~i 1 

ker fabribsı- ve Dresden, Xiel ve mıda cere)'lln eden muharebeler üçün
Duisbur~clti doklarla vapurlar, cü İtalyan Alp fırkas.ının hezimet ve 
Lorient, Cberbourg, Le Havre, :iııhilililt neticelenmiştir. Bu fırka sü
Dunkerk ve Flessingue limanları VRri., berzaghleri ve diğe:: faşist teşek
vardır. külleri ile takviye edilmiş İtalyanın en 

FrantHzcayı Almancayı 

Çabuk ve KolıJ Oğretirim 
lngillzceyl 

Çabuk ve Kolay Ogr etirim 
(Baş tarafı 1 inci iayfada) 

Çabuk va Kolay Oğretirim 
Berlin, 11 (A.A.) - Yarı resmt bir 

membadan bildirildığine göre Almanya 
hükümet merkezinın sıyasI mahafilin
de Molotov'un yakında Berline yapa
cağı ziyaretin ehemmiyeti, hem. bu zi
'"cıretin bizzat kendinde, hem de onu 
ih;:.ta eden şeraitte mündemiç 'bulundu
ğu :;:öylenmektedir. 

Yazan: Mua11im M~İR i•azan: Muallim ENVER Yazan: Muallim VAHDET 
368 sayfa, bez ciltli 160 Kr. net 208 rnyfa, bez ciltli: 100 Kr. net 336 sayla, bez ciltli: 155 Kr. net 

Bundan başka Danzig, Desan, Ciiz.ide birlık lennden b iri idi. Üçüncu 
Munster, Mannehaim ve Dresden- Alp fırkası bir ıenedenbed Arnavutluk 
de demiryolu birleşme noktaları, ta bulunuyor ve araı.lyi biliyordu. 1 
Almanyada ve Alınan igşali altın- Dü~an, harp başlar baı;ı:lamaz bu :!ır
daki arazide 12 tayyare meydanı kayı dağlık mmtakada ileriye sürmüs-

Oyalanmak değil de, bu üç yabancı dilden birini öğrenmek kararında iseniz, onun kitabını, kol.ay ve çabuk öğrenece.Zinize de inanarak, alabilirsiniz. BIJ 
üç kitap Muallim Fuat Gücüy~ner'in (Anadolu Türk Kitap Deposu) nda bu lunur. Yeri Yeni Postane karşısında Meydancık hanı. Bedeli peşin gonderilen 

taşra ııipari~l eri, taahhütlü olarak gönderilir. :z: 

İki memleketin kar!iılıklı münasebet
lerı sağlam ve emin esaslara istinat et
tirmek ,ayelerile hareket ettikleri Mo
lotov'un, İngiliz propagandası taratın

dan işaa edılen muhalif habnlere rağ
men bu ziyareti yapmasile de sabittir. 
)lERLİ.NDEKİ BİTARAFLABA GÖRE 

da bıombardıman edilmiştir. tür. Maksadı, Mecova'ya varmak ve ••••• 
Hava nezaretinden tebliğ edil- Epiri Teshalya'ya bağlayan büyük şo

miştir: Saat 14 e kadar alınan ra- seyi kesmek idi. Düşman setir kıtaatı
porlar bugün on düşman tayyare- mıza çarparken uzun ve yorucu yürü
sinin düşürüldüğünü bildirmekte- yüşlerle diğer kıtaatımız bu mıntakaya 

DiKKAT: Bu fü; yabancı dil kitabının müne11ver haşirlerlmizden l\lualliın Fuat 

Gücü yenl"r tarafından neşredilmiş olmal alım, üstünlüklerini ifade eder. 

AFYONKARAHISAR'h Muallim Fuat Gücüyener'in son es•ri: 
dir. yetişmlşler ve şiddetli bir mukabil ta-

MÜZAllERE iKTİSADİ OLACAK 

Bfıle, 11 (A.A.) - Basler Nachrkh
ten gazetesinin Berlln muhabiri diyo.· 
k.i: 

Londra, 11 (A.A.) - Salahiyet- arruza geçmişlerdir. Çetin ve müşktil 
tar bir membadan öğrenildiğine ;ıarUar altında cereyan eden şiddetli 
<11Öre. İn~li2 Hurricane · tavyareleri mücadelede üçüncü Alp fırkası mağlup 
bugün, Taymis halici açıklarında edilerek kaçmağa başlamış ve Avlon
gemilere hücum etmeğe teşebbüs ~a·ya çt'karıhp alelacele kamyonlarla 
eden sekiz İtalyan ta:vyaresini dü- yardımına sevkedilen takviyE kuvvetle-

SINA ÇÖLÜ DE TÜRK ORDUSU 
Berlinde bulunan bitarıtf müşahit

ler Molotofun Almanyaya yaptığı seya
hatin Sovyetler Birliğile Almahya ara
sındaki iktısadJ meselelerin halli mak
sadını istihdaf ettitini tahmin ediyor -
lar. 

şürmüşlerdir. Bunlar, daha ev- rini de bu firara ~·ürüklemiştir. 
vel d~ürüldii;;.ü resmen bildirilen D~manın bu muharebelerde mecruh 
on tayyareC-en hariçtir. ve maktul olarak uğradığı zayiat, pek 

Okumıya başladıktan sonra bitirmeden bırakmanın imkanı olnuynn bu m mı eser, rint.ar, bir hayal mahsulü değildir. Büyük Harpte bir bölük kuman
danı olarak tam iki yıl Sina çölünde kalmış olan müellif, bu eserini ancak tarihe ve hakikate hizmet etmek için yazmıştır. İkinci tab'ı çıktı. Fiatı: 100, 

bez ciltlisi: 125 kuruş nettir. Sat11 yeri (Anadolu Türk Kitap Depo~u). Yeni Postane kar~ısında Meyqancık hanında numara 10, 11, 12 de. Bedeli pc~iıı 

gönderilen taşra siparişleri, taahhUUti olarak derhal post.aya verilır. 

ri bir parça meşgul etmesinin ve hatta 
müşkül vaziyt"tlere düşürmes.ınin de 
Almanlar tarafından arzu edilmekte ol
duğu tahmin edilmektedir. HattA Cer-

ağırdır. Elimize birçok esir, ve her ne-
vi mühimmat \e malzeme geçmi~tir. • TÜRKLER; SU KIT APT AN aaRER TANE EDiNiNiZ 1 
Düşman birçok köyleri yağma etmiştir. 
Bu köylerden ba.z.ıla.rı hakiki bir felaket 

TEFSİRLER 
-- - ------------------------------

manzarası arzedlyor. 
men ı;iyasilerlnin Türkiye, İran ve Al.- İTALl.ANLABIN BALİ, 

İngiliz matbuatınin mühim ganistanı Almanlar ve Ruslar arasınd:ı MAGLUBİYETİN İTİRAFI ın? 
tahminleri nüiuz mınt.akalanna ayırmak istemeleri Atina, 11 (A.A.) _ (Ruter): 

Lon.dra, ıı (A.A.) - Fransız istih - de kabildir. Biltün bu ihtimallere karşı Yeni bir başkumandan tayin ve İtal-
barat ajansı bildiriyor: düşünülecek asıl mühim nokta Sovyet yadan takviye kıtaatı celbedildigi haber-

Molotof yoldaşın 
Berline gitmesi

1 

SINAİ MÜESSESELERE 
Size lazım olan muamele ve imalat defterleri ile bütün teferrüatının yegane salı§ 

merkezi 'M.uallim Fuad Gücüyener'in: (Anadolu Türk kitap Deposu) dur. Yeni Posta

hane karşısında Meydancık hanında, Taıra siparişleri de gönderilir. 

Molotov'lın Berlin seyahati münase - Rusyayı bitaraflık siyasetinden ne de- leri burada İtalyanların Yunanistan-ı (Bfm.:ı.llaleden den.ml 
betile İng11~ matbuatında birç~ tah~ 1 receye kadar uz.aklaştırabilecekleri karşı taarruz!annda mağlfıbiyete uğra- :; Sovyctler Birliğinin İngil-
minler ileri sürülmektedir. keyfiyetidir. dıkl · arının Italyanlarca kabul ve teslim tere taı-afında harbe girmemesi ii-

Her ne kadar resmt tebliğde çıkan Hulasa, İngiliz matbuatının ekseriyeti edilmekte olduğu suretinde telsir edil- ıerine cesaretleri kırılacal< olan 
.-ınüııasebctlerl taln;iye> cümlesi yeni Hiı.lerin İtalyanlar tarafından küçük mektedir. Balkan Devletlerini kendi aleyhin-
bir anlaşma yapılmasının tasavvur e- Yunanistan karşısında gösterilen mer-
dilditi ve Sovyetler heyetinln teşekki.11 lıamete §ayan Taziyet karşısında müt - GİRİD'DE SİVİLLER oo~mALANDJ de mücadeleye iştirakten menet-
itl}i itibarile iktı.sadt ve ııınat mesele- tefikinin imdadına gitmeğl arzu ettiği Atina, 11 (A.A.) - Dün, İtalyan tay- · miş ve sonra bunlara birer birer 
lerin geniş bir nlıbette gör\i~iileceği takdirde '!'ilrkiyenin bJtaraflığını temin yareleri Girid adasının sivil halkını avlamak imkanını bulmuştur. 
fikrini vermekte be de Türkiyenin va- gayesini takip etmekte olduğu fikrinde- bombardıman etmişlerdir. 4 - Sovyet Rusyanın yardımile 
ziyetile Boğazlar meseleııinin bilhassa dir. İNGİLİZLER İTALYAN MEVZİl..EJl.İ- IA:hi~tanı azami sür'atle tasfiye et-
müzakere zeminini işkil edeceği zanne- İTAL YANLAR SEYAHATİ .Nİ BOMBALADILAR ıruştn; 
d.ilmktdlr. HARIKl"LADE EHEMMİ- Atina, 11 (A.A.) - İngifü atyyare- 5 --;- Denizler~ hakim olan İngil-
Aynı fıltirde olan Timesin diplomatik YETLİ GÖRÜYORL.ı\R leri dün İtalyan üslerini ve Epir <:ep- terenın koyacagı ablukayı ~ar~t_an 

muharriri diyor ki: Roma. l l (A.A.) _ D.N.B. ajan- hesindeki İtalyan mevzilerini bombar- açık bırakarak Sovyetler Bırlıgın-
Son resmt Alman - Sovyet toplantı- sının bildirdii?ine göre Molotofun dıman etmişlerdir. den petrol, ham madde, yiyecek '\'e 

w.danberi SovyeUer bakımından iki · · . . . . yem temin etmiştir; 
Ber.i:n ziyareti Italvan siyasi ma- INGILIZ MAHFELLERİ, lllTITATLJ 6 B" b" . . t• . s t 

esııslı diplomatik Mdise olmuştur: hafilince harikulade ehemmiyeti DA YRAilıTl"ORLAR --:- . ~~ • ıçım~ne. gc ırıp 0~!e -
1 - So\'yeUerin iki komşusu olan haiz bir hadise olarak telakki edil- Londra, 11 (A.A.) - SalMıiyetli İn- !f~ı B~lıı:ı:ı1nı hd~ dlnghıltebre ve -~-~kttlc-

Almanya ~e 1·apon .. a İtalya ile birlese- erı a ey ın e ar e suru e 
• " · mektedir. Aynı mahafil bw. ehem- giliz mahfillf'rinde, Yunanistanın zafer- k k da k -

relt So\'Yetlere bir ihtar mahiyetinde mi} eti isbat için delil olarak şimdi !erini mübal:lğalı aksettiren bitaral me apısını açık bıra mıştır. 
olan tiçlü paktı aktetmişlcrdir. ye kadar memleketi haricine çık- kaynakların haberleri itimatsı.z.lık.la Almanyamn bu kazançlarına 

2 - Alm0 n ... a ile İtalya, Romanya ve ukab·ı Sovy t R d Al --., mamıs olan Molotofun ilk defa bir karşılanmakta devam ediyor. Bu ha- m . 1 ~ e u~ya a... m.an~ 
Yuruuıistan yolu lle Bogazlara ve yakın Avrupa seyahati vautıfanı ileri beraber Alman ve İtalyan kaynak.la- ya ıle yaptıgı ademı tecavuz m.ıs~-
6ark petrol sahanna dofp'u Uerlemeğe sürmektedirler. Aynı mahafil, ade- andan mülhem olmuşa ve İnglli7Jeri kından. ve ~nlaşm~Ia.rdan şu ıstı-
başl.am1$lardır. mi teca'\.'iiz muahedesini imza te- yalan haberler .1.şae etmekle ittlham için fadelerı temın etmışbr: 

So\·yetlerin bu ild noktaya cevabt ne 
olacaktır? Şimdiye kadar Sovyetlerin mekle ve Almanyanın muvafakati yapılmışa benziyor. 1 - Ne bu, ne de öteki taraf he-

ile, Polonvanın bir kısmını isızal Bir İsveç ajansı, Yunan - Arnavutluk sabına harbe sürüklenmemek ve 
pakta verditi cevap 111 olmuştur: ja-

etmekle Moskovarun kendi mena- hududundaki vaziyet hakkında haber- bitaraflığını muhafaza etm~k su-
ponyaya k3111 dikkate değer bir dost- İn 

luk g~ ve !ki memleket arasın-
filni Fransa ve e;iltere tarafın- Jer veriyor. Halbuki bu ajansın Atina- retile kuvvetlenmek, Sovyetler re-
da değil. Almanya tarafında e;ör- da hiçbir muhabiri yoktur. jimini kuvvetlendirmek; devletin 

da ve her ihtimale lı:::ırşı Cin aleyhlıle mekte olduğunu sarih bir surette Londradaki kanaate göre, Yunanlıla: nüfuzunu arttırmak imkanını bul-
bir ~demi tecavüz paktını yapmclı: il-

iz.har etmiştir .kanaatinde bulun- adetçe faik ve aylardanberi taarruza ha_ muştur; 
r.ere müzakereler bile cereyan edeceği 

maktadırlar. zılanmış düşmana karşı kahramanca 2 - İngiltere ile ittifak eder de, 
Jma olunmuştur. 

Boğazların enı.nt:rrii mese!eshıde esk1 Molotofun Berlin seyahatinin mukavemet edebilirler. Fakat hiçbiı bu yüzden demokrasiler ceııhesin-
Hit.lerlc Musolininin €'-'Vela Bren- sal~hiyeti olmıyan bazı ajansların Yu- de harbe gı'rmek ıztırarında kalırsa llus meı:ıfaatıerlne ~ı yapılan ham-
nerdc ve biliıhare Floransada yap- nanlılara atfetmek istedikleri gürültü- Büyük" - Harpte oldug~u gibi, Alman

~e ıelince So\7et cevabı o kadar sa-
tıkları mülakatlardan ve Hitlerin lü muzafferiyetleri elde etmek biraz yanın aarbte müdafaada kalarak rih değtldir. .. 
harbi nihai zafere ka<lar devam et- müşküldür. şarkta kendisine taarruz edecegw ini Son nmanlarda MOl!kO'va Basra kör-

fnl yolu ne inkişaf etmek meselesine tirmek azmini sarih b ir surette is- ÇILGIN SERGtlZEŞTE ATILAN bildiği için, Almanya ile mücade-
alAka ıöstermiştlr, Bununla beraber bat et.mis olan Münihteki nutkun- KİM? leden uzak kalnıağı temin etmiştir; 
6o"yetlerin bir t.karet yolu ile Boğaz- dan sonra vaki olması avrıca dik- Atina, 11 (A.A.) _ Yarı resmt bir 3 _ Büyük Harpte, Çarlık Rus-
larclan ıeçen bir yola muvafakat ede- kate sayan addedilmektedir. membadan bildiriliyor: yasından alınmış olan mcnılcket-
ceklı!rine dair ortada lılc bir al.Amct ol- YARI DÜNYANIN MUKAD- Sofyadan İtn{yan telgraf ajansına leri ve sevkülceyşi noktaları tek-
madığı gibi bunhrdan vazgeçerek Bo- DERATI MEVZUBAHllS İMİŞ bildirildiğine göre, Bulgar s.iyast malı- rar ele geçirmiştir; 
!azların ır:ildaf.aıwnı tam.amile Tümle- Belgrad, ll {A.A.) - D.N.B: !illeri Yunan mücadelesini sergüzeştle- (Sovyetler bu sayede Lchistanııı 
re ve İngilizlere bırakacaklarına veya- fMolotofun Bertin seyahatUıden rin en delicesi olarak telakki etmekte- yarısı111, Finlandiyanın askedik ba-
but kendi menfaatleri için Basra kör- bahseden Vreme gazetesi diyor dir. kınımdan mühim noktalarını, bü
teı.ı yolunu işliyttek Boiaz]ara müda- ki: Bu ajansın Atinada bir muhabiri ol- tün Baltık devletlerini, Besarabya
hale etmemek mukabilinde Almanya- Bu hadise isbat eder ki ırerek duğu zamanlan hatırlıyoruzö. Ecnebi yı ve şimali Bukovinayı almışlar; 
dı>n ban tavi.zat elde edeceğ.ine dair de Londrada ve gerek Vaşingtonda mahiillerin i~tibaları nasıl uyduruldu- böylece eski Avusturya - l\Iacar 
hiçbir delil yoktur. Buna mu.kabil Al- Alman ve SovYet münasebetleri- ğunu biliriz. Bulgarların, mukaddes bir İmp~torluğunun bir kısım top
manya harpten ziyade hile ve kurnaz- nin bozulaca<Yına dair beslenmekte cidali çılgınca bir sergüzeşt addettik.le- raklarını da elde ederek Çarlık 
hkln menafi temini an:usundadır ve ?lan ~itler .... aldatıcı bir havakien 1 rini _zannetmek .ve onl~rı bu suretle Rusyası hudutlarının öte tarafma· 
&>.,,.etler BirlitL-.,den Türkiye üzerin- ıbarettır. tahkir eylemek istemeyız. Zaman kimin dahi geçmişindir ve bütiin bunla-
4.e diplomatllc bir tuyi1t icra.g mretfle Politika J?azetesi de Berlin mü- ç~ bir sergüzeste atılmış olduğunu rı. Finlandiya müstesna, siliih pat-
celecek: bir yardnn teminine çalışması zakerelerinin ne gibi maddeler üze gosterecektir. latmadan yapmışlardır.) 
lbt...maı dahilindedir. Hitler Sovyetlere rinıa.e cereyan edeceğini tavin !ka- 3 İtalyan Taburunun 4 _ Sovyct sanayiini büyütmek 
her til:rlü vaidde bulunmağa imadedir. bil ohnamakla beraber gelecek Hücumu Püskürtüldü ve tekemmül ettirmek için muhtaç 
Çünkü ıarptıeki ileri hareketi durdurul- haftanın hiç olmazsa varı dünya- Atina, 11 (A.A.) _ Enir cephe- olduP-u makinalan A1manyadan 
muştur. nın ~ukadderatını karar altına sinden alınan en son haberlere gö- tedarik etmekte bulunmuştur; 

Yılh.ak.ik& Büyük Britanya .Alınan alacaı;rını vazmaktadır. re, birkaç Yunan ileri karakoluna 
bvveUerini defetmiş, General Franko, ANKARA RADYOSUNA GÖRE hücum eden 3 ltalyan piyade ta-
Alınan kuVTcUerinln İspanyadan geçe- Ankara radvosunun c.Radyo ga- bll!u püskürtülm. üşti.ı.· r . 
Jtek PorleJrlzıe doğru ilerlemesi talebini J Ital an} b k zetesiıı muharriri nünün hadisele- Y ara ır mı tar esire ve 
nddetınit ve Jırf.areşal Petain de hica- .., a1z ı ı 

rinden bahsederken Sovyetler Ha- zı:: e.:n~ve ma o an bu muvaffa-
Wver bir IUlha kaJ'Jl Ticdan tereddüt- rici'-·e Komiseri Molotofun Berlin kiyetsız_ lik İ_talyan cepne gerisinde 
lıeri.n.in aksülamellerine uymuıtur. Bu J f b t seyahati hakkında Avruparun ena ır esır yapmıştJr. Hafif top-
Mbeple Hitıer başka bir tarafa, M.osko- muhtelif mahfillerinde dönen şa- ~ lmvyetlcri mevzilerini terket
nya dotru dönmek ve bir müddet için yiaları hulasaten şöyle kaydetm.ir mıslerdır. 
mıtikomintem pLarunı unutmak mec- tir: Göriceye hakim Yunan mevzile-
burlyetindedir. 

Muhabir makalesini fU ıureUe neti- 1 - Almanya Balkanlarda hare- ri veniden ıslah edilmiştir. G<irice 
eelendirmektedir: ket icrası tasavvurundadır. Sov- yolu Yunan oopçusunun şiddetli 

yetler Birli°'inin muvafakatın· 1• ıs· _ ateşine maruz ıbulunmaktadır. Pin-
Almanlar Sovyetlerin yeni nizamı tesis " 

tihsale çalışacaktır. dos merke-z bölgesinde Yunanlılar 
btı!rusunda L,birliği etmeğe ve yeniden · 
lngiliz tahakkümü kanunlanna karşı 2 _ Sovy~tler Birliği Almanya- Italyan livasının mulcavemetinin 
prote5tolarda buJnum.ağa hazır olduk- nın böyle bır tas-.vvurunu sezmiş döküntülerini de temizlemcğe de-

"e kuşkulan.,.,..,,.::.tır. Almanya bu vam etmektedir. 1arını Urnlt ebnektt-d..irler. Her iki taraf v , .... ,..,... 

ela, karşılıklı harbe ~mek için pek hususta Molotofa izahat vermek Girid Kuvvetle Müdafaa 
çak fedakArlı'klara &ilphesiz ki Ama- lüzumunu hisset:rrµştir. E d i 1 1 y o r 
if'd~rler. : • 3 _ Almanya, Sovyetler Birlif!i- Londra, 11 (A.A.) - Reuterin 

Daily Herald gazetesinin siyası mu- ni Avrupa nizamına iltihak ettir- Gir~d muhabiri bildiriyor: 
babın .a71lı fikri müdataa ederek ez- meğe çalışacaktır Cünkü Sovyet- cJnıriliz kıtaatının gelmesinden 
cümle diyor ki: ler Birlii'i de yeni nizama iltihak bir hafta sonra Girid adası ikuv-

Almanlar harbi idame ett~k ve ederse İugilterenin A vruoa<la yal- vetle müdafaa edilen bir ada ol
Avrupada yeni bir nizam teailı etmek ruz kalacağı ve bütün harp mes'u- muştur. Kudretli modern toplar 
hususunda Moskovanın faal :i,,birliğin.i liyetinin İngiltereye yükletilmesi tecrübeli efrat tarafından idare e
arzu etmektedi:rleı-. Onların gayeleri. kabil olacağı düşünülmektedir. dilınektedir. İlk İtalyan ihava akı
her hangi bir tekilde olursa olsun, sov- Radyo gazetesi muharriri bu hu- wndan sonra dağlara iltica etmiş 
ret Rusyanın da Almanya - İtalya _ susuta (Bunların doğru olup ol- olan şehir halkı, evlerine dönmüş 
iaponya arasında evvelce aktedilmiş o- madığı ve yahut içlerinden hangi- ve dükkanlar açılmı.ştır., 
lan üç taraflı pakta dahil olmasıdır. sinin doğru olduğu birkaç gün i- Giridde bir İtalyan 

Y ne Almanlar Sovyet Rusyanın Tür- çinde anla.şılacaktır.> dedikten son- Tayyaresi Düşürüldli 
lı:iye ü2erinde yapat'ağı bir tazyik ile, ra d~r meselelere geçmb; ve Yu- Londra, 11 (A.A.) - Reuter a-
Al~anya Bulgaristandan geçerek Yu- nanistan - İtalyan harbinden bah- j;»"'.ıSının Girid muhabirinden: 
o.arııs~ana . taarruz ettiği takdirde Tür- se!!~ken: A.1.manyanm Y'llOJSlav- Bir İtalyan bombardıman tayya
k:'yen:n bıt~rafiığıru temin etmek gaye_ ya yolile İtalvaya yardım etmeW. resi bu sabah İngiliz hava dafi 
ıını de takıp. etmektedirler. Ni~ayeı l de dü.şüneb~~~ini ve belki de lbataryaları tarafından düşürül
Rusyanın Iranda ve .Af~anıstan- M<>lotofla ~oruşulecek meselen.in mi4tür. Düşman tayyaresi Hanya 
4.a rr.üdahalole.rde bulunarak Ingiltere- bu ola.cağını kaydetmistir. civarına düş:mü.ştür. 

5 - Muvazene bozulıuadıkça har
bin sonuna kadar bitaraflığını mu
hafaza ederek işin sonunda yor
gun düşen her iki tarafa karşı si
yasetcn nafiz bir rol oynıyabile
cek vaziyete girmişfü; 

6 - Harpten bitkin ve sefil çı
kacak milletler arasında Sovyetler 
rejiminin ideolojisi olan Komüniz
mi yaymak imkanını hazırlamış
tır; 

Görülüyor ki her iki taraf da bu
güne kadar bu anlaşmadan çok ka
zanç temin etmişlerdir ve lnmdan 
sonra da, istifade etmeğe çalışa
caklardır. Filhakika harbin bugün
kü vazi:retinde, ne Almanya Sov
yetlcrle düşman olmaktan bir fay
da temin eder; Re de so,•yet Rusya, 
AI.manya ile harbe tutuşmak ister. 

Berlin müzakerelerinde, her iki 
tarafa da menfaatler temin eden bu 
vaziyetin idamesine ve şayet bazı 
pürüzler varsa onların düzeltilme
sine çalışılacaktır. Bu arada her iki 
tarafın da Balkanlar hakkında da 
bazı anlaşmalar elde etmeğe çalı
şacaklan tabiidir, Almanya, Ro
manyaya girip Knradenize inerken 
Sov.vet Rusyaya haber vermemiş
ti; ltalya da, Yunanistana taarruz 
ederken Moskovamn rızasını alma
mış olsa gerektir. l\'lib\·er, Yugos
lavyadan ve .. ·a Bulgaristandan ge
çerek Yunanistana yüklenmek is
tiyorsa, her ikisi de kısmen Sov
yetlerin nüfuzu altında bulunan 
bu iki İslav memleketi çibıemeden 
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8.00 Program 18.00 Program 
8.03 Müzik 19.00 Müzik 

18.30 Konuşma HU5 Muzik 
18.45 Müzik 19.30 Ajans 

8.15 Ajans 19.45 Mtizik 
8.30 Müzik 20.15 Radyo gaz. 

1 8.50 Ev kadını 20.45 Müzik 
12.30 Program 21.30 Konuşma 

12.33 .Müzik 21.45 Müzık 

ı2.50 Ajans 22.30 Ajans 

13.05 Müzik 23.25 Kapanış 

14.00 Müzik • 23.00 Müzik 

Sovgetler bir -
fiğinin siyaseti 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
vası yeni bir anlaşma peşindedir. 
Bugün Berlinin hedefi hep Avrupa 
harici saydığı İngiliz unsurunu 
bertaraf etmek ve karadaki mu
zafferiyetlerini Sen Ceymis kabi
nesine tasdik•ett.:ı.-mektir. Binaen
alevh, önümüzde vukuu temin e
dilen mükalcm,. e-erek Sovyct Rus.
va ve gerek mihverciler bakımın
dan birinci plauda bir hadise ola
rak telakki olunabilir. Harbin müs
takbel seyri üzerinde bu siyasi ça
lışmaların tesiri olmamak kabil 
değildir. 

Hü•eyin Şükrü BABAN 

ASKERLiK iSLERi 
' 

...... 8 

gayet 

BARSAK SOLUCANLARINA 
karşı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının büyüklerde 
ve küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan haatalıklarında bunu kullanmaları faidelidir. 

Jlekimlerimize ve h:ılkmıııı:a t&\'siye edllen bu müstahzar her 
ecaahanede bulunur. 

• Kutusu 25 kur§tur. 

......................................... ·-~-
Devlet Deniz Yollan U. Müdürlüğünden 

İzmir hattı sah aralık postaları 
12 İkinciteşrin 940 Salı gününden itib:ıren İzmir hattı Salı aralı postıı~ı 

Yapılmıyacaktır. (10690) 

l'P'rMd 

11•*•1 Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
*f*F M*f' .. "9711? 

Muhammen bedeli 11060 lira olan 22000 K .:. külçe kurşun (25/ 11 /1940) pa
zartesi günü saat (15) on be, Haydar paşada Gar binası dahilinde[... komb;> on 
tarafından kııpalı zarf usulile satın alı nacaktır. 

Bu işe girmek iste}'enlerin (874) lira (50) kuruşlulc muvakk ... t temin:-:L 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla te küflerini muhtevi :zarflarını ayni gil.o 
saat (14) on dörde kadar Komisyon Re isligine 'l."ermeleti 15.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler kom! yon dan parasız olarak da.,ıtılm:ıkt<ıdır ( l 0587) 

~erli~:::::~!~ ;~~!~n~kul me- r-ı S-T A-N-8 U-L 1 E l E O 1 Y ES 1 N O E N ·ı 
zunu olan askerliğine karar verilmiş ~ 
kısa hizmetliler (ehliyetnamesiz, orta 

1 ••••••m••••••••••••••mll!lll!l•••ımmm &Si w; 
ehliyetnameli, tam ehliyetnameli, ve 
yüksek ehliyetnameUler) sevk edtlccek
lerinden niii'us cüzdan ve a~kerl hll
yetnameler ile hemen 5übcınize müra · 
caatları. 

2 - Gclmiyenler hakkında kanwu 
muamele yapılacağı ilAD olunur. 

•••++ Dr. İhsan Sami 

O K S O R O K şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksi.irükled 
için pek tesirli ilac;tır. Herkes 
knllanabilir. 

Fi • !M· E 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mah

kemesinden: 

Tahtakalede Avrarn Denasi ve ortalı 
kAğıt ve kırtasiye Tecimevi nam ve he
sabına Ziraat Ban.kası Çangın jjubesin
ce yapılan 52 liralık tahsilatı mıtı.k em
re yazılı mezkı'.ir Ziraat Bankası ~ube
sinden gönderilen 630384 No. ' ve 23 1 

9/ 940 tarihli bir kıt'a çekin Postada zi
yan uğratlıdığından bilbahis Avram 
Denasi ve ortağı kağıt kırtasiye Tecime_ 
vi tarafından mahkemeye müracaatb 
sözü geçen çekin iptali talep edilmiş ol
duğundan mahkemece keyfiyeün •5 
giln müddeUe ilAnına ve işbu çelı: ilA..a 
müddeti içinde mahkemeye ibraz edil
mediği takdirde bu müddetin hitamın
da çek.in iptaline karar verileceği tica
ret kanununun 63'8 ci maddesi muci-
bince ilin olunur. (365) 

evvel, Sovyet Rusyayı bu hareke
te razı etmeğe çalışacaklardır. 

Hulasa, Molotof Yoldaşın Ber
lin ziyareti, pek mühim bir aiyasi 
hAdisedir. Temenni delim ki Ber
lin göriişmeleı·inden Ballaınları 
tamamile harbe sürükliyecek ka
rarlar çıkmasın.. 

Abidin DaıJer. 

Osman o~lu Ahmet Cemil namına kayıtlı 1130 l\o. lu Grahan marka hu
susi otomobilin vesaiti nakliye resmhl den olan rr.Uterakim bor<'u nıın \ erilmc
:nesinden dolayı tahsili emval kanunun hükl:.mlerinc tevfıkan T ... ksimdc 

Iodern garajda baciz altına alınmış ve 15/ 11/ 940 tarihine raslayan Cum:ı 

J ilnü saat 11 de mezkıir garajda satılması mukarrer bulunmuş oldugu ilan 
olunur. (10753) 

-==-- -----~~---------------~~------------------
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için 10 tane Dd delikli beton künk lcalıbı alımı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/ 11/ 940 çarşamba aaat 16,30 da B. pgsbıhane binası karşısınd:ı 
Valde hanının ikinci katında idaremiz umum! depo muhasipliği oda ında top
lanacak müdürlük alım satım komisy.munda ya!'Jılacaktır. 

Muhammen bedel, beherinin 150 lira, hepsinın 1500 lira, mu\ ııkkat te
minat ll ::l,5 liradır. 

Taliplerln olbaptakl nümune ve ;:ıartnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını yat•rmak üzere çalı§ma güolerinde B. Postahanede birinci katta 
mezkıir müdürlük idart kalem binalar ve levazım kısmına, eksiltme gün ve ... -
atinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası, mU\akkat teminat 
makbuzu ile birlikte yukanda top'an!' ·ağı yer yazılı korrıi.syona müracaat
ları. (10555) 

TiYATROLAR · w TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

12/ll/940 SALI 
göD.ü akşamı saat 20.30 

Ayalı Takımı Arcuıncla 

• KOMEDi YJSMINDA 
Bu a)qanı oyun yoktur. 

saat 20.30 da 

D A D 1 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

AHILIYE MÜTAHASSIS 
Divanyolu 104 

Yeni Eserler 

İSLAM - TÜRK 
ANSİKLOPEDİSİ 

Asarı İlmiye Kütüphanesi tara
fından neşredilen ve memleketimi
zin her tarafındaki münevverler, 
ilmi mahfiller, bilhassa Üniversite
liler tarafından rağbetle karşılanan 
bu eserin ikinci !ıorması çıkmıştır. 
Bu nüshada İsmail Hakkı lzmirli
nin islam ilimlerine ve islam an
sJJtlopedilerine dair tetkikleri, Ab 
ve Aıbay maddeleri; Hazreti Pcy
pamibere karşı gelen muhaliflerin 
baba, analara bağlılık şiarı hakkın
da Ömer Rıza'nın Kur'ana müste
nit nıühim yazıları vardır. 

imtiyaz Sahibi ve .Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Dasıldı!• :reı:c 

SON TELGllı\F Buıme'ri. 


