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oglu goruşme- · · 

KURUi 

tatil edildi haz rlanıyorlar ! 
Sovyet Başvekili, Bulgar ve AD lfifilc§llfil ü~1tü lhl kc§rrn 

• 

i b ben tr o p li17il lÜı 1t e li17il ©ı <dl öven n <§} ğ fffi1 
Berline dönmeden tertöblc§lto VlÜl~lUl<dl~ 
~veı, it~l~~nın ~?s- ' <g (® t Ö lf' Ö y © lf' D <§1.lf' 

ı ova b~y~k ~lçısıle Alman ordusu Varşovaya pazartesi 
· s goruştu günü girecek Sovyetler 5 Leh 
• 

0vYetıer, lngiltere ile Amerikanın bir . . · · · ı 
Sovyet -Japon harbi çıkarmıya su varı a 1 a Y 1 nı es 1 r e tt 1 e r yy,. ..... 2 ; • ..., .. • 

:'. ~;:~~~~~.!~~~~~~~·~~1~;J~~~~.~:;:·,.:;: Alman ya da 
ıt ~al'?!ıs l)tııı Yazmaktadır. Bu gazete, mUttcflklcrln, yapılan teklik 

lt'1 ltıcı.t ~~a hattı lınrcketlerinl değiı.ıtım1tycccklerini tclısrliz ettir- t 
'.. a_ l~ ; .. , 20 (A. A.) _ B. \'on l!lbbeutrop, bu sabah saat 10 o ye 
o (t>j~~ DIJl l\fo ko\a bliyUk el~isi n. Ro so'yu kııbul etmiştir. 
~ lelgraflarırnız 2 inci ı;ayfadadır.) 

.'.·~ SON DAKiKA 
r,t 

~ s Çember 1 ayn . nnsün "nt l!.30 •l• lfn•h Akrul•mM m0<o<lm snlonnmln, Ak .. 

·~' lJ 1 h f k l 'f 1 • h k k d t • tlcminin bu seneki nıc:ı:uıılııı·ıııa nwrasiınle diııloınnl:ırı 'ı· rilınlı;;tir. 
11
'\ e . 1 er 1 a 1 n a p aza r es' 1::.tiklal nıarf.)iylo hnslıyan mcr:ısim, diııtomnlnrın tc\ z.iimlen son. 

1 g Ü •• b k rn, mekteb komutanı korgeneral AH li'uo.d'm mezunlara hltab eden 
~ nu eyanatta bulu naca bir nutkuyla. nihayet bulmuştur. Da\'etlilcr \'O bu sencld mezun· 

e londra 29 (A A ) Ç b l t . tarla hor.alan mcrn imden sonm bernberoe !;ny l~mişlerdir. J>a\'ctll. 
t. &:! •• , • • - em er ayn pazar esı . . t . ., 

'''.1.ttıu Avarn K ' l<'r arasında İstanbul \alisı Dr. I.tıtn Kmlnr, stnnbul 1 umnnuam 
) l'ltı sulh tek . a~arasında Almanlarla Sovyetle- Korgeneral Halis Jlıyıktny, birı;ok gcnernllcr, enh c.rsite rektörü 

tır. lıflerı hakkında beyanatta bulunacak- ('emil Ril~t>I \C daha bir!:ok subay bulunmu~hır. 
• Uesminıiı: bu seneki mezunların bir kısmını göstermektedir. 

• 
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Nasyonal sosyalist teşekkülle
, inde •atbik 'ç·n bir kollekti 
iaşe sistemi hazırlanıJtHRUŞ 

,(üzısııZ~>'. 



Sovyetler, Finlandya körfe
zindeki sularına rııayın döktü 

ltloskon. 29 (A.A.) - Hana ajaumda.ıı: 
Ecnebi ma.hafll. bu ayın 3innJslnde Mosko,·ada.IJ ecnebi memJe. 

!.etler clJplomn.51 mahfillerlne Sovyct hükümeti tarafından 1'1nlandiya. 
J.ürfczindeld So\J et ı;ularma mayinlPr \ azedlldlğinln bildirilmiş oldu
b'UllU hatırlıı.tmaktadırlAr. 

Bu mayın tnrlalanıım bulunduklan mevkiler baklanda da mal(L 

ma.t 'crllmls!,!r. 
Aynı günde So\')'Ct gazeteleri, Tass ajansmm J.ening&rttan nr. 

miş olcluğu bir ha.beri nesretmektc idi. Bu haberde Polonya tabtelba
hlrlcrl ile hU\ iyctlerl ta~in edllememlı; ola.n diğer bir taknn fahtelba. 
Jılrlerln ll:ılhk dc,·lctlcri llm:uılanna. iltica etmlı; oldul•lan bildirilmek_ 
to ldJ. Gazeteler, aynı zamanda bir Polonya tahterbahlrlnin Tallin li· 
ımuımcl;n kaçmııJ olduğwıu haber \eriyorlardı. 

Sly1'Si mUşahltlere~ iki So\yet \1lpnrunun mcı;hul bir tahtelbahir 
tarafmda.n batınhnııt olduğu da blldiribnlttir. Bu milplıltler, bu Ud 
geminin mayinlerc ı;nrpıp parı;abnmış olduklannı !lnale pyan gör. 
ınektcdlrler. 

Almanyada 
Sovyet ı·ejilni 

Amcterdam, 29 (A.A.)- Hav11s huchıttan abnan haberlere &'Ö
re, Almanyada hayat halen tam kolektivizm bahsinde o derece radi
kal ldcğiıildikler göstermektedir ki eğer böyle gider ise bu kollek· 
tivizm pek ynkında Sovyetler biırliğindeki rejimi dahi geçecektir. 

Ruhr'dan gelen yolculann anlatbklanna göre, timdilik mek • 
teple1·4e, Fabrikalarda ve Naıyonal Sosyaliıt teıekküllerinde her 
türlü k~ntinlerin yavaı yavaş genişlelilf!lesi ıuretile, bir kollektif 
iate sistemi hazırlanmaktadır. 

Bu kollektif iate sistemi, pen;·akendeci dükkanlann kaldmlma
ıı ile itmam olunacakhr. Perakenldeci dükkanlar, yerine büyük ma

ğazalar teıia edilecek ve bu büyük mağaular nazi tefeldcülleri ez· 
cümle,, N.S.V." Naıyonal Sosyalist hayır cemiyeti tanılından idare 
c-lunacaktır. 

Moskova 
müzakereleri . 

Moskova, 29 (A .• A.) - Havaa ajanıından: Ecnebi mahafilin
..!e, Sovyet Rusya,ıun, Almanya ile yapacağı tetriki meaainin arazi 
ve ikbsadiyat bJamııidan kendisine temin edeceği menafi tükenin
ciy kadar Almanya ile beraber edeceği tebarüz ettirinektedir. 

Ayni milhafilde, Sovyet propal'andasmın Alman propagancla
ıma uyarak Fraıuaya iliımediği, fakat lngiltereye pek ziyade ı?.t. 
detle hücwn etmekte olduğu beyan olunmaktadır. 

Sovyct propagandası, lngiltere ile Amerikanın Sovyet Ruıya 
il~ Japonya arasında bir harp çıkarmağa çalıımakta olduldannı fa· 
kat Sta!''llin baıic-et ve lôyaaeti aayeaincle bu tefebbüsün akamete 
u1; · .. hln~rım ilin etmektedir. 

Alr~\nlarla Sovyetler arasında aktedilmit olan itilafta Sovyet -
1 rfiı~ nuiltcrc ile Fransanın Sovyet Rusya ile Almanya arasında 
b~harp çıkarmağa çalıımakta olduldanm izaha gayret e:len neıri
yat!arma takaddüm ebni§ olduiu hatırludadır. 

Ecnebi mahafilindeki mütalea, zamanın bir Japon _ Sovyet iti
laf1na müsait olduğunu iddia edebilmek için 'cfaha pek erken olduğu 
merkezindedir. Polonyımın taksiminden ıpnra Çinin taksim edilme
si için de vakit pek erkendir. 

Diğer tı\rnftan, Molotof He Şükrü Saracoğlu arasındaki görü,
meler, iki gündenbcri tntil edilmitt;C". 

Molotof, dün Moskovadaki Bulgar orta e1çiıi ile lran büyük 
elçi.1ini kn:bul Ctmi!ltir. Al1t\4nlar mahafilinde, Şükrü Saracoğlu ile 
Von Ribbentrobun nyni znmanda ı'1oskovada bulunnnlanrun bir 
t:zadüf eseri olduihı ecyan olunmalcta ise de Von Ri::bentrobun 
T ürl<iye .ile lngiltere ve Frans11 arasındaki münasebetleri bcx:rr.3ğ.t 
çah~mak isteC:iği knn::ıati vardır. 

Japon 
tayyareleri 

Çin topraklarına bir 
gece baskını verdiler 
Toıeyo,29 (A.A.) - Dört Ja.. 

pon ta) #'llre~i, evvelki gece :ıy 

n:y dmh0 ndıın istifade ederek Tc
hungking üzerine bir akın y:ıp. 

mışlnrdır. 

Bu ta) yareler, avdetlerinde 
Szcchwan eynletlcnnin şark mlin
tehnsında kfıln Fin kict 'in Uze_ 
rinden uc;mll3br ve tayy::;,ı e lima
nını b:unbardmınn ebnUıkı dir. 

Bir ~ok Çın tay_ "nreleri, Japon_ 
lann bu akınına mukavemet t>t- ı 
mck fstcınişlerso de hiçbir mu_ 
vaffn.Ioyet elde edememişlerdir. 

Japon tayyarelerinin kô.ffesi, 
U.SSUlharekelcrlııe &vdet elmJşler
clir. 

Yeni Rumen 
hükumeti 

Harıci siyasatte hiçbir 
de1işi ıdık yapmıyacak 
Bükrcş, 29 (A. A.) - Rııdor 

ajansı bildiriyor: 

Yeni hükUın<ıt § U sureti<' te
ııekkUl etmiştir: 

Başvekil General Argetoianu, 

Kral mUşaviri, sabık başvekil mu· 
avini. 

Dahiliye nazın : Nikola Ottes. 
eu. sabık kraliyet valisi, umumi 

nlznmı tedvire memur devlet nn_ 
zın; genemi Marineacu, sabık 

dahiliye nnzırı, milli kalkınma 

cephesi nazırı: Profcflör Gluree -
cu, sabık kraliyet valisi. 

Propaganda nazın: Radian, a· 

Almanlar Lüksemburg'da 
harekete hazırlanıyorlar 

En Son Dakika: -
Brük~l, 29 (A.A.) - La Gazelte'in iıtihbaratına göre, Lük· 

scmburg hududunda bulunan bir Alman istihkam kıtası, Lükıem
bı:ı:gu~ karşısında kilin mıntl\kada bulunan Remich kaıabasındn la· 
ğım tertibatı vücuda getirmektedir. 

Tuna sularında Alma~ 
tahtelbahirleri ! 

Bunun sebebinin F ranaızlann muhtemel bir taarruzuna kaı tı 

koymak olduğu aöylenmcktedir. 
Polonyadan l'etirilmiı olan birçOk Alman kıtaatının Zigfrid 

hattı yakmrnd11 kamp kurmuı oldukhırı haber verilmekted"ı:. Bu kı
taat, kamplanna &'İtmek üzere, mütemadiyen Belçika hududu bo
yunca yollanna devam etmiı olduklanndan Achen mmtakasmda kı
taatın tahıid edilmiı olduğuna dai .. bir ~yia deveran etmittir . 

Belçika mıtkamah, bu kıtaatın Achen mıntakasında durmadık
lan, moaellc boyunc·.a Alml'\nkJ:,n garp cephesini takviye için sevke
dilmekte oldwdan anlaıılınca, bu tahanüd haberini tekzip e1miı· 
lerdir. 

Roma.. (Radyo, saat 15) - İngiliz kaynaklamun son tebliğle. 
rine göre bugüne kadar b:ıhnlan .Alman dcnJzalh gemlJerinin ade
di 12 dlr. Bunlann ikic;i l•0 raM12lar tarafından batırılmı!jtır. 

RUMEN HOKOMETt, LEH 1 
HOKC'ı1:AET ERKANININ 

GiTMELERiNE iZiN 
VERMiYOR 

Bükreş, 29 (Hususi) - Ro
manyaya iltica eden Leh mülte
cilerinin vaziyeti, son günlerde 
çok ldeği§mi§tir. 

Lehistan hariciye nazırı mira· 
lay Bek, dün Romanya hü.kGme· 
tine mUracaata bulunarak Leh 
başvekili Skladkovski ve mareşal 
Ridz - Smigli ile aralannda ih
tilAflar .zuhur ettiğini, bu yilz -
den kendiıinin artık Romanyada 
onlarla birlikte kalması imkanı 

.U .. 'WAN TA l'l'AREI~P.:Ri ISKOÇ
y AYA HU CIDI ETl'İLER 

Londra, 29 (A.A.) - Bombar
dmıan tayyarelerinden mürekkep 
bir Alman hava filosu. dün İskoç. 
yaya varmağıı. teşebbüs etmiş ise 
de bir ı:ok İngiliz avcı tayyaresi 
tarafından kaçmağa mecbur edil
miştir. 

GARP CEPHESt~DE SVK(J. 
Nfı.'TLE GEÇE.~ BiR GECE 
Paris, 29 (A.A.) - Büyük umu 

mi karargah tebliğ ediyor: 
Gece sükfulet içinde geçmiştir. 

Cephe hattındaki , bilhassa Sarb -
rükiin garbindeki clcmanlanmızın 
faaliyeti görülmüstür. 

kalmadığını ileri sürerek Roman lr\GILTEREDE ALMAN 
yadan ayrılmak talebinde bulun HARP ESlRLERt 
muştur. Londra, 29 (A.A.} - Şimali ln 

Romanya hükumeti miralay giltcrenin sanayi mmtakasmın 
Bekin bu talebini reddetmekle tam ortasın<ia kain Garcnt ~h - , 
kalmıyar:-1' .~~ h~Qmet! crka- 1 rinde bulunan bir iplikhancd~ çok 
nınıdan hıç.birının böyle bır tale- , heyecanlı ve müessir bir toplantı 
bi?i~ is'af edilemiyeceğini bildir yapılmı~tır. Alman harp esirlerin
mıştır. • den mürekkep yeni bir grup, asla 

Son günlerde, Romanyada bu göreceklerini ümit etmedikleri va
lunan Leh mültecilerine karşı ya tanda~ları ile karşılasmı5lardır. A
pılan muameleler daha şiddet - ralarmda tahtelbahirlcr tayfaları 
lenmiştir. Bu s(beple Leh mül- da bulunan }'eni gelenlerin ekse • 
tecileri arasında büyük bir mem risi sivil elbise giymişlerdi. Bazı -
nuniyetsizlik başgöstermiştir. tarı bahriye pantalonu ve bahriye 

Bir çokları Fransrz ve İtalyan ayakkabısı giymU erdi. Şaşkın 
aefarethanelerinden vize istemi§ 1 şaşkın etrafa bakıyorlardı. Bun -
fakat ne İngiliz ne de Fransız se !ar, 23 yaşında bulunan delikan • 
farcthancsi vize vermemiştir. lılardı. 

Diğer taraftan Romanyada i stihbarat nezareti, kendilerine 
Lehlilerin lehine nümayişler ya- birçok iyi muamele etlilm~l{te ol
pılması yasak edilmiştir. Şirr.ı:liye duğunu \"e kendilerinin bundan 
kadn hemen hemen tamamile dolayı hayrette kalmış oldukla -
serbest gezen Leh zabit ve as- nnı bildirmektedir. 
kerleri şimdi Rumen hükGmeti- Almanyada kendilerine söyle • 
nin emri üzerine kışla avluların- ·nildiğino göre, dürUşt bir mua. 
dan dışarıya çıkamamaktadır- meleye maruz kalacaklannı zan -
lar. nediyorlardı. Kamp çavuşu, esir -

rAntSTE TEIIUKE tŞAilt.."Tt ı ter geldikleri zaman nazivari ~ • 
Paris, 29 (A.A.) - Bu sabah Hlnı ,·ermi~ olduklarını söylemi~ 

saat 11.20 de düdükler tehlike ve "fakat .biz, bu itiyadı çabuk \ 
iş:ıretinl vermişlerdir. Bu hal, sa.. kökünden söküp attlk." demiştir. 
at 11,50 ye kadar devam etmiş- VARŞOVAYA PAZARTESi 
tir. Düşman tayyarelerindcn hiçbi. GV'Nt) GtRECEKLF..R 
rl, pa~itahta yaklaşmamı" ve Pa.. Bertin, 29 (Radyo) - Alman 
ris halkı hiçbir top sesi işitmemiş. Başkumandanlığı bildiriyor: 
tir. Var'60va kume.ndanı, Varşovayı 

bık mUste11ar. 
resmen teslim etmiştir. Ordumuz 
pazartesi gUnü, ~ani 2 Birinci 

Başvekalet mUste§an: August teşrinde şehre girecektir. Şehirde 
Filip. teslim için hazırlıklar yapılmakta. 

Hariciye nazırı B. Gafenko da 
dn.hil olmak fu:erc, diğer nazır • 
lar değişmemiştir. Yalnız B. 
Argesianu, Titeanu ve rahlb Po. 
pescu yeni kabLıcyc dahil değil-
dir. 

Yeni kabine, dün akşam, kra-
im huzurunda yemin etmiştir. 

Bagvekil. bu cuma günü bıırL 

ci siyruıct hakkında beyanatta bu 
lunacak ve Romanyanın ha.ric; 
siyasetinin aynen devam etmekte 
olduğunu tebarüz ettirecektir. 

dır. Varşo\•a kalelerinde cl'nn 
1200 zabit 30 bin a.sker ve birçok 
yaralı ask"r bulunmaktadır. 
SOYYJ<.,'TJ,ER BEŞ 1.EH SOVA. 

Ri AT,.\ YIM ı:sın };,J'TİJ,!ili -
Mc.skova, 29 (A. A.) - 29 ey· 

lfıl sabah tarihli Sov.) et tebliği: 

Dünkü harekat neüceafndc, 'kı_ 

zılordu kıtaları, Graevo, Tchljev, 
Mrjiretchie, l{r ~njek. Malodytich. 
Przemysl ve Ustrzyki~i almı" -
!ardır. 

QutJI Biclorusya ve 

Harp cenubu şarki Avrupaya sirayet 
edince Karadenıze ınacaklermiş 
Deyll Hcralı.J gazotee;indcn: 
A ,·usturyailiın gelen yolcular \ lyanada Tuna sulannda hlr aJJ1 

Alman tabtclbahlrl bulundu~unu \"C bunl:ınn harb cenubu ~ 
A nupaya sirayet et tiğf zaman Karadcnlze inmelt için emir ald.ıd" 
rını !Wylemektcdirler. 

Diğer taraftan, ı\\"11stur~ada l'Jyana ,.e J.inz gibi geni~ ııeıJ' 
g~n yerler birer harb Umanı haUne getirilmiş, Brati!tiava (Si" 
\'Üya) da bir müstahkem liman lnp cdllmt:ıtır. 

RC'manya Besarabyaya takviye 
kıfaları gönderdi 

J,ondra. 29 (Radyo) ~ BıU<re~t.en blldlıildlğinc göre Rlll11" 
hül<i'ımetl Besarabynya yeniden fololyc kıtalan göndermektedir. 

Diğer taraftan. bir kı ım daha lhti~ at efrad silah altına ç~ 
ııu~tır. 

lngiltere, teklif edilerı 
sulhu kabul etmiyece~ 

Londra, (Radyo. saat 18) - ni olmıyarakhr. 
Alman - 8'n-yet anla1J111ası l.ı0n. Fransız hükumeti de 1ngili~ 
dra mahafllinde sakin kal'lfılan - ile ayni kararda olduğunu ,·e~...ı 
mıı \"C \'azlyette hiç bir dcil!tlk. dığı \"Ulyetıa deiltmlyeecV: 
llk husule getinncrul_ştlr. bildirmiştir. Paris il aııl mal' 

HUkumct, te"kllf e<lilen sulhü linılc Alman • Rus anla,_.-
kabul Ptmly<'ccğlni bildirmekte • sulh ve muahedeler ahkamın• f 
dlr. Zln, tngfltere harb ilin etti- Dl bir taarruz sayılmaktadır. 
it zaman da ortada bir Abnan - Diğer taraftan, 7enl A!Jldl 
Ruıı anlaı:maııı ,·ıı.rdı ,·e bu, ioglL So\yet anlaşmasının Almanya°!, 
tereyle Fraaııanm harb açmasına l lktısadi nziyctlndc de bir dff' 
mani olmamıştı. Bu yelli anlatma şlkllk husule gctlrmlyett.ğl 1,-' 
da harbe de\'am etmelerine mfı. ret edllmcldeclir. 

Sovvetler bitaraf kalacaklar 
Londra radyosu, 29 (saat 18) 1 tine giderek so,yet hükunıc~ 

- Londra lyasi mahaflllndc:-n a.. bitaraf kalmak karannda de 
iman malôrnata göre So,-yet C'lçl- ettiğini blldlmılı;tir. 

!!il Mal!!ikl bagiln harkiye m.•1.arl'· 

iki Norveç vapuru batırıldı 
Londra - Radyo, 29 (Saat 

18) - Burün Şimal denizinde 
iki Norveç ticnret ga:niıi daha 
batmlmııtır. Taktaa ve Solas 

ismindeki bu iki vapurun 
tayf alan gemiciler taraf 
kurtanlmııtır. 

.......... -.-._.......-. ._..... ...... -. ····-··· ............... -........ ----' : . : . 
1 • : 

ı n gı an it: e ır e 'ta r a.rff u l1'i1 dl a ın 
. Romanyaya bombardıman 

tayyaresi gönderilecek 
Londra, 29 (A.A.) - istihbarat nezareti tet 

liğ ediyor: 
Blenheim tipinde 14 bombardıman tayy~ 

si, Romanyalı pilotların sevk ve idaresi al .-;~ 
geçenlerde Romanyaya müteveccihen hareJP 
etmiştir. 
=-=================;:::=====:::=====:=::::~ 

nada lemizlenıc harekatı devam İtalyan muhabirlerine Y..a 
etmektedir. Beş Polonya süvari Fransız tabiiyC10inin her 
alayı osir edilmi§dir. 15 top ıı.lın- ağır top kullanmak ve alabi 

mıııtır. Krukenitza mıntakasmda ne mühimmat sarfederek 
müteaddid Polonyn müfrezeleri kün olduğu kadar insandan 
dağıtılnı:Jtır. ruf etmek olduğuna i§aret 

lT AL YANLAR, FRANSIZ AS· 
KERLERtNl METHEDI· 

YORLAR 

Roma, 29 (Hususi) - Garp 
cephesindeki harekat burada !>ü 
yük bir atakayla takip olunmak
tadır. Geçen her gün hakkında 

aıokeri münekkidler ve muharrir-
i ler sütunlarla yazılar yumak· 
tadır. 

lar. ~ 
Askeri muhabirler, " ~ 

men harbi., adı verdikleri ,/, 
usuhin daha §imdiden çok -~ 
edici neticeler veıi;liği ~ 1 

dedirler. ~ 
Alman ordusunun hare 

takip eden bu10usi muhabi~~°! 
Fransız askerlerinin JCC:-
meharetinden sit.ayi§l~lc 
mektedir, 

____ __,,; 



Moskovadaki Alman-Sovget müzakereleri neticelendi 
Alrııanya sulh te lif etti 

Bu teklif kabul edilmediği takdirde 
Almanya Sovyet Rusya ile müş- H©lrrp d<ev©ı fffil 

<edüy©IF 
Fransızla Sar b rük'e bir 
kilometre yaklaştılaı· 

terek hareket edecek 
l..ondra, 29 - Mo kovadan alı

nan 1 }{ ma Cmata nazaran Sovyet 
k:ra ile Almanya araı;mda Mos 
tel aa_a. Yapılmakta olan müzake-

~'. ıtılfüla n~tice!enmi~tir. 
bu •bent ·opla Molotot dun ikı 
l\rÇUk. saat ~örüşmüşler, geceleyin 

1 eıntın sarayında büyilk bir ziya
et \•e ·ım· Ritın· n '~· Alman heyeti operaya 

d ış, müzakerelere geceyarı ın • 
~ sonra tekrar d<>vam edilmiştir. 

~t on r>lbentropun hu ak~m 
d'l~skovadan ayrılacağı tahmin e-

1 'Yor 
l\tzAt~ '"'"AN A ~, NI.AŞJUAJ.AR 

'Ioskova 29 (A A ) o N B bu , . . . . . 
diriyor: 

" Alınanya hariciye nazırı B. 
li~~ Ribbentrop ile Sovyctlcr bir
lıa 1 hUkumetl relsl ve hariciye st! komiseri B. Molotof \"e B. 
l.f in arasında, Almanyanın 
~kova bUyUk elçisi Schulcnbur-
"" 

1 
da 1.§Urakile yapılan görtış. 

.. ,e er b 
tir. ' u gece nihayete ermiş • 

şa:~ g<Slilfrneler neticesinde a. 
tır· aki anlaljJllalar imzalanml§· 

So~ - Alınan hUkümeUnln ve 
cylfUe~er birliği bUkümctlnin. 28 

B 939 tarihli deklAra.syonu: 
-._ ~gfln lınzaladıkları bir anla§. y' Polonya devletlııln taafi
sııre n doğan meseleleri kat'i 

lte halleden ve bu suretle 
~ Avrupada öevamh bir sulh 
tıaıı etntn bir esas yaratmış bulu. 
ler A.lınan hUklimeti ve Sovyct· 
"-hıı birliği hükümctl bir taraftan 
~~ llnya ve diğer taraftan lngil. 
hali ve Fransa anunnda mevcut 
lUn harbe nihayet vermenin hü
lle tnUietlerin lıakikf mcnfaatL 
lca Uygun olduğu fikrini mlittefl· 
hU~fılıhar ederler. Bu scbcblc iki 
ter nıet, lUzumu takdirinde dl • 

malannı ret eyliyeceklerdir. 
Madde 3 - Birinci maddede tes 

bit edilmiş olan halın garbındaki 
arazide lüzumlu yeni siyasi rejim 
Alman hüktimeti tarafından bu 
hattın şarkındaki arazide Sovyet 
hükfuneti tarafından tesis edilecek 
tir. 

Madde 4 - Alman hüktimeti ve 
Sovyet hükômeti yukardaki sure
ti halli, iki millet arasında dos· 
tane münasebetlerin artan bir in-
kişahnm emin bir esası olarak 
telakki ederler. 

Madde 5 - Bu anlll§ma tasdik 
edilecek ve musadda.k suretler, 
mUmkUn olduğu kadar çabuk bir 
zamanda Berlinde teati olunacak 
tır. Bu anlaşma, imzası tarihin -
den itibaren merlyet mevkllne 
girmektedir. 

Not: Bu anlaşmada bahis mev. 
zuu edilen harita, bilahare mat -
buatla neısrolunacaktır . 

MOLOTOFUN MEKTUBU 
3 - Sovyetler birliği halk ko. 

ınlserlerl meclisi reiaJ ve hariciye 
halk komiseri Molotof, Almanya 
hariciye naztnna aşağıdaki mek· 
tubu göndennişttr: 

Bay nazır, 
Görilşmeleriınizlc alakadar o· 

larak ıuraaını ai.ze teyit ile. .kes. 
bi ıeref eylerim ki Sovyet hU
kOmeti, elde ettiğimiz umum! si
yasi a~laıma esası ve rubu Uze· 
rinde, Almanya ile Sovyet bir. 
liği arasında ticaret ve e§ya mil

badelesi münasebetlerini bütün 
vasıtalarla inkipf ettirmek az. 
mindedir. 

Bu maksatla, iki taraftan bir 
ekonomik program tesbit oluna· 
caktır. Bir programa göre, Sov. 
yetler birliği Almanyaya iptidai 
maddeler verecek ve Almanya, 
bu iptidai maddelere mukabil u· 

liıı<t dost devletlerle anlaşma ha
iıı :~ ... bu hedefi mUmkUn oldu _ 
~llt -.uar Çabuk elde etmek için zun vadeli endüstri teslimatı ya. 

~ ~ ~tek gayretleı yapacaklardır. pacaktır. 
"at likuıncttn gayretlerln!n mu· iki taraf bu ekonomik progra· 
lıı~lltryet.ısfz ka:maaı takdirinde mı, Alman • Sovyet eıya müba • 
de,,.a::re ve Fransanrn harbin delesini mazideki azami hacmine 
ı. _ tndan mes'ul oldtik • d k b' · ""l't var ıraca ır surette ınki~af et 

tır liar keYfiyeU sübut bulacak- tireccklerdir. 

t~ bin devamı takdirinde, lü· iki hükumet, yukandaki ted • 
h ... ~ tedbirler bahsinde. Alman-ı •1; So birlerin temin edilmesi için lü· 

ti l V}·etler Birliği hükQmet - zumlu emirleri derhal verecekler 
~al>:ı~annda müşterek istisareler ve müzakerelerin mümkün ol • 2 '<lltlardır. 

-.... duğu kadar çabuk bir surette 
tlo tlU( .\lrnan - Sovyet hudut ve başlanıp bitirilmesi için her 1eyi 

~sJc· 'nlaşması: yapacaklıırdır. 
fi~esi~ lloıonya devletinin tas • Hürmetlerimin kabulünü rica 

e~ tt?et·ı den sonra. Almanya hüktl - d ve So c erim, Bay nazır.,. 
ti, bu yyetler Birliği hükume· ı v M M ı f a mza: . • o oto 
etıney· razide sulh ve nizamı tesiı:. 
~·euer 1 Ve bu arazide oturan milli- R1BF.ı.."\"TROBUN CE\'ABI 

letine e sakin ve etnik hususiyet · Almanya hariciye nazırı Von 
t:!}'Jezn nı_utabık bir hayat temin Ribbentrop da Molotofa bir mele 
~r. eğ, kendilerine vazife bilir tup göndererek Sovyet halk ko 

İki hük miserlerl reisi ve hariciye halk 
<faJti rn ·umeı., bu husu ta aşağı - komi~rinin mektubunu aldığı 
clır: addeleri kararlaştmnı5lar· nı bildirmekte ve Molotof un be. 

l\1actd yanatını aynen tekrar ettikten 
~ e 1 - Alman hükQmeti \·e sonra, mektubunu 2~ğıdaki cilm 
fııı h~~er Birliği hükumeti, mel - le ile bitirmektedir: 
~Olo tada çııilmış h:ıtU sabık Alman hükumeti namına ve 

nya ara · · d · · ?>arat zısın e ıkı tarafın im - Alman hükumetinin emri ile, bu 

11 tılar~rluk menfaatlerinin hududu deklarasyonla mutabık olduğu-
1_ ' tesbit ederler. Bu hat, aynı mu 1 ildirir ve Alman hükQmeti • 
I <la d Oda ~ütemmim bır proto!;:ol- nin kendi tarafından bu hususta 

ıl ~~~ayın edilecektir. l!zım olan her şeyi yapacağını 
J.ı/ llladded e 

2 
-:- lki taraf, birinci size arzederim. 

.,.. 1 l'\f ~~ilmiş olan iki ta- HUnnetleıimln. ft saire.. 

et ı ~ katt mah~~ ._ '-1 J. Tea M' ıakç 
ler. İki ıymni bbu1 e-1 l"ltOTOXot 

~rıcu devi~~· bhu anla§Illaya il - iki numaralr vC$ikaya ek pro
enn er tUrlU kanş • tokol: 

Hudut hattının tarifi: 
Hudut hattı,. Litvanyarun ce. 

nubi noktaımdan ba§lari bura • 
dan Augustovo şimalinde, umu· 
miyetle garp istikametinde Al • 
man hududuna kadar gider ve 
buradan da Piıia ırmağma kadar 
Alman hududunu takip eyler. 
Hudut battı, bu noktadan Astro. 
lenkaya kadar Pisala ırmağını, 

buradan Krystnopola kadar Bug 
ırmağını takip eder. Sonra garba 

döner ve Ravaruska ve Lubac
zovun şimalinde San ırmağına ka 
:far gider, nihayet buradan da 
mansabına kadar San ırmağını ta 
kip eyler. 

lngiliz tayyareleri yine beyanname affıla r. 
Fransızlar bir taarruz yaparak esirler a l dı lar 

RlBENTROP BUGtlN D()~;)yOR 

Alman hariciye nazın Fon Ri • 
bentrop. pek muhtemel olarak. 
bugün Moskova saatile saat 12,30 
da, hususi tayyaresi ile Berline ha ı 
reket edecektir. 

Londra, 29 - DUn Fransız

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

top bataryaları yerlcştirmeğe mu 
JJ"affak olmuşlardır. 

Bugün Fransızların ileri mev -
zllerl SarbrUktcn bir kilometre 
uzakta bulunuyor. Fransızların 

tazyiki o kadar olddetlidir ki, 
Almanlar pek yakında bu mm~ 
kayı tahliye ederek esaa mUda -
faa hatlarına çekilmeğe mecbur 
kalacaklardır. 

Almanyada yahudilere 
gece sokak yasak 
Bütün yahudiler hususi 
kamplara sevkediliyor 

Parla, 29 - Hollanda ve İs. 
vlçre gazeteleri Bertin muhabir. 
lerine atfen Almanyadakl vazi -
yet etrafmda eayanı dikkat ma.
Hiınat vermektedirler. Bu haber. 
lere nazaran Almanlar, halihazır 
da yahudller için hususi 1§ kamp. 
lan vUcude getirmektedirler. Ya· 
budiler, siper kazmak gibi çetin 
işlerde kullanılacaklardır. 

Bundan birkaç gün evvel 
Himmler tarafından neşrcdilm{3 

olan bir kararname, bütün yahu-

dilerln hususJ kamplarda topla _ 
tılmalan ve muhafaza edilmeleri 
lüzumunu nan etmekteydi. 

Bu tedbirin erkeklerden başka 
kadınlara da eamil olacağı zan. 
nedlliyor. 

Bundan başka yahudllerin bü
tün Almanyada saat 20 den son

ra meskenlerini terketmemeleri 
lUzumunun ilin edilmiş olduğu _ 

na dair olan haber do teeyyti.d 
etmektedir. 

Alman tayyarelerinin bir akını lngiliz 
avcı tayyareler i tarafından püskürtüldü 

Londra, 29 - İstihbarat nezaretinin tebliğine göre Alm.&n tay. 
yareleri !skoçya sahillerine bir akm yapmak istemi§ler, fakat İn· 
giliz avcı tayyareleri tarafından pilskürtülmilşlerdir. Gene Alman 
tayyareleri şlmal denizinde bir İngiliz torpido muhribine hilcum et. 
mişlerdlr, fakat İngiliz torpido muhribi tayyarelere şiddetli bir ateş 

açmış, kendisine hiç bir isabet vaki olmamıştır. 

Yağmur altında kalan 
zelzele felaketzedeleri 
Kızllay çadır temini içın çahşıyor 
İzmir, 29 - Bir haftadanberi dan fazla evi tamamen yıkılm.ış

zelzele feUl.ketiyle harap elan Di
kilide dün öğleden sonra ve bü
tün gece srksık hareketiarz 
olmuştur. 

Bergamada da birkaç hareket 
neticesinde duvarları çatlayan ev 
terden bazdan yıkılmıştır. 

Son zelzelenin en büyük tah
ribatı Tahsi köyüdür. Köyün 30 

tır. 

Çandarlr ve diğer köylerde 
binlerce halk açıkta kalmıştır. 

Havaların yağmurlaması da 
bunların vaziyetlerini güçleştir

miştir. Yapılırken tekrar yıkılan 
Dikili fınnı y:n~den inşa edil. 
miştir. Kızılay felaketzedelere 
çadır temini için uğraşmaktadır. 

I" Mekteo Kitao'arınızı 1 
Her sene olauğu gibi, bu yı l da 

Vakıt K itabevin
den alınız 

İngiliz hava kuvvetleri Loren 
cephesinde faaliyete geçmişler 

ve vukubulan bava muharebe • 
lerinde birçok dü~man tayynrele
rini dilı;ıürmüşlerdir. 

İsvlçrede Bad cenubunda ve 
bilhassa Vissentııl mıntakasmda 

Almanlann bUyUk tat.şidatı mU • 
şabode edilmektedir. 

Dün saat on dörttenberi Lük
semburgdan deva:nlı \'C şiddetli 

bir top sesi i§itllmektedir. 
FRANSIZLABL~ TAARRUZU 
Paris, 29 - Garb cephesinde 

faaliyet son günlerde daha ziya. 
de hava kuvvetleri tarafından 

yapılmaktadır. Fransızlar Sar
brUkUn garbJndc bir Alman hli· 
cumunun aklın bırakıldığını bildir 
mektcdirler. Mozelin ı:ıarkmda 

da Fransız krtalart mevzii bir ta. 
arruzda bulunarak Uerlcşişler ve 
bir mikdar esir almı11lardır. 

İngiliz ve Fransız tayyareleri 
müştereken keşif uçtJ3lan yap • 
maktadırlar. Almanların bir çok 
avcı tayyarelerinin dllşUrUldüğü 

Fransızlarca bildiriliyor. Fran .. 
sızlar lld Prnnsız tayyareainbı 

dUştüğUnil kabul ediyorlar. 
İngiliz gazetelerinin bildirdiıt

ne göre, İngiliz askeri tayyarele.. 
ri diln akşam yeni bir keşif uçu. 
şu yapmış ve bu defa Almanya· 
nın şimali garbi şehir ve ka.aa -
baları üzerinde cevelAn ederek 
yeni beyannameler atmıştır, 

İNGİLTEREDE 1NF1LAK 
Londra, 29 (A. A.) - Diln tL 

mall İngilterede bir mUhimmat 
fabri.kasmda bir infil!k vukua 
gelml§Ur. 15 kişinin öıavğü ve • 
ki3inln yaralandığı söylenmekte
dir. Bımunla beraber fabrikanın 
fıuı}iyet1ne denm edebileceıt bfl 
diriliyor. 

Estonva 
Sovyetlerle anlaştı 

Sovyetier Estonya topraklarında hava 
ve deniz üsleri tesis edebilecekler 

Londra, 29 - Moskovadan ge- ı 

len haberlere göre Sovyet Rus. 1 
ya ile Estonya arasında milteka. 
bil yardmı misakı ile bir ticar~t 

vel feshedilmediği takdirde bet 
sene daiıa muteber olacaktır. 

Sovyet - Estonya ticaret anlae
ması ise iki memleket araamdald 

muahedesi hazırlanarak Moskova ticari mUnasebetlerin ve nakli • 
da imza edilmiştir. yatın kuvvelıendirllmcaine, Rus.. 

Bu karşılıklı yardım misakının yanın Estonyaya nakliyat vurta-
esasları şunlardır: Iarmda kolaylık gösterUecefine 

.. iki ta.raf, askeri yardım da Estonya transit ticaretinden bir 
dahil olmak Uzere herhangi bir kısmının Karadeniz ve Mor-
tecavilzc karşı yekdiğerine yar- j · mnnsk yolu lle yapılmaama. Sov 
dım edeceklerdir. yet Rusyanm ticari nakliyatı için 

Sovyet Rusya, Estonya ordu • Estonya limanlarından istifadesi.. 
suna teçhizat ve silah bakımın. 
dan yardım edecektir. 

Estonya hükfımeti Sovyetlcrin 
Sareama adalart.:e Palcsky neh· 
rinde bahri ve nskerl UssUlbarc. 
kelerle kendi topraklan dahilin. 
de tayyare meydanlan tesisine 
muvafakat eder. Estonya, bu Us· 
slilharekelerl vo tayyare mey • 
danlarını mlldafaa etmek için 
Sovyetlerin oralbrda kendi mas. 
raflarile muayyen miktarda aske. 
rf bir kuvvet bulundurmalarını 

kabul eder. Bu n.skerl kı.vvetin 

azami miktarı, ikı taraf arasın • 
da hususi bir muahede ile tayin 
edilecektir. 

ne dairdir.,. 

Daladye 
l ngilı z elçisile görUştU 
Londr.ı, 29 (HU$usi) - Fran

sız başvekili M. Daladyc dUn 
İngiliz elçisi Mr. Erle Phippsi 
kabul etmiştir. 

Leh nazır ve kumandanlara 
Romanyadan İngiltcreye 

gidiyorlar 
Londr~. 29 (Hususi) - Bük· 

reşten bildirildiğine göre, bir 
çok .Leh erkanı, Romanyadan 
İngiltereye hareket etmek üzere 
hazırlanmaktadırlar. Bunlar a-

İki taraf yekdiğeri aleyhine 
mllteveccih hiçbir ittüak akdet -
memeği ve hiçbir kovallıJyona gir rasında Romanyaya iltica eden 
memeği taahbUd ederler. Leh ordu ku.nundanları ve na.-

Bu paktm tahakkuku, iki ta. zırlar vnrdır. 

rafın bukukr b8.ktmiyetıne eko. Japonya Leh istanı 
nomik sistemine ve devlet teşkl· 

IAtma halel vermiyecektır. tanıyor 
Karşılıklı pakt, tasdiki miltc - Lo:ıclra, 29 - Japonya, Var-

akip merlyete girecektir. Bu tas.. şova sefirini geri ç:ığırmıttır. 

dik allı ... _,.. ........ • 1 Bunuala be::aber, T°'rodan bil· 
cak ve Tallin şehrinde teati cdi· diril~i~!ne ~5re, Jap:ın;-:ı hiiki'ı· 
lecektir. Paktın müddeti on sc • meti Lehis~nı resarr.ı t~ 
nedir, inkızasmdan bir :sene ev. ta.devam4etmelrtodir. . . .... 



Ziraat kongresine 
giden köylü 

Yazan Kenan IHuDQsb 
- Dünkü kısmın hülasası - j danlığa akın ediyorlardı. Onlar • 

dan başka köyün ağıllarına dönen 

Merkezde toplanacak zira
at kongresi için öbekli köy. 
liileri Memoyu seçiyorlar. Me
mo elli yaşında.. Köylülerin 
kongt"eden beklediklerini o 
müdafaa edecek. Köye trak
tör ve mektep laznn. Ziraat 
Bankasından alınan kredinin 
gelen vaadesini de ertesi se· 
ne ödemek istiyorlar. Memo 
merkeze gidiyor. Orada Me. 
monun söz söyleyeceği gün 
onunla konuşuyorlar: 

- Evet, dedi Memo; ve heye
canlandı; vergilerimiz düzeldi. 
Öbek bataklığı kurutuldu; yol -
larımız ... 

- Tamam ... Demek.ki mutabı

kız... Siz yeni harfleri biliyorsu_ 
nuz tabii ... 

ne kadar hayvanları varsa hepsi 
de meydanlığa toplanmıştı. Sanki 
köye makine geldikten sonra ö
küzler edecekleri istirahate sevL 
niyorlardr. Belki de bütün diğer 

öteki hayvanların hepsi bu nası
hattan aynı istifadeyi hayal etli. 
yorlardı. 

Memo, bir müddet önüne baktı. 
Hafü sakalında yine bir böcek 
hrşırtısı gezdi. Bununla beraber 
yüksek bir taş üstüne çıkmıştı. Ö
nünde yüzlerce köylü duruyordu. 
Arka taraflarında köyün hayvan_ 
lan toplanmıştı. 

Memo kongrede okuduğu kitabın 
bir eşini cebinden çıkardı: 

- Bravo, Memo; dediler. De -
mekki hepsini yazarak okudun?. 
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Memo: 

Memo cevap vermedi: 
- Arkadaşlar, dedi; 

yüklerim; köylüler ... 

hava. Iıücumlarına l•arşı mfülafaa
sında kullanılacak ola.n kumlar çıkanlmaktadır. Bu suretle kazılan 

bil. sayın park bir harabe haline clönmü~ ,.e bu ara.ela 1851 sergisinden kalma. Fransız 'kadınlan p:ıssif Jiornnma tesldllitrnda. ~aT15maktac1rrlar. 1" 
-Bir gecede öğrendim, diye 

anlattr; bir haftada yetmiş kişi

ye ..• 
- Bravo ... Şu halde ... 
Memoya doğru kalın bir 1.itap 

uzattı: 

- Şimdi; kongrede bunu oku. 
yacaksınız ! 

Memo güldü; ve kendisine edi
len itibara sevindi 

İki Mat sonra, Memo, üç gün_ 
dür söz söyleyenleri kendisinin 
dinlediği kürside idi. Bir adam bü
yük koqgrcye Memoyu tanıttı. 

- Öbekli köyünden Ahmet 
oğlu Memo! .. Kongremize köylü
ler namına iştirak ediyor. 

Kongre Memoyu alkışladI. U_ 
zun bir alkL<J; bravo sesleri ... Son
ra birdenbire, akan bir nehrin 
durması gibi uçsuz bucaksız bir 
sessizlik ... Memonun kulakları dol
du; ve uğuldadı. Gözlerinin önüne 
Öbekliler geldi; "Traktörü • 
müz yok" diyen, ziraat bankasın
dan yeni krediler isteyen Öbekli
ler ... 

Memo, köyde arasıra yaptığı gi
bi bu sefer bir de gözlUğünU tak. 
mıştı: 

- Arkada.şlar, saym. büyükle
rim; köylüler ... 

Memo, eline verilen broşürü 

tam bir buçuk saatte okudu. Fakat 
her nedense son kelimeye geldi
ği zaman içinde bir boşluk hisset
ti, hayrr, bir fazlalık... ÇünkU 
Öbckli köylerine vadettiği bir 
takım §Cyler vardr. Traktör, zira. 
at bankası işi; mektep... Memo 
asıl hunları söylemek istiyordu. 
Bir dakrke. durdu; fakat birisi gel
di; Memoyu kolundan tuttu ve 
çekti. Memo: 

- Belki, dedi, belki başka bir 
sefer onları söyletecekler ... 

:Memo yerine oturdu. Sadece 
son celseydi; kongre dağıldı. 

Memoya: 

- .Mükemmel, dediler; herşey 
yolunda gitti Mcmo.. Kelimeleri 
öyle vura vura söyledin ki ... 
Tc~ckkür ederiz. 
Eğer Öbekliye bu akşam 

dönmek istersen tren hazır Me. 
mo ... 

:Mcıno şapkasmı çıkardı; ve sa
kalını kaşıdr. Kalm tırnakları bir 
saman demetinde yürüyen bir bö. 
cek gibi derisinde hL'jırdadı. 

Memoyu köyde davullarla kar
ştladılar: 

- Mcmo, dediler; anlat baka. 
lnn; 
lım; isteklerimizi nasıl söyledin ... 
Ziraat mektebi hemen yapılıyor 

değil mi Memo... Bankanın su ü. 

çüncü taksitli. 
~nm !!11 ft~netl taksitli.. 
Akşam üstü idi. Bütün köylüler 

hl monua geldiğini işiterek mey-

temeller meydana. çıkarılmıştır. resim, maskeli bir kadmı otomobilinde 
Gözlüklerinin altından şöyle bir 

baktı; bütün köylüler kulak ke
silmişti. Memo devam ett: 

- Ziraat kongresinin, bugün, 
bu çatı altında ... 

Memo her satın okudukça, bir 
kere, gözlüğünün altından, etrah
na toplanmış olanları süzüyor; bir 
göz ucuyle adeta hepsine bakı. 

yor; ve kıs kıs gülüyordu. İlk da_ 
krkalarda arka sırada ayakta 
duran köylüler dağüdı, 9'0nra bi
rer birer ön tarafta oturanlar ... 

Memo devam ediyordu: 
- ... Kongrenin yapıcı kuvve. 

/ini ... 

Memo son satırları okuduğu za. 
man başını kaldırdı; ön tarafta 
bir sıra dizilmiş irili ufaklı hayvan 
!ardan başka kimse yoktu. ' 

En önde Memonun dört çüt 
B<"l('ika kralı J,eopo1d Alman huihı. 

öküziinden ik:si... dundaki müdafaa tertibatını teftiş 
Memo: 

- Vay A!u.smr, dedi; öteki iki esnasında bir hafif tankın önünden 
çift de demekki köylülere uy-
muş ... g~iyor 

-~--

Sonra inekler ... En arkada kö- ~-------------------------------------------------------
Rana. Bedil, en samimi dol' 

tundan şüphe edildiğini işit.ille' 
yüksek bir kahkaha salverdi. 1/I 
sorgu hakiminin ciddiyeti kartl' 
sında büyük bir hayret göstet ' 
mekten kendini alamadı. 

yün kısrakları gözüküyordu; et-
rafı çep çevre kaz ve ördek sü_ 
rüsil kaplamıştı. Bir horoz öttü; 
ve hindiler tüylerini kabarttılar .. 

Memo az sonra köy kahvesine 
gitti. 

- Şu Memonun bize ettikleri
ne bakın, diyorlardı. 

Memoyu görünce hep birden 
ayağa kalktılar: 

- Memo, dediler; hani bizim 
traktör .. Ziraat bankasından kre. 
di; mektep? ... 

Memo: 

- Acele etmeyin, dedi; onlar 
beş yıl sonraki kongrede konuşu. 
Jacak işler ... 

- Ya biz beş yıl no yapacağız 
Memo: 
- Ha, dedi; ben de onu so

racaktnn? N o yapacağız? ... 
Bütün köylüler birbirlerine ba

kıyordu .. 
Memo: - Benim bir teklifim 

var, dedi. Meseleyi buraya gele. 
cek ziraat müfettişlerinden birL 
ne anlatmak .. 

- Nasıl? .. 
Memo: - Onu siz düşünün 

gayri, dedi. 

Yalnız köylüler hükfımetten is. 
tiyecekleri şeyleri bir ziraat mü
fettişi gelinceye kadar düşündiL 

lcr mi? .. Düşünmediler mi? .. BL 
!inmez.. Şu kadar varki bir zi
raat mtifetti.şi geldiği zaman o
dalarının en iyilerini ona veren 
Öbekli köylilleri, bu sefer mü. 
fettişin çahşması için ahırların_ 

dan birinin pisliklerini şöyle bir 
temizlediler; müfettişi oraya bu
"'11' ettiler. - Kena.n HollUıl 

- O gece ben ... 
Sustu, ve dudaklarını ısırdı. Ha

yır. Tamamiyle kendisine ait 
olmayan bir sırrı ifşa etmeye, ken
disine teslimiyet göstermekten, 
sözlerine itimad etmekten başka 

bir taksiratı, günahı olmayan bir 
kadmın şerefini lekelemeye hak
kı yoktu. 

- Affedersiniz, dedi. O gece 
nerede bulunduğu mu söylemeye
ceğim ..• 

Sorgu hfilrimi şaşırdı. Soracak 
bir sual bulamadı. Başını salladı. 

Bay Asaf, amirlerinin bu tecrü
besizliginc hafifce gülı:ı.ekten 

kendini alamadı. Kat'i bir hüküm 
vermek doğru değildi. Elde henüz 
tam bir delil yoktu. 

Bu hırsızlık meselelerinde ve 
hizmetçi kızın öldürülmesinde mü
him bir sır vardı. Bunu anlayor
du. Fakat ne olduğunu bir türlü 
kestiremiyordu. Sonra. Necdet Fe
ridunun vaziyetleri ve harekatı 

gayet tabii idj.. Çehresinden, ha
linden namuslu ve dürüst bir a
dam olduğu belli idi. 

Hizmetçi kız, her halde kendi
ni çrlgrnca seven bir adama yüz 
vermemiş veya arzularını yerine 
getirmek istememiş, ve bu hare-
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ketinin kurbanı olmuştu. 
Fakat, odasında intizamın bo

zulmaması kızın, kendini müdafaa 
etmediğine hüküm vermek doğ
ru değildi. Doktorda, bir şiddet 
ve cebir eseri görmediğini söyle
yordu. 

Bayan Huriyenin elmaslarının 

çalınmasına gelince: Acaba bu 
doğru mu idi? ..• 

Necdet Feridun gibi zengin bir 
adamın, yaşlı kadını korkutmak, 
elmaslarını çalmak için böyle bir 
mizansen yapmaya ihtiyacı var 
mıydı? ... 

Bay Asaf, bunlan düşünüyor ve 
bir karar veremiyordu. Başını kal
dırdı. Herkes sükfıt ediyordu. Sor
gu hakimine: 

- Bana kalırsa, Bay Necdet 
Fcriduna biraz müsaade ediniz, 
diişünsün... Tabii vaziyetin hita -
mını, sükfıtlarınm kendi alcyhle. 
rinde netice vereceğini takdir e-

va~aırn: ~IFD 

derler. Bir çeyrek sonra yeniden 
sorguya devam edersiniz. Emi_ 
nim ki hakikati söyliyeccklerdir. 

Sorgu lıfı.kiıni ile müdei umumi 
ve muavini, odadclJl çıktılar. Nec
det Feridunu, bir jandarma ile 
yalnız bıraktılar ... Kapılar kapan. 
dı,hariçten kilitlendi. Ve kimse 
ile görüşmesine müsaade olun
maması emri verildi. 

Sorgu hakimi mutalaasmı söy
liyordu: 

- Hulasa, Baylar... Bence 
Necdet Feridun suçludur. Hak. 
kmdaki deliller cidden ağırdır. 

Muavin de aynı fikirde bulun~ 

du. Bay Asaf, bir fikir beyan et
medi, yalmz: 

- Bay Rana Bediinin bir defa 
daha ifadesine müracaat etseniz 
fena olmaz sanırım. Necdet F'c
ridunun hususi hayatına dair a
lınacak mallımat tahkikatı kolay. 
laştırır. 

r--Kiralık odalar---t 
Ankara Caddesinde demze ve caddeye nazır Yazıhane, Aileye, 

Muayenehane yapılmaga el~erişli kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

Şüphesiz, odasına. girdiği za ' 
man dostunu görememesi garfbi' 
ne gitmişti. Fakat, onun bô1'1 

adi bir hnsızhk, bir cinayet tşlf 
yebileccği ihtimali aklından bll1 

geçmemişti. Omuzlarını silkti 1' 
Necdet Fcridunu şiddetle mild• ' 
faa etti: 

Necdet Feridunla Rana Bedlfı 
çocukluktan beri biribirlerinde' 
ayrılmamışlardı. Bir mektebde ~ 
kumuşlardı. Umu.mt harbde ar 
alayda bulunmuşlardı. CepheG1 

hep yan yana harbetmiş1cı$ 
Milli harekatta da berabercUI''' ... 
Yaralar, madalyalar cesaretıeJ 
nin mükafatı olmuştu. Berıı.11" 
birçok işlere girişmi§ler, birÇD) 
para kazanmışlardı. !kisi de fJb' 
rika sahibiydi. Müesseseleri 4' 
bir handa bulunuyordu. 

Yalı sahibi, büyük bir ciddiYet· 
le müdafaa ediyordu, Dostund~ 
f;Üphe edilmekte olduğunu nıaıı" 
sız bulduğunu açıktan açığa s6'f' 
elmekten çekinmiyordu. 

Sorgu hakimi sözünü kesti= 

- Pek ala, bay ... dedi. BU ~ 
cc odasında bulunmamasına, 

bu cadı elbisesine ne diyeceJcfl' 
. ? 

nız ... So' 
- Bilmem ne diyeyim ..• 

zamanlarda cadıdan o kadar . 
solundu kf, ihtimal Necdet Ji'eı1 
dmt bir latife hazırlıyordu. öte t 
denberi latifeyi, şakayı seve 

(Devamı var) 


