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Ddncl yıl - N o. 508 QÜNLÜK SiY ASI HALK 0AZETl!SI Posta ittihadına girmemiş mem· KURUŞ 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ı 

Alman - Sovyet Anlaşmasının Esasları 
-

Almanya, İngiltere ve F ransaya Son Olarak Sulh Tek-
. 

lif Etti. Paris Ve Londra Kararlarından Dönmüyorlar 
Sovyetler Estonyada Askeri Üsler Tesis Hakkını Aldılar 
~ 1 

Duçe'oln Nutku 
Etrafında 

Yazan : llli&eyin Oahld YALÇIN 
• 
1 talyan gazeteleri Du 'nJn son 

sôl le<lihi nutJuı btil ilk bir :h lllnıilet \eriyorlar \e A\nıpnnın 
1 

er lar fında husule getirdiği te ir
( e·ri ileri siiriıl orlar. Jt'ilhakilm, esas 
tıbarile, Duçc Auupada ulhiin iade-

dl ~ehindc hir temenni izhar etmi ol-
U!,"lı için hu sözll'ri her memlekette 

gtlzeı karsıl nmak tabiidir. 
Yalnız, sulbü istC'mek başkadır, bu

~urı şu sırada temini kabıl olduğunu 
Urnıd etmek başkadır. Duçe izhar ct
tığı uUı temaylihinü Lchı tan işga
hnırı hitama ermesi vakıası üzerine 
l tinad et lirıyor ve coğrafi, zaruri bir 
Vazıyetın icabı olan payla mayı ka· 
but etmek surctıle bir sulh yapılabi· 
1ecegını soyluyoı. 

Harbe muntchi olan vakayıın cere· 
Yan tarzına bakarak biz kendi hesa
bımıza bu ümide maatteessüf iştirak 
:c1ernıyoruz. 1ngıltere ıle Fransanın 
-..ehı tan ışgalı tamam oldu dıye 
haı l..ıdcn vazgeçip ve iısttine Alman
Yaya hazı müstemlekeler de wrip 
SUih yapabıleceklerine aklımız ermi· 
~or. Sanyor Vırginio Gayda sulh yap· 
nıanın lüzumunu miıdafaa ettıği sıra· 
da, garb dcınokrasilermin bu harb· 
d.~ ~asıl galebe çalabilecekleıini dü- §§ 
~Unuyor ve bu galebenin ımkiinsızh· § 
gına hiikmedıyor. Jtalyan mulıal'rıri· ~ 
nın fiknnce, Fransız ve lngılizlcriıı = 
taferi temin edebilmeleri üç tarik ile ~ 
k~hiluir: Sicgfrid haltını zorlamak; = 
bıtaraf memleketleri çigncip Al
rnanyaya geçmek; iktısacli ablulaya = 
ıril El t><4Venmek. Gaydaya göre, Alman ::= 
kalelerini zorlamak müth15 fedakar-! 
lıktar bahasına nıalolabilir ve lngil· 
tere ile Fransayı son derecede yıpra- ::::ıs 
lır. Bu sırada müstemlekelerinin mü· ~ 
dafnası ıhtimali de zayıflar. Binaen· = 
ll leyJı büyük bir felaket olur. Bitaraf 
ıncrnlcketleri çiğneyip geçmek te ak· 
la getirilemez. Çünkü küçuk mıllet- -== 
lcrin hukuku için harbeden lngiltere s 
Ve li'ransanın böyle bır tecavüze § 
kalkınaları imkanı yoktur. lktısadi = 
~~lukadan da lngıliz ve Fransızlar e:: 
ır fayda bekliyemezlcr. Çünkü hem = 
~nıanyamn birçok stoklan vardır, ; 
b~rn tam azami bir abluka tesisi ka- ~ 

ıl değildir. ~ 

. -

Stalin, Molotof ve Ribbentrop ilk Mosko\·a i9timamda 

i 1 kteşri nden 
İtibaren 

Adolf llitler 

Hitlerin iktidar mevkiine 
gelmeden evvel maksad 

ve gayelerini izah 
için yazdığı 

Mein Kampf 
-Kavgam-
Adlı Eserini Üstad 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Türkçeye Çevirmiştir 

YENi SABAH _ _r~. " __ --~· 
Bu fevkalade eseri oku- -:::---:: ı--,'\ 

yucularına takdim 
etmekle bahtiyardır 

Hüseyin Cahid Yalçın 

Bu mütalcanın ne dereceye kadar = 
doğr·u olduı;runu kestirmek için bil - ~ D 1 ti ER ESER LE R 1 M 1 Z : 
Ylik bır ihttsas ve vukufa ihtiyaç ol· · = 
~Uğu itiraf cdilmelıdir. Bu meselelerin = 
b U kadar sade olacağını zannetmek ~ 
ır hata tc kil eder. lııgılız ve Fran· ~ 

~ız hukfıınellerı blitün devlet adam· § 
a: ı, erkanıharbiyelcri ve ıktısadcıla- ~ 
r·ı E::E ı e, harbe karar verirken, hır gazete- es 
<:~ın bile aklına gelecek bu ihtimalle· § 
l'i dtişünmemis olmalaı ına imkan ta· ~ 
aavvur cdilebılır mi? Frans mın ve =
lngılterenin harbe girmeleri için hiç -
bir~ tnecbunyct yoktu. Kendılerine . -
dogr'Udan doğruya bir tecavüz vaki := 
<>lrnanuştı. Bunlar defalarla izah ~ 
~I ? siyasi ve i.1sani ~ebeb!~rl?. bu ~ 

Milli Mücadelede İzmir 
YAZAN: R . YALKIN 

Milli Mücadele tarihimizin şimdiye kadar tamamile gizli kalmış 
en heyecanlı, en meraklı ve en şerefli safhaları 

a 

ARADIGIM SENDiN! 
NAKLEDEN: ÜLVIYE SAKAR 

Mevalmln bu an hissi ve en merakh edebi romanı bllhaa
aa kadınları ve genç kızları çok yakından allkallar edecektir, 

Buoilnn bu.~ka ht•.r gün en tanınmış ve en Be\'İlmiş im1.aların fıkraları. ma.luıleleri, askeri, i~tima.i 
s iyn i, edebi ve ilmi yazılnrile dolu olarak çıkacak olan gazetemiz, isUhbamt kadro unu da son derece 
talnil e etmiştir. 

Almanyanın 
T hdidi 

Paris ı'e Londra Su/he Y anasmaz-• 
~arsa Lüzumlu Tedbirler Bahsinde 
Almanya İle Sovyet R usya Müşte
rek Konsültasyonlar Yapacak lar 

Balkan Hariciye Na ır arı 
Berlinde Toplanacaklarmış 

Mo kova, 29 (A.A.) - D. N. B. bıldı-ı trop ile Sovycller B rl i hukümctı re s 
rlv~: ve Harıcıyc H. lk Komı crı B . Molotof 'c 

Almanya Harıclyc Nazırı B. Von Rıbben ( ... onu 3 üncü ayfamızda ) 
"""""'"""""'"'"""""""'""'""'"'"""""'""""""'""~""'"""""'VV~ 

İngiliz Tayyareleri 
Alman Donanmasına 

Hücum Ettiler 
Alman tahtelbahirlerinin İngiliz ve Fransız 

sularından uzaklaşhrıldığı bildiriliyor 

Harp Akademisinde 
Diploma Tevzii 

Kurmay Sübaylarımız 
İltihak Ettiler 

Yeni 
Orduya 

~bı yapmayı münasıb gordulcr. 5 
Sınyor Gaydanın dediği gibi, Alman- s 
~aya. galebe çalmak ihtimali bulun- e:; 

Oladığı bu kadar açık ve basit suret- § 
le aşUta.r olsa idi Fransa ve İngiltere s 
harbe kıyam ederler miydi? Bu iki ~ u·. n 8 SAYFA ~ mUteaklben diplomalar tevzi edllmlşUr. tıınbul Vnlısi doktor Lutfi Kırdar, tstan 
i.evıctin . . ~ := HER r_ 5 KURUŞ _ Bundan sonra Mektep komutanı General bul Komutam Korgencrnl Ilalıs Bıyıkta)' 

ımk~~ız hır zafer ugr~n • E:: '-' §; AU Fuad mcktebden mezun olan Kurmay Unlvcrsitc Rektörü Cemil Bılsel, tstanbu 
lluseyiıı Oahid l'ALÇlN ~in . ile sUl.a1ylora hitaben bir nutuk ıylemlş ve matbuat mUmcssıllcri hazır bulunmu6lar 

( Sonu 3 ÜDaiİ sayfamızda ) ~ınıııumınılllllllllllllnınınınıııuııuımnnııuınııııııııııııııınınıııııııınıııınınınınuıııımıınnnıınıınnın111111111111ııınııomuuıılllllH11ınııımnınınıııııııınınnııınııınınınmmn llJIT kurmay SÜboym \'DSlflOrını ti rek istik- ı dır. 
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Milli Atletlerimiz 
; ...... 61 YAZAN: M. SIFIR ..... J ıngı erenın .:::::: == iptidai Madde 16 Bin Lirası 

Yunanistana Gittiler 
Mitat Beyle Şoför Mehmet Niha- T alebleri Veriliyor 

yet Gürcistana Sığınmışlardı Son iki gün zarfında ~chriınizdeki allı- Limanda çalışan h:ımallnrın birlkrniıı o-

Rumen Sporcuları Ayni Vapurla Hareket Ettiler 

Gilrclstanda, Samtiredi iGtasyonundnkl den, mnru..C ve zengin bir aileye mcnsub 
halk dağıldıktım sonra, Mitat bey ile ar- idi. Ağır yaralı olduğu halde esir dilşmÜ§
kadaşı yiyecek bir lokma, gcceliyccek bir til. Yaralı bir Türk neferi onu sırtında ta
yuva dcrdJne dilşmilşlerdl. İstasyon cad - şıyarak a~ altından kurtarmıştı. Bu ae
dcsindcn şehre doğru yavaı yavaş yürü- beble hayatını o Türk neferinin merhamet 
yor ve görüsQyorlardı. Mitat beyin neşesi ve iyi kalbliliğ!rıe borçlanmıı;tı. Uzun mUd 
yerine gelmişti. Gülüyor, söylilyor, arka- det esir kaldığı TOrldyeden birkaç ay ev
daşile pkala~ıyordu. vel avdet etmişti. Esarette de kendisine 

- Hayatımızı, diyordu, kurtaran talih çok iyi muamele edildiği için Türklere 
elbette yarlıgını yine gösterir. Bu geceyi karşı olan sevgi ve saygısı busbütün art
geçirecek bir döşek, açlığımızı giderecek mıştı. Hele tstruıbulun müttefik orduları 
bir lokma ekmek te ihs n eder, eder am- tarafından işgal edildiği haberini aldığı va 
ma kime ve nnsıl onlatacntız dllellınlzJ? .. kit gerçekten buyuk acılar duymuş, çok 
Bu kadıır zaman buralarda bulunmuşsun, yanmıştı. David de o akşam nyni trenle 
merak edip te iki kelime olsun Gürcüce Batumdan gelmişti. Batumdn, istanbulun 

• öğr nmek aklına gelmedi mi be kardeş?. i~gali pek mübalftgalı olar.ık söylcnıyor

Şofor Mehmet Ali beyin de keyfi yerin- du. 1stanbulun mUttclik ordular tarafın -
de idi. Mltnt beyin bu sualine guldü \e n- dan cebren z.aptedilmi3 oldugundan bah -
!aylı bır tavırla : solunuyordu. Muhntablaruıın btanbuld:ın 

- Tnsalanma be beyım, dedı. İşaretle geldiklerini söylemeleri bu sebepten dolayı 
de anlatırız. Yeti ir ki paramız olsun ce- onda bir hayret uyandırmış, ucılarını ta
bimizde. Bu koca şehirde açlıktan ölecek, zelemişti. Muhatablannı merhametli bir 
sokakta gecelıyccck değiliz ya. ı nazarla süzdükten sonrn sordu: 

- E\ et .. Te ckkilre borçluyuz bu cihet- - Ne vakit çıktınız tstanbuldan? .. 
ten Aslamı doi!rusu. Ya hareketimlz es - - Epeyce oldu. 
nasında, benden soz yerine para cüzdanımı 
isteseydı, neye varırdı halimiz?.. Nasılsa 
aklımı gelmedi bu cihet işte. Yoksa hnll -
miz yamandı. 

- Sahi be :Mitat bey. Basireti bnğlandı 
da h:ıtırlıynmadı bunu. Ne ise. Kurtardık 
canımızı, hem de parnmızı elinden. Fakat, 
ya bizim bu tarafa geçtiğmılzi öğrenir de 
düşersc peşimize ne yoparız? 

- Şu halde şirin lstanbulun üzerine çö
ken musibetten hoberiniz yok sizın,. 

Mitat bey bu kam haber karşısında lı

deta sallanır gibi sarsılmı§tı. Du memek i
ı;in arkadaşının omuzuna dayanarak tu -
tundu ve inler gibi bir :::esle sordu: 

- Ne musibeti imiş o? .. 
Muhatabında uyandırdığı tcessiırUn de 

recesini fnrkeden David, bu hareketinden 
dolayı o anda nedamet hissetmiş ve feUl.
ket hakkında tafsilat vermekten çekin -
ınişti. Tıpkı bir öz knrdeş eelknt ve mu -
habbeUle Mitat beyin koluna girmiş ve: 

- Haydi yürü kardeşim, demişti. Bize 
gidelim. Orada uzun uzun gönişürüz. E
vlıniz euracıktndır. 

- Geç onu. Zannetmem ki, bu vaziyet
te onun borusu ötsün artık bu taraflarda. 
Trende Tilrkçe konuşan ncemlerin sbzleri
ne dıkkat etmedin mi? Bu ha\•alideki hı
risUyıın Gürcüler de kendilerine gore bir 
milis huk(ımeti tc:ıkil etmişler. Bu hUkii
metin, Aslanı bu tarata ayak attıracağını 
hiç ummam. Hiç şuphe yok ki, onun ne 
mal oldugunu bu hükOmeti teşkil eden a- Mitat beyin yUrümek 5öyle dursun, kı
drunlar da bilirler. Hem hiç şüphe yok ki, mıldıyncak hali bile kalmamıştı. Muhata
aralnrında bir reknbct ve adavet te ba;ı- bının luıhat vermekten çekinmesine rnğ
g0.,termiştir. men bir hissi kablelvuku ona her &eyi nn-

Mitat bey, sozüne devam edememişti. latmıştı. Vücudü ta~ gibi katılaşmış, ya
ÇünkO, aJ ni zamanda aşçılık yapan bfr kıcı yaşlar kirpiklerinde katrclenmlşti. 
bakkal dükki'ımnın önilne gclml5lc.rdi. Dilk Söyliyemiyor, yalnLZ blrlblrl nrdına yut -
kfının \ ltrininde bulunan hazır yiyecekler, kum:yordu. Zorlukla ncJes alıyor, çehresi 
iki arkadaşın da açlığını gıcıklamış, ağız-, g~t~kçe mo~an~ordu.' Da\"id, sebebiyet 'er 
larını sulandırmıştı. Hele Mltat bey, sö - dığı bu tehlıkelı vazıyet karşısında soğuk
:z.Unu unutmu§tu. Camekfında teşhir edilen, kanlılığını muhafaza etmişti. 
buyuk knyık biçimi kaplnr içindeki ye - ( Devamı var) 
mel.lcrı suzerken yutkunarak: 

- Mehmet Ali, dedi. Tıpkı tstanbulda
ki • çı dukkdnhırına benziyor burası. Pek 
temiz bır yere de benzemiyor amma, ne 
dersin, buraya girelim mi, yoksa bir lo -

RADYO 
30/9/939 CUMARTESi 

kanta buluncoyn kadar yurilyclim mi?. 13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
- Dana kalırsa, lokantadan evvel bir 13.35 Türk m0zlı11 (Gelin havalarından 

otel bulsaydık fena olmazdı. Bak, sağ ile-
1 
örnekler) Sadi Ynver Ataman, 14.00 Mcm

rimizdc otel olması muhtemel, aydınlığı leket saat nyan, ajans ve meteoroloji ha
bol bir bina da var. Orayn kadar yürüye- berlerl, 14.10 Milzlk (Dans milzlği - Pl.), 
lım. 15.00 - lS.30 Milzik (Şen oda mu:z.iği: tb-

- Araba otel mi dersin orosı?.. rahim özgür ve Ateş Böcekleri). 
- Pencerelerinden fışkıran ışıklara ba- 18.30 Program ve memleket saat ayarı, 

kılırsa öyle gıbl. 18.35 Mı.itik (Kil~ orltcstra) Şef: Necip 
1ki arkadaş mütcreddid bir vaziyette Askın, ı - Wilhelm Wacck: Mnr§, 2 -

gorü.şüyorlnrken yonlarından geçen bir de Dohnnnyi: Diiğün valsi, 3 - Erich Trapp: 
liknnlı ansızın durdu. Meraklı mızarlarla Füjisa'nın etrafında müzik sesleri - Fan
muhatablarıru suzdüktcn sonra güler blr tezi, 4 - Carlo Thomsen: Dun, ııı.ıo Turk 
yuzle sordu: milzl{ll, (tnce saz faslı - Uşşak faslı), Sn-

- Gnliba siz Türksünilz ve buranın da fiye Toknyın iştlraklle - Celili Tokses. 
,.abancısısınız. 20.00 Memleket saat ııyıırı, 21.00 Temsil, 

Bu Turkçe hitab ve sual karşısında Mi- 20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri, 21.00 
tat bey bir çocuk sevincile sıçradı, kollnn- Türk müzlll, Okuyan: Muzaffer tlkar, Ça
nı muhatabının boynuna doladı. Çığlıklı lanlar: V~he Dnrynl, Reşat Erer, Rufjen 
bir sesle : Kam. l - KilçUk Osman Bey - Miistear 

- Hay, dedi. Allıı.h senden razı olsun pe~vl, 2 - Muıtcnr beste: (GönOl ey rna
oe delikanlı. Hızır gibi yetiştin lmdadımı- hı nı aşkınla aram etmede geldi), 3 _ 
:z.a. Ycrlısl misin buranın sen?. Mustcar §arkı: (Görsem seni ben ey der-

- Evet elendim, yerlisiyim. di rano), 4 - Dede - Müste::ıı· şarkı: (Gön-
- Hayret! .. Dilimizi ne de güzel söy - lümü bendetti ol mah), 5 - Reşat Erer -

Uiyorsun. Nerede oğrcndin Türkçeyi?.. lxeman taksimi, 6 - Rahmi Bey - Müstear 
- Memlckctlnlzdc uzun m!lddet esi:- şarkı: (Gel ey snki şarnbı tazelendir), 7 -

kaldım ve o smıda öğrendim. Mustafa Çavus: MUstear şarkı (Beğenirsen 
- İsmin ne senin?.. nl yanına), 8 - Şakir ağo: Müstear şarkı 
- Da•:id Usturvn. Siz nere1fsiniz ya?. (Ey tuti), 9 - Mustear yürük semai: (Sa-
- Erzurumlu. na dil mnhıtnb:ırum), 10 - Kilçuk Osman 
- Komşuyuz demek. Buraya nereden Bey: Müstear saz semaist; 21.40 Konu~n. 

ıeldiniz?.. 21.55 Müzik (Neşeli muzik - Pl.), 22.00 
- tstanbuldan. Konuşma (Ecnebi dillerde), 22.40 Milzik 
- i toıbuldan mı?.. (Dans müz.iği - Pl.), 23.00 Son ajans ha-
- Evet, tstanbuldnn. Niçin hayret ettin berleri, ziraat esham - tahvilCıt, kambiyo-

ya ?.. nukut borsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Qız-
Da\ id, Snmttredi kasabasının yerlilerin- band - Pl.)", 23.55 - 24.00 Ynrınki program. 

kadarlara tngiltere resmi makomlanndan lan 16 bin Ura paralarının kendilerine tcv
iptidal madde almak ilzcre talebler vuku- zil için Limanlar Umum MüdürJ,UJilncc 
bulmağa başlamıştır. Bu meyanda all'\ka.- tetkikler yapılmaktadır. 
darlara gelen mektup ve telgraflarda muh-
telit maddelerimizin piyasaları sorulmak- Limanlar Umum Mildürü Raufi Manyns, 
tadır. diln Belediye tktısad tşleri Müdürü SaUet 

Piyasadaki mevcut kanaate göre Alman- ile bu mesele etrafında görü~üştür. 
lıırln yapılmakta olan ticaret mukavelesi Bankada birikmiş olan bu paranın bir 
mUztıkcreleri tngiltereyi plyasalarınuzdnn kısmı amelenin hukukunu korumak için 
lpUdal maddeler satın almak için harekete kurulmuş olan yardım sandığı vasıtasile 
getirmiştir. Bu sebeble fngilterenin rcsmt 
mlicsseselcrinden bugünlerde büyük sipa- muhtaç ve kazaya uğrıynn nmeleye ırnr-
rişlcr beklenmektedir. fedilmiştir. 
Diğer tnrnttan Almanlarl:ı yapılacnk mu Ameleler şimdi i&Siz kaldıklarını iddia 

vnkknt ticaret müzaltcrclerl son safhaya ederek bu parnlann bir an evvel iadesini 
gelmiştir. istemektedirler. Haber nldığımıza göre 16 

Almanyadı:ın vukubulmnkta olan birçok bin Hra bugilnlcrde bulunacak yeni bir for 
taleblerin yakınd:ı k:ırşılanabileceği ümld mül ıle 180 amele arasında tnksim edile-
edilmektedir. cektır. 

Aınerikadan 
Kalay Geldi 
Dün Amcrlkadnn limanımıza gelen bir 

vapurla milhlm miktarda kalay ve kauçuk 
gclmi§tir. 

Son gilnlerde kolay buhranı yüzünden 
piyasada fiyatlıınn yükseldiği blr anda A
mcrikat!an mühım miktarda kalay gelmesi 
allıkadarlar arasında memnuniyetle kar -
fiılanmı;ıtır. 

Bu sebeble birkaç güne kadar kalay fi
y:ıtıannda bir düşüklük başlıyncağı kuv -
vetle tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan Amerika ile yeni blr ta
kas anla~mnsı yapılarak ticaretimizin nr
tnca~ı kanaaU lcuv\'etle mevcut olduğun
dan birçok firmalarımız Amerikaya bir kı
sım sanayi malzemesi üzerine m!lhlm si
parişler \•ermişlerdir. 

lKTISAD iŞLERI : 

Buğday piyasası 

düzeldi 
Bir milddettenberJ dil~ekte olan buğ

day piyasası birkaç gündenbcri normal ha
lini bulmuştur. Dun muhtelit buğday mın
tnkalanndan şehrimize 75 ton buğday gel
miştir. Toprak Mahsulleri Ofisi piyasnya 
muntazaman mal nrzetmektedir. 

Sovyet Ruaya için 
verilen llsanalar 

Sovyet Rusyaya ıevkcdllmck uzcre An
karadnn taleb edilmiş olan tiftik lısansları 
gelmeğe başlamıstıı·. Lisans nlan mUesse
scler piyasadan yeniden mubayaata bnşla
mı5lardır. Diln 4000 kilo tiftik satın alın
mıştır. Bu mallar 94-95 kuruş Uzcrlnen 
muamele görmüşUlr. 

Pamuk ihracatımız 

Dün giden ntlerlerdcn bir grup 

Bu sene Yunanlstanda yapılacak olan Balkan Atletizm oyunlarına lftlrak ede· 
cck atlctlcrlmlz dlln Yunanlstana hareket etmlılerdlr. Bund:ın başka 14 kiJlden rrıil· 
rekkcb olan Rumen sporcuları da dlln Köstenceden gelerek Yunanlstnna harc1<et 
etm lglerdlr. 

Dlr mUddcttenber.I kampt:ı bulunan atlctlcrlmizin bu sene iyi dereceler alacık~ 
ları Umld cdllmektcdlr. Kendilerlne muvaffaklyctlcr dileriz. 
~ 

Mimarlar inşaat Mal- Dolandırıcı 
zemesinde ihtikar Mahmud Saimin 
Var, Diyorlar Yeni Bir Oyunu 

tstnnbul Mımarlar Cemiyeti Ticaret O- Müddeiumumilik geçenlerde hapishane· 

Ayrıca Amerikaya ihracat yapılmak lı;ln 
iki taraf tilccarlan nrnsındo muhabereler 
cercyrm etmektedir. 
vvvv-.""'-'V'""-""'-'V'""-""'~""'""'~""'fVV 

dasındnkl lhtikAr komisyonuna müracaat den çıkan Mahmud Saim hakkında yeni • 
ederek inşaat malzemesinde kendileri ta- den takibata baflamıştır. Mahmud Snlnl 
rafından tesbit olunmuş lhtlkAr nlsbeUeri 1 Anadolu tüccarından 25 ~iyi dol~ndır u: 
hakkında ihbarlarda bulunmuclardır. Mi- maktan suçludur. Bunlardan posta ıle el 

Son gilnlcrde muhtelif ecnebi memleket- " 
ı ı d bl k 1 1 h 1 1 d ki marların iddiasına g3re Avrupa harbinin şer Ura almıştır. Mahmud Saim bu işlerine 

BELEDiYEDE : 

Belediye 
talip 

ihalelerine 
çıkıyor 

Son gUnlerde Belediye ihalelerine talib 
çıkmağn başlamıştır. Bu taliplere lfızunge-

len kanuni murunclelcr yapılmaktadır. 

Taksim g zinoaunun 
•ıvaları 

Taksim gazinosunun 29 te rln!evvel Cilm 
huriyet bayramına yetiştirilmesi için gazi-

nodakl faaliyet 1'nzlalaştırılmıştır. Şimdilik 
gazinonun dış sıvaları yapılmaktadır. 

Beledlye aarayı için 
latlmlike batlanıyor 

er n en rço ırma ar şe r 111 z e a- . ticari bir renk vermek için cGalatasara)' 
ltıkadnrlara müracant ederek pamuk ve pn ı başlndı~ı bir eylulden itibaren camda yilz- .. . .. .. . 
muk ıskartası almak istediklerini bildir - de yilz, banyoda yilzde on, fnyansta yilzde ve Fencrbahçe klilbu nesrıyat mudurlulil 
mlşlcrdir. Bu teklifler tetkik edllmektedlr. yilz, çinkoda yilzde yüz, cmayedc yQzde mektep kitabları ve kırtasiye malz~<'~; 

Ziraat Bankasının pamuk mıntakaların- elli, kerestede yüzde beş, kuartzda yüzde başlıklı kfığıtlnr bastırmış ve ayrıca bır 
dan mübayaatn başlaması ilzerlne plyıısa beş nlsbcUnde bir tere!fü kaydolunmuştur. şartname hazırlamıştır. 
dilzclmlştlr. Aknla cfnsi pamuklar 30, klev Halbuki bu emtiayı ellerinde bulundu- Şartnameye göre bu müesesenln :!c\ ka .. 
Jant malları dn · 37 kuruş üzerinden satıl- ran tilccarlar bunlrırı 1 eylülden evvel te- lı\de tcnzilCitından istifade edebilmek için 
maktodır. darik etmiş olduklarından bunlardaki ihti- ew<'lfı 50 lira depozito gonderilmck Uızun-
vvvv ld\r fışikfırdır. dır. işte parlak vftdlcre aldanan saf tiiC"' 

DENiZLERDE cardan 25 kişi kendisine telgrafla, posta ne 
Halbuki inşaat mevsimi de,·nm etmekte 

lskenderun ll·manının oldugundan bırçok inşaat sahibleri mlış - ellişer lira 'öndcrmişler ve umdukları ce
ktll mc\•klde knlmı!;Jnrdır. vabı alamayıncn da polise ve müddeiumu· 

yen İ kad rOSU Mimnrlnr ihtikAr komi yonundan bu lııe ıniliğe başvurmu=lardır. Müddeiumumilll.C 
bir çare bulunmasını istemişlerdir. derhal tahkikata başlamış ve Mahmud Sa
vvvvvvvvvvvvvv•vv,,;·vvvvvvvv .. ...,...,,.., imin son üç tUccardan gelen 150 lirayı dn il 1tkcnderun limanının yeni tcşkiltıt \'e fn 

aliyetini tanzim etmek üzere lskendenmn 
gitmiş olan Limanlar Umum MUdür Mua
vini Hl'ımid Snraco~lu dün şehrimize clön
müstUr. 

MAHKEMELERDE : 

Pul suiistimali 
Yerebatan sarayının civanndakl ndnda Hamid Saracof)hı isltenderunda yaptığı 

yapılacnk Belediye sarayına alt istimltık tetkikler etrafında geni:.; bir raıcor hnzır
muamelclerinc bn:.;lnrunası Belediye İstim- lıyııcaktır. 

Dı.in Agır Ceza mahkemesinde Adliye 
tebligat dairesine verilen posta pulların

dan bir kısmını zimmetlerine geçirdikleri 
iddia edilen Adliye Tebligat Müdiirü Mus· 
tafa ile mübaşir Hamdi, Kemnl ve Osma
ııın dunışmnlarına başlandı. Bunlardan 
mudilr Mustafa ile müba~lr Hamdi ınev

ku!tular. Reis kararnameyi ,.e ehlivukuf 
raporlarını bizuıt okudu. tddinya güre suı; 
lul:ır 132 lıra 37 kurusu zimmetlerine ge
çirmişlcı'. Suçlu Mustafa kendisini ımlda
fna ederken : 

!arak tegayyüp ettiğini öğrenmiştir. Poll.B 
Mahmud Saimin :fotogranarını çoğaltarak 
her yere yakalanması için tamimler gön
dennıştlr. 

lak MUdUrlüği.lnc bildirilmiştir. Bundan baska 1skcndcrun limanından 
Temizlik lflerinln teksifi çıkarılan Fransız memurl:ınnın yerine gön 
Temizlik işkriııde esaslı bir tasfiye ve derilmek ilzere yeni bir memur kadrosu 

program tatbiki için tetkikler yapılmakta- da hazırlanacaktır. 

dır. Bu i:ı için bir misli fazla para vermek 
IAzımgeldiği anlaşılmıştır. 

Beletllı e memurlarını 
davet 

latanbul Belcdiyeal Memurları Yard ım 

Sandığından: 

23/9/939 Cumartesi günU yapılan :fev
kallıde toplantıda da ekseriyet olmamıştır. 
S0/9/939 Cumartesi gtinU saat 12 de Sı:ın-

dıia dı:ıhil blitün üyelerin Belediyede ya
pılacak toplantıya gelmeleri ricn olunur. -·-Darüşşafakaya 

teberrü 
Meyva hCıli mUdür mua\inl Mılczzinuıde 

Bay Ahmcdin delfıletlerlle mey\·ıı tiıccnr

lnrı tıırııfından Daril~şafakaya on sandık 

elma teberru olunmuştur. Day Ahmedc ve 
teberrüa iştirak eden tüccarlnrıınua teşek
kürlerimiz.in sunulmasına muhterem gaze-

tenizin tavııssut buyurmasını hUrmeUcri -
mlzlc rica ederim. 

Kararienlzden rötarla 
gelen vapurlar 

Kar:ıdenlzde çıkan fırtınn sebebile Po -
lathane limanına sığınan Cümhuriyet va
puru bir g{ln rötarın bu sabah limanımıza 
gelcl'l•ktir. 

Erzurum vapurunun da bir gUn geç gele
CC'gi ögrenilmiştfr. 

~-------, TAKViM 

30 Eylul 1~3' Cumartesi 
Rumi: 17 EYLÜL 1355 
Hicri: 16 ŞABAN 1358 

Run hn.ır: 148 
Doğu 1&ati: 5,56 

Öile : 12,04 - ikindi 15,23 
Akıam: 17,55 -Yatsı 19,27 

İmsak: 4, 17 , 

- Ehlh·uku! raporları tezadlarla dolu -
dur. Gösterilen açık 142 lira 50 kuruş iken 
raporda 132 lira 37 kuruş gösterilmiştir. 

Ben, bana gelen evrakın altınıı alınması ld
zımgelen pulların mikt.ıınnı yazarak Ke
mnle havale ederim. Eğer bu pullar alın
mış ve zimmete geçirilınlssc Kemalden so
runuz, benim bir r;cyden haberim yoktur. 
dedı. Kemal de suçu kabul etmiyordu. Di

ğerleri de suiistimallc hiçbir nlfıkaları bu
lunmadıgını suyHiyorlardı. Muhakeme şa
hidlerin \'C ehlh ukufuıı çağırılmosı için 
talik edildi. 

Memnu mıntakaya glrmlf 

Adalar hattlnda 1enl kı• 
tarlfeel yapdmıyacak 

Aldıgıınız rnaICımata göre Devlet Deniz· 
yolları !(iletmesi Adalar ve Kadıköy hatU 

için bu yıl ayrıca bir kış tarifesi hazırla

mıy:ıcaktır. Sonbahnr tarifelerinin aynen 
ibka edileceği altıkml:lrlarn bildirilmiştir. -·-MudanJ• hattı tarifesi 

yeniden hazırlanacak 
Ayın birinden itibaren tatbik edilmeS1 

icabedcn Mudanya hattı kı3 tnrüesi görü
len l{lzum üzerine tehir edilmiştir. Deniz
yolları idaresi, bu hafta iı;iııdc mevcut \'11-

purların ,·aziyetini tetkik ederek tarifclcrl 
yt?niden tcsbit edecektir. ı -----

lzmlr Kuruyamlf 
ihracatları 

tzmir, 29 (A. A.) - İhracatımızı dahıı 

muntazam bir hnle sokmak ve hariçtcld 
fiyntları kontrol edebilmek için teşkili kn-

Dün Ağır Ceza mahkemesinde memnu 
mıntaknya girdiğı iddia olunnn Vilhelm rarla:ımı:ı olan ve nizamnamesi Tıcaret Ve-
oglu Klrmnnın duruşmnsınn devam edildi. kllletınce tasdık edilen 1ınıir kuru yemli 

?ıluhakeme müddciumummin 
söylemesi için talik olundu. 

ınütalcasını ihracatçıları birliğı ilkteijrln 939 dan Ul• 
baren fnnliycte geçecektir. 

Ankara Borsasının 
- Piyos ine? cKim •o?> ru bir kız hücumu bnşg6stcrdi. Diıibir-, - Bunlar sizin cariye mi be?.. - Yaşa oğlum, bcr'hudar ol, Allah ra-
- Ego ime mama, Cıniksi tın borta cBe- lerlni ite, kaka koşuşan yarı çıplak kadın- - öyle ya ... Burası da peder efendinin hatlık versin, ~ok şükür Rfıbiyenln nikfı-

nim mama, aı; kapıyı> lar bir kasırga hızlle odaya daldılar ve kah konagı... hına, cenabı lınk ihsan buyursun, inayet 

YAZAN : ZEYNEL BESiM BUN 
-4t-

y alancı peder nihayet 
sahneye çıkh 

Diye biribfrlcrine dirsek vuruyorlardı .. 
Ara, sıra şu veya bu pencereden taşan cır
ak, çaUak bir kadın sesi: 

Aftos lıpltılyamu kal~ 
Hey amın, yandım aman 
MI kıpala gardiyakımu kale 

Kaleıl 

Kale den mulea keıl 

TilrküsilnU kaldırımlara dökOyordu ve 
Altun bunlnnn içine duşcn HAvız Mıstıva 
busbutun nlıklaşarpk saga, sola cdeve nal
banda baknr gibi bakıyon du. 

Arabadan indiler. Ali Ağabey bir knpı
.nuı tokmıığını vurdu. 

Bu muhavere Uzerlne evvela kapının kaha basmakta yekdiğcrlcrile ndetA mtısa-ı - Ynan... ola ..• 
kuzuluğu açılarak bir acuze suratı g8r!ln- bakaya giriştiler. Hihrız Mıstıva, bu man- - Evet.. . Gibi saçma sapan lüflarla, ipe sapa gcl-
d!l. Tnm bir namus hornbesf halinde olan zarn karşısında büsbütün afnllıımı5tı. A- _ Peder efendi nirde?.. mcz dualar ediyordu. All nğabeydcn son-
bu suratın sahlbcsi Ali Ai!Rbcyi ve ynnuı- mnnın gnyrik; bu yalabuk mahlükat, Ya- - Şimdi görünür. cArline hitaben> pe- ra, Hafız Mustafa da dahll olduğu halde, 
dılkllcri dikkatle sözdilkten sonra zırıldadı: hudi kızlarına da benzemiyordu. Ahha su- der burada mı Artin usta?. kadınlı erkekli herkes cpeder efendinin> 

- Vre Ali sensin? Kalosto; bos geldi; nun gerdanı, bunun omuzları, ötekinin göğ _ Bundadır bcyzadem, teşrifinizi haber elini öptil. 
safa geldi... sü, berikinin baldırları hep meydanda idi. ettiysem sevinmişlerdir. llele hocamızın Bu herif meşhur esrarkeş ve ayyaş cŞı-

- Hoşbulduk mama... ~:=~~!sı~;a:~s~t~~::an da eline aldığı teşriflerini du~u1ncad~· fcfkalllde memnun!- valak .Murtaza> idi. Şıvalak Murtaza gece, 
Kapı, ferahlı bir teılişla. açıldı ve kor- yeWk ıöstermıt' er ır. gündilz esrar tekkesi işletir, vakit bulduk-

donda rastgeldlklcrl fıstıkçı Arlin ustanın Saldırdım da saldırdım... Tam bu sırada odanın kapısında başı ça da umumhaneler arasında Eefil ve 
keşa koşa merdivenden indiği görüldü: Havalan çıkartıyordu. Hele kızlarm bin nğbAııt sarıklı, sırtı lAtalı, eli tesbihll, a- sergcrdan dohışırdı. Murtaı.anın ayık gez-

- Hoş gelmişsin beyzadem; Nasırlattım bir İşve içinde Hafızın yanaklarını okşı- normal olduğu çehresinin renginden bes- diğini gören yoktu; ya esrar dumanile 
hocanın fili beraberdir? yarak : belli bir herif göründli. Odadakiler hep mastor, yahut csrnrla rakının kanşık tesl-

Hıı!ız Mustafayı Nasrcddln hocanın ti- - Vre hoza; sen sok güzel, aldcaksin birden ayağa kalkınca hafız Mustafa dn rilc fitil dolaşırdı. Kimdi, neyin nesiydi; 
line benzetmek zarafetini (1) gösteren Ar- bana bu aksam? Seviyor ben sana... tel€ı11ln davrandı. 1.ll Ağabey hemen koııa- bilen yôktu. Onun hakkında blllnen fiey-
Un usta, derhal öne du§til. Merdivenleri Diye ı;ıtır, pıtır cilveleri de başlayınca rak gelen zatın ellerini yakalnclı ve: ıer ŞUnlardı: 
çıktılar ve bir odada kurulmuş masanın &eytanın tamburnsı işi: _ Vclınimetim, pederim; hayntımın ba-
basına oturdulı:ır. Saldır da saldır ... nlsi, iste mostı·nnın ) b::ıru i, nuın:ırnyı çak 
Aşağıdn çaça ile sermaye kızlar arasın- Hav.ısırın dtıkilyordu. Vaziyetin farkın- tırınn, krizi gcrizc k.ıkwma, u\•el gacuya 

da kıyamet kopuyordu: Çaça, Hdvız Mıs- da olnn Ali Ağabey mUdahale füzumunu habazan, kriz et birkuç kopçn kazan, yoks:ı 
tıvnrun biçimini anlata. anlata bitircınlyor; hissetti" kcllendc kumaş dokurum, yann yedi sin-

kızlar da, kahkahalar içinde, bu mahh\ku - Çekilin ulan teresler... (Hafız • ıuıı- sılenin rrvahımı okurum. 

Zemmi toprak, mustntil şeklindeki tek
kesinin dört dU\'arına boydan boya ratlnr 1 
y.ıpmılitı. Bu raflarda sırasilc güvercin, 
horoz, tavuk, serçe kusu, hindi, ördek, kt z, 
tavşan, kedi, füıo köpeği glbl mahlükat.n 
geceli gundüz.lti dilt'uncrek olurduklorı gb-

1 rillilrdu. Tekkenin bir kö esinde biı• sıpn, 

' 29 EYLÜL VS9 
FiYATLAR! 

Londrı 1 Sterlln 
New·York 
Parla 
M ilan o 
Cenevre 
Amaterdım 

Berlln 
Brilk1tl 
Atına 

Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varıova 

Budapeıt• 

BUkreı 

Bclgrad 
ı ı Yokohama 

' Stokholm 
Moskova 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lıvlçre Fr. 
100 Florln 
100 Raytmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kor. 
100 Pezeta 
100 Zlot i 
100 Pıngil 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lıve9 Fr. 
100 Ruble 

Aı;ılı& ve 
Kııpnnış 

li.24 

ESHAM VE TAHViLAT 

bir an evvel görmek mernklle sııbırsızln- tafaya hitaben) kusura bnkma hocam; bl- Utlfatlnrı ornsındıı şupır, şupur öpme e 
nıyorlnrdı. Bu sebeble yuknrdakilcr henüz :z.iın cariyeleri peder efendi pek şunıırık başlnJı. Ali Agnbcy mütemadiyen el öp-
oturmuşlnrdı ki merdivenlerden odaya doğ buyütmüstiır. ı tükçe herif: 

Muamele olmamııtır. 
bir kaşesinde bir keçi, bir kö5esinde de ı _ 
bir koyun bulunurdu. ( Devamı v..ar) ~!!!!!lml!!!!!!!!!~~---ı.•••-Hiiill11111 



Alman - Sovyet 
Anlaşmasının Esasları 

(A.A.) - tur. Şehirdeki lll"ril hallan iale-
eylfil sa· abü temin ~ icabeden tedbir -MOSKOVA 

Duçe'nin Nutku 
Etrafında 

bah tarihli Sovyet tebliği: lere tew88W olunmuştur. ( Bq tarafı 1 incide) 
DtlnkU harekAt neticesinde, Mocllin kaleal de Alman top- da bu kadar fedakarlığı ve tehlikeyi 

Kızılordu kıt'alan, Graevo, çuaunun ve hava kuvvetlerinin göze alabilmeleri için hissi selimden, 
Tchijev, Mejiretehie, Krenjek, bombardımanları neticesinde akıl ve mantıktan zerre kadar nasib-
Malodytch, Przemsl ve Ustny- kayıtsıa ve prt.sız olarak tes- leri olmamak icabeder. Şurasını da 
ki'yi almışlardır. lim olacağını bildirmiştir. Bu unutmamak iktiza eder ki Fransa ve 

( 
'il.... .__._ 

1 
ı-..a..a- ) Pisia ·-ftır..-.. Jı: Garbf Bielorusya ve Ukrayna- teslimin -rtlan t-ı..ıı oluna- İngilterede bir tek .... ı....... arzuııu 

il ~ ...-.&1 __, .... _.... adar Alman hududunu ta- dirde isti1&reler yapılacalı ziluedilmelı:le ~ CDU1 ....-u• ~ ~ arasında Almanyanm Moskova kip eyler. Hudud bııtb, bu noktadan Astro- ilı:tifa olunmaktadır. da tembleme hareklb devam et caktır. lılodlin kaleaiııde t.Uri- memleketi harbe sürükliyemez. Bi· 
7üa elçisi Sdwlenburat"un da iştirakile lenka~a kadar Pisia ırmaıuu, buradan Diler taraftan, ekonomik anlaşmasının mektedir. Beş Polonya süvari ben bir iki yüz aübay, otuz bin naenaleyh it bqında bulunan her ::!:1 &Önişmeler, bu ıece nihayete er- Krystnopol'a Jı:adar Bua ırmatuu takip e- Almanyaya tncillz - Franm ablukası üze- alayı esir edilmi§tir. 15 top alın- asker ve dört bin yaralı vardır. hangi mWAh•za••z, çılgın, yarı mec-

• der. ~ prbe d6ner ve Rawaruska ve rlne mahrum lı:aJdıtı maddelerden bir ka- mıştır. Krukenitaa mıntakasın· zub bir başvekilin yahud kralın be· 
..:. cOl"Üpneler neticesinde aşağıdaki an- Lubaczow'un fimalinde San ırmağına lı:a- çmı. fakat sadece bir kaçını temin edeceti da müteaddit Polonya müfre • Garb cephesinde, §imdiye b- yinsizliği karşısında korkudan k;-• .,. 

bnzalanmı,tır: dar gider, nihayet buradan da mansabına talim edilmektedir. d ld - "bi k k tl · ....._... 
1 

zeleri dağıtılmıştır. ar 0 ugu gı ara uvve en ses çıkaramamıştır da Fransa ve tn-
- Alman hükillnetinin ve ~eUer kadar San ırmağını takip eyler. Ablukanın Almanyaya tevlid etUli mah- faaliyeti vuku bulmuştur. gilte h be 'llrııtt hilkametinin, 

28 
eylUl um tarihli Miihim Bir Miilikat rumiyet kendisini pek ziyade endişeye dil- BERL/N 29, (A. A.) - re ar atılmıştır denilemez. 

~larasyonu. Moskova 29 (A.A.) _ B. von Ribben- şilrmekte ve Almanya Sovyetler Birliğile Büyük Alman Bir hava muharebesi esnasuı· İki mem!ekette de mes'ul hükumet • 

10
:"1ün i.ınzaladlklan bir anlaşma ne Po trop, bu sabah saat ıo da ttaıyanın Mos- bir anlqma aktine çalışmaktadır. karargahı tebliğ ediyor:: da Wiıısemburg civannda bir ler uzun uzun düşünerek, mütehassıs 

~ı:: devletinin tasfıyesinden doğan mese kova büyük elçisi B. Rosso'yu kabul et- Fakat tıpkı 23 atustos ~~şınasında ol- Alman kıtalan, hudut hattı- Fransız tayyaresi ve Osnabru- heyetlerle istişareler ederek nihayet 
lark: Akat't urette halleden ve bu suretle miştir. dl uğuk gilbi, ~vyettlerkd"Birli~ının karşılık o- nın şarkındaki hareketlerine de- elek civannda da bir İngiliz bu harb kararını vermişlerdir ve verir 
nı . vrupada devamlı bir sulh için e- Von Ribbentro OD Be anatı ara a acagını a ır mumkün olmaksı- .• . . ln bır esas yaratmıı bulunan Alman bil- P Y . zın Almanyanın bu yeni anlaşmadan ne vam ederek 28 eylül gtinü Per- tayyaresi düşürülmüştür. ke~ de, tabu harbı nasıl ıdare edeı:ek-
k('ımetı \e Sovyetler Birlil" hukümeti bir Moskova, 29 (A.A.) - Alman Harıciye derece istifade edebileceği derhal görul _ zemysl şehrinin cenub kısmını PAR/S 129 (A. A.) - 29 lerıni, zaferi hangi vusıtalarla tC'min 
tarana 66 Nazırı Von Rlbbcntrop Moskovadan ayrıl- kted" F k t S k 1· k · · · 
te 

n Almanya ve diler taraftan tngil- d el . ' me ır. a a agustos anlaşmasında ol- ovyet ıtaatına teslim etmiş- akşam tebliği: ey ıyece lennı tcsbıt eylemi<1
1
e1 dir 

re ve F ma an evv g:ızetecılere apğıdald beya- duğu g"bi b er d Alm 1 İ · bir ransa arasında mevcut hali harbe natta bulunmuştur: .. . ı. . u s er .. e anyorun ne er tir. Sarr'ın doğusundaki bölgede nsanlar hesaplarında yanılatilirler. 
kikı nihayet vermenin butı.in milletlerin ha M . . . odıyeceğıru istikbal gosterecektır. Varşovada bulunan Polonya ezcümle Deux-Ponts La Pirma- Fakat 1n T • Fr l<~ h 
t ... ._ Illerıfaatine uygun oldugu fikrini mut- -:-f okkovadakı ıkw::ıetını yıne madaatte- Keza Almanyanın Polonyada bir tam - b" l . . gıd ızhi\ e lm ansız ~.. anı ar-
-..qn izhar derl B b bl iki" bil essu • ço kısa oldu. Bır daha sefere ha pon devlet ihdası tasavvurundan da vaz- kıtaatının hareketi bu akşam sensin cenubunda düşman top- ıye erını e ç o azsa Sınyor Gay-
kU e er. u se e e • f zl k l ~ ·· ld ed • tk tim" a.. .... 1 k d ,_?:1et, lüzumu takcfüinde diğer dost dev- n ~ 0 aca6ımı um c~~· ame ın geçtiği ve fazla olarak Estonya işinde ken- ~ ıyaca ve ihtimal iki üç gUn çusu faaliyet göstermiştir. a kadar askerlikten anlar dıye ka· 
kle anlaşma halınde, bu bedeli müm- bu. kısalığına rağmen, bu ıkl gunden çok disine bir kaç söz söylemek hakkının da sürecektir. Öyle ki, Alman kı • Her iki taraftan keşif ve ra- bul etmek ıztırarındayız. 
"'~~ldugu kadar çabuk elde etmek içlıı ~!;ra!~ ~ttlk ve nliağıdaki noktalar tavaz- verilmediği ~aydedilmcktedir. taatının şehire girişi iki teşrini- sat tayyarelerinin faaliyeti kay- İtalyan muharrtri İngiliz ve Fran-
--~ek gayreUer "'apacaklardır 1ki hü- . Estonya :tiılen Sovyetlerin bir mahmisi evvel tan"hı" ·ç· d . l ded"lm" sızların g l be "htim 11 . . d 
ltürneun g U . ~ • • ~-'- ı - Alman - Sovyet dostluğu kat't ola- haline gclmi~tlr ve bütün askeri ve si asi ı ın erpış o unmuş ı ıştir. a e ı a ennı orta an 
il\ ayre erının rnuvaffakıyeı.:;u. kal k kunılm t Y kaldırdıktan so ·· ·· Al .... ı ası takdirinde tngUt F ra uş ur. istiklalini kaybetmektedir. Bundan başka nra sozu mcuµarın 
harbin devnmından mes~~ o;:ukl~:ısı:; 2 - İki n_1fllet,_ ~içbir kimsenin şar~ dış ticorcti de fiilen Sovyetler Birliğini~ Ing·ııı·z Tayyarelerı· Alman yapacaklan işe naklederek Fransız 
fl:teU SUb l b· l . d Avrupaya milteallık ışlere karışmasına mu inhisarı altına girmililir. ve_ İngilizleri korkutmak ; •tiy Al-taltdlıi u u acaktır. Harbın evamı saade etmiyecektir. . . . . . ~ or. rrı,. ___ nde, lüzumlu tedbirler bahsinde, Al 
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lki d 

1 
t Ih.. t k t " il Parısın ıyJ mallımat alan mahfellerince, D H manya, İngıltere ıle Fransanın ua· --~a ... s _ ev e su un e rar eessus • 111 d k" on ·· Ettı· ı 

1
.,,

1
__ e ovyeller Birliii hükümeUeri a- nü v tngllter il Fr Alm ma m ur ı, Sovyet kıtaları Polonyaya anmasına ucum aşmıyacaklanm kat'i surette anlar-

'""4CQ"tnda .. te ek k fil e e e ansanın anyaya g· dikl i E t Al Ciıkla d mU§ r ons tasyonlar yapa- karşı kaUyen manasız ve neticesiz harb- ır er zaman s onya manyaya mü- sa kollarını kavuşturup durmıyacak-
r ır. . racaat ederek Sovyetler Birliğinin bir ta- · • 

a 2 - Alman - Sovyet hudud ve da&Uuk de: va~eçmel';!nı arzu h en;ekt~. ilt1 . arruzu takdirinde himaye edilmesini iste- mış; malık oldugu harb vasıtalan 
~ı : b iki aama ı eğer ~ muşevv en mlş, fakat kendisine Sovyeiler Birliğinin ( Baş tarafı 1 incide ) ı Alman hava filosu, dün İskoçyaya yıpranmadan evvel, bunlardan isti-
!:Rki p u memleketin idaresini ellerinde tut- B . kted" B tahtelb b" 1 · d" - f d i . Q tı• . k 

.. A olonya devletinin lilsfiyesinden akt d ed 
1 

Alnı So ,_ albk mcmlcketlerı üzerinde bir emeli ol- me ır. u a ır er, şım ı varmaga teşebbüs etmiş ise de bir a e çın s ra ı ıcraata alkacak-
""ııra, Alın . m a cvam er erse, anya ve \ dığ . . . İ . . . . . · · Biru . _ any~ hukılmeU ve SovyeUer yeller Birliği onlann aklını başlarına ıetır ma ı cevabı \~~rılmış, o zaman verılen bu yalnız, skandmavya, Cenubı Amerı- çok İngiliz avcı tayyaresi tarafından mış. Şımdiye kadar bu harb vasıtala-
Zılnu ti ı!ukılmeti, bu arazide sulh ve nl- mesini bileceklerdir. cevab bugfin gosteriyor ki Almanya Bal- ka ve Japon sahillerinde faaliyet kaçmağa mecbur edilmiştir. nnı garb cephesinde kullanmamış. 
lrıilUyeu Is etmeyi ve ~u arazi~e otu~an Von Ribbentrop, dün iki memleket ara- tıktaki mevkilni terke mecbur kalmıştır. göstermektedirler. Salihiyettar de -ı .. .___ 1914 dekinden çok daha mühlik ve 
111 ere sakin ve etnik hususıyeUerıne sında takarrür eden ve neticeleri her iki Balkanlara gelince, Türkiye Hariciye . . . be . .•. .. _..._yada Hayat ""th" 1 b h b . ll1abık bir hayat temin eylemeyi kendile- . . . . . . Vekı"li B ş k .. Sa "l .... k d nız mehafılınde yan edıldigıne go- Amsterdam 29 (A A ) - Hudut • mu ış o an u ar vasıtaları §llll· 
line . millet ıçın de ıstifadeli olacak olan muaz- · u ru raco6 unun mos ova a 1 · · ' · · dilik ı UrUl · · 

ı .vazıfe blllrler. iktısadi jed bahs tm· .. _ bulunması, Tilrkiyenin iştiraki olmadan re bu hal, ngilız donanmasının de- tan alman haberlere göre Almanya- e s memış bır halde duru • 
ki hük" t b h ta lhd ki d zam pro en e 11 ve soz =-1 rd k" hAk• · tini" "kmal tm" ' yo 1 l bed bunlar k il del 

1 
ume , u usus aJBa• a ma !erini şöyle bitirmiştir : Sovyetler Birliği ile Almanya arasında nmıe e J a ımıye ı e ış da hayat halen tam kolektivizm bah- r &nlll§. ca erse u anı· 

er kararlaştırmışlardır· doğrud d ~ b" t" t · 1 b" ti "dir la kt O h b b"rd b" 1\1 . • - Müzakereler hususl bir dostluk ha- an o6ruya ır sure ı esvıyeye ma- omasının ır ne cesı • sinde o derece radikal değieildild ca ır. zaman, ar ı en ıre 
1 a~d.e: ı - Alman hükumeti ve Sovyet- vası ve geniş bir zihniyet içinde cereyan nl olmaktadır. Fakat Balkanların Alman- 1 gllt.ered Alman Esirleri öst ktedir ki - . er yerde ve gökde müthi§ ve tahribkar 
~ Bırligi hükumeti, melfuf haritada çizil- etmi:ıtir. Sovyet hüktimetinin ve bilhassa ya için bir iaşe membaı olarak kaldığı \"e D e . . ~ erme . . eger böyle gıder bir şekil alacaktır 
r 1 h~ttı sabık Polonya arazisinde iki ta- Stalin ve Molotof'un çok samiml kabulünü Sovyetıer Birliğinin Ankara ile müzakere Lo~dra, 29 _<A.A.) - Şımalf lngıl- ıse bu kollektivızm pek yakında Sov- . A .. • . . 
~ ıınparatorluk menfaatlerinin hududu her şeyden evvel hatırlatmak isterim. ederken bunu gözden kaçırmıyacağı fışi - terenın sanayı mıntakasının tam or- yetler Birliğindeki rejimi dahi geçe- Bu tafsılat ~inlere hiç bır kanaat :a k tesb~t ederler. Bu hat, ayni za?1an- Chamberlaln Ceva Verecek j kfırdır. tasında kain Garent şehrinde bulu - , cektir. veremiyor. Fransa ile İngiltere Al-
ttıı:'e~~im bir protokolda da tayın e- Londra, 

29 
(A.A.) _ :. Chamberlain Sovyet Rusya - Estonya Anlaşması nan bir iplikhanede çok heyecanlı ve Ruhr'dan gelen yolculann anlat • manlann müstahkem hatlannı çiğni-

lıladd::· 2 _ !ki taraf biri ci dded pazartesi &ünü Avam kamarasında, Al ~ Moskorn, 29 (A.A.) - SovyeUer Birliği müessir bir toplantı yapılmUjtır. Al· bklarına göre, §imdilik mekteplerde, yemiye~ vaziyette iseler Almanlar 
teabit cdilmı~ olan iki ~raf ::n ;:torlu: manlarla Sovyetlerin sulh tekli!leri hak- Y~ksek Sovyct ~iyaset Divanı ve Estonya man harp esirlerinden mürekkep fabrikalarda ve nasyonal sosyalist da aym zorluk karşısında değil midir-
lllentaatıeri hududunun k t•· P h" t" • kında beyanatta bulunacaktır. reısicümhuru, ikı mt!mleket arasında bir yeni bir grup asla göreceklerini ü- teaokküllerinde her türlü k rnı · ler? Fransız ve İngilizlerin müttehid ıt.buı a ı ma ıye mı karşılıklı yardım pakt . l . l ' •.r- an ı erın ""~- . ederler. tkl taraf, bu anlaşmaya ü- Fransa Ne DUşUnüyor! b 

1 1 
b h ıi ıimuısını uıum_u mit etmedikleri vatandaşlan ile kar- yavaş yavaş geni•letilmesi suretile kuvvetleri tarafından müdahale edl-

·-u de ·I ti · h il p · 29 ) ·- umu~ ar \e u usus ç n delegeler tayın !1' • • J'Ma_ . \ e enn er t rlu karışmalannı arıs, (A.A. - Havas ajansı tebliğ t ip, di şılaşmışlardır. Aralarında tahtelba- bir kollektif iaa. aistemi h J • len lılagınot hattını Almanlar aşabi--~liyeceklerdlr. ediyor: e m ""er r. • . ._.. azır an . 41 • 

111 
lldadde: 3 - Birinci maddede tesbit edil- Alman - Sovyet anlaşmaları Fransız si- Halk Komiserleri Meclisi Reisi ,.e Ha- hırler. tayfaları. da ~ulunan y~m _gc- ,maktadır. . lecekler mı· Yoksa Almanlar. Be_l<.:~a 

. iş olan hattın garblndeki arazide lüzum- yasi mahfellerinde hiçbir hayret uyandır- riclye Halk Komiseri Molotof He Estonya lenlenn ekserisı sivıl elbise gıymış - Bu kollektıf iaşe sistemi, peraken- ve Holandayı yahud İavit;reyı mı çıg· 
1u Yenı siyası rejim, Alman hükümeti ta- mamıştır. Bunlar, tamamile Fransız tah- Hariciye nazırı doktor Selter arasında Mos ]erdir. Bazıları bahriye pantalonu deci dükkanların kaldınlmaaı ile it • niyecekler? Eğer garb hududlannda· 
;:ından bu hattın prkındaki arazide sov minlerine uygundur. kovada 24 eylülden 28 eyl~le ~adar bir ve bahriye ayakkabısı giymişlerdi. marn olunacaktır. Perakendeci dük • ki istihkamlar fevkalade fedakarlık-

Jır hnkOmetl tar:ıtmdan tesis edilecektir. Rusya, diler devletlerin de iltihaka da- ka~ılıklı yardım paktı ve bır tıcaret an- Şaşkın şaşkın etrafa bakıyorlardı. kanlar yerine büyük mağazalar tes" lar göze alınmadan geçilemiyorsa 
hUk adde: 4 - Alman hükOmett ve Sovyet vet edildikleri sulh ültimatomuna iştirak laşması müzakereleri cereyan eylemiştir. Bunlar 23 yaşında bulunan delikan- edilec k b bU ilk ğ 1 : neden Fransızlar ve İngilizler bu fe-
~t Oınett )'Ukandaki sureti halli, iki mil- eylemektedir. Müıiterek siyasi teşebbüsü Bu müzakerelere bir taraftan Stalin ve ' e ve u Y ma aza ar na l 
bir •rasıııda dostane münasebetlerin artan derpis eden deklarasyondan çıkan budur. Mikoyan, diğer taraftan da Estonya Milli lılard_ı. . . : teşekkülleri ~zcümle "N. S: W.,, nas- dak rlıklara kat~mıyaca~lar da, ~1 
ki lnkl~a!ının emJn bir esası olarak telilk- ~oskova ile Berlin arasında bir askeri Meclisi Reis~ Uluota ve profesör Pilp de iş- . lstih~t Nezareti,_ kcndılenne yonal ~yahst hayır cemıyeti tara- manlar katlanabılecekl~~ ·. ~~ ~bl 
~derler. ittifak olup olmadığı tasrih edilmiyor. Fa- tırak eylemıştir. bırçok ıyı muamele edılmekte oldu· fından ıdare olunacaktır. hususlarda taraflann bınsı digerın• 

..,e· adde: 5 - Bu anlaşna ~sdik edilecek kat .si~ast anlaşma, lzaml derecede ruhl Sovyetler Blrllti • Estonya ıörüşmeleri ğunu ve kendilerinin bundan dolayı İngiliz lla\'a Kun-etlerialn faik diye kabul edilmese de herhal& 
~\laaddak suretler, mümıdln olduğu bir tesır elde etmek için aakerl anlaşma 28 eyllılde bir ka~ılıklı yardım paktının hayrette kalmış olduklannı bildir • BI Taarru müsavi addedilmelidir. Binaenaleyh 
Oluna çabuk bir zamanda Berlinde teati ıibi istismar edilecektir. ve bir ticaret anlqmasının imz.alanmasile mekte<li r Zll Almanlar da Fr nsızla İngilizt 
ltibar Caktır. Bu anlaşma, imzası tarihinden 114ezkılr deklarasyon bu anlaşmanın tii- neticelenmiştir. r. • . . . . Londra, 29 (A.A.) - Hava Nezaretinin . a ra ve ~ 

en meriyet mevkilne lirmektedir. len mevcut olup olmadıiını tasrih etmi - Alaıanyada kendilenne aöylenıldı- bir tebliline göre, tnıiliz hava kuvvetleri karşı Magınot hattı karşısında atıl 
lfot: B Sovyet • Eııtonya karşılıklı yardım paktı -· •· dn,..;t.,. b" amel · . kal caklardır d k ti _ _..... barı ~anlaşmada bahis mevzuu edilen yor. Ancak bu sarahat yokluju bir tehdit mucibince, Sovyetler Birlitf, Estonya ll- gıne gore U-l ""V" ır mu . eye ma· şıddetlı bir mukabil havıa ateşine ratmen a eme zarure Yanul'. 

~.ta, bilAhare matbuatla nep'Olunacak- manevrasına çok elverişlidir. . manlannda ve tayyare meydanlannda ıar ruz kalacaklannı aannediyorlardı. Heliıoland !'aklninde Alman filosuna ta- Fakat Gaydanın dediği gibi, bqka 
a Rusya Almanyaya uzun vadeli tediye e- nizonlar bulunduracaktır Kamp Ç&VU§U esirler geld\kleri za • arruz etmişıl~. bir galebe çaresi olmasa bile ın ... m. 

'r - SovyeUer Birliti Halk Komiserleri sasına mllstenid iptidai maddeleri verecek- · • ·'selim vermiş old kl ...... , .. , .......... ______ · · '. 1§&&&9 

eclia1 Reisi ve Hariciye Halk Komiseri tir. tıte bu nokta Pariste esaslı cihet ola- Polonyanm Protestosu man ~azıvan ,4 • • ~ a- z ı ı ı ve Fransıslann elinde hır iktısacll 
~tof, Alınanya Hariciye Nazırma aşa- rak ve Almanyanın hakiki vaziyetini ıös- Paris, 29 (A.A.) - Polonya büyük el· nnı söylemi~ ve fakat ~ız, bu ıtiyadı 8 ze 8 er harb illi.hı vardır ki Almanlar bun· 

mektubu ıöndermişUr: teren en manalı keyfiyet olarak telikkl e- çisi bugün Fransız hükumetine aşağıdaki çarçabuk kökünden eokilp attık.,, D Ed• dan mahrumdur. Binaenaleyh beı 
B. Nazır, dilmektedir. protestoyu vermi§tlr: demiştir. evam ıyor halde Almanya daha aciz bir vaziyet· 
tGörüşmelerimizle alikadar olarak ııura- Nihayet, ~i~a~l mehafil,. Pol_o~anın kat'l «Polonya devlet ve milletinin mukaddes Ramanyaya Gelea Leh Tayyaıeleıl te bulunuyor demektir. Almanyanın =:, liıe teyit ile kesbi fettf eylerim ıcı 0~.arak tahdıdı~ eh.~~ıyetiru. de teba - haklarını i15ltilmemlş bir tarzda nakzeden Cernauti, 29 (A.A.) - Varşovadan İzmir, 29 (A.A.) - Zelzele mın • elinde henüz kullanılmamış mühlik 

-... et hükumeti, elde ettiğimiz umumi si- ruz ettir?1ektedir. _Cünku bu b~ tampon- ve Polonya Cümhuriyeti topraklarını iki gelen yedi Polonya tayyaresi dün takasından gelen son haberlere gö- üthi ·ıahl b türlü . 
.. """ anlaşma esası ve ruhu üzerinde Al- devlet vücude getirmek projesındeıı Al - mütearrız devlet lehine taksim eden 28 ey- ., . . . ' . • . ve m 1 sı ar varsa u Si· 
lrlanya il So t B" mu : manyanın vazgeçmiş oldutunu gösteriyor. ıuı tarihli AlmaQ - So t -ı~·- ö- Cernauti de yere ınmışlerdır. Bu tay- re, Dıkıli ve Bergamada 27 ve 28 ey- lihlardan Fransızlann ve İngilizlerin 
\'e e vye ır~ arasında tıcaret vye a..._..,ası l . Çek ·ı tla "d tın kt l Al .. 1 . d htelif fasılal l "laaı. eı1a mübadelesi münasebetlerini bütün Sul Teklifi Karpsmda İngiltere nünde, bütiln beynelmilel vecibeler ve her ~~e en pı 0 n 1. are e e e u _gun enn e mu ar a mahrum bulunduklarına hangi delil 
~u lalarla inkişaf ettirmek azmindedir. Londra, 29 ( A. A. ) - Gazeteler, son türlü insani ahlak hiçe sayılmak suretile ıdı. Bu _tayyarelerde bırçok Polon- h~fif saraıntılar olm~~: İnsan za· ile hükmediliyor? Almanlann ııe in-
»r rnaksaun, iki taraftan bir ekonomik Moskova haberlerini mevzuu bahsederek, yapılan bu tavsifi kabul etmeı, hareketi yalı zabıtler bulunuyordu. yıatı yoktur. Yalnız Dıkılide harap safsızca harbettiklerini görüyoruz. 
&ö~am tesbit olunacaktır. Bu programa Hitler'in ve müpvirlerinin yapacağı sulh en kat'l bir ııekilde protesto ederim. Varşovadan dokuz tayyare ayrıl • bir halde bulunan 4lki bina daha yı- Ellerinde galebeyi temin edecek bir 
~d Sovyetıer Birliği Almanyaya iptidal teklifleri her ne olursa olsun bunların tet- Polonya bu haksızlık ve şiddet hareke· ştı F k t bunl da ik" · So t kılını~. Açıkta kalanlara yardım ilAh d b in t ülih ~ elerl verecek ve Almanya, bu iptida! kik edilmeğe bile deierl olamıyacağı mü- tini hiçbir zaman tanımıyacak ve davası- kını . tl a. ataraf ard n d""ıs~ ül" ~e için alınan tedbirler muvaffakiyetll lars la vkarll a unular sa_~ .. m S~ • 
•~ e ere mukabil uzun vadeli endüstri taleasında bulunuyorlar. nın doğrul ~ d ld lh k tı t uvve erı ın an uşur muş- u anmıyor sozune ınycr -Um ı u6 un an a 16 • uvve e op - f l , kted" Dikilid iki 
lrlUt atı Yapacakbr, tki taraf, bu ekono- Ancak Hitlerciliiin tam ve kat'! olarak rakları mutaarrızdan kurtulacağı ve meşru tür. ne ıce er 'erme ır. e Gaydanın kendisi de içinden inanmı· 
bad Proeramı, Alman - Sovyet eşya mü- ortadan kalkmasıdır ki, ıarb devletleri i- hakları tamamen ilde edileceği güne ka- 1..ondraya Gelen Leh Tayyarecileri defa harap olan ve tekrar esaslı SU· yacağma eminiz. 
rac:S~~ mazideki a~ı hac?1ine var~ı- çin kabul edil~bilir şortları yaratacaktır. d~r mücadeleye devam edecektir.> Londra, 29 (A.A.) _ Dokuz Po- rette tamir edilen fınn bugUn ilk Harbin zorluğu, zaferin meşkulriye. 
lJti h surette inkişaf ettireceklerdir. Gazeteler, diler taraftan şunu da kay- •••H•H••-•Hnnrea .. ae••www l h ta · iki 1 ta ekmeğini çıkaracaktır. ti 'bi tlllhasala.r b" · f"krimizoe iik_(lınet, yukarıdaki tedbirlerin temin ılediyor ki, Chamberlain geçende söylediği .. • ~n!a yyarecı, yo cu yyare- .. ~ m ızım 

1 
_ 

~esı için lüzumlu emirleri derhal ve- bir nutukta, Rusyarun vaziyeti her ne o- Bazı ucretlı memurlar 81 ile V~va tayyare meydanını .. lnegölde İngiliz ve Fr~l!Zları Bıill:1 yapmaga 
d(l~ler ve müzakerelerin mümkün ol - lursa olsun tngiltere ve Fransayı hedefle- terketmege muvaffak olmuşlar ve lnegol, 29 (A.A.) - Geçen zelze. aevkedecek bir eebeb telkil edemes-
tlrııın kadar çabuk bir surette başlanıp bi- rinin tahakkukuna kadar harbe devam hu bu ay maaş almıyacaklar dün Londraya gelmişlerdir. Bu tay- lede mUteesıir olan ve henüz ln§aatı ler. Fransız ve İngiliz hükfunetleri aU::: için her §eyi yapacaklardır. susundaki azimleri üzerinde müessir ola- Ankara 29 (Hususi) _ Devlet yareciler Polonya hava hatlannda ikmal eciilmemiı olan bttyilk bir be- bu işe girerken bunlan dil3ilnmiY• 
11.zı;.> eUeriınin kabulünü rica ederim B. mı[~cağ;~i~di:iştir.ehafild ııö 

1 
nildi- dairelerind; ücretli çalışan memur • istihdam' edilmekte olan sivil pilot • ton bina bu sabah burada wkua ge- cek kadar muhakemesiz olamıslar. 

lnıza: v. M. Molotof ğine ı":re, ı~teren b~ldlınetl~ Aıı!:a:-Rus lardan bazılan halen muvazzaf bu- lardı. Bunlar, Fransada toplanmakta len ze~eyi müteakip göçmüştür. Sulbü ancak ve ancak Almanların 
.\bnann Hariciye H B v Rib- meselesi kaqısında alınacak vaziyet hak- lunduklan vazifelerden evvelki hiz- olan Leh ordusunda hizmet etmek insanca zayiat yoktur. kabule hazır oldukları prtların ma· 

'-trap da, B. lloıotora U:, ~ IÖD· kında derhal Fransız bükQmetile istişare- metlerini tevsik ettiremediklerinden tasavwrundadırlar. Mnjleda hi:yeü temin ve iade edebilir. Sullıı 
;::. Sov;,et Halk Kom18erlerl Beia1 ve de bulunacaktır. dereceleri ait oldukları Veki.letçe Akim Kalaa Bir Almu ~ Muila, 29 (A.A.) - Dün gece A• çok iyi. Buna herkes hazır. Fakat Dl 

dıiını ~ Komiaerinin IMktüunu al- Dört B Slyuetl tayin edilememiştir. Bu sebebten bu· Londra, 29 (A. A.) - Bombardı· at 10 da aiddetli bir yer aarauıbsı ol· prtlarla aulh? 
~ ekte ve B. Molotofun bQa- Parla. 29 {A.A.) - Havas bildiriyor: man ta--'-' ... d ijrel.'-- bir .......... Huara.t u ktur Jllle...._ OaJd4 ya 'I' l'"'1 '-aı •.YDen tekrar ettikten 90Dra, nıektu- SovyeUeri'l icraatına Fransada cDört B. ayın sonunda Ucretlerini al&mıya· JJ.,...._... .... en m _._l' m......... ,,o • '1- . ~ .. 

• u lfaiıdald cUm1e ne bitirmektedir: Polltikaaı> ismini veriyorlar. Birinci B. caklardır. Bu gibi memurlara avana 
~ .\lınan hüldbneti namına ve AJman hü- cB16f>, lkincl B. cBloküs yani Abluka>, olarak para vermenin kabil olup ol· 
bılt ~-_ernrne, bu deklaral)"onla muta- üçQncQ B. cBaltıb, dörcfüncü B. ise cBal- madığı maliyeden sorulmq, menfi 
'1ıı -upnu bildirir ve Alman hükGmetl- Jı:anlar>. aJuunıştır 
1-Q :endi tarafından bu hususta lAzım o- SoV)'etler politikasına mütedair mesele- cevap · 1rU:. 1eYi yapacatuu a1ze arzcderim. ler üç ilk B. ye taallrut eden kısımları iti- Barem kanununa göre belediyeler-

etleri!nin, vesaire.> barile Moskovada fiilen halledl~tir. ce, hususi idarelerce hazırlanan kad· 
l1u lnıa: v. Von Rlbbentrop Almanyanın bant ültimatomu pek ya- rolar dahiliyeye gelmeye başlaml§-
ı:a .. ..._ n~arah vesikaya ek protokol: kındır ve ~anya • Sovyetıer Birliği •· br. Vekalet yaptığı tetkiklerde bu 
~ hattının tari1l: rasmda bir amterl ittifak tehdidine daya- kadrolann bazılannda m zamlan 
~ battı, Litv8J17ıuıın cenub1 nok • nacaktır. aaş 
4"de batlu, buradan AQU81owo sima· Bununla beraber, bu nbah yapılan müıı görmüştür. Vekalet bu kabil kadro-

BUGÜN 

MELEK 
81n•m•eınd• 

BUyUk ve illhi bir atkın nefis romanı 
Kalpleri heyecanla saracak muazzam bir film 

GUNAHKAR MELEK 
MARGARET SULLAVAN JAMES STEWART Fraaaızca aözll 

Bat rollerde ı 
Propama llbe ı FOX'ıın en aon dünya ve muharebe '/uıvotlulerl 

-- ·~'11nl7etle prb lsUJı:ametinde Al· terek deklarasyon bu ittifaktan bahset _ lan eski vaziyetine uyar bir mekilde 
una luıdar lider ft buradan da memelde, barll ıaarruzu akim kaldıiı tak- yeni bareme göre tanzim etmektedir. •••••••••• 

Bufii• aaat 1 ve 2.30 ela teull&tb •atbaelu. 



...,.: . 
1'epebaşı Dram Kısmında 

30 9/939 cumartesi akşamı saat 
20.30 da 

ROMEO JVLYET \1 • 
~ M 00 ;Jfir\ 1 

İstiklal Caddesinde Komedi Kısmında \;:;ııl \Aıı. 
30/9 939 cumartesi akşamı saat • 

20.30 da 
1Kt KERE İKİ 

AGARAN 
SAÇL,~RA 

aç boyaları saçların tabii renklerini 

ade eder. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. 

aima ıablt kalır. Kumral ve siyah 

renkli sıhhi saç boyahırıdır. 

lNGILİZ KANZUK ECZANESt 

B•roııu - lat•nt ul 

Beyoğlunda B A K E R 
mağazalarından 

Başka hiç bir müessese, hali 
azırda kız ve erkek mektep ta

ebcsine, genç bay ve bayanlara 
ahsus her boyda ve her zevke 

ygun kostümler, empermeabiliz 
ardesüler, paltolar ve spor elbi
ler gibi zengin ve şık giyilecek 
ya koleksiyonunu takdim ede 
ez. Şartlar ve fiyatlar her yer 

en müsaid ve ucuzdur. Daima 
A K E R etiketini tercih ediniz. 

~OlANT 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

KIRALIK EMLAK 
SEMTi 

Ortaköy 
> 

MAHALLESi 

Oı1.akby 

> 

SOKAK 

Yeni Blıyukkuyu 
Yahya ef. camii 
hariminde 

NO. au CiNSi 

8 DükkAn 

Ev 
> > > > > 4/2 Kapıcı oduı 

> > > > > Matbah yeri 
.. asımpaşa Camıikebir Atik Tersane 5 Baraka 

Yukarıda yazılı emlakın 31/5/940 günu sonuna kadar kiraya verilmesi açık art
tırmaya konmuştur. tsteklılerin 10/10/939 gunü saat 14 de müracaatları <7854• 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
4958 lira 80 kuruş taqmin bedelli 11 kalem ilitı terslmlye 16/10/939 pazartesi 

eünU saat c14> de ihalesi yapılmak Uzere açık eksiltmeye konmuştur. tik teminat 
c372• lıradır. tsteklilerin ilk teminatı yatırmak,' şartname ve numuneleri görmek 
üzere eksiltmeden bır glın evveline kadar okula miıracaatları. 

tsteklilerln mezkür günde eksiltmenin yapılacııtı Yuksek Mühendis mektebin -
deki komısyona gelemeleri. <7860• 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 
_ 1 - TeşkllAt ihtiyacı 19in satın alınacak 175 çift çizmenin 18/10/939 çarşamba 

pnu saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmini bedeli 1384 lira ve ilk teminatı 104 liradır. 
3 - Numune ve e\'safı komisyondadır. GörüleblUr. 
4 - isteklilerin gun ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunJ vesikalarile 

Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri c7857> 

-102-

PEVGAMBERIN Dl~ER BiR IZDIVA • ıFatıme, Hasan'ı doğurduktan elli gün son
CI - Hıcretin uçüncü senesinde, Hazreti ra Huseyn'e hamile kaldı. 
Muhammed bir defa daha evlendi. Aldığı • 
kadın, ilk kocasından boşanmış, ikinci ko- Uhud GU\·esme Kadar Geçen Şeyler 
cası olan Peygamber'in amcazadesi Obey- KAAB'IN KATLI - Yahudi kabileleri 
cle'nin Bedr harbinde şehid olması üzerine 1 reislerinden KAab ibni Eşref zengin ve fi
dul kalan Zeyneb binil Hozeyme idi. Zey- ir bir adamdı. İşi gücu, Peygamberi hic
neb, pek genç te: değildi. E\ lendiğinderı vetmekU. 
altı ay sonra da vefat etti. KAab, Bedr ıazvesinden sonra Mekke'ye 

iMAM HASAN'IN D00UfU _ Yine giderek uğradıkları felAketten dolayı ku
llicretin üçüncü senesinde, ramazanın on reyşi ttızlye etti ve Bedr maktulleri hak -
beşinci günu Hazreti Fatımc ilk çocuğu kında mersiyeler söyllyerek kureyşi müs-
Hasan'ı doğurdu. ' !Umanlar aleyhine tahrik etti. 

Peygamber, torununun kulağına ezan 0 _ ·Kaab, Medine'ye avdet edince, Peygam
kudu. Yedinci ıünü de baıını tıraş ederek ber, eshAbına: 

TZKIS.&B.&B j() EYL UL 1939 

w 
UMUMİ DEPO: İNGİLİZ ICAMZUK ECZANESi BEYO<iLU - İSTANBUL/ 

~----~-- ' 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Bütün ıınıflar ıçıa yablı •• yatı111, kıı ve erkek 

taltı:be kaydına deYam oluamaktadır. 
2 - lstiyenlerc kayıd tartlarıaı bildiren tarif11ame ıöaderilir. 

Adrcı: Şchzadeb.:ııı Poliı Karakolu arkaaı. Telcfoa: 22534. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Semti ve mahallesi Cadde ve aoka6ı No. au C 1 N S I 

Muhammen 
Aylığı 

Lira Kr. 

Ayvansaray. Alil< 
Mustafa paşa Kulhan 

Fener, Tahtamiııare Ulah Kilise 

Balat, Hızır Çuvu:ı Yeni , 
> 

> 
> 

> 
> 

> > > > 
Koca Mustafapaşa 

Cambaziye Cami 

Eyüp, Kızıl Mescit Dıbağhane 

Fener, TahtamınJre. Ulah Kilise 
> > > > , 
, > > > > 

Saraçhane Mımar Ayas Saraçhane 

Davutpaşa, Kasap İlyas İskele 

Çelebioğlu Alfıeddin Yenicami avlusu 
Çarşamba, Kovııcı Dede 

M üddetl icar: 

9 Ev 
16 > 

55-29 Evın zemin katı 
> > 1 inci kati 
> > 2 inci katı 
> > 3 ünt'u katı 

9 Dmbaz Mustafa Mescidi 

45 Dib:ığhane mescidi 

16-ı Dukkan 
16-2 > 
16-3 > 
33 Mektep mahalli 

15-17 Arsa 

32-33 > 
Acemoğlu cami arsası 

5 oq 
4 00 

2 50 
5 00 
5 00 
5 00 

5 00 

2 00 

3 00 
3 00 
2 00 
2 00 

6 00 

2 00 
2 00 

Teslimi tarıhlnden 940 senesi n1ayıs sonuna kadar 
Beher metre 
Mlk'abı 

Sayım ocağı Keçe mandıra altında dere içinde ııayri mezru araziden 
çekilecek toprak 20 Kuruş 

Müddeti: 

Teslimi tarihinden 941 mayıs sonuna kadar. 
8enelljil 

Lira 

Paşa Pare me\·kiinde tahminen 250 dönüm tarla \'e çayır. 375 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptldasına kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

tstekUler 10 T. E\'\'el 939 salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Va-

kıflar Başmüdurliiğı.i Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. «7856• 

1 Devlet Demiryollan binlan 1 
Muhammen bedeli 1000 lira olan elektrik motörlü Santrifuj pompa, komple elek

trik tesisatı, yangın ve paUama tehlikesine karşı !Azım olan emniyet tesisatı malze
mesi, hortum, boru vesaireden mürekkeb benzin boşaltma tesisatı malzemesi 18/10/ 
1939 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istlyenlerln 75 liralık mu\•akkat teminat, kanunun tayin ettiği 

vesikalarla tekliflerini mubte\•i zarflarını ayni gün saat (14) de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. <7845> 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - tdaremizin Çamaltı tuzlası için 250 ton sömikok kapalı zarf usulile satın 

alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 5887 .50 lira, muvakkat teminatı 426.56 liradır. 

III - Eksiltme 2/X/939 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta levaz.ım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunJ vesaikle % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
larını ihale ıünü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon ba~-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (7360) 

selleme, bu işi dcruhde etti ve Kaab'ın süt 
kardeşi Ebu Naile ile anlaştı. 

Ebu Naile, Muhaınmed'le birlıkte Kıi

ab'in hurmalık içindeki konağına gitti. Bi
raz şiirden bahsettikten sonra, bahsi Pey
gambere getirdi ve onun aleyhinde atıp 
tuttu. Nihayet, yahudilerin bu yüzden fa
kir düştüklerini, kendilerinin de pek sı -
kıntı içinde bulunduklarını anlattı ve: 

- Buraya gelişimizin sebebi, rehin mu -
kabilinde biraz zahire almaktır. 

Dedi. 
Kfıab, razı oldu; fakat rehin olarak ka

nlarını yahut ogullarını \'ermelerini şart 

koydu. 
Ebü NAile, bu agır teklif üzerine: 
- YA KAab! Bu ne biçim teklif! Bizi 

tahkir mi ediyorsun? Kadml.ıiımızı rehin 
etmemizi, senin gibi bir zat nasıl tecviz e
debilir? Ogullarımızı ı ehin versek, ciki 
yük buğdaya rehin verilen adam> diye is
tihfafa uğramazlar mı? Bu prttan vazgeç 
te, başka bir şey, mesela silAhlarunızı ter
hin edelim. 

Dedi. 

arkadaş Evs kabilesi yiğitlerinden üç kişi 

ile birle§tiler. Sefer nyının on dördüncü ge
cesi idi. Ay ı5ığı vıırdı. Peygamber, pnlara 
bir yere kadar refak.-ıt etti ve uğurladı. 
Beş arkadaş, zengin yahudinin evinin 

kapısın:ı geldikleri zaman : 
- Ya Kllab ! 
Diye se lendılcr. O da, bir şeyden şüp

helenmeden dış rı çıktı. Orada çömelerek 
bir müddet konuştular. EbCı Naile, burnu
nu Kfıab'ın güzel kokulu saçlarına uzata
rak: 

- Aman ne. güzel koku ! 
'Diyerek saçlarını kokladı 

koltuk verdi. 
ve yahudiye 

Ebu NAıle, bu güzel kokudan çok haz
zetmiş gibi bir defa daha KAab'ın saçları
nı kokladı. Sonrıı üçilnt'Ü defasında, yahu
dinin tekrnr başını elleri içine· aldığı za
man saçlarından yakaladı ve: 

- Allahın düşmanını tepeleyiniz! 
Dedi. 
Beş arkadaş, kılıçlarını indirdiler. Mu-

hammed te, kılıcını Ki\ab'ın kamına sap

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fır~alayıms. 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Nesibe tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23561 ikraz No. sile borç alı~ 
paraya mu1uıbil birinci derecede ipotek gosterilmiş olup borcun ödenıncınesindeff 
dolayı satılmasına karar verilen \'e tamamımı yeminli iıç ehlivukuf tarafından 
(2660) lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda eski Tatavla yeni Kurtuluş ına
halleslnin eski Kıradalı yeni Kuyulubag i.ın sokağında eski 63 yeni 138 taj 246 kapı 
No. lı bir tarafı bilifraz. ahara ferağ olunan 134, 136 No. 1ı mna diıkkaıı hane, bir 
tarafı Madam Tereze arsası ve bir tarafı yine Mııdıım Tereze arsası ve tarafı rnbıi 
Adnlı namıdiger Kuyulubağ on caddesi ile mnhdud bir klirgir C\'ln evsaf \'C me
sahıısı rışağıda yazılıdır : 

ZEMiN KAT: Demir camlı kapıdan girildikte karesimıın bır antre, tekrar 
camlı bir k:ıpıdnn geçildıkte mozaik bir ta lık uzcrıııde iki kuçuk oda, mermer 
musluklu Maltız ocaklı ve kırmızı çini döşeli bır mutfak, bir helıidır. 

BiRiNCi KAT: Merdiven başında iki odadır. 

iKiNCi KAT: Merdiven başı iızerinde biri ktiçuk iki oda bir hcliidır ve merdı
ven başında musluk vardır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir çatı od.ısı, zemini kırmızı çini duvar korkuluklu bir ıurasa· 
dan iouretlir. 

r,!ercııvcnler ve kısmen odalar muşarıbn uösclıdir. Zemin knt pencereleri de
mir pıımrnklıklı olup cephesinde şahniş \'rırdır. Uina1.ı elektrik ve su tesisatı mc\'• 
cuttur. 

M ESAHASI : Umum sahası 70 metre murabbaı olup tamamına bina inşa edıl· 

miştır. 

Yuknrıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkuliın tamamı açık arttır
maya konmuştur. 

1 - Jşbu gayrimcnkuhln arttırma şartm mesi 2/10/939 tarihinden itibaren 937/ 
6406 No. ile İstanbul Dördüncü tcra dairesinin muayyen numarasında herkes.in gö
rebilmesi için açıktır. nanda yazılı olanlardan :fazla ınali.ımat almak istiyenler işbıi 
şartnameye \'e 937 /6406 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tc\•diedilecektır. (Madde 124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların ve irtifak hakkı sahiplen
nin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu· illin tarihinden itibaren yirmi gun içinde evrakı müsbltelerile birlikte memu
riyetiıni:ı:e bildinneleri icabeder. Aksi halde haldan tapu sicı1 li ile sabit olmadıkçf 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenlrr arttırma şartnamesini okumuı 
\'e lüzumlu malüm~tı almış \'e bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar 

5 - Gayrimenkul 2/11/939 tarihinde perşembe giinu saat 14 ten 16 ya kadaı 
İstanbul Dördüncü lcra memurluğunda uç defa bagırıldıktan sonra en çok arttı
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin o/o 75 şini buL'llaz veya 
satış lstlyenin alacağına rü1:hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların 
bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan :fazlaya çıkma1.sa en çol' 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edllerd 
17/11/939 tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü tem me· 
ın~rlugu odasında arttırma bedeli satış istiyenln alacağına rüçhanı olan diğer ala· 
cakhların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecınuundan fazlaya çıkma!C 
,.e muhammen kıymetin % 75 şini tutmak şartilc en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edılmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lı kanuna tevfikan 
geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayJ vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden e\•vel en yüksek tek
li!te bulunan kimse arzetıniş oldugu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmazsa 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap oluna
cak faiz \'e diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetiınizce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttınna bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı, yirmi sene
lik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. l\'ıüterakiıll 
vergiler, tenvirat ''e tanzifat ve dellallye resminden mütevellid belediye rüsumu 
ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördiincü icra memurluğU 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olll"' 

nur. c788b 

bere mı.iracaatle şikayet ettilerse de Haz
reti l\luhamıned, onun daima fesad saç
tığını, ynşnmasının sulh ve sükuna zarar 
verdiğini söyliycrck yahııdilere yüz \·er -
medl. 

IBNI EBI SAL T'IN ÖLÜMÜ - Hicre -
tin üçunciı senesinde ölen şöhretli adam
lardan bıri de, ümeyye ibni Ebi Salt'tır. 

Bu zat, kureyşin puta tapmıyan ve 1bra
him peygamber dinine tabi olan bir kaç 
me..ıhur cHaneyf> ten biri fdi. Ecdadı Mek
ke'li olmakla berabeı· kendisi Tai!'te doğ
muştu. Babası şairdi. Kendisi de zamanı
nın ş!'ıirleri arasında şöhret kazanmıştı. 

ttmeyye, mukaddes kltabları okumuş, 
yahudılik ve hırlsllyanlık mes'elelerinl tet
kik etmiş, arablar içinde bir din alimi idi. 
Derin bilgisine dayanarak, mukaddes ki -
tablaı·dn geleceği bildirilen iihar zaman 
peygamberinin kendisi olacağına inanırdı. 

Hazreti Muhammed, ortaya çıkınca, ha
yal sukutuna uğradı ve oğulları ile bera
ber Mel<ke'den çıkarak Yemen'e gitti. Son 

' 1940 Takvimi 
Resimliay matbaasının pek büyük 
bir rağbet kazanmış: Arabi - Rumi 
seneleri, h~va tebcddüllcrini, bay
ramları, yıldönümlcrini gösteren, 
evkatı şerifeli duvar takvimleri sa
tışa çıkmıştır. Her sene bu takvim 
!erin arkasına konan hikayeler ye
rinde, bu sene büyük bir sürpriz 

bulacaksınız. 
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BAŞVURUNUZ 
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•••••••••••••• .. •••• ... •r•• ............ .... 
KAab, bu tekli!e muvafakat etti. EbCı 

Nlile de, silAhları getirmek üzere, Muham
Mubaauııeci ibni Mi- med'le ... raber Medine'ye avdet etti. iki 

aaçının ağırlığı kadar fıkaraya para da _ - 1bni Eşrof, aleyhimizde bulundu; 
ıt.ttı. Hazreti Ali ogluna cH b h d müşriklere kuvvet verdi. Kim, onun hak-
•• , ar > ya u k d 1. 1 ın an ge ır 
cHamzv. teclmiye etmek istediyse de pey-ı Dedi. 

gamı.er cHuan> ismini tercıh etti. Hazreti Evs kabilesinden 

ladı. Sonra, başını keserek Peygambere gö ra da Taife gelerek bir müddet orada kal
tilrdillcr. dı. Daima şiirlerlle peygamberi zemmeder, 

Yahudiler, ı·eislerinden biri olan Kaabın c;ıoını sıkardı. 
kattedllrtıesinden telişa dilştüler. Peygam- ( Devamı var ) 
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