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Moskova 
müzakerelerinden 
Roma habersız ! 

Bunun manası Al
man - İtalyan askeri 
ittifakının fiilen hü
kümsüz kalması 

· demek değil midir? 
Yazan: HASAN KUMÇA 'Y 1 

Sovyet Rusya 
Estonya ile 

Karşılıklı gardım 
misakı yaptı 

Estonya, Sovyetlere topraklarında 
tayyare meydanları ve deniz 

üsle r j tesis hakkı veriyor . 
Alma.n hariciye nazın fon Hlb- Londrn, 29 - Moskovadan ge- esasları şunlardır: 

hentropun Mosko\'ll seyahati Al. len haberlere göre Sovyet Rus. "iki taraf, askeri yardım da 
ltıan3 a cfkiin umumiycslndc bir yn ile Estonya arasında mUtcka. dahil olmak üzere herhangi bir 

s 
r 

Alman ajansının bildirdiğine göre 

Bu teklif kabul 
edilmediği takdirde .•. 
Harbin devamından 
Ingiltere ile Fransa 

mesul tutulacaklar 
«Bu 'Vaziyette icap eden tedbirler almak 
üzere Almanya ile Sovyet Rusya aralarm
d a mü ş av e.r e d e bu 1 u n.a c ak 1 ar » 

Alman - ·Sovget 
hududu teshil edildi 

Londra, 29 - l\loskovadan alı
nan malfunata nazaran Sovyet 
Rusya ile Almanya arasında Mos 
kovada yapılmakta olan müzake
reler itilafla neticelenmiştir . 

(Devamı 4 üncüde) 

Fransızlar 
Sarbrükten bir 
kilometrede 

Alman ordusunun bu 
mıntakadan çekileceği 

sanılıyor 
Londra, 29 - Dün Fransız-

lar, Sar cephesinde yeni bir iler. 
leme kaydctmi§ler ve yeni ağır 

top bataryaları yerle§tirmeğe mu 

F ransayn. sc\'l•edilmek üz<'re f ngııter"#cn hareket eden İngiliz 
a'ikerlcrl (\'~onların üzerine "Bc.rline" ~eklinde ibareler 
yazılını5hr) 

liaskmlık husule getirmls. 7Jra bil yardım misakı ile bir ticaret tecavüze kar§ı yekcliğerine yar-
~rııo mahafili J\lman - Uus ade. muahedesi hazırlanarak Moskova drm edeceklerdir. Bugün Fransızların ileri mev • 
rtıı t zilcri Snrbrüktcn bir kilometre 

vnffıık olmuşlardır. 

Memnu mıntakada yakalanan 
Almanların 

muhakemes:ne başlanıyor eca,iiz muaôedeslnl imzala. da imza edilmiştir. . j Sovyet Rusya, E<Jtonya ordu • uzakta bulunuyor. Fransızların 
(De,·amı 4 üncüde) Bu kar§ılıkh yardım mısakının (Devamı 4 üncüde) 

.......___:------------------------- tazyiki o kadar §iddetlldir ki, 

Alman Ya Ve Ingl. ite' re ~~~n~!~~i::~~:r~:d~:~u m~~:a: 
• - faa hntlartna çekllmege mecbur . 

kıı.lacaklardır. 

d e b Uee y u·· k ı· n f ı· ı a.A k 1 a r ce!~~:=d:a'·;a:ı~:~:Ucr~eç::~:~ 
ve vukubulan hava muharebe _ 
lerindc birçok dUı;mnn tayyar<>lc-

1 rini düşürmüşlPtdir. 
. l'ıgilterede bir mühimm at fabrikasında 15 kişi öldü, Almanyadaki 1svlçrcdc llad cenubunda ve 

lttfilakta ise 100 kişinin öldüğü haber veriliyor (Yazısı 4 üncüde) .(Devamı 4 üncüde). 

Yüksek tahsilli gemi tayfası 
memnu mıntakada bilmiyerek 

resim çekti ğini söyliyor 
Bugün nı':'ll'cezn mahkemesi, muhakemesine gizli olarak baka 

Boğazın Rumeli ynknsmdnki caktır . 
memnu mıntnkada fotoğraf çe - Ayrı nyrı ya.knlıuıan maznun • 
kerken yakalanan iki Almanın (Devanu-'lıiinc:iide) , 
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f Politika Oyunları 
JU!N'""Mi 

Yazan: M. OALKILIÇ 

ile Almanya 
ticaret anlaşması 

ihtikarla 
mücadele 
hazırl ıklan D El\'tLİl

0

0R ki Bitler birdenbire :\" ıı.LiliSin en bü~ ük prcnsL 

pini tiğnedl \ e en büyük dü~manı olan komünizmle anla.s-
tı, Hiııııcruıleyh ~azlıın illi!!> etti. 

:Filb.aklkıı. Xıı.zlı.im doğduğu gü.ndcııberi Bol~c' ikliği en bil· 

3 lik düsru:uu olarak ilan ebnlstir. 
Nasıl ki komünizm de doğduğu gündcııherl empcryııliunl en 

büyi'1• dil5JIUUlı olarak ilan ctnıi e... ı~akııt mantık hiçbir zaman 

dalma realite dei;,'11d1r. 
:Nazizm ve komüniı.ııılıı bu ~on hıı.ınlelerl hakkında &ayet 

mantıki olan bu hükümler, hakikatte, hiçbir rt.allte ifade et. 

mczlcr. 
Zim .. •aziz01 komünlunle birle tiy c politlknca birle mi ter. 

dlr. Politika blrlc.,<ınıeleriysc hiçbir ;r.aman hakiki birlo~ınelcr de· • 

ğlldlr. Politika.dar a, mütearife olarak malumdur ki, her ey 

' ıtadır. En mukaddes prcnslıılerc \ ıırmcsyıı kadar her _ey ••.• 
Onuıı. lı;in :Saz.i:ımin en büyük dü5manı komünizmle anla5ması nın

alesof naziliğin iflasını llade edemez. Belki ~ok darda kalındığı. 
nı gö teren İılr politika zorunu ı;ö.,terlr. 

lieza Polonyanın l_gall kom\inlzmln lflfL ını ıracıc etmediği gf. 

bl. Zir&. dinler bile rntuhatla \ 'C .iyasctıe yayılmı5lardır. Komü- ~ 
nlzm de yayılmak için politika olarak höyle ameli bir 'asıta kahul ! 
ediyor, demektir. ~ 

Siyaset. yalanı hakikat )Dpmak hüneridir. : 

A nmu..sa siyasetin "" müthiş oyunlarmıı görilyor. İ - . __ ........ ..-.............................................................. -. 

'fAN 

Alın:ı.ıı lıııriciye nazırı Rilılıcnt -
ropun .Mesko,·n sc)·alıatinılen lı:ılı

.scden l\l. Zekeri) a Sertel, bu se) a
halin maksat ve nelıceleri hakkın· 
da zihinlerde doğan istifhamlara 
kola:rc:ı ce\"ap \'ermek mümkün ol. 
duğunu kaydederek sebepleri dort 
maddede izah ediyor. Muhıırrıre 
gore: 

1 - Sovyet - Alınan paktı tatbi
kat sahasında bircok menfaat le -
zaUatı -IJÖstcrmiştir. Almanya kan 
ıloktfiğü Jı:ı.Jde I.ehistanın yarısın -
•l:ın fazlasını So\•yetlere bırııkm:ığn 
ııeclmr olmuştur. Bugünkü Taziyet· 
ıc jki ln rıır dıı Polonyadn bir hudut 
ılzerindc n kerledni karşılıklı bu. 
lıındurmak istemedikleri jçin orada 
ıçük hlr Polonya devleti kurmıık 

l ızımdır. Bu dc,·lctin hudutlarını 
t sbit için nıüzııkere) e ihtiyaç var
ılır. 

2 - ~ov:>etleriu Romen budu • 
dunu Almnnl:ıro kaııaması onl:ırı bir 
lın).ıl .sah:ı.smdan daha mahrum et
llllştir. Hele SovyeUeriıı llıılkaıılar
ln nliıkudar olmağn b:ışlnmaları ü. 
zcrınc Alrıı:ınyanııı teJıişa diişmcsi 

labildır. yarın iki memleket arasın
da Jlıtıliıf doğurnl.ıilccck olan lıu 
mcnfa:ı l tcz:ıdıuı d. muza\.:ere iJe 
hallctmeğc Hıliyaç 'ıırdır. 

nı, akıl ve mantığa güre muhakeme 
iıııklınını ortadan knldırdığını kııy 

detlen llliscyin Cahil Yalçın, llir ta
raftan Hıtkr Almnnları gcçiııdir -
ıııek için A u ·upnda Ciituhnt "hayat 
sahası" isterken diğer t:ıı aftan, 
:)ov) ellerle anlaşma iızcl'iııe, Al -
ınan gnzctelcrfııiıı kendilerine isnat 
edılcıı rnıuhal arzulnrı olmodıj'.iın ı 

lw)·lccc islınl cimi~ olduklnrıııı yn7. 
nıalor111dakl trıaılı işaret elıııckte
tl(r. 

.Muharrir, Bol~e,·jkliğin istilasına 
karşı gclınek isleyeıı Almnnyaııın 

llolşc\'lkliAi elinden tutarak kendi 
hudutlarına getirdiğini ve nrtık 
komünizmin Almanya icinc sızma
sının öniine gecilemiyccrk biı' \'a· 
kın gibi ılüşfıniilınesi icnp ettiğini 
y111.ıyor ,.c şark:ı tlo"ğru fütuhat im. 
klınl11rı kapandıktnn ,.e gnrp hu -
dutlarının da kati olduğu iliın edil -
dikten sonrn, sulh ynpılsa dahi , Al 
m:ın~aııın I.chislandan aldığı pıır

ça ile •'muaıınm fukaralık ve ihti -
y:ıcını" teskin edemiyeceğini hu 
lııkdirdc ise Almanyanın Tiryestc· 
ye tekrar hasret duymıyac.'n~ını 

kimsenin temin cdcmi)rceğinl tch:ı 
rıl z ettiriyor. 
YAKI'f 

"Almun;) ıı ile ilaha nrasındn lrn
rakedl" başlıklı makalesinde Asım 
t' , bu iki de,·letin ar:ılnrın:ı gizli 
bir soğııl.luk girmekle olduğu gü • 
rüldüğüne iş:ırcl eder.-;; şöyle tli • ı 
yor: 

"lt:ıl) anın Arna\'utluk lıudutl:ı. -· 
rındn \'C on iki adadııki nskcrleriııi 

Yapılırsa peşin pa ra 
esasına dayanacak 

Ticaret Vekaleti yakın bir 

zamanda Almanya ile aramızda 

resmen müzakeresi başlayacak 

ticaret anla§ması için hazırlıkla • 

ra girişmiştir. 

Yeni anlaşma Klering anlaş

malarından farklı ve bugünün 

icaplarına uygun bir şekilde ser

best -döviz esasına dayanacak • 

tır. Tediyede bitaraf bir memle. 
ketin parası esas tutulacaktır. 

--0-

Lehistana ı;::nderilen 

tütünler -~ri geldi 
Polonya • Alman harbinin ilk 

günlerinde Polonya rejisi mem

leketimizden mühim miktarda 

tütün sipariş etmiş, ilk parti Ro

manya üzerinden yola çıkarıl -
mıştı. Fakat şimdi Polonya reji

si mevcut olmadığından tütünler 

geriye gelmiştir. 

-o-

Susa01 ihracı serbest 
İhracı yasak edilen maddeler

den susamın serbest ihracına mü· 

saade olunmuştur. Barsak ve de

rinin de ihracına müsaade olun. 

ması için müracaatlar vaki olmuş 

tur. 

-o-
Polis Enstitüsüne 

fstanbuldan cidecekler 
Önümüzdeki ay tedrisata baş

layacak olan ''Ankara polis ens-

titüsü,. için istanbuldan birinci, 

ikinci ve üçüncü komiserlerden 

olmak üzere 37 kişi ayrılmıştır. 

Bu yüzden şehrin muhtelif polis 

merkezlerinde bazı nakil ve !a· 
yinler yapılmıştır. 

-0-

Cerrahpaşa cildiye 
mütehassıslığı 

Ccrrahpaşa hastahanesinde ye 

ni kurulan cildiye mütehassısh

ğına, zührevi hastalıklar Galata 

d ispanseri muayene mütehassısı 

Dr. Cevat Sargın tayin edilmiş· 
tir • 

--o-

Maliye hukuk 
müşavirliği 

Maliye hukuk mil§avirliğine 

Cafer, merkez daireleri muha.se. 
be mUdllrlUğtlne de İzmir defter-

3 - Sovyetlcr, Alm:ıııynnın Bal • 
hk denızindc hakim olmasını tch-
1ıkeli gı.iı·eceklcrinden Ballık de\' -
Jellerini rızalarilc n iifuz altına nlıı
rnk, kabı! olamıızsa bu devletleri i ş. 
gal eder.ek Bollık cenahını Alman
hra kııpamak mecburiyetindedir. 
l\ıtekim şimdiden Estonyayı tnzyi
ka boşlnnııştır. Bu da Almııny:ının 
hoşuna silmez, bu meselenin de 
halli rnzımdır. 

kısmen cekerek bir t:ıroflnn Yu • dar muavini Baki tayin edilmi§_ 

4 - Bundıın sonrıı takip edile -
eek siyaset ve hareketlerde h:ırbe 
kadar da;>anabllecck birtok ihtilaf 
noklalıırı belire.bilir. lki torar bu -
sundcn biltün bu ihlimnlleri guzö
nfınde tuıarıık tedbir olmak, ve Ilı _ 
tllıiflı noktnlnrı sulh ve miiznkcre 
l oliyle halletmek mecburiyetinde
dirler. 

'Muharrire göre, Ribbcntrolıun 
zi) arcll sebepleri bunlardır \'e So'·
ycllerle Almonlar arnsında bir as -
kcri illifak \•arid ve mümkün de • 
ğıldir. l\lolotof da nutkunda lıu 
noktıı~ ı la~rih etmiştir. 

YF.NI SAH \11 
Almnn siyasetinin no taraftan 

bakıl a insicnmsızlığı göze nrpllğı· 

nanistana ,.e diğer t:mırtnn Türki- tir. 
)'eye kor~ı gösterdiöi sulh "e dost-
luk nümayi~i hakikatte So\"yet Rus ha bariz bir şekil alan giıli bir 
ya ile anlaşnr k şal'ka doğru geniş- itimatsızlığı Hşa ettiğini yazıyor. 

leme siyasetin<lcn feragat eden Al 
m:ınya:rn karşı alınmış bir ihliyat CUMHURiYET 
tedbiridir. Zira Arno\'utluk budu -
dundan \'C on iki odadan çekilen !\:ıdir • ·adi, A\·rupanın sıkıcı 
llnlyım askerleri ıcrhi edilmiyor- bir ıııül>hemlyel içinde bulunduğu
lnr, sadece, yerlerini değiştirerek mı ve ''nıiyrtin bundan altı n)' ev. 
şimııll llal)oda Brenncr geçidine \elini çok onclırdıiıını kaydederek 
gldi)orlnr!" lrıgillcrc ve Fransa He Alıırnnrnnın 
Asım Us, J.chbtaıı harbinden hııkukan harp halinde bııhıııdukln

e\'\'el lliller ,.c Musolininin nuluk. rın ı, tnknt ortntln harbeden kimse 
larındıı hep 130 milyon in~:ın için oirııııılı~ıııı, şimdiki h:ıldc lııırlıiıı 
konuştuklarını, halbuki Hillcrin fiilen lı:ışl:ıınıııııış olduğıınu ''e ,,, .• 
son nutkunda Jtnl:rnnları ihmal e • rupnııın Polonya seferinden C\•vel 
derck )nlnız 82 milyon Alm:ından olduğu ıtlbl yine sıkıcı Lir ınül.ıhe
h:ıhsetmcsinin manasız hir tcsadür mi yet içinde ) üzılüsünü söyliiyor 
olnnııyae:ıl(ını, bu defa Tiibbentro· ı ve hnrbi kazanan tarafın ltıılya ,.e 
pun Moskovn seynlınli etrnfıııcla cin Rusya lıitımıf knlılıklorı müdılctçc 

mutat lıilufına Tt:ıly:rnın fikri :ılııı- Anuprıyu istedilli Ribi yeni lıir ni· 
madıi§ıııı knvıledrre'k h:'ııliselcrin ·1.aın vcrcıııiyreeğini teb:ıriiz ctıil'i 
iki hlenıleket arasında gittikçe dn • yor. 

Ticaret müesseseleri 
beyanname verecekler 

ihtikarla mücadele komitesi 

Ticaret Müdürlüğündeki toplan

tılarına dün de devam etmiş. 

kanun mer'iyet mevkiine girer 

girmez hükümetin alacağı te:ibir 

lerin projesi üzerinde meşgul ol· 
muştur. 

Bu arada bilhassa kanun neşr. 
olunur olunmaz bütün ticaret ve 

sanayi müesseselerinin vermeğe 

mecbur tutulacakları beyaF"name 

üzerinde durulmuş. şekli hazır • 

lanmıştır. Her müessese bir be· 

yannamc ile. elinde, ne kadar 

mal bulunduğunu, menşeini. alı_ 

nış fiyatlarını. zaruri masrafları

nı, maliyetini ve halen satış fiya · 

tını yazacaktır. 

Şehrimizde bu şekilde beyan. 

name verecek tam 60 bin müesse 
se vardır. 

ihtikara mani olmak üzere clev 

let fabrikalarının fiyatlarını i!an 

etmeleri kararlaştırılmıştır. 
Mücadele komitesi ia§e kanu

nunun, ihtikar yapanları 5 liıa· 

dan 500 liraya kadar pa:-a ceza. 

sına ve 24 saatten bir seneye ka 
dar hapis. cezasına mahkum edr-n 
9 uncu maddesini de tetkik et
mektedir. 

izmirde heyelan 
tehlikesi 

Ödemİ§te boğulanların 
hüviyetleri tesbit edildi 

Şehrimizde olduğu gibi İzmir 

de de §iddetli yağmurlar yağmak 

tadır. Bu yüzden İzmit1de bazı 

yerlerde heyelan tehlikesinden 
korkulmaktadır. 

Geçenlerde Ödemişin A dagi

de nahiyesine bağlı Adagüme 
köyünün Mezarlıktepesin'de çel. 
dır kurmuş bir aileden, sele ka
pılıp ölenlerin hüviyetleri tesbit 

olunmuştur • 

Bunlar askere giden Mehme -
din kansı Ayşe, çocukları Salih, 

Recep ve Süleymanın 12 yaşın
daki oğlu lsmail, Recep ve kızı 

Ayşedir. 

Nakillerini isteyen 
muallimler 

Muallimlerden bir çoğu Ma
arif müdürlüğüne baş vurarak ' 

ailevi ve diğ~r bazı .sebepler yü

zünden nakillerini istemişlerdir. 

Taleplerin fazlalığı yüzünden bir 

şey yapamıyan Maarif M üdürlii· 

ğü bazı tedbirler almağı düşün
mektedir. 

-o-

Yarım gün tedrisat 
Maarif müfettişleri bu sene ilk 

olarak tatbik edilmeğe başlanan 

yarım gün tedrisatının semerele

rini tetkik etmeğe başlamııtır. 

--o-

Dün gelen İtalyan 
vapurları 

Dün Abaziye ve Kapomela :ı

dında iki İtalyan vapuru gelmiş
tir. Vapurlar kauçok, kağıt ve 

züccaciye eşyası getirilmi~lerdir. 

,....,~ı .. . .., • "" L ;: .._ •. • • ::1· · • a • ı. .. .. ~ ,·~ 

fmwfe 
Yazan'. CAHiT UÇUK 

-30-
Ze) nep, gimduz serdiği fıstıkları 

toplıyarak, sundunnanın altına 
si 1 yığdı. Mısırları topladı. Açıkta 

i ·a kalan her ~yi içeri alınca, ankta :k ) l r ıa. ayaklanm yıkıyarak içeri 
girdi. Ocağı ateşledi. 

Havalar serinlemişti. Birkaç gün 
içinde kı~ başlıyabilirdi. 

Kapı aralanarak, içeri, küçük 
bir erkek çocuk başı uzandı : 

Zeynep aba!.. 
Zeynep, dönerek oğlana giildü: 
- Ne var Hamdi? 
Hamdi, Çakır Hüseyinin oğluy

du. 
- Karatosun ipini kırmış, ağzı 

köpük içinde, alandan buyana ko
şuyor, babam: "Zeynep çıksın, be
raber tutalım!,, dedi. 

Zeynep, çocuğu kenara iterek, 
dı~an fırladı. 

Güneşin son renkleri, ağaçların 
siyah gölgelerile beraber, bahçenin 
sonlarına doğru u.zanımşu. 

Zeynep, karatosunun vücudunu 

daha iri gibi gördü. !ki yandaki 
ağaçlara boynuz vurarak koşuyor· 

du. 
- Zeynep!.. 
Zeynep başını çevirdi. Kat'§ı çi· 

tin dibinde duran, çakır Hüseyin· 
le gözgöze geldi. 

- Zeynep al şu ipi! Tosunun yo· 
tunu keselim. Tutamazsak, ba~ı
mıza dert açar .. 

/'..eynep, or.un attrğı ipin bir u
cunu yakaladı. Ç.Ckerek gerdiler. 
Karatosun, yaklaşmıştı. Aradaki 
ipi görünce, höğürerck sola saptı . 

Hamdi, 7..eynebin kapısı dibinde 
titriyerek duruyordu. 
Babası, onu görünct: 

- Ulan, kaç içeri!.. 
Diye haykırdı. 7.cynep de, sıçrı

yarak gerilerni~ti. Çakır Hüseyin, 
ipi çekerek ucunu kement yaptı. 

Karatosunun ardı sıra koşarak, 

hayvanın başına fırlattı. Karato -
un, öne, arkay& koşmak istedi. 
Yakalandığım anlayınca durdu. 

Zeynep, hayvaııın yanma seğirt 
'ti. Karatosun soluyordu. Vücu -
du terlemişti. 

Zeynep, onun hasmı okşryarak 

söyleniyordu: 
-- Dur tosunum! Biricik asla -

mm ... 
Ç.akır Hüseyin onun yanına gel

di. Alaca karanlığın içinde, boyu 

K ıymetli maden· 
ferin i hracı yasak 
Yolcular ancak şahsi 
saat ve alyanslarını 

götürebilecekler 
Tiirk parasının kıymetini ko

ruma hakkındaki 12 numaralı ka 

rarnameye ek olarak hazırlanan 

karar mer'iyete konulmu!5tur. 

Karara göre, sikke ve külçe ha· 

tinde olduğu gibi, hurda halinde 

de kıymetli maddelerin memleket 
haric:ne çıkarılması memnudur. 

Kıymetli madenler, platin. altın 

ve gümüştür. 

Yolcuların şahSı ziynet olarak 

taşıdıkları kıymetli madenlerden 

m;ımul e ·ya da bu hükme dahil • 

dir. 

Hariçten Türkiye.ye gelen ec

nebiler ilk Türk gümrük kapısın 

da kaydettirdikleri kıymetli ma· 

denlerdcn mamul ziynet eşyala. 

nnı av;letlerinde götürebilecek
lerdir. 

Ancak kararnamenin neşrin • 

den evvel gelmiş olan seyyahlar, 
kıymetli eşyalarını kambiyo mer. 

cilerinden müsaade almak şarti

le çıkarabileceklerdir. 

Sirkeci rıhtımı önündeki 
zincir mezarlığı ! 

Sirkeci nhtımı önünde sene
lerdenberi birike birike muazzam 

bir zincir mezarlığı vücuda gel -

miş bulunmaktadır. Bu yüzden 

buraya demirlemiş bulunan va

purların demirleri bunlara tak\l. 

nıakta ve vapur sarnaçar demi

rini keserek kalkabilmektedir. 

Vaziyet münakaliit Vekaleti

ne bildirilmiş, vekalet te şimdi 

lik 20 bin lira tahsisat göndere
rek, limanın temizletilmesini ka. 
rarlaştırmıştır. 

Temizlik ameliyesine bugün • 

!erde başlanılacaktır. 
-0--

Mersin postaları ne 
zaman başlayacak? 
Denizyolları işletmesinin Mer-

sin seferleri yarından itibaren 

başlanacağı hakkınıda neşriyat 

cloğru değildir. 

Aldığımız malumata göre, bu 

seferlerin yapılması kararlaştırıl

mış olmakla beraber henüz günü 

kat'i olarak tesbit edilmemiştir. 

ilk seferin önümüzdeki sah ve 

ya cuma günü yapılması v e bu 

hatta Tırhan vapurunun tahsisi 

muhtemeldir. 

-o--

Dahiliye Vekaleti staja 
memur göndermiyecek 

Dahiliye Vekaleti her sene A v
rupaya staj için yolladığı memur 

lan bu sene göndermehten sarfı

nazar ettiğini dün vilayetlere 

bildirmiştir. 

-o-

Köy mektepleri gelecek 
sene beş sınıfa 

çıkarılacak 
Köy mekteplerinin de beş smı

f a ~ıkarılmasrna karar verilmiş

tir. Maarif Vekaleti bu sene yal 

nız dördüncü sınıfların ihdasını 

tam teşkilatın gelecek sene ya· 

pılmasını muvafık görmüştür. 

daha uzun g-örünüyordu. O da Ka
ratosun gibi soluyordu: 

- Ükiizü benden çok se\•jyor -
sun Zcyı)ep ! 

- O Ja bmi çok se\·er .... 
- Adamı kızdırmanın eczasını 

göreceksin Zeynep. Kahbc cilvesi 
neymiş anlarsın o vakıt! 

Duydun mu? 
Zeynep, Karatosunu okşu:or 

du: 
-- Olmus eşek kurttan kork -

maz ... 
Çakır Hüseyin, 7..eynebe saldıra 

caktı. Fakat, ornda yanan ışığın. 
kapıdan sızan avdmhğmda oğlu
nu görtince, ~ti: 
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Harpten sulh 
aogmaz 

8 U harbin :ıullıi.ı tlogurncıığını 

umanlar lıcucc l ırn ılı) or. 
• • • U 14 a{;usıosuııda lı:ı~Jı;)· .111 uü
ytiı. fclakctm <le "son lı.ırtJ' oldugıı, 
kü\· uı. de~ lclleı i lıu) ııklcrm cs<ı -
rclrnıl~ ıı kurtııııp kcıı<lı ıııukndcıc -
r...ıtlJrıııa lıı\kiıu .kıl.ıc:ıö•. lııc olmaz· 
sa A \ rup:ı ti:ı dcrnııılı bir ıni.ıvazc
nc kuracağı sanılıyoı du. Nelice) ı 
göıı..li.ık: 1!.118 den :.onra düıı)a sul
ha kavuşmııdı, uil:1kis lınrlı Sl'beple
ri nrttı. 

(,:urpışıııı kun·ellcr cuk lıu)ül,;. 

Hiç l.ııri ınmaınile mağllıp edile -
mez \e zaten ımığliılıi)clı kabul et
mez. 1918 den .sunr:ı Alnıanya'nın 

oir türlü kalıul ctnıediı}ı gıbi. Bu 
seferki harb de öyle neticeler ' 'c -
ı·cecktir. 

lfarlıııı ilünilıay" • tirceeğıııl iddi
a etıni~ orum. Oyle şey olmaz. l'\i
ho) et Jıir taraf )oruhır. 1918 de 
Almnııya'nın yorulduğu gibi. Çnr -
pışıua~n nihayet Yerilir. Faknt bu 
bir sulh ohnn z; :ıncıık bir mütare
ke olur; yorulan tarar yine kolkı
nır, yine saldırır. llcnı ılc izzeti 
nefsi l :ır:ıJ:ındığ: it"in daha şiddcUe 
saldırır. 

llugünkıi horlıin 01csuliyetini 
\'er aıllc muahedes ine ) üklü~·or • 
lar. O muahede Jı.ıksızmış ... Ben dtt 
o knııaottc~·iın. Fakot o muahede • 
nlıı Jıaşkıı türli.ı olm:ıs.ı kabı! mlydı? 
Unutmnnı<ılı ki \'ersnilles ınu:ıhe -
deslni h:ııırlaynn :ıdnınlıır, clll iki 
ay i ııtillıya uğramış, tllrlfı sıkıntı 

c;-{lknıi ş, milyarlar harcamış, e,·Jiıd

lnrı cephelerde ölmüş mılletlcrin 

müme si!Jcrl idiler. Onların maö • 
lıib'n ağır şartJ:ır kabul ettirmeleri 
tabii def:lıl mlydı? D11ha adilane. 
nıuıısifone bir sulha kendi milletle· 
ri razı olur mu) du? ... Bu harbıten 
sonra akdedilecek sulhüıı dn her 
iki tarafı memnun edecek bir sulh 
olmasına inık:iıı yoktur. Yine bir 
galib \'e bir maijlıib olacak ve oalib 
ister i.stenıçz lıirtokım hoksızlıklnrn 
kalkacaktır : kendisinin hnkh san • 
dığı huksızlıklar ... 

llıı lınrbin uzun bir sulha ıniıncer 
olması için iki taroflnn birinin c • 
l.ilnıesl Jftzııııdır. Sadece yorulmak 
deilil, İ)'ll"'.C ezilmek ... Fakat bu, le• 
menni edilecek hlr şey midir? Bu· 
gün carpışan kunellerdcn birinin, 
Alnmonya'nın veya lngiltcrc·nıo, 

tamamilc ezilmesi ne knılıır zamıın· 
da olur? Onların. snrsılm:ısı etraf· 
larını da s:ırsnrnı mı? O km·,·eıter· 

den hi riıı in t::ınınmile ezilmesinin 
gclirchilc"eği sulh de istenecek bil' 
Şt'l" rlcğildir, ı:ünkii diinyn muvn -
zene inin lıoıulnıası olur ... 

Gerçi dünya mü,·azcncslııln bo • 
zulmnsının niçin islcnilmlyeccğl 
sorulabilir. Bittabi dünya mü\'ııze .. 
nesinin lıozulm:ısı, insan oğlu itin 
nıuıtıık bir feliiket deği l dir. Tarihin 
nice bii) ük devlcllcri l'i)!mıüş, oıı lıı· 
rın inhitatı Be boıulaıı mÜ\'nzenc 
tl'krnr kurulmuştur. Alamanya, Jn .. 
gillcrc sll.ıi devJeıtcrln inhitatın .. 
dan sonrn dn dünya \'Ökmez ... Fn -
kııt uzun yıllar istikrarsızlık içinde 
yaşnr ve ınUlellcr arasında mütc .. 
mndl carp15mnlar olur. Bu cin arzu 
edilecek bir şey <lcğlldlr; anm c .. 
dilse hile odına sulh denemez. 

Nurullah ATı\C -- Gel ulan Hamdi! Evimize si· 
delim. Anan bekleri .. 

Diye bağırdı. Yanına gelen ot 
!unun elini tutarak, bahçenin ka· 

ranlıkları içine karıstı. ZeyneP• 
onları yutan karanlıklara dalgı11 

dalgın baktı. Sonra, ışık yanafl 
odasına girdi. 
İçinde yorgun bir sızı vard!· 

Başında, şakaklarında kmnrzı bı· 
bcr dövdüğü, koca dibeğin toıcınal' 
sesleri gibi zonklamalar ötüyor "' 
du. 

'( Deııamı var). 
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Bf!l~i'i@ird@L~f~Flm!~ 
Almanyada Yahudilere 
siper kazdırılıyormuş 

Q(~) Yahudiler gece soka- Yugoslavyaya 
ğa çıkamıyacaklar ültimatom * lngilizlerlc Japonlar arasın

daki mtizakerclerin yeniden baş
lamasına Japon mahafilinde mtim 
ktin nazarilc bakılmaktadır. 

* Nevyorkdn çıkan "Novys_ 
Valt,, ismindeki Polonya gnzetcsi 
komanyadakl Polonya mtiltecil('_ 
?ine harcanmak Uzere Amerika 
l3irl~ik devletlerinin Bükre~ 
elçisine telgrafla 10 bin dolıır 

&öndenniştir. 

* Romanya - Yugoslavya hu·_ 
duduna birçok Polonyalı muhacir 
gelmektedir. Bunların ekserisi 
Pransa ve 1ngiltereyc gidebile _ 
ceklcri ümidindedirlcr. 

* Yeni Rumen kabinesi A. 
Constantinin başkanlığında te _ 
!lekkül c~tir. Şimdiki kabine -
nin bütün nazırlannı ihtiva e -
d~n yeni kabine, saat 21 de sa. 
tayda y<'mln etmiştir. 

* Hollandalı bir ticaret heyeti_ 
nin harbin patıB.ması ilzcrine ti
cari "llluamelelerdc zuhur etmiş 
Olan mUşkliliı.t hakkında müza -
kerelerde bulunmak ilzere Lon • 
draya gelmesine intizar edilmek_ 
letıir. 

* ltalyanm yeni Londra sefi· 
!'inin önlimilzdcki hafta ortasına 
doğru Londraya gelmesi bekle -
tıilmektcdir. 

lngiliz tayyare 
. . 

gem ısı 
"Arc Royal" 

batırıldı mı ? 
.«\imanların iddiasını 
londra tekzip ediyor 

:Serlln, 28 (A. A.) - İngiliz 1 
tnenabii, Alman tayyareleri tara. 
ftndan lnglli:ı: filosuna kar,ıı yn· 
tıılan taarruzun akim kaldığını 

iddia etmektedir. Alman mahafi
li ise 3u mUşahedede bulunmak_ 
tadır: 

"26 Eyliılde saat 15 e doğru 
Alman tayyareleri Norveç sahi. 
il ile 1skoçyn arasında lnglliz a· 
çık deniz filoııunun blr kısmına 
lıUcum etmiştir. Bilyilk çaptn bir 
bornba en son sistem bir tan·arc 
ternislnin köprilsU üzerine dUş
tnU§ ve vnhim bir infillik olmuş_ 
tur. 

Arc Royal tayyare gemisi ne. 
t~edir? ,, 

lngihzlcrin cevabı 
Londrn, 28 (A. A.) - Press 

1\8.!ıociation Alman iddiasına ce. 
"ab olarak Arc Royal tayyare ge 
llllsinln normal hizmet mevkiinde 
01duğundan haberdar bulunduğu
ııu bildiriyor. Bwıa binaen gemi_ 
11.iıı hasara uğradığı hakkındaki 
~aylalar tamamen asılsızdır. ..____ ___________________ __ 

İstanbul - Berlin 
hava seferleri 

'l'unanın her yerinde se'yrUse
fere mUsatt mevsim geldiğinden 
.\inıan Tuna vapurlan lstanbu • 
la kadar olan seferlerine 15 teş_ 
'inıevelden itibaren başhyacak -
lır. 

Polonya harbi başından beri 
~t.il edilmiş ola.n lstanbui - Bcr. 
~hava seferlerine de tekrar baş 
~caktır. 

~<>tosikletle dünyayı 
clolaşan Danimarkalı 
.}' -1\\"nlpayı motosikletle doln.5an 
lt eıs Porhamer adlı bir Dan1nıar-
aıı sporcu dün fiehrimize gel
~Ur. Burada. bir müddet kal _ 

1lc t.an sonra seyahatine devam 
tdet-ek şarkn doğru gitmek ni _ 
l'etındedir. 

İş kamplanna Yahudi kadınları- • • 
nın da sevkolunacakları sanılıyor venlmedı 

Paris, 29 - Hollanda ve ls- ı 
viçre gazeteleri Bcrlin muhabir_ 
lerine atfen Almanyadnki vazi -
yet etrafında şayanı dikkat ma

lümat vermcklcdlrlcr. Bu haber_ 

!ere nazarım Almanlar, halihazır 
da yahudilcr için hususi iş kamp. 
lnrı vücude getirmektedirler. Ya· 
hudikr, siper kazmak gibi çetin 
işlerde kullamlacaklardır. 

Bundan birkaç gün evvel 
Himmlcr tarafından neşredilmiş 

olan bir kararname, bütün yahu
dilcrin hususi knmplarda topla _ 
tılmaları ve muhafaza edilmeleri 
lüzumunu illin etmekteydi. 

Bu tedbirin erkeklerden başka 
kadınlara da şamil olac::ığı znn_ 
nediliyor. 

Bundan ba.~ka yahudilerin bü· 
tUn Almanyada snat 20 den son
ra meskenlerini tcrketmemelcri 

IUzumunun ilan edilmiş olduğu _ 
na dnir olan haber de tceyyüd 
etmC'ktedir. 

Nakll vasıtası eksik l iği 
Almanynda elde bulunan mil. 

tehnrrik mnlzcmenin eksikliği 

kömiir nakliyatını son derece mü· 
tecssir etmektedir. Bu ise Al-

mnnyanın kömür ticaretini iz'nç 
etmektedir, halbuki bu ticaret 
sayesinde Alman iktısadiyatının 
mümkün olduğu kadar normal 

S('Viycsinde tutulacağı ümid edil. 
mekteydi. İhracata tnlısis edilmL'j 
ol:ııı könıür stoklarının azalmasr. 
na mahal vermemek üzere kö • 
mür istlhliıkini mümkün mertebe 
tenkis elmosi Alman halkına ih
tar edilmiştir, Alman kömürü, 
bilhassa ltaıyaya, §[mal ve Bal _ 
kan memleketlerine gönderilmek. 
te<lir. 

Zelzele 
yağmur 

felaketzedeleri 
altında •• , 

Kızılay, zava lll,ara süratle çadır 
çalışıyor temin etmeğe 

İzmir, 29 - Bir haftadanberi 
zelzele felaketiyle harap olan Di
kilide dün öğleden sonra ve bü
tün gece sıksık h~reketiarz 
olmuştur. 

Bergamada da birkaç hareket 
neticesinde duvarlarr çatlayan ev 
lerden bazıları yıkılmıştır. 

Son zelzel enin en biıyitk tah
ribatı Tahsi köyüdür. Köyün 30 

dan fazla evi tamamen yıkılmış· 

tır. 

Çandarlı ve diğer k öylerde 
binlerce halk açıkta kalmıştır. 

Bnvalann yağmurlaması da 
bunların vaziyetlerini güçleştir

m 'ştir. Yapılırken tekrar yıkılan 

Dikili fırını ycn~::len inşa edil. 
m:ştir. Kızılay felaketzeclelere 
çadır temini için uğraşmaktadır. 

lstanbula 
yolcular 

gelen 
azaldı 

Bilhassa büyük otellerin müşterilerı 
azaldığı için sahi .ı leri düşünced9 
Balkanlarda bazı temaslarda 1 fareli vnsıtıısile kendilerine pa • 

bulunan Polonyanm Ankara se • rnsız olcırak verildiğine göre 
farcti ticaret atn.ııcsi M. Somays. gümrük resmine Ul.bi tutulamı -
ki bu sabahki konvansiyonel tre
ni!<' Sofya<.lan gelmi.'.jtlr. 

hl. Somayski bir muharririmi
zc eunlnrı söylemiştir: 

- Seyahatim tnmamile iktı -
sadi işlere aittir. Polonyanrn uğ. 
radığı felakete rağmen vazi~emi· 
ze sonuna kadar devam edeceğiz 
ve memlcketlmlzit,ı dUşmandan 

kurtulacağrna şUphe clmiyoruz. 
Polonyanm islllaya uğraması 

Uzerine Romanyaya iltica eden 
vatandaşlarımızın buraya gelip 
gelmlyecekleri hakkında malü _ 

yacağını ileri sUrUyorlar. Maske· 
l<'ı in Fı ans::ıdaki fiatı iki Jira 
kadnr tutuyor. 

Gelen Avrupa trenlerinde en 
çok dikkate çarpan nokta yolcu
ların günden gUne nzalmnsıdır. 

1stanbulun birçok otc>lcileri bu 
vaziyetten endişeye d!işmüşlcr _ 
dir. Bilhassa bUyUk oteller ten
halaşmıştır. 

A lmanyada yumur~a -
nın tanesi toptan 7 

kuruş .. 
matım yoktur.,, İtalya tarafından, bol miktar-

Parls sefarctlmlz askeri ataşe 

muavini önyüzbaı;ıı Niyazi Çeli -
ğin ailesi ve bir Türk talebesi 
Fransadan ekspresle gelmişler -
dir. GUmrUk idaresi, Türk yol _ 

da yumurta siparişini müteakip. 
bir müdettcnberi düşmüş olan 
fiyatlar birdenbire yiıkselmiştir. 

Söylendiğine göre Almanya. 
da bir sandık yumurta 70 Tiirk 

cularm beraberlerinde getirdik • 
. k 1 rini nkk t ! lirasına satılmaktadır. 

lcrı gaz mas e e muv n en 
alıkoymaktadır. Bunlar için iki - •• -
şer buçuk lira gümrlik resmi is· I Seyr~s.efer f!lemurları 
tenlliyor. H.csim verilmezse mas_ ~ ıçın şemsıyeler 
keler saltlblcrine iade odilmiye • 

1 
Belediye tarafından seyriise • 

cek ve Kızılaya teslim olunacak- fer işaret memurları için yaptırı
tır. lan büyiik şemsiyeler bugünler • 

Talebelerimiz gnz maskelerin • de yerlerine konacaktır. Bu şem· 
den gümrük resmi istenilmesine siyclerin üstii kıf,;ın lastik olacak, 
itiraz ederek bunların Parl.e; se_ yazın bezle geğiştirilecektir. 

Belgrad 
şayialcrı 

mahfelleri 
yalanlıyor 

Belgrad, 28 (A. A.) - lyi ha. 
bcr alan Yugoslav mahfclleri Al· 
manyanın Yugcııslavyaya bir ülti
matom tevdi ettiğine dair yaban. 
cı gazeteler tarafından verilen 
haperleri kat'i surette yalanla • 
maktadır. 

Yugoslavya ticaret nazırı diln 
akşam A lmanyanrn Belgrad elçi· 
sini kabul elmlştir. 

Saıııldığına göre, bu görü§me 
esnasında, ba§lamak üzere bulu -
nan Almanya - Yugoslavya cko-
nomi göril§meleri bahis 
edilmi5tir. 

mevzuu 

Moskova 
ile 

? 
Estonya 
anlaştı mı 

Estonya, adalarında 
üsler yapılmasına 

müsaade etmiş 
Paris, 29 - Estonya hariciye 

nazırı Selter Moskovada bulun
maktadrr. Moskovadnki Estonya 
elçiliği .Seltorin faaliyeti ofıakkın
da sık ı bir k etumiyet muhafaza 
etmektedir. Sovyetler btrllğile 

Estonyn arasında yakrnda. bir 
askeri ittifak aktedlleceğine da
ir hnzı 5ayialar <lolaıımaktadır. 

Gelen bir habere göreyse, dün 
Sovyet Rusya ile Estonya a ra • 
sında on senelik bir anlaşma im· 
zalanmıştır. Estonya bu anlaşma 
mucibince Rusyanın, adalarındn 

Usl"r yapmasına müsaade etmek
tedir. 

Estonyada bu haber henüz res_ 
men leyid edilmemiştir. 

Sovyctlcrin E~tonyndan iste • 
dikleri şeyleri mahalli memurin 
son derece gizlemektedir. Resmi 

mahafil bu taleblcrin hUkümetle 
mebusan ve ayan meclislerinin 

hariciye encUmenleri tarafından 

"ihtimamla tetkik'' edileceğini 

beyan etmektedirler. 

Estonya üzerinde 
tayyarcı er 

J..ondradan gelen bir habere naza 
ran Sovyet tayareleri dUn Eston 

yanın hUkfımet merkezi 'l'allin ü

zerinde uçuşlar yapmışlardır. Es_ 
tonyn hllkfımcti herhangi bir hn. 
discye meydan vermemek üzere 
Sovyct tayyRrclerinc karşı ateş 

açılmasına müsaade ctmemiştir. 

Bir Sovyet gemisi daha 
bat rıl :h 

Diğer taraftan ~fosko,•adan a
lınan maliımatn nazarnn Eston -

ya sahillerinde dün de Poinier n. 
dındaki So,·yet gemisi batırıl -
mıştır. 

Sovyet harb gemileri batan va 1 
purun mürettebatını kurtarmış -
lnr ve meçhul tahtclbahiri ara _ 
maya ba5lamışlardır . 

Estonya sularında Sovye~ ge _ 
milerino karşı vukubul::ı.n tecn -

vUz!er Moskovnda bulunan Es
tonya hariciye nazırı Sclterl çok 
mU~kUl bir vaziyette b1rakmak_ 
tadır. 
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8nıw~luilii~gkaJ 
Anlatan : Dr. NIHA T REŞAT BELGER. 

- 28 - Yazan : SABiH ALAÇAM 

Ahmet Rıza beyin tesiriyle 
ittihatçılarla aramız tekrar açdmıştı 

İtilafı müteakip, ittihat ve 
T erakki cemiyetinin Şeref se>ka· 
ğındaki merkezi umumisine lide· 
rimiz P rens Sabahaddin bey de 
devama başladı ve muayyen 
günlerde yapılan içtimalarda o 
da bulunarak ''Tevhidi mesai" 
bilfiil tahakkuk etmiş oldu. 

Müzakerelere Talat (Paşa), 

Cemal (Paşa), Cavit, R ah mi 
beyler ile Prens Sait Halim Pa
şada iştirak ediyor ve hakikaten 
iki b izbt arasında hiç bir sızıltı 

baş göstcrmeyordu. Bu hal, Ah
met Rıza beyin Paristen gelme· 
sine kadar devam etti. 

Vaktaki Ahmet Rıza Beyde 
ittihat ve Terakki miizakerele
rine karıştı. işte o zaman bunca 
emekler ile meydana getirdiği· 

miz itilaf, yine ihtil;lfa dönmüş 

oldu! 
Zira, Prens Sabahaddin ile Ah . 

met Rıza Bey arasında öteden. 
beri mevcut bulunan fikir aynlrğı 
Şeref sokağındaki toplantıda tek
rar tebarüz etmeğe başlamıştı. 

Ahmet Rıza Beyin her vesile 
ile ycıı.:tığı itirazlar, tarizler "tev. 
hidi mesai., ağacının meyvalarına 
atılan birer taşa benzediği için, 
bu menfi tesirler altında kalan 
anlaşma da, çok devam edemeden 
maatteessüf suya düşmüş oldu. 

Böylece. prens Sabahaddin bey 
ve arkadaşları, yani biz, İttihat 
ve Terakki Cemiyetinden ayrıl -
mak mecburiyetinde kaldık 1 

Profesör Nihat Rc!ifld Belger 
biran düşündükten sonra: 

- Bütiln bu yaşadığım devir_ 
lcre alt halıralarnnı, bitaraf mü. 
şahit gibi naklediyorum, dedi. 

ÇUnkU, o zamanın içtimai pisi
kolojlsini gözönUne getirirsek, 
vatandaşların bir çok ihtilAflar 
doln~,slyle birbirlerine dUşman 

kesildiklerini büyilk bir esefle 
göreceğiz. Zira, memlekette Meş
rutiyet hayatı yeni başlamış ve 
o devre kadar hiç ağzını açmayan 
matbunt birdenbire serbestiye ka_ 
vuşuverince. ölcU gözetmeyen bir 
lisan coşkunluğu il<' muhiti tah. 
rike koyulmuştu. Bu yüzden 
dehşetli ihtiraslar. husumetler 
ve nifaklar baş göstermiştir. Ge
rek fttihat ve Terakki vo gerek 
bu teşekküle muhalif bulunanlar 
arasrndn hasıl olan zıttiyet. bil· 
yUk bir infial dalgası halinde, 
halk tabakaları amsına doğru ya 
yılmıştır. 

Propaganda ve hizip kavgaları 
baznn o kadar ileri gidiyordu ki 
eski bir tabirle. herkes için "han. 
çerbe.st,, olmuşlardı diyebiliri:ı:. 

İşte , bu dUemanhklann tama
men mazinin nisyan perdesi al -
tında kalmasını temenni ettiğim 

cihetle: bir çok ihtilaflı meselele_ 
ri yeniden ortaya atmaktan çeki. 
niyorum. Yukarıda da söylediğim 
gibi, sadece bitaraf bir müşahit 
gibi, o vakıl matbuata aksctmi
yen ve herkes tarafından bilin
mE'yen vakaları afaki bir surette 
tE'rkipsiz ve tahlilsiz naklediyo_ 
nını. 

lttihat ve Terakki ile, Prens 
Sabahaddin Bey ve biz arkadn.ıı. 

lannın. Ahmet Rıza. Beyin tesiri 
ve teş,·iki neticesinde aramızın 

tekrar açılmasından sonra, diğer 
bir çok şahıs ve muhitlerin de 
muhalefeti tezahür etmeğe baş

ladı. 

Bu muhalefet, yavaş yavaş 

kun·etıeniyor, matbuatta da ken· 
dini gösteriyordu. ?.fesela, "İle 

dam" gazetesinde Ali Kemalin, 
"Serbesti" gazetesinde Hasan 
Fehminln makaleleri göze çarptı. 
b'I gibi, "Ahr:ır., fırkasının naşir 

efkarı olan 'Osmanlı" gazetesin
de de İttihat ve Terakki aleyh
tarlığı tebarllz ettiriyordu. 

Kısa bir mUddct intişar cdC'n 
ve 31 mart vakasmm patlak ver. 
mcsi Uzcrinc kapatılan 'Osmanlı" 

gazetesinin tahrir ailesi meyanın_ 
da meşhur edip Süleyman Nazif 
merhum ile Cclalettin Arif mer
hum da. (eski mebus, meclis 

mebusan reisi, adliye nazırı VE' 
Roma sefiri) vardı. 

Ynnlış bir zehaba meydan ver· 
memek için, §U nokta), da tav_ 
zih etmek isterim : 
ltWıat ve Terakkinin diğer 

muhalifleri ile bizim arc.mızd9. 

fikir beraberliği mel'cut olduğu 
zannedilmesin. Cumhuriyet idare. 
sinin tesisine kadar, siyasi ve 
içtimai idrakimizin, memleket 
mukadderatına biran bile bakim 
olduğunu görmedik! 

İttihat ve Terakkiye kar!iı be
liren sair muhalefet eer<'yanları 

arasında da bir irtibat yoktu. 
Yapılap muhalefetler, muhte· 

lif kanaat erb::ıbmın v::ıkıt vakıt 

teza.hUr eden 5ahsi akidelerinden 
ve bu akidelere iltihak eden va_ 

tand::ışlı.r ın hareketinden başka 
bir şey değildi 

Fakat ltihat ve Terakkiye 
karşı vlicut bulan muhalefet cep. 
bP.si kııwctlc·ndikçe, lttihat ve 
Terakkide cebir ve şiddete mey
lectiyordu. Nitekim, bu cebir ve 
!;iiddetin ilk tezahürü, .Muharrir 
Hasan Fehminin köprü üstündl'\ 
katledilmesi oldu! 

Hasan Fchminin ölilmü ve ka
tillerinin tutulma::ıı efkan umu -
miyenin üzerinde bUyUk bir te
slryapmış, l ttihat ve Terakki 
aleyhtarlığını adeta körüklemisti ! 

H a.san Fehmlnin öldürülmesi. 
ka.naatmıca, l ttihat ve Terakkiy 
enen manevi darbelerin ve onla 
tarafından irtikap edilen siyu 
hatalarm bir!.ncisMir. 

Gnzcte:crln 5iddetll ne~riyatıı 

ta.kip cJen bu vakadan hir mfü 
det sonra da 31 mart hadisesi vı 
k ua ~~idi! 

Isyııun ilk t·n!nrmda, bu hare 
ketin bir irticadan b~ka i ir şey 
olmıyacağını dUııUndUm. Abdül
hamit II nin koyu istipdat siste_ 
mi tekrar iktidar mevkiine ge • 
çerse, Meşrutiyet tekrar tarihe 
kartDırsa §ah.si vaziyetimin çok 
fena. bir mevkie gireceğinden en
dişe ettim. 

Daha ısyan hareketi tenkil o
lunmnmış ve hatta aradan 36 sa

at bile gcçmemis iken İstanbul. 
dan aynlınağı ihtiyata ~ 
buldum. 

Bir Yunan vapuru ile Pireye 
çıktım, oradan da Atinaya. git
tim! 

İttihatçılar bile, benim kaş ile 
göz arasında lstanbuldan kaçr.sı· 
ma hayret ettiler. Sanki, 31 maı'l 
vııkasını ben ta.sarlamL5ım gibi 
ortadan kaybolmama §aı;:tılar! 

Hatta, hiç unutmam Alinnda 
baban zade lsmnll Hakkı beyf' 
rastladım. Mumaileyh, beni görUr 
görmez: 

"- Aman, sizde ml kaçtınız?'' 
Dedi. Kendisine: 
"- Evet, hatta sizden evvel ... 

ÇünkU, irtica hareketi muvaffak 
olduğu takdirde, beni, hepiniz_ 
den önce darağacında sallandırır 
lar ! ,, (Devamı var) 

Mesut bir evlenme 
Genç subaylarımızdan merhum 

Muş ltumandanı general Salih 
Zekinin yeğeni teğmen lh.snn A. 
nadol ile B::ılıkcsir alay komuta. 
nı albay Naci Sungurun kw Pa· 
şabahçe ilk okul öğrelmtnl Su. 
nt Sungur evlcnmi15lerdir. 

)lemleketin tanınmLS iki asker 
ailesinin genç evliıtlarma bu 
birleıımede uzun bir saadet dile. 
riz. 

Düzeltme 
DünJ..ii gr:-:eıemı7.llc ı:sn:ıf Jl:ısl •• 

nesinin f:ınli~ et inden 'l:ıhs<'dcn :rn
zıcb lıaşlıeJ..im clokıor Hikmetin 
resminin allına r;irecck rcslmallı 
lıir tertip ~·onlışlığı neticC'si \nt:ıl -
yu yazı ının nllın:ı girmiştir .. Y ı -

.1.h·cti <Hi1.cltlriz. 



Al manya , Sovyet 
Rusya ile anlaştı 

(Baıtafı 1 incide) 
Ribentropla l\1olotof dün iki 

buçuk sa!t görü~müşler, geceleyin 
Kremlin saraymda büyük bir ziya
fet verilmiş, Alman heyeti operaya 
gitmiş, müzakerelere geceyanc:.m -
dan sonra tekrar dc,·am cdilmi~tir. 

Fon Ribentropun bu ak~m 

Moskovadan ayrılacağı ta!1min e
diliyor. 

imzalanan anla~m;ılar 
Moskova, 29 (A. A.) D. N. B. 

bildiriyor: 

Almanya hariciye nazırı B. 

von Ribbewop ile Sov,Yetler bir
liği hükümeti rci.'3i ve haricixe 
halk kcrniscri B. Molotof ve B. 

Stalin arasında, Almanyanın 

Moskova bil.> ilk elçisi Schulcnbur· 
gun da. iştirakile yapılan görüş_ 

meler, bu gece nihayete ermiş -
tir. 

Bu görüşmeler neticesinde a_ 
fSafıdaki anlaşmalar im:ıalanmış

tır: 

1 - Alman hUkümetinin ve 
Sovyetlcr birliği hükümetinin, 28 

eyliıl 1039 1.:ırihli deklarasyonu: 

Bug'd.n i:rrızaladıklnrı bir anla;ı. 

ma ile Polonya devletinin tasfi
yesinden doğan meseleleri kat 'i 
surette halleden ve bu suretle 
§arki A vrupada devamlı lıir sulh 
için emin bir esas yaratmış bulu_ 
nan Alman hükumeti ve Sovyct
ler birliği lıi,ikfımeti bir taraftan 
Almanya \'C d41er ta.raftan İngil_ 
tere ve Fransa arasında mevcut 
hali harbe nihayet vcrmcniP bü
tün milletlerin hakiki menfaati_ 
ne uygun olduğu fikrini müttefi
kan izhar ederler. Bu sebe.ble iki 
hükümct, lüzumu takdirinde di • 
ğer dost devletlerle anlaışma ha
linde, bu hedefi mümkün oldu • 
ğu kadar çabuk elde etmek için 
müşterek ga~Tetlcr yapacaklardır. 

İki hüki\metin gayretlerinin mu
vaffakıyet.siz kalması takdirinde 
İngiltere ve Fransanın harbin 
devamından mes'ul olduk • 
lan keyfiyeti sübut bulacak
:ır. Harbin devamı takdirinde, lü
rumlu tedbirler bahsinde, Alman
ra ve Sovyetler Birliği hükumet -
~ri aralarında müşterek i::;li~arcler 

rapacaklardır. 

2 - Alman - Sovyet hudut ve 
dostluk anlaşması: 

Eski Polonya devletinin tas -
fiyesinden sonra, Almanya hüku -
rneti ve Sovyctler Birliği hükıime· 
ti, bu arazide sulh YC nizamı tesis 
etmeyi ye bu arazide oturan milli
yetlere sakin Ye etnik hu~usiyct -
Ierjne mutabık bir ha\·at temin 
C} !emeği kendilerine vazife bılır
Ier. 

lki hükumet, bu hususta a~ağı -
d aki maddeleri kararlaştumışlar· 
dır : 

Madde 1 - Alman hükftmeti ve 
Sovyetler Birliği hükumeti, mel -
fuf haritada çizilmiş hattı sabık 
P olonya arazisinde· iki tarafın im -
p aratorluk menfaatlerinin hududu 
olarak tesbit ederler. Bu hat, aynı 
zamanda mütemmim bir protokol
da da tayin edilecektir. 

Madde 2 - lki taraf, birincı 
maddede tesbit edilmiş olan iki ta
raf imparatorluk mentaatleri hu
dudunun kati mahiyetini kabul e
derler. lki taraf, bu anlaı;maya ü -. . 
çüncü devletlerin her tür! ü karış · 
malarmı ret cyliyeceklerdir. 

I\!adde 3 - Birinci madd~e ·~ 
bit edilmiş olan batın ~ar1)Jndak 

arazide lüzumlu yeni siyasi rejim 
Alman hükumeti tarafından bu 
hattın ~arkrndaki arazide Sovyeı 
hükumeti tarafından tesis edilecek 
tir. 

Madde 4 - Alman hükCımcti ,.c 
SoYyet hükQmeti yukardaki sure
ti halli, iki mıllct arac;mda dos
tllaıt münasebetlerin artan bir in· 
ki~fınrn emin bir esa~ı olarak 
telakki ederler. 

1 
Madde 5 - Bu anlaşma tasdik 

edilecek ve musaddak suretler, 
mümkün olduğu kadar çabuk bir 
zamanda Berlindc teati olunacak 
tır. Bu anlaşma, imzası tarihin -
den itibaren meriyet mevkiine 
girmektedir. 

Not: Bu anla~mada bahis mev. 
zuu edilen harita, bilahare mat -
buatla neşrolunacaktır. 

Molotofun me!<tubu 

3 - Sovyctler birliği halk ko_ 
miscrlcri meclisi reisi ve hariciye 
halk komiseri Molotof, Almanya 
hariciye nazırrna a!'jağıdaki mek· 
tubu göndermi!:;tir: 

Bay nazır, 
Görüşmelerimizle arnkadar o· 

larak şurasını size teyit ile kes. 
bi şeref eylerim ki Sovyet hü
kumeti, elde ettiğimiz umumi si
yasi anlaşma esası ve ruhu üze· 
rinde, Almanya ile Sovyet bir. 
liği arasında ticaret ve eşya mü
badel ::si münasebetlerini bütün 
vasıtalarla inki~af ettirmek az
mindedir. 

Bu maksatla, iki taraftan biı:

ekonomik program tesbit oluna· 
caktır. Bir programa göre, Sov. 
yetler birliği Almanyaya iptidai 
maddeler verecek ve Almanya, 
bu iptidai maddelere mukabil u
zun vadeli endüstri teslimatı ya
pacaktır. 

İki taraf bu ekonomik progra-. 

mI, Alman • Sovyet eşya müba -
delcsini mazideki azami hacmine 
vardıracak bir surette inkişaf et 
:ireceklerd i r. 

. İki hükO.met, yukarıdaki ted • 
birlerin temin edilmesi için lü· 
zumlu emirleri derhal verecekler 
ve müzakerelerin m ümkün ol -
duğu kadar çabuk bir surette 
başlanıp bitirilmesi için h er ıeyi 
yapacaklarldır. 

Hürmetlerimin kabulünü rica 
ederim, Bay nazır.,, 

imza: V. M. Molotof 

Ribentro1.>un cevabı 
Almanya hariciye nazırı Von 

Ribbentrop da Molotofa bir mek 
tup göndererek Sovyct halk ko 
miserleri reisi ve hariciye halk 
komiserinin mektubunu aldığı 

nr bildirmekte ve Molotofun be. 
yanatını aynen tekrar ett ikten 
sonra, mektubunu a~ğıdaki etim 
le ile bitirmektedir: 

Alman hükumeti namına ve 
Alman hükumetinin emri ile, bu 
dekrn.r?.syonla mutabık olduğu

mu bildirir ve Alm:\n hükumeti -
nin kendi tarafından bu hususta 
lazrm olan her şeyi yapacağım 

size arzclderirn. 
Hürmetlerimin, ve saire .. 

imza: J. Yon Ribbentrop 

Protokol 

!ki numaralı vesikaya ek pro
tokol: 

Hudut hattının tarifi: 
Hudut hattı,. Litvanyanın ce. 

nuhi noktasından ba§lari bura -
dan Augustovo şimalinde, umu

miyetle garp istikametinde Al -
man hududuna kadar gider ve 
buradan da Pisia ırm~rrrna kadar 
Alman hududunu takip eyler. 
Hudut hattı, bu noktadan Astro. 
lenk::ı~1a kadar Pisala ırmağını, 

buradan Krystnopola kadar Btıg 
ırmağını takip eder. Sonra garba 
döner ve Ravaru~ka vo Lubac
zovım ~imrılinde San ırmağına ka 

:far e:icler. nih'lvet buradıın da 
mans2brnı. kadar San ırmağını ta 
kip eyler. 

Ril,eTltro"> bugün dönüyor 

Alman hariciye nazırı Fon Ri -
bcntrop. ·JY'k ~uhtcmcl olarak. 
bu.ıı;ün !\1o5kova saatile ~aat 12.30 
da, husu-i tayyaresi ile Berline ha 
reket edecektir. 

Garp cephesinde 
harekat 

tngiliz tayyareleri 
gene beyanna .. 

me att.lar 
Fransızlar mevzu bir 
taarruzda bir miktar 

esir ald~lar 
Paris, 29 - Garb cephesinde 

faaliyet son günlerde daha ziya. 
de hava kuvvetleri tarafından 

yapılmaktadır. Fransızlar Sar
brükün garbinde bir Alman hü
cumunun akim bırakıldığını bildir 
mektedirler. Mozelin şarkında 

da. Fransız kıtaları mevzii bir ta_ 
arruzda bulunarak ilerlemişler ve 
bir ınikdar esir almı.wlr..ı·dır. 

İngiliz ve Fransız tayyareleri 
müştereken keşif uçuşları yap • 
maktadırlar. Almanların bir çok 
avcı tayyarelerinin düşürüldüğü 

Fransızlarca bildiriliyor. Fran
sızlar iki Fransız tayyaresinin 
dUştliğünü kabul

0 

ediyorlar. 
İngiliz gazetelerinin bildirdiği

ne göre, İngiliz a.skeri tayyarele. 
ri dün akşam yeni bir keı;if uçu. 
şu yapmış ve bu defa Almanya
nm şimali garbi şehir ve kasa -
baları lizeı-indc cevelan ederek 
yeni beyannameler atmı§itır. 

--o-

Hatay çiftçilerine kredi 
açıldı 

Hatay çiftçisinin fazla ekim 
yapması ıçın, iZraat Banka· 
sı 1 Ö O bin liralık bir kredi açmış
trr. Bu para, tohumu olmıyan ve 

ya ekim kabiliyeti fazla olup ta 
mali kudreti bulunmıyan çiftçi
lere verilecektir. 

-<>--

Mahrukat ihtikarını 
· önlemek için ... 

Bir kaç gündenberi havanın 

bozması ve soğuğun fazlala§ma· 
sı üzerine belediye mahrukat ü
zerinde ihtikar yapılmasının ö. 
nüne geçmek için tetkiklere baş 
lamıştır. 

İki &enelik ihtiyaca yetecek 
derecede odun ve kömür bulunan 
İstanbulda fiyatların artmasına 

bir sebep görülmemekteıdir. 
Belediye her ihtimale karşı 

narh usulüne müracaatı düşünü

yor. 

Hadiselerin 
lef siri 

mak i~in fon Rlbbentropnn Mo!i!. 
konya. yaptığı ilk seyahatten 
sonra. diplomasi usulleri mucibin
ce So\-yetle r icra h~yeti reisi ve 
ha riciye komiseri Molof;ofun Ber
Hne gelmesin! bekliyormuş. 

Alman hariciye nazırının dev. 
Jetler arasmda mutad olan bu 
teşrifat kaidesini unutacak dere. 
ccde !stical göstererek Moskova
ya gidişi ancak Almanya için bü
y ük blr ıztırarm vücudlle tefsir 
olunabilir. İşin içinde bu kadar 
büyük bir zaruret olunca Alman. 
yanın Rusya tarafından gelecek 
he r türlü talebi kabul edeceği ta. 
biidir. 

İşte garb deYletlerine karşı 
sulh taarruzu yapma.ya. müsait 
bazr ı:artlar e lde edebilmek için 
Alına.nyanın h er türlü Rus talcb
lc rini kabul edeceği tarzında. ge
len rivayetler bu ' 'azlyetin neti. 
ecsidir. 

Herhalde muhakkak olan şey 
~udur ki, Mosko\·aya. giden fon 
Rlbbentrop Almanyanm aske ri 
müttefikJ Halyaya en küçük bir 
maliımat Yennemlştir. Bu seya. 
hat karşrsmda Roma gazeteleri
nln gö!'!terdiği şaşkınlık bunun 
bir delilidir. Mosko,·a müzakere· 
lerinin 1talyanm malümatı han. 
cinde cereyan etmesi Alman • İ
talyan askeri ittifakının fiilen 
hüköm~ill kalması deme k değil 

midir f 

IlAS.\N KUMÇAYI 

Memnu mıntakada 
yakalandılar 

(Bat tarafı 1 İnci de) 
Iardan M. Novotni hUkümetiıniz 

tarafından celbedilen bir müte • 
hassıstır. Diğeri de limanımıza 

gelen Alman gemilerinden birin
de tayfalık yapan Vilhelm Ker_ 
man adında bir gençtir. Her iki 
maznun da yakalandıkları zaman, 
fena maksatlan olmadığını. bu -
lundukları yerin memnu mıntaka 
olduğunu bilmiyerek fotoğraf 

çektiklerini söylemişlerdir. Maz -
nunlardan bilhassa Vilhelm Ker_ 
man üzerinde ehemmiyetle durul. 
maktadır. Zira alelade bir tayfa 
olduğunu iddia eden Vilhelmin 
yüksek tahsilli olup çok da gil
zel resim çizdiği ileri sürülmek
tedir. 

Bundan Uç gün evvel de gene 
Rumeli yakasında şüpheli bir va 
ziyette gezinen Alfred adında 

bir Alman daha yakalanmıştı. Bu 
nun hakkındaki tahkikat da e • 
hemıiıiyetle yürütülmektedir. 

Sovyet - Estonya 
anlaşması 

( Ba§talı 1 incid&) 
suna teçhizat ve silah bakımın. 
dan yardım edecektir. 

Estonya hüküıneti Sovyetlerin 
Sareama adalarile Palesky neh
rinde bahri ve askeri üssülhare. 
kelerle kendi toprakları dahilin. 
de tayyare meydanları tcsiaine 
muvafakat eder. Estonya, bu Us
sülharekeleri ve tayyare mey • 
danlannı müdafaa etmek için 
Sovyetlerin oralarda kendi mas. 
raflarile muayyen miktarda aske. 
ri bir kuvvet bulundurmalarını 

kabul eder. Bu askeri kuvvetin 
azami miktarı, iki taraf arasın • 
da hususi bir muahede ile tayin 
edilecektir. 

!ki taraf yekdiğeri aleyhine 
müteveccih hiçbir ittifak akdet -
memeği ve hiçbir kovallııyona gir 
mcmeği taahhüd ederler. 

Bu paktm ·tahakkuku, iki ta. 
rafın hukuki hiklıniyetine cko. 
nomik sistemine ve devlet tevki· 
18.tma halel vermiyecektir. 

Karşılıklı pakt, tasdiki milte -
akip meriyete girecektir. Bu tas. 
dik altı gün zarfında vukubula • 
cak ve Tallin ~ehrinde teati edi
lecektir. Paktm müddeti on se • 
nedir, inkızasından bir sene ev. 
vel feshedilmediği takdirde be§ 
sene daha muteber olacaktır. 

Sovyet - Estonya ticaret anlaş

mas1 ise iki memleket arasındaki 
ticari münasebetlerin ve nakli • 
yatın kuvvetlendirilmesine, Rus_ 
yanın Estonyaya nakliyat vasıta
larında kolaylık gösterileceğine 

Estonya transit ticaretinden bir 
kısmının Karadeniz ve Mor
mansk yolu ile yapılmasına., Sov 
yet Rusyanm ticari nakliyatı için 
Estonya limanlarından lııtifadesi.. 
ne dairdir.,, 

Estonyaya açılan kredi 
Berlin, 29 (Radyo) - Dün 

Moskovada Estonya. hariciye na
Z'Irt M . Selter le Molotof a.ra.sm. 
da bir ticaret anlaşması imza e
dilmiştir. Bu anl4şmaya gör~ 

Rusya Estonyaya 93 milyon 
kronluk bir kredi açmaktadır ve 
anlaşmanın müddeti on senedir. 

(SoYyet • Estonya hükiımc~ 

leri münasebahna dair daha ev
Ycl gelen t~lgraflar 3 ncü sayfa.. 
dadrr. ) 

Fransızlar Sar
bükten bir 
kılometrede 

(Ba§ tafı 1 incide) 
bilhassa Vissental mıntakasında 

Almanlann büyük talişida.tı mil • 
şahede edilmektedir. 

Dün saat on dörttenberi LUk
semburgdan devamlı ve §İddetli 

bir top sesi işitilmektedir. 
(Garb cephe!'!i hareki.tına dair 

diğer haberler 3 üncü Hyfada.. 
dir.) 

SON DAKiKA 
. 

lngiliz donanmas 
denizlere htikim 
Londra, 29 (A. A.) - Alman tahtelbahirleri, sistematik su 

te İngiliz adalarından uzaklara tardedilmektedir. ,Bu tahtelbahlrl 
şimdi yalnız, İskandinavya, cenubi Amerika ve Japon sahiller· 
faaliyet göstermektedirler. Salahiyettar deniz mahafilinde beyan 
dildiğine göre bu hal, İngiliz donanmasının denizlerdeki hakimi 
tini ikmal etmiş olmasının bir neticesidir. 

Alman tayyaref erinin 
Londra, 29 - lstihbarat nezaretinin tebliğine göre Alman 

yareleri 1skoçya sahillerine bir akın yapmak iste~ler, fakat 
giliz avcı tayyareler[ tarafından pUskilrtülmüşlerclir, Gene Alın 
tayyareleri şimal denizinde bir lngiliz torpido muhribine hücum 
mişlerdir, fakat İngiliz torpido muhribi tayyarelere şiddetli bir at 

açmış, kendisine hiç bir isabet vaki olmamıştır. 

Almanya ve 

lngilter ede 
büyük infilaklar 

Londra, 29 - Amsterdamdan 
bildiriliyor: 

Alman matbuatı Almanyadaki 
infilaklardan ilk defa. olarak bah 
setmektedir. "Hamburger Zei. 
tung" Tempelhoff'da bir fabrika. 
da vukua gelen infilakta 100 ki· 
şinin öldüğünü ve 100 kişinin ya
ralandığını yazıyor, fakat infila. 
km sebebini bildirmiyor. 

İngilterede infilak 
Londra, 29 (A. A.) - Dün şL 

mali İngilterede bir mühimmat 
fabrikasında bir infilak vukua 
gelmiştir. 15 kişinin öldüğü ve 4 
kişinin yaralandığı söylenmekte
dir. Bununla beraber fabrikanın 
faaliyetine devam edebileceği bil 
diriliyor. 

Japonya 
Lehistanı resmen 
tanımakta devam 

edecek 
Londra, 29 - Japonya, Var

şova sefirini geri çağırmıştır. 
Bununla beraber, Tokyodan bil
dirildiğine göre, Japonya hüku
meti Lehistanı resmen tanımak

t a devam etmektedir. 

Fransız Başvekili 
İngiliz elçisiyle görüştü 

Londra, 29 (Hususi) - Fran
sız başvekili M. Daladye dün 
İngiliz elçisi Mr. Eric Phippsi 
kabul etmiştir. 

-0-

Hitler Vilhelmıhafende 
Bertin, 28 (A.A .) - D. N. B. 

ajansı, H itlerin bugün amiral 
Raeder ile birlikte ansızın Vil -
helmshafene gittiğini bildirmek
t edir . 

--0-

Fransadan gelen askeri 
kuriye 

B!.! sabahki semplon ekspresile 
Fransadan bir askeri kuriye gel· 
miştir. 

Albay rütbesinde olan bu kuri
ye, istasyondan doğruca Fransız 
konsolosluğuna gitmiştir. 

--0-

Romanyadaki Leh 
hükumet erkanı 

Londra, 29 (Hususi) - Bük
reşten bildirildiğine göre, bir 
çok L eh erkanı, Romanyadan 
İngiltereye hareket etmek üzere 
hazxrlanmaktadırlar. Bunlar a
rasında R omanyaya iltica eden 
Leh ordu kumandanları ve na
zırlar vardrr. 

Riyaseticumhur 
yaverliği 

Ankara, 28 (A.A.) - Münhal 
bulunan Riyascticumhur yayerli -
ğine deniz yüzbaşısı Ul\'İ Tekcş 

tayin edilmiş ve bugünden iliba -
ren vazifosme başlamıştır. 

Bremen 
T r a nsatla nfiği 

Bir Sovyet limanınd 
bulunduğu teeyyüd 

~diyor 
Lonclra, 29 - İstihbarat ne 

reti Bremen vapuru hakkxnd 
şayiaları aydınlatmak üzere y 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu 
Alman Transatlantiğinin lngil 
re tarafından tevkif edilmiş 
madığı ve bugün Rusyanın M 
mansk limamnıda bulunduğu 
yit olunmakta ve Bremcni o 
manda bir İsveç gemisinin ~ 

müş olduğu ilave edilmektedi 
~ 

Amerika da 

Ruzveltin .tezi 
kazanıyor 

Bitaraflık kanunun 
tadili ayan hariciye 
encümeninde kabul 

edildi 
Londra, 29 - Vaşingtond 

alınan malıimata nazaran A 
rika ayan meclisinin hariciye 
cümeni 5 reye karşı 17 reyle 
ni bitaraflık kanunu Iayihas 
kabul etmiştir. Yeni layiha, rrı 

harip1ere silah ve cepane satı 

na müsaade etmektedir: 
1 - Satışlar peşin para 

yapılacak. 

2 - Sa tın alman mallar rn 
hariplere ait vesaitle nakledile 
cektir. 

Amerika ayan encümenin 
ambargonun kaldırılması lehi 
de verdiği karar İngiltere-de ınc 
nuniyet uyandırmıştır. Bu kar 
neticesinde İngiltere ile Frans 
nın bundan sonra Amerik.ad 
serbestçe mübayaatta buluna 
lecekleri tebarUz ettirilmektedi 

Almanyanın 
işgal ettiği yerle 

150 Bin kilometre 
murabbaı tutuyor 

Bertin, 29 (Radyo) - Va 
vanın teslimi üzerine nihaye 

' eren askeri harekattan sonra . /. 
manyanın Lehistantla iH ·al etti. 
yerler, koridor ve Danziı 11ar1 

150 bin kilometre mürabaaı tıı 
maktadır. 

Varşovamn işgaline 100 1'i.I 
kişilik bir ordu memur ediltıl11 

ve Hitler şehre bir askeri id~c 
heyeti tayin etmiştir. Bu heyetıf 
başında general Von Randstlt.C 
bulunmaktadır. Aynca bir d~ 
mülki idare amiri tayin oıurunııt 
tur. 

Gümrüklere gelen etY' 
Gümrüklere gelmlı olan eıt 

yanın ithaline müsaade ~ece) 
kararnamenin bugünl~rde ~· 
redilmesi beklenmektedir. 
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·Obodinin sözleri çok mantı· 
di. ~ır l)uglas tlaıg ve sir Bon

n Lav bunu teslim \'e detekti· 

1 
İsteğini kabul ettiler. 
tap eden hazırlıklar yapıldı ve 
lece Ceyms Nobodı, yırmı kişi· 
bir müfreze ile Yermel ile Oşı 
~nda Bassc iHikametınde bır 

f Yaparken Almanların kur· 
~arı bir tuz.ağa düşeıck esir ol· 

Nakleden: fethi KARDEŞ 

- İşte Mister O'Flengenin baş
muharrırlik veı.ıl..ası ... Bır ıle Sinn 
Fcin partisi mensubu olduğuna 

daır vesikası var. Birkaç tane de 
Deylı !\leyi Ye Deyli Ekspres ga
zetesinden kesilmiş parçalar var 
ki, bunlar kendisinin 19rn lrlan -
da ihtilaline ıştirak ettiğinı ve İn
giliz askerlerine ateş elliği için 
ikı sene hidematı şakaya mahkum 
blduğunu ısbat ediyor. 

Hindistonda dünyanın en ec;ki ins:ınl:ırı arosındo 

-8- l'a:an: L. Busch 

35 yılını ,•ahşller arn,.ında geçirmış bir Alman seyyahı . 
Bizim dünyamız girda ba düşmü ş 

bir taş parçasıdır 1 
Ca"adinin tercüme ettiği sözleri· Bununla ne demek istiyorsunuz? 

mi sakiıı bir dikkatle dinliyen Bo· Sihirbaz o 'akit kuru parma~ı · 

ha • Rut;rc birdenbire sordum: nı ;.ıldızlara doğru kaldırdı. 
- Boha - Ruti '. Sizin yıldızlara - Semada büyük cereyanların 

gittiğiniz hakkındaki rivayetler ya Jı~ında ka:an girdapla: vardır. 

lan mıdır? dedi, feza çukurları! üstünde ya· 

Tenis l<upasmı Dağcılık 
klübü kazandı 

İstanbul m:ntakası tarafından 
tertip edilen tenis turnuvası Fe
nerbahçe, Dağcılık ve Beyoğlu 

spor klüble;inin iştirakiyle ya· 
pılmıştır. 

Dağcılık klübü, Beyoğlusporu 
4 - 7, Fenerbahçeyi de 4 • 7 mağ
Jfıp tderl"k kupayı ka ~anmıştır. 

AsKeruK şuues ne davet 
Fatih Asker/ık Şubesindw: 
.Aşağıda isimleri y::ıııh Erbaş \'e 

erlerin şubemize gelmeleri ilan o. 
lunur: 

Tayyare başçı!\ uşu Ahmet ollu 
l\lustnfn Tahir 319 Falih 51/1 

Tayrnrc başç.nvuşu Osmaıı oğlu 

~Iusı:ıfu 1.l'ıtfl 3J2 l>oğ. 
Mnkınisı Eri Tc\'fik oE;. nırnt 319 

Fatih 3/ 3 

Davet 
lstaııbul r.ı wıdcwnıunıiliğinden: 

lsıaııbulda bulunduğu anlaşılan 

Tirebolu ceza hlıkimi Se,·kel Akı-
11111 hcıııcn ıucıııuri) etimize mürıı
cati. 

sımm TlYATROSU 

\• . X Bunlardan. ' "ndisinin bire söy 
''Gbodi, geccranı::ı harabe halin lediklerınin hakikat olduğu neti -
bir köre sevkolundu 'e arkadaş ce3ini çıkarıyorum. 
Ue beraber yarı yıkıl.mı~ bir ki· Arkadaşına yak'a)3rak kulağı -

Baha • Huti iri. vah5i parıltılı şadığımız yıldız işte bu girdaplaı 
gözlerini kırparak uzun uzun yü· I dan birine ;-uvarlanmıştır! Onun 
,fune bıktı. Parmaidarile siyah sa için kainatta doiaşan büyük sema 
kallannı karıştırarak susuyor, yü- akıntıları buıaya ~k nadiren çar
züncle derin bi: istihza:un parla· par! 

İkincilik için Penerbahçe ile 
Bwoğ!u spor pazar günü Moda 
klübü sahasında kar~ılaşacaktır. 

·-~ 

Gece maçları tehir 
edildi 

Tepebaşı Drem kıs
mında 30/ 9/939 Cunıar
lcsl nkş:ımından ftib3 -
ren temsillere başlıyor. 
--<>---

· ·e kapatıldı. Kilisede ba~ka na fNidaclı : 

titr de vardı. Bunların üzerleri - Bakın askerlik ve-.ikasını a-

dı~ı g:J. ülüyordu. - Sema akıntıları mı? Bunlar 
Sonı a, birdenbire karar vermiş la ne ka5tedırorsumız, Boha · Hu-

Dün gece Şişli Çocuk &irge. 
me Kurumu menfaatine yapıla- KOMEDi KISMINDA 

JK: KERE IKJ 
ınış, hcp~i isticvap olunmuş im ,.e birincı sayfa,..ına kırmızı 

e~le,,i sabah muhtelif üsera ka- 1 murekkep:e yazılmış o:an kaydi 
\ahıanna gönderilmek üzere ol.uyun. · 

gibi: ti! ... 
-- t)ctrrudur! dedi. Boha • Ruti, zayıf, kl\·ırcık si-
0 vakit i tihza smısını:ı bana yah akallı. kemikli yüzü a~-rla 

gelmi~ o1masma memnun olarak parlayarak de,am etti: 

cak olan Fenerbahçe - Şişli 

maçı yağmur dolayıs;yıe tehir e
dilmiştir. iki takım arasındaki 

futbol macı aynca ilan edilecek. 

lstlkl!ıl caddesinde komedi kısmın• 
cin 30/ 9/939 Cııınıırtesi akşnmındnn 

itibaren temsillere başlıyor. 

~ lanmı)arch. ı ZaiJı t baktı ve ~u cfunlcleri gör-
~·ıns Nobodi ve arkada:Ian, dii: 
ar bo\·unca sıralandılar ve l 

Jtıldım: - Semaya ait hiç bir §CY bil · 
- 1\1:.ıhtercm Boha • Ruti! Gök· mediğiniz için size anlatmakta güç 

!ere bu "eyahJtiniz bazı pcn~am· lük Yardır! de1i. Fakat mademkı 

herler g:bi sd ruhani mi, yani hakikatleri aramak için dünyayı 

ruya ha .İ.lde mi, yoksa cismanı dola~tmız. Size bu hakikatleri söy 
mı. yani hakiki ,·ücudunuzla mı temek isterim!. Sema akıntı!an, 

vakı oldu? benim (kainat yaratıcı ccre;-an-

tir. ~ ~ BIÇ:cl ve DiKiŞ 
~ 1 Esaslı öğretip musaddak 

~=ind~ ne var,:;a birer m:m:lile "Süın Ft.in partisi erkanından 
~tınağa da\et edildiler. Nobo· olduğu için tehlikeli bir adamdır. 
:taat ederek. cüzdanı da dahil, Yakından rezarft altında bulun • 
etinde ne , arsa mendi!ine koy durulmalıdır." 

Kongreye davet 1 diploma veren 

\ra~tı rma i"i bir .za~itin nczarc· 
~e ikı onb~şı tarafından yapıl· 
'ltla~·ıd. Cstünün aranması ta· 

'anan e ir. bir jandanna tara· 
<lan sıradan çıkarılıyor, mendı-
1lınıyor ve hir masa ba5ında o· 

ıı üç zabitin y2inına göturüli.ı· 
du. l sticvap burada yapılmak· 
:lı, 

~bitlerden bin, esire sualler sor 
t.u ~ırada diğerleri onun e\rrakı· 
-arıştmyorlar, i licvap da ta· 
~!anınca istişare edip e"irin is-
·n hiza ma gönderileceği kam· 
~ hwundu:;'J şehir ve numarası 
~ ıyordu. 
Gtün bu iı::lcr metodik bir şc· 
~. fakat f:uratlc yapılıyor, her 
ltı ü tünün araştırılması ve is
bı on dakikadan fazla sür· 

1ordu. 

~ıns Nobod=ye sıra en sonra 
· Tercuman z:ıbit ona sordu: 
~ l srniniz? 

teklif cevap verdi: ..& 

"" Artür O'Flanagen 
Nerede ve hangi tarihte doğ· 

lız? 

ti 4 şubat 1869 da Dublindc 
uın. 

Mesleğiniz nedir? 
'Gazeteciyim. "Dıtblfo Advcr

" gazetesinin ba~uharririy-

!iti 
cvabı yapan zabit başını kal· 
Ve esiri alllka ile baştan aşağı 

U. Sonra suallerine devam et· 

. Su gazetenin siyasi mec:rcbi 
~ . 
. Dublin Adverliser Sinn Fein 

~ıs~nin fikirlerini neşreder. 
hit arkadaşile bir göz i~cti 
tlctan sonra: 

~p~i, dedi, Sinn Feinin fikir· 
ıştirak ediyor musunuz? 

Sütün kalbimle .. 
Su halde İngiltereyi pek sev· 
niz lfizımgeliyor. 

~~~giltereden nefret ediyoruml 
•. ıt onu bir defa daha süz ve· 

~ademki İngiltereden bu 
Jlef rct ediyorsunuz, neden 

~ hi~tindesiniz! . 
ilebooı omuz silktı ve ac bır e 

cevap verdi: 
l°iaşka türlü hareket etmek 

~? lı lQtfen bana gosterir mi 

1 
J.iakkınız var, mecburiyet.. 

r saniye düşündükten sonra 
lı: 

Sôy1ediklerinizin doğru ol -
. a dair nereden delil bula -

? 
~· l:>eımer orada ... 

1~lc diğer zabitin önündeki 
\ 

1
• gösteriyordu. Arkadaşı 

Ilı ile konuşurken onun ev. 
1 tetkik etmiş olan i~et edi-
~~ mü~ah~le etti: 
t ~ soyluyor. 
0~ündeki kağıtlar hakkında 
t Verdi : 

Üç Alman zabiti biribir~erine 
bakı~arak gülümsediler. Askerlik 
ve.sikasmdaki bu knyd:n onlar i -
çin en m"ikemmel bir tavsi;·e mek 
tubu te~'dl etti!Yi anla5ılıyordu. O 
zamana ka::Iar ,ı\bıanlara e~ir dil 
sen lrlandalılar arasında Nobud 
kadar mühim bir ~hsi;ret ı;ıkma 

mıştı. 

Bu vaziyette ondan azami isti 
fadc etmek lazım:iı. lrlanda kuv · 
\'eİ seferiyesi için Almanlar dah; 
iyisini bulamazlardı. Ancak, kcn 
disine sarih bir teklifte bulunma 

dan ewel zemini yoklamak i t~i 
ler. !sticvabı yapan zabit, Nobc 
d inin önüne. Bo sc mmtakasınd: 

İngiliz kıtalarımn bulunduğu ara 
zinin büyük mikya ta bir harita 
sım açarak sordu: 

Boha-Hutinin gözlerinde adeta !ar) dediğim kuvvet dalgalandır 
müthiş bir zeka yanardağı fı~kır· Bu dalgalar geçtikleri yerde bizim 
mı5 gibiydi. Benim ince ve gizlı cisim dediğimiz her şey asılları o ~ 

istihıamı hemen hissetmişti. Bir· lan sen·al intizazlara tahvil eder· 
denbire kalın, ıstihkar ifade eden !er. Bu ihtizaz yığınları bütün ka 
bır scs!e: inatı bir anda dolaşır. 

- · İ :için yıldızlar diyorsunuz~ Tekrar mukabil akıntılar bun 
dedi. Asıl dünya onlardır, Belki lann üzerinden g~ince eski cisim· 
'.Ji::im dünyamız bir yıldızdır! lerini alabilirler! 

Boha • Hut;nin ne demek iste· 
J•ğinı pek anlamış değildim. Fa· 
kat gözleri bu kadar heybetli olaf'I 
bu kurn, cılız, sıska adama hay-

retle bakmaktan kendimi alamı · 
yordum. Şüphesiz bu adam, sene· 
!erce karanlığa alışmrş \'e gece bak 
tığı için bu kadar büyiimGş olan 
bu gözlerle yıldızları bizden başka 
türlü, ı;ok daha berrak görmektey 
di. 

- Hiç bir şey anlaya..-nıyorum. 

mı.:hterem Boha-Ruti! .• 
Boha-Ruti güldü. Bembeyaz di~ 

!eri ayda parlıyordu. 

- Yıldızlara gitmenin mühi.rr 
bir şey olmadığını sana anlatıyo · 
rum dedi. Kainatın böyle dalga • 
lan vardır ki, semaları doldu:Jr. 
seyyal maddeleri cisme tahvil e -

İstanbul Güreş Klübü müessi- ı .~EKTAR K. ZARUKYAN 
sin heyetinden: 

1 
Yeni teşekkül rden klübümü. 1 

zün idare heyetini intihap etmek 1 
üzere 8 teşrinievvel 939 pazar 
günü sabah saat onda içtima e- 1 
d~lecrğinden bilumum azanın 

Kumkapıdaki binaya gelmeleri 
rica olunur. 

. alebe kaydına başlamıştır. 

'azardan maada her gün 9 - l~ 
ve 14 • 18 e kadar müracaat 
.abul oh:nur. Adres: Beyoğ!t 
Altınbakkal Babil caddesi 

·o. 63 

Londra ve Parısıu en m~ur 
fabrikalarından selen 

: CA SUS AVCJS/ İl itin son modn ve yüksek fantaıl 
" K f R/ K HA y AT Iİ MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
' - Ileyoğlund3 BAKER mntazalann. 
...!!::ı:ı::ı~:r..:::ı::::u::w::aımn da teşhir edl!mek ve ıayet mil.. 

derler \'e yeni reni dünyalar mcr 
dana getirirler . .Mukabil cereyan
lar da vardır ki, onları tekrar sey
yal maddelere tahvil ederler! .. 

(Devamı var) 

salt şerait ve ucuz fiyatlarla sa. 
tılmoktndır. Çeşitler tükenmeden 
cv,·eJ ihtiyııcııım ~imdiden temin 

ediniz. 
........................ 

939/1126 

... - .. 
- llk hatların mühimmat de 

polarının \"C mitralyöz mevzileri · 
nin bulundukları yerleri bana gös
terir m isiniz? 

• Bimcli, o garip, fos forlu göz1eri· 
ni kırparak, hakikaten kendi ahş
tığl Alemi imiş gibi yıldızlara ba 
kıp susmaktardı. Sonra birdenbi 
re bana döndü: 

Beyoğlu 1 inci Sulh llukuk Ilı . r::ek tep_ .Kitap arınızı 1 .inıli4fnden: 
• 1 Mehmet Nakinin Ka:umpa~aıl . 

1 • b 1 d :ıli'< tersanekapı eski 17 :yeul 27/4 
ı-;;. a Sene 01 d U ğ U g İ İ , b U Y 1 a . Xo. kahveci Ahmet aleyhine açlıl;ı 

aavada müddeialeyhin ikametglhı-
Nobodi bu suali bekliyordu. Hat 

ta buna o katlar hazırlıklı idi ki 
kumandana tavsiye.si üzerine o 
gün öğleden sonra İngiliz hatlarır 
daki mühimmat depoları ve mit · 
ralyöz mevzileri süratle başka yer 
lere nakledHmiş bulunuyordu. 

- Maamafih, üstünde yasadığı 
mız bu yıldız bir girdaba düşmü· 

bir ta5 parçası olm~kla beraber a
sıl kaınata hiç de uzak değildir 

dedi. 

J 7akıt J;,; ı'tabevı•n• nın meçhuliyeU hasebile mahkeme V ~ ~ ce 20 glln milddeUe i!Anen tcblllal 
icrasına karar verilmi§ olduluudan 

Sihirbaza sordum: d 
· l mahkeme gilnü olan 17. 10. 939 tari 

en a ln lz binde snnt 10.30 da bizzat nya bilve 
klle gelmeniz tebliğ makamına kn

- Bizim dünyamız hangi gir
daba düşmüş. bir taş parçasıdır? .. ------------~--' 

im olmtık üzere il{\n olunur. 
,(K. I. 26G); 

(Devamı var J 
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ihtiyar hıı:lt yürümeğe başla

dı. Jilber de onu takip ediyordu. 
ihtiyar J ilberi aıkmağa hafla· 

yan derin bir acuizlikten sonra: 
- Size benim evli o);iuğumu 

· söylemeği · unutmuıtum, dedi .• 

-AL 
- Evet, karım tam bir Pariı 

kadrnı gibi geç kaldığımızdan 

dolayı bize söylenecek. Bundan 
batka ıize ıCSylemeğe mecburum 
ki yabancılan pek t:evmez . 

- bteneniz ben giderim • 
- Hayır, dostum, hayır .. Sizi 

evime davet ettim. Geliniz .. 
- Geliyorum .. 
- 1ıte ıurada sağdaki ev .. 
Jilbcr ba§ını kaldınp kö§ede· 

ki bakkal dUkkanınrn üzerinde 
bulunan levhada Plistriye soka. 
ğı kelimelerini okudu. 

İhtiyar, evine yaklaftrıkça (. 
deta koıuyor gibi ıilr'atmı arttı· 
rıyor, o nisbette de telifi artı. 

yordu. 
Delikanlı arbldaıını kaybet • 

memek için koşmağa mecbur ola· 
rak yolculara, arabalara, hamal. 
lara çarparak geçiyordu. 

ihtiyar Jilberi unutmuı gibiy
di. Hal ve tavrı kafumdaki de· 
rin bir dil§Unceyle metıul oldu. 
funu göıteriyordu. 

Nihayet bir kapmrn önün.de 
durdular. !tapının bir tarafında 
ucu görünen ipi ihtiyar çekince 

bir zil sesi işiditdi ve lrapı derhal 
açıldı. 

O zam:ın, arkasına baıkarak 

içeriye girmekte tereddüt eden 
Jilbere: 

- Gel evlat, gel,, diye ıöylen· 
di. 

Delikanlı içeriye girince kapı

yı sür'at ve dikkatle kapadJ. Ka. 
ranlıkta bir kaç adım gittikten 
sonra Jilbcr meı1d.ivenin ilk ba
samağına çarptı, oralara alışmış 
olan ihtiyar bu dik ve karanlık 
mel'divenin heni.iz on iki basa· 
mağrnı çilnnııtı. Jilber de onu ta. 
kip ederek eski bir sofada durdu 
lar. 

İhtiyar, oradaki kapının üze· 
rinde asılı duran tavşan ayağını 
ihtiyatla çekerek zili çaldı. O za
man içeriden bir kadm sadasr 
duyulmakla bir kapı açıldı. 

Elli, elli beş yaşlarında bir 
kadın kapının önünde göründü. 

İhtiyar: 
- Sevgili Terez pek geç mi 

kaldım?. 

diye seslendi. 
Kadın hiddetle haykırdı: 
- Jak ne güzel vakitte bizi 

yemeğe mecbur ediyorsun!. 

İhtiyar, içeri girip kaptyt ka. 
payarak ve Jilberin elindeki ku· 
tuyu alarak: 

- Merak etme, bunları hep 
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tahmin ederek geçinmek için gün 
de bana altı su kifayet eder . 

- Pek güzel, pek güzel dos. 
tum. iıtc ben insanı böyle aeve· 
rim. Benimle beraber Parise gel, 
orada lize hür bir san'at bulu -
ruın, onunla geçinirsiniz. 

- Ah, mösyö teıekkür ederi.m 
Fakat ben cidden ve hakikaten 
çalışmak isterim, bana bir &a.da
kı gibi Ucret verilmemek prtilc. 

- Evet oğlum, merak etme. 
Bahusus ben sadaka verecek ka. 
dar zengin ve rastgeldiğime ve· 
recek kadar da deli değilim. 

- Pekala, itte böyle konuı • 
mayı pek severim. Teklifinizi 
kabul ile teşekkUrler ederim. 

- Benimle beraber Pa.rise gel. 
meniz kararlaştı değil mi? 

- Evet mösyö, eğer müsa.alde 
ederseniz?. 

- Elbette müsaade ederim, 
ÇünkU ben teklif ediyorum. 

- Size karşı vazifem ne ola· 
cak? . 

- Hiç .. Yalnız çalışmak.. Bun
dan batka itinizi siz yoluna kor 
ve tayin edersiniz .. 

İhtiyar bastonuna dayanıp 

kalktı: 
- Şimdi ıi:ıin bir hizmetiniz, 

bir vazifeniz var, artık bu karar
lattı. Arzu edenıeniz bir kutu 
ot daha toplarız, evimdeki kaba 
kağıtlar üzerine kutu.ıiaki otları 

tasnif eder. sonra kutuyu tekrar 
doldururuz. Ha hatırıma geldi, 
kamın aç mı? Biraz ekmek daha 
var. 

- Arzu ederseniz o ekmeği 
öğleden sonraya saklarız. 

- Hiç olmazsa kirazları ye. 
çünkü elimizde yer tutar .. 

- Başüıtüne .. Fakat müsaadt 
ediniz de kutuyu ben götüreyim, 
bu suretle siz daha rahat yürür. 
sünüz. ben gencim. çabuk yorul· 
mam. 

- Bak! bak! .. Siz bana uğur
lu geldiniz, sabahtan beri arayıp 
bulamadığım bir fidan itte orada 
duruyor, dikkat et. ayağınm ya
nında ldiğer bir fidan var. Saıb. 

ret. sabret, koparma ,çünkü siz 
san'ata henüz vakıf değilsiniz •• 
Biri daha henüz rütubetli, diğe· 
ri daha olmamı§. Bu akp.m dö
nerken birini kopannz, diğerini 
de sekiz gün sonra .• Onu dostla· 
nmdan bir alime yerinkie göster. 
mek isterim. Şimdi haydi beni 
o (kapılır) yosunlannı gördüğün 
yere götür .. 

Jilber önde ihtiyar arkada or-. 
mana girdiler. 

• • 
-44-

Jilber, en meyuı zamanlann -
da kendisine himaye elden birini 
bulduran taliinden memnun ola. 
,.Mc önde yürüyor, arasıra -ta 
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Şirketi Hayriyeden: 
lzMIR Acentemiz TOrk Ecza Cleposucıur 

Boğazıçı vapurlarına mahsus son bahar 
tarifesi 1.10.939 Pazar sabahından itıbaren 

tatbık edilecektir 

t ıst. Komutanllğı Satınalma Komısyonu 11Anları ., 
Jlıırp Akademisinde şartname ve kcşir ccl\·cline gıirc tamirat yaıııl:ı

cağından açık cksillmc ile ihalesi 11 /1. Tcşrin/!13(1 tnrş:ımbıı günü saat 
13,30 da yapılacaktır. Muhammen kcşır cetveli 9!19 lirn l 9 kuruştur. ilk 
teminatı i<I Ura 93 kuru~tur. isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarilc n 2490 sayılı kanunun 2 -3 m:ıddclerinde y:ızılı ,·esikalarilc 
lıernbcr ihale gününden en n;ı: sekiz gün cn•cl viliılcl narın ren ınüdür
luklerindeu al:ıcakl:ırı vesiknlnrile beraber ilııılc günü ve ıhalc sualinde 
1-"ındıklıda Komutanlık satın alma komisyonunda bulunmaları. (7714) • 

* * * Defterdardaki 1 No. lu dikimc,•inin şartname ve keşir cetveline 
göre tamiri 11/Dirinciteşrln/939 carşamlıa günü s:ı:ıt onda pazarlıkla i
hale edilecektir. Muhammen lıcdcli 2485 lira GO kuruştur. Ilk teminatı 
ı 86 lira <12 kuruştur. şartnamesi ve keşi! cetveli her gün komisyonda 
görülebilir. Istcklilcrin ilk teminat maklnız veya ınektuplnrile 21!)0 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maı.ldclcriııcle yazılı ve vil:iyet nnfın fen nıiidiirlüklcrin. 

den alacakları veslkalnrile beraber belli gün ve saatte Fınclıklıdıı Komu
tanlık satın alnın komisyonuna gelmeleri. (7713), 

* * * 
Yıldızda IMuğrul kışlasının keşif cetveli ve şartnamesine göre ta-

miri yapılacağından :ıçık eksiltme 11 Birlnciteşrin 939 cnrş:ımb:ı günü sa:ıt 
13 de :rnpılacaktır. Muhammen keşif lıedeli 10884 lira !14 · kunL5tur. Ilk 
teminatı 1491 lira 38 kuruştur. Ş:ırtn:ıme 'l"C keşi! cetveli her gün komis
yonda görülebilir. Isteklilcrinin ilk teminat makbuzu YC mektuplnrlle 
21'90 sayılı kanunun 2 ,.e 3 maddelerinde y:ızıh vesikalarlle ihale günün
den en az sekiz gün en·cline kadar i''ilayet nafıa fon müdürlüklerinden 
alacakları vesikalarlle beraber belli gün 're saatle Fındıklıda Komutan
lık salın alma komisyonuna gelmeleri. (7712). 
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TDrk iye Cumhuriyet 
AKTtF 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram 15 500 855 
Banknot ı • . , • • 
Ufaklık • , • • ; , , 

Dahı1deki Muhabirler: 
Attın: Safi Kilogram 678 111 
Türk Lirası . . • • • • 

Hariçte7ci Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10 010 2ss 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
KJiring bakiyeleri • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılığı . . • • • 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

Seııc<lat ciızdanı: 
Ticari senetler • . • • • 

Esham ve tahvillit cilzdam: 
( Deruhte edilen evrakı nak

\ \ divenin karşılığı esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

l Serbest esham ve tahvilat: · 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine • i • 

Hissedarlar , • • • , • 
Muhtelif • , • • • ı • 

21.802.488.77 
f}, 101.618.-
1.527.105.81 

953.816.81 
351.142.26 

14.080.200.14 

18.331.45 

2.685.446.29 

158. 748.563.-

. 17.228.027.-

185.301.815.96 

48. 745.984.97 
7.562.974.81 

7.919.000.-
11.586.74 

7.8.'17.421.66 

Lira 

32. 731.212.i>H 

1.304.959.07 j 

16.783.977.88 ı 

P.AS1F 
Sermaye .. • , ı 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade • • • 
Hususi • , • • , • • 

Tedavüldc7ci Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • . • • c 

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . • • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle varedilen • 

il 
Reeskont mukabili ilavtcn tc-
dn. vazed. ' : • • • 

Türk Lirası Mevduatı: 

141.520.536.-

185.301.815.96 1 

56.308.959. 78 

15.768.008.40 
4.500.000.-

16.497.061. 79 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli
ring- bakiyeleri • • • 
Muhtelif A • • s ı • • 

4.217.134.25 
6.000.000.- 10.217.134 

158. 748.563.-

17.228.027.-

141.520536.-

17.000.000.-

124 000.000.- 282.520.536· 
26.670.42 

2.793.69 

38.058.839. 79 38.061.633· 
98.246.803· 

lstanbul Konıutanlı~ı blrliklerl için 42.000 kilo yntaklık kunı ot şc
r:ıit ''e c'l'sarı cl:ıhilindc paznrlıkla nlınncaktır. Pazarlı~ı 30/Erlül/9S!J 
ı·umaresi gilnü saat lO dn yapılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saaıtc 
'ındıklıdn iaın nlmıı komisyonuna gelmeleri. (i81G) 

Yekı1n 470.716.531.46 Yekim 

Iskonto naddi % 4 Altın. üreri~e % 3 

~ .Devlet Demiryoiları ve Limanlan 
· işletme Umum idaresi ilanları ·, p--

. 

Kiralık odalar~ 
Muhammen bedeli 1.000 lira olan 20.000 :ıdet s:ıpsız ç:ılı süpürgesi 

JG. 10. 193!1 p:ızartcsi günü saat (10,30) on hucuktıı H:ıyd:ırpnş:ıdn gar 
binası dahilindeki komisyon tnr:ı!ındnn acık eksiltme usulile satın nlı. 
nacaktır. 

Bn işe girmek isteyenlerin i5 liralık mın·nkkat teminat Ye konunun 
tayin eltilll vcsniklc birlikte eksiltme gunü saatine kadar komisyona mü-

Yatak, yemek ve çalışma 
odalarile salon takımlon 

\'elhasıl her nevi mobilyalar; 
a\•izeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKl HA YDEN) 

mağazalarında teşhir edil. 

Ankara Caddesinde 
Muayenehane 

denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atleye, 
yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

racaatları lazımdır. mekte ve her yerden ucuz fi. 
Bu işe ait şnrtnnmcler koruisyonı.lan parasız olar:ık dnğıtılmnktadır. ' 1 at Ye mUsaid şartlarla sn-

Gazetemiz idaresine müracaat 
~~ <7344 > tılmaktndır. 
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arkasına dönerek kendini bir 
sözle inandıran ve yola getiren 
ihtiyara bakıyoıitlu. 

Böylece aradıkları yosunların 
yanın geldiler. Orada ihtiyar on. 
!ardan istediği kadar aldıktan 

sonra, diğer fidanlar ve otlar a
ramağa başla.dılar. 

Jilber, nebatat ilminde oldukça 
ilerlemiş idi. Bu ilerleyişine ken
di lbilc inanmıyordu. Ormanlar 
arasında doğmuş olduğundan bil 
tün fidan ve otları çocukluk ar
kadaşı .gibi tanıyor1:1u. Fakat yal. 
nız onları köylüler arasındaki 

ismi ile biliyordu. Delikanlı bun· 
lan bildiği isimleriyle gösterdik
çe ihtiyar fenni isimlerini söyli
yerek tarif e.diyor, Jilber yeni 
bir fidan buldukça ilmi ismini 
ihtiyardan öğreniyordu. 

ihtiyar her fidanı ve otu ko. 
pardıkça bunun cinsini, hassası
m, ismini anlatarak al:ieu ona, 
nebata dersi veriyordu. 

Jilbcr ikide birde: 

- Ah, mösyö -diyor.du - keş_ 

ke sizinle böylece ot toplayarak 
para kazansaydım! Yemin ede· 
ri:n ki bir an dinlenmeden çalışır 
drm .. Bahusus bana para da la. 
aım ldeğil. Bu sabah verdiğiniz 

ftıne~ gtbi bir ekmek bana yeti-
irdi. Gider suyu da şura.dak: 

pınardan içer, bir ağacın altında 

rahat rahat uyur, sabah erken
den kalkar işe başlardım. 

- Dostum, kış gelir, fidanlar 
kurur, pınarlar donar, çıplak a· 
ğaçlann tepelerinden rüzgar ıs. 
lıklar çalar, şimdi yaprakları tit
reten şu latif rüzgara mukabil o 
va'klt müthiş bir fırtma başlar .. 
İşte o zaman, size sığınacak yer, 
elbise, ateş lazım olur ki gürı:Ie 

kazanacağınız az paradan bun
lara yetecek miktarını arttırır.a~c 

pek güçtür. 

Böylece konuşarak ve yeni 
yeni otlar toplayarak günün bü
yük bir kısmını ormanda dclaşa. 
rak geçirdiler. Jilbcr arkada~iyle 
pek teklif siz olmuştu. İhtiyar da 
Jilbcre, bazı sualler soruyor, Jil
berden mütcreddidane cevaFlar 
alıyordu. 

Nihayet bir köye vardılar. ih
tiyar oraıdan biraz ekmekle süt 
satın alarak yarısını müşkülatsız 

delikanlıya kabul ettirdi. 
Sonra Paris yolunu tuttular, 

maksatları henüz karanlık olma
dan Parise girmekti. 

Jilbcr Parise gitmekte olduğu. 
nu düşündükçe seviniyordu. 

Hatta Vono tepesine c:ıhrak 

oradan Envalidi, Sen Jinevievi. 
ve Noterdamr ve daha iler1le 
Manmartr. Bclvit. Menilmont•n 
tepelerine doğru uzanan büyük 
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şehri görünce heyecanım zapt
edcmedi.. 

- Oh, Paris ! Paris ! 1 diye mı
rıldandı .. 

Evet Faris, haneler kümesi, 
fenalıklar girdabı.. Oradaki ke
derler ve zorluklar dışart:lan gö_ 
rünebilse her bir taşın üzerinde 
bir göz yaşı eseri, bir kan lekesi 
manzara alır ... 

Jilber, memnuniyeti zaptetti.. 
Daha doğrusu kendi kendine 
kayboldu. Enfer istihkamı tara
f rndan şehre girdiler. Burası 

pek pis bir yerdi. Hastahanelere 
götürülen hastalar sedyelerle ge
çiriliyor, yan çıplak çocuklar 
çamurlar içinde. köpeklerle, inek 
lerle ve ı:iomuzlarla oynaşıyor • 
!ardı. 

Jilb:rin alınında memnun ol
maclığım belirten kırışıklıklar 

göziiktii. 
İhtiyar sordu: 
- Bütün bunları pek cirkin 

buluyorsunuz değ~l mi? Biraz 
sonra bu manzarayı da göre -
mezsiniz, bir inek ve bir domu?. 
da bir servet, bir çocuk ta me_ 
serrcttir ki ileride bunlar da gö
rülmez. Çamurlara gelince onu 
daima ve her yerde bulur ve gö· 
rürsünüz .. 

Jilber, Parisi bu karanlık ve 
pis manzara altında görecegını 

zannetmediğinden hayrete düş • 

müştü. Arkadaşının tarif ve tas
viri bu hayretini büsbütün arttı. 
rıyordu. 

ihtiyar evvela şen ve keyifli 
olarak söz söylerken sonradan 
yavaş yavaş düşünmeğe, adeta 
süklıt ctmcğc başlamıştı. 

Nihayet o ka:lar düşünceli bir 
hale geldi ki Jilbcr, yanından 

geçtikleri Lüksemburg bahçesile 
üzerinden nehri aştıkları Pon 
Nöf köprüsünün isimlerini sor
mağa cesaret edememişti. 

Bu suretle yollarına devam e· 
diyorlardı. Jilber bir aralık cesa. 
ret ederek sordu: 

- Mösyö eviniz daha uzak 
mı?. 

- Yaklaşıyoruz .• 
Fer sokalın.daki muhteşem 

Svason otelini geçtiler, Bu ote· 
!in Gretel ve Düzeko sokakları
na uzanan geniş ve süslü hah. 
çelerini gördüler. Bir kilisenin 
önünden geçerlerken Jilber du
rup binaya hayretle baktı, ve: 

- işte pek güzel bir bina .. fü· 
ye mırıldandı. 

İhtiyar cevap verdi: 
- Sentustaş kilisesi... 
Sonra başını kaldırıp binanın 

cephesindeki saate bakarak ita. 
ve etti: 

- A ! Saat sekiz! Yarabbim, 
yarabbimi Çabuk yürü oğlum, 

çabuk .. 

,,--1 AOARAN 
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~ç boyalan saçlann tabii re 
\erini iade eder. Ter \'e Y 
makla çıkmaz. daima sabi~ 
. ır. Kumral ve siyah renkli 

hi saç boyalarıdır. 
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