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GÜNLOK SiYASi HALK QAZETESI 
' 1 müvezzilerden arayınız. ' 

Almanyanın Fedakarlığı Vaziyetin 
-, 

Hulasası 

Sovyetlerle Anlaşmak, Hayat Sahası İdealine Veda Etmek Demektir. LONDRADA: 

Dün toplanan Avam Kamarasında hükiımcte fe\'lınlade sali
hiyet verihnesi hakkuıdaki takrir ittifalda ve allufj1nrhl tasvip edil
miş ve İngiliz Başvekili Chamberlııin İngiltorenin Polonyaya vermiş 
olduğu taahhüdü miihim bir nutukla. yeniden teyit etmiştlr. Al
mauyada.lti İngiliz ve Fransız tebaaları mcmlel•eti terketmekt.e
dirler. 

• 
4rtık Almanya Ve Italya,Sovyetleri Bilvaaıta Tehdit Edeceğinden, Ne 
&qftık, Ne de Balkan Devletleri Üzerinde Hiçbir Emel Besliyemezler 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN (Sonu 3 de) 

HARP PAZAR GÜNÜ Alman-Sovyet Anlaşması 
K O P ACA KM 1 S Boğaziçinde Hazırlanmış 

Ka·rar Veriliyor 

DUnyaya hayret içinde r 

_bırakan •nl•tmanın ilk l 
mUz•kerelerl Alman r 
BUyUk Elçlal Yon Pa
penle Sovyet BUyUk El
çl•I Ter enUyet •raeında 
Tarabyad• kar•rlath· 
r•lm•t• 

Terentiyef Tara.bya 

___,.--~---

( 

\>.on Pa.pen 

Haber aldığımıza göre Alman - da Tarabyada bir müddettenberi makta idiler. 
f::.ovyet anlaşmasını ihzar eden mü- müzakereler vukubulnıakta idi. Bu Bu müzakereler muva!faınyctle 
zakerelerin bir kısmı şehrimizde müzakerelerin gözlerden uzak bir neticelendikten sonra bundan on 

Buğaziçinde cereyan etmiştir. Al- <yerde cereyan etmesi için iki büyük gün kadar evvel, Von Papen bilin
man büyük elçisi Von Papen'le Sov- elçi elçilik motörlerile denize açıl- diği gibi tayyare ile Berline giderek 

yet büyük elçisi Terentiyef arasın- makta ve Boğazın ortasında buluş- Hitlerle görüşmüştür. 
Berlin, 24 (A. A.) - Saat 22 ""''V'<""'"""'VVVV'VV'VV'VV'~.-v-.."""'V"V'VV'VVVV'VV'VV'.AA~""'~"""""""'""'""'"""""'""'"-'V""""""""'""'""'""'"""'""' 

olduğu halde Hitler saat 19 danberi 
başlıca mesai arkadaşlarile ve as -
keri rüesa ile müzakere halinde
dir. 

Hakim olan kanaat şudur ki, 
Almanyanın Polonya hakkındaki ka 
rarı verülmiş bulunuyor ve bu ka· 
rar belki de tatbik edilmek üzere
dir. 

Harp pazar günü mü ! 
Londra, 24 (Hususi) - lyi ma

lômat alan bazı mehafilin söyledik
lerine göre Danzig serbest şeh -
ri önümüzdeki pazar günü ken
disini Almanyanın bir cüz'ü ~larak 
ilan edecektir. 

Bu vaziyet Polotıyanın evvelce 
de söylediği gibi doğrudan doğru
ya bir taarruz sayılacağından har
bi intaç edecektir. 

Avam Kamarasında 

Londra, 24 (A.A.) -Avam Ka
marası azası, zamanın vahametini 
tam.amile müdrik olarak, Başveki
lin çok nazik enternasyonal vaziyet 
hakkındaki beyanatını dinlemek ve 
sonra da milli müdafaa için zaruri 
olan fevkalade salahiyetler kanu· I 
nunu kabul etmek üzere, bugün öğ
leden sonra toplanmıştır. 

Sulhü kurtarmak için Chamber
lainin sarf ettiği muazzam gayretleri 
takdir eden Avam Kamarası, Baş7 

vekil salona girerken heyecanlı te-
zahüratla karşılamıştır. J 

Kürsiye gelen Chamberlain de-
miştir ki: 1 

Parlamento tatil devresine gi
rerken hükfunetin bugün zaruret 
haline gelen bu derece şiddetli ted-

B~r Türk Evine Mürebbiye Giren 
Bır Kadın, Ev Sahibinin Çocuğuna 
Hırsızlık Yaptırarak Bir Çok Esrarı 
Elde Etmeğe Muvaffak Olmuştu 

~Yazısı 5 inci sayfamızda) 
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Kral Zogoyu Pariste 
Kaçırmıya Teşebbüs 
Polis Par-iste· Gizli İtalyan Memurları Yakaladı· 

Paris, (Hususi) - Paris zabıta
sı, kral Zogoyu kaçırmak istiyen 1-
talyan (Ovre) gizli teşkilatına men
sup birçok İtalyanları tevkif etmiş
tir. 

Bunlar Kral Zogoyu, Arnavut· 
luktan ayrıldıktan sonra adım adım 
takip etmekte idiler. Nitekim Kral 
Zogo Varşovaya gelince kendisine 
H. Smoll isminde birisi müracaat e
derek Führer namına kendisini Al· 
manyaya davet etmiş, Ren kenarın
da kendisine bir saray tahsis edil
miş olduğunu söylemiş, fakat Kral 
Zogo bu daveti reddetmiştir. 

Diğer taraftan haber alındığına 
göre elan Arnavutlukta İtalyanlara 
karşı mücadele devam etmekte olup 
Arnavut çeteleri bir çok şehirleri İ
talyanlardan geri almışlar ve müs· 
takil hükfunetler kurmuşlardır. 

İtalya hükfuneti Kral Zogo nez· 
dinde Kont Della Porta vasıtasile 
Arnavutluğa İtalyan hakimiyetini 
tanımak şartile tekrar avdet etme· 
sini teklif etmiştir. 

Zogo bu teklifi şiddetle redde· 
derek Arnavutluğa bir mesaj gön· 
dermiş ve ltalyaya karşı mücadele· 
ye devam edilmesini söylemiştir. Bu 
mesaj teksir edilmek suretile her 
tarafa dağıtılmıştır. İtalyan zabıta
sı şimdi bunun faillerini aramakta 
ve bir netice elde edememektedir. 

İtalya Zogonun reddini mütea
kip iki defa Kont Korolyi vasıtasile 
kraliçe Jeraldine de aynca bir tek .. 
lifte bulunmuşsa da ayni cevabı al
mıştır. Bunun üzerine İtalyanlar da 
Rusva.nuı G. p. U. suna müşabili o-

~ Sonu 5 inci sayfada ) .. Kral 7A>go ile ~üçe Jeraldin evleudlkleri za.nıan 





nyamn 
kAr1tlı 

(Bllf t.nra 1 ... •yfada) 
demek, Rusya ile ademi te

an•arasw demek bunlar de
• Almanya Rusya.ya t.ecavüz 

-1.1a.111 Ukranyayı naaıl bir araya 
bilir ve kendi himayesi ya-

nüfwnı altında müstakil bir hü
altma aokahilir! Rumanyayı 
un içine a1aeak bir Almanya.

imaya DUl1 göz kapayabüir? 
~.ıuan tehdit edecek ttalyanm 

ayı karşısında bulmaması 
Un mtıdür ! Binaenaleyh, Rus

Ue doat olan nazilik ve faşistlik 
ya blllV881ta ve bilvasıta te
teeldl edecek bUtUn bu bırs

kalblnden aöJdlp atmak ıztıra-

lelll'bımlle bnlunan BarieiJe V• 
... Santotlu dU. Perapalaa 

-._ Papaa ile Yunan ve 
elçillliai kabul ederek bir 
~· Barici)'9 Ve-

m'1teüf1Mm Bapekil Refik 
taraflDllan kabul edUmil-

Harp Pazar~ Kopacakmış Vaziyetin 
Hülasası 

(1191 tuafı 1 .... •yfada) 1 yut latlkbali uğurunda 4eiil. orta-ı 
birleri almak Uzere parlamentoyu dan kitknıw bOtiln dlnJa milletle-
toplamak 111ec!buriyetinde kalacağı- rin\D sulh ve emniyetin imiinlan
nı derpif etmek biraz güç olurdu. mn da ortadan kalkması demek <>:. 
31 temmuzdanberi enternasyqnal lan prmaiplerin muhafuuı için çar 
vaziyet mütemadiyen fenalaşmış- pışacağız. Fel&ket henüz patlama
br. Bugün ini bir harp tehlikesi mıştır. Akıl ve şuuron galebe çala
ı. .. _. .... da bulunuyol'UL bileceğini hi.la ümit edebiliriz. SuJh 
-Ch:nberlain, Dantzig ile Polon- veya harp bizim elimizde değildir. 
ya ara:auıdaki müzakereleri ve Po- Mes'uliyet kendilerine t.erettD.p eden 
lonyalı gUmrilk memurlanmn vazi. ler, mukadderatım eDerinde tuttuk· 
yetini anlatmış ve şöyle demi§tir: lan y8z milyonlarca imlam ~ 

Boclıi Clıimbwı ..-- JUi • ı Harbiye ve Bahriye Nearetleri-
yor· nin 40 gUn içinde 300,000 ve 80 gün 

japonya, büyük infialini. büyük içinde G00,000 gönWltl topla•ağa 
hiddetilti sükftt etmek auretile iz- çahpıalrta olduldan IÖyleamekte-

(Bq tanlı 1 baei sayfada) 

PABllTE: 

har etmelidir. 
Asabi Chimbun gazetesi, Alman

yanm flnıdi artık bir ki.ğıt parça
sından başka bir şey olmıyan ko
mintem aleyhindeki miMJon mana. 
ve ruhunu &Çlkça ihW etmie oldu· 
juDa yazmaktadır. 

"Bu, cib.aqümul ehemmiyeti ha- celderi Umidindeyim. 
iz bir mesele değildi. Müzakereler i- Bbe ge1inee, arkamı.ta mttttebit 

)ı(lyako Qıimbwı, Japonyanm 
yamda doku devlet muahedeaini 
feebeıJeceiini yazmaktadır. 

lerliyordu. Fakat Alman matbuatı bir memleket var. 
birdenbire Polonya aleyhinde neşri- Cbamberlainin aölleri bir alini 

Finter n..ıtg hta• eti nılll 

yatta bulnnmağa, Danziğin bir mü- tufanile bqa)amnltbr. 
.. ec1lldl 

Berlin, 2' (A.A.) - "Bavaa,, 
D. N. B. ajuıaı Dantsil'dın al· 

zakere mevsuu olamıyacağını, bu- ......_ ......., topludı 
nun hakkında mutaV888lt bir tarzı 
hal kabul edilmiyeceğini ve Danzi
ğin kayıtsız, şartsız olarak derhal 
Almanyaya ilhakı !Uımgeldiğini 
yazmağa batlac:b. Alman gueteleri 
daha da ileri gitti. Damig meselesi
ne koridor wı.tni de bağladı ve 
Polonyada yqayaa A1manJarm m
lünı görmekte olduğunu iddia eyle
di. Bu iddialan hiçbir auretle tahkik 
edeıneyiz. Fakat fUDU hatırlatalım 
ki, danlan uğurunda AJm•nlar ge
çen sene Çekoelovakyadaki Südetler 
Almanlan baklanda da ayni iddilar· 
da bulunmuelardı." 

· Cbamberlain, bu Alman iddia
lan brftamda Polonya devlet a
daınlarmm, 86derinde b8yUk bir .U 
lrilnet ve ltidsl gtillterdilderi kay
detmiftir .. 

Bapeldl, Almanyamn harp ha
zırlıklannın taınamlandıiım ehem· 
miyetle söylemi§ ve demiltlr ki: 

''İfte bunun içindir ki hükillnet 
mill! müdafaayı temin için icabeden 
tedbirleri Alınak üzere kendisine 
mezuniyet verilmesini parlamento
dan rica zunanmm pldiğlne kani
dir.,, 

Bundan sonra Alman • Rus itti
fakına temas eden Chamberlain IU 
beyanatta bulunmuetur: 

"Bu haberin hükillnet için kattı 
bir ailrpriz tetkil ettiğini glslem.eje 
Jralkıpnıyacağmı. İngiliz • l'ransta
Rus tonuemaiarmm mlltekabll ol
duğunu r.amıettiğimiz bir itimat e-
8Ul berln4e de9aDl flttlll bir anda 
görlbıüolere nazaran ehe alyaaetinln 
IUim anJachtumz pyelerile telif e
dilmez bir malaıatla Sovyet hti
metınln Almanya ile glsllce bir mi-
- mOzakeresinde bulmıduğunu ağ 
renmek çok p.yanı teeaaürd8r.,, 

l(aamafth Cbamberlaln bu me
.ıe hakkında bugUnlllk b.t'I bir bil 
Jdlm vermek istememiftir. 

Cbaınberlain, bu mllnuebetıe 
Polonyaya verilen pranti İngiliz • 
Fr&ll8IZ - Rus müzakerelerinin mu
vaffakiyetine hiçbir zaman bağh 
buJnMJ&mlf olduğunu kaydederek, 
"Bizim prek Polonya gerek diğer 
devletlere olan garantilerimiz aynen 
t.kidir,, demiltir. 

Bundan IODI'&, Chamberlain ta
gi liz askeri hazırlıklarmm bir teh
tlit teekil ettiği haklnndaki iltirala
ra liddetle itiraz et.mit ve demiftir 
ki : 

"Bisim tedbirlerimia tedaftlldir. 
Bunlar tehdit değildir. Hareketleri· 
miz AJmuıyanm meeru menfaatle
rini katlym tehdit etmiyor. Biz an
cak kendilerini zorbahğa karlı mtl-
dafaa eden doetlarunıa yardım et
mek istiyoruz. 

Almanya ile fnılltere arumda 
harp bir fellket olacakbr. Bunu ak
hma koyaraktır ki, bizce Po1onya 
ile Almanya aruuıda harpds halle
dilemiyecek hiçbir mMele bulunma-
41Jtım Bitlere bildirdim. 

Rftlerbı ceftbl, earkl Avrupa
nın bir Alman mıntalwn oldutu ve 
bu mmtakada llarebt lll'beatliğine 
ahlp bulunmam 1btmp1diil bak· 
kındaki Atman tesinm bir Deri tet
ranndan bqta bir llY delildir. Bu 
ta, İngills vuiyetinjn hatab olarak 
tefsirini tazammun eder. Zira,. lltl'ld 
Avrupada, bizzat kendimiz için mev
sl anmıyorus.,, 

<lıamberlatn, derin bir heyecan 
içinde aösleıine .ayle devam etmlf-
tir: 

qer Mlllı 70lunu bulmak husu· 
aundald btitün gayretlerlmls akim 
lrallr' ve blltUD beınJ.Jwte llbn.plar 
ve sefaletler yilkletecek oluı .,. hig 
kiuweln de ne vakit ldhaJet bula
_,.. ~ bir •vata 
Pllmele mecbur olvak, ,...MI 
.. •.ıekette uak '* ........ 

Parla, 2' (A.A.) - Nazırlar, bu dığı apptaki resmi teblill llflll'et· 
abah toplanmışlardır. Bu toplantı, mektedJr: 
tamımUe beynelmilel vuijetln tet- ıoıwtn ve deYletin m.üdafuama 
Jdkine tah8is edihnlp:ir. dair 2' huiran 1933 tarihli kanun 

Daladier, lttihu ediJmeli lcabe- ile bunu temdid eden ma)'lll 1937 
den aaterl tedbirlerle emniyet ted- Jrammuna tevfikan qağJdaki karar 
birleri bakkmda izahat \IWllliftlr. name mer'iyet mevkiiııe girmiftir: 

Bomıet, mecliıle harici vui1et Madde 1 - Dantzia Gauleiteri 
bakJnnda maliimat vermiltir· Mu- Danblg merbellt eehrinin devlet rei
maileyh, bilhaua AJmu • Sovyet ilidir. 
miqJnnı lloakoftdan Nagglar ta- Madde 2 _ Bu kararname 23 a-
rafmdan telefonla verllmif olan ğusto8tan itibaren mer'idir. 
metnine nazaran tahlil etmiltir. 

Bu kanun bütün Dantzig te§ki-
RUZVELT 1TALYA KRALINA ıatı eaulye sistemini altu.t etmekte 

BİR MF.SAJ GÖNDERDi ve Almanyada olduğu gibi naayo-
Roma, 2' (Buswd) - Haber a • nal • soayaUat partlal rlyuetile dev

lındığma lfSre Amerika reiaictlm - Jet b&Paohğmı ayni p)ıslyette bir
huru Rusvelt dünya mlhüntl kur • leetfrmektedir. 
tarmak için yeni bir t" Bitiütte bu- Dantzig haberlerinde ayan reisi 
hmmQftur. B. Ruzftlt İtalya kralı Grayser'in vaziyeti hakkında ~bir 
na bir meaj göndenniftir. Bu me- malillnat yoktur. 
ajda kralın kudretini göllt.erm.e8ini Berliıı, U (A.A.) - "Havas a· 
ve kendi milletile beraber dtinya janamdan,, 
aulhUntı kurtarmak için harekete 

··---ı..-..a. SeI•)!Vettar Alman mehafili, geçmesi dileğinde buluı1™w.wr. 
DaaUiaQtıki nuyonal • &09Jaliat te-

p.....-........, uk11 ft8lfal&nm,._ fi l'önter'in Dantaig devlet reisli· 

vu'IJ'ld edlllfor jtDe tayini münaaebetile bu ilin ta· 
Paria, U (A.A.) - iki, Uç ve mamile Dantziğ'e müteallill bir if 

dört numaralı askeri vesikalan hl· oklujunu ve doğrudaD doğruya Al 
mil ihtiyat 81D1flanıwı silih altına manyaya mfltee.ltik olmadığını be 
Nii'ıJmaaı, hususi nakil vasıtaları· yan etmektedirter. 
na vu'ıyed edilmesi için ftrihnit o- Ban• haricinde berbutgi bi: 
lan emir Parisin aükbetini hiçbir miltalea wdiDMn icth'eP ecftlmek
'ftlGhile UaW etmemittir. Parialilerin ı.ur. 

çehrelerinde sükGn =:..~-~ POLONYADA KEKTEPI.ZIUN 
laıi oknnmekla ve~......... ~911.nt 
dolaşan bir çok müphitler ve gue- V•-, n.ıı (HWIUlll) _Polon· 
teciler phit olmaktadırlar. "Sinir -.-• - ~,., 

ol ya Maarif nazırmm 90D. '9el'diği blı 
harbi,, deni1eıı ae1in lfJla etmie • 
dulu bug8n an••11hyor. l'ransızlar, b.rarla mekteplerin açılması gayr 
aWdbıetini muhafaza. etmekte olan muayyen bir milddet için geri bıra 
lltlktmetin arbamda ayaile onun blwp:tr. 
glbl"llUkftnet lçindedlrler. POLONYA.DA SiLAH ALTINA 
Akdenkdekl bul taglls vaparlan ALINAN SINIFLAR 

prl Pimkla V&l'fOva, 24: (Huswd) - Polon-
Londra, M (A.A.} - Bu ayın ya hükfimeti erHıu dUn gece bey-

19 unda Akdeoirde bir cevelin yap- mlmiW vuiyet dolaywile DWDle • 
mak UFıere Southam.ptondan. hare- lr8tba mMe'aamnı temine mat1tf 
ket etmıe olan Strahmore vapunı- bir takım tedbirler ittihaana ka -
na yolunu değiftlrmeai ve .Akdenize rar verm.iftir. Son olarak da-
gttmemeai emri veriJmiftir. vet edilen 26, 27, 28 amıflarUe 

lacDtereaia Dutıllc ko•-.U 600.000 kiti aiWı altma alımmş 
~ cliadl bWumnaktadır. 

Bertin, U (A. A.) - J)utsig
den Alman istihbarat btın.m& bil
dirilcUğine göre fncllterenin Daııt
zlg general konsoloeu bu sabah ser
'bellt 19birden aynlımttır • 

~ VUWoV& .,_et n1' 
... enalP Pil .....,. 

Vart0va. M (A.A.) - İyi lıir 
membadan öjreniktijine a&"e Al • 
maııyamn VU'IOft ltefarethanMin· 
deki evrak De bagajlar, db akpm 
.rarethane binumdan gıkanlmlt
tlr. Sefarethane memurlannm mik· 
tan Qç veya. d6rt kilidm ibaret bl
Jllllbr. 

~ ..... --....,... 
Ber11D, 2' (A.A.) - lngiliz kon 

80loeluk memurlanna Londradan 
Ahnanyada mukim tngDlz tebua· 
Dl JOla Çlbrmalan emri ftl'llmll
ttr. 

RIBBENTROP BiTLERLE 
GOROŞTO' 

Berlin, 2' (lluauR) - Almanya 
ve Rüaya atasuıdaki siyasi ~ 
mayı ima eden Ribbmtrop bugün 
tayyare ile Almuıya)'& d&ımüa ve 
Bitler tarafından kabal edilmiftir. 
POLONYA - lNGILTERE ASKER1 

ANLAŞllASI 

V&l'f09&t 24 (Huauıl) - Polon 
ya ... tnıntere aakert &nlafMaR Dri 

tlç gine kadar imza edilecektir. 

DANZlG iŞGAL EDILD!Cl V AKIT 
I0.000 Ktşt BAPSBDfl.JOOl!:KTbt 

BerUn, 24 (Buaual) - Von ~ 
atrop ile Bunlia anmndalri Dan· 
.. &&1ilmelerinde Ribbıntrop Al· 
unnyaya muans &0000 kiflnln ba
lunduiunu aöylemif ve Bitler de 
laıJarm Damıliin itgaU herine 
....... leeeklerini blldirmlftir. 

Aah ..... llOllra ,.,.,..,.. AIMl'ikada da bambldar 

bdlal -~· Tokyo, 24 (A.A.) - Reuter a· 
;tanmndan: Vqington, M (A.A.) - Harp 

Guet.eJer, SotJWt RUQ& De Al· ftl&it ve menabü mecliei, Amerika
manya arumctakf ntllaJnn bma e- Dlll harbe girmem takdirinde alma· 
dQ,,,.mt bllyUk lılr infial ile tef* aak tedbirleri ve bilham müieDlh 
~. ~ lleterbertitf ve bunlarm 

Gueteler, AJmanyanm tendllll- anırl olan teghizatı meeelılerlni 
nla "ideoloji,, aalıumdalrl mtlttaft- tetldt etmek tıaere bir toplantı yap 
kine ihanet ... oJdatmıu yumak Jllllbr. SeferiJerllle ait olan ot t:ed
ta4ırlar. GllMll Hm 1aiddlt ft IDf1- bir, kongreye aakerl hizmete mat. 
aU Blrllnla lapmap De 8cwJet Bu aDlk bir kanun llylhaaı tevdi etmek 
1& arumda bir adaal ..,. mi1a olacakbr. Buna lntlzaren milli mu
b aktedilmeal mMwclMe ta-...atta llafm kıtaatı 400.088 ft don•mna 
bnh,....,,,. dair olua rlVQet ... 180 bin mef'Ctlt De derhal harekete 
m. bW.tUa .......... " 1 pçmep lmade bulunacütar • 

dir. 
Askeri himıet baklandaki bll 

proje, kabul edildiği takdirde ordu, 
4 aylık bir müddet zarfmda bir mil 
yon iki yüz elli bin ki.şiİik bir kuv
vete malik olacaktır. 

İngiliz kolonisi Danziğ'den aynldı 

Danbıig, 24: (A. A.) - İngiliz 
kolonisi ve İngiliz vapurlan bu ea 
bah Danziğ'i terketmiştir. 

Daablg Jmcladwada Leh fublan 
Damig, 24 (A. A.) - Bir Po

lonya fırkBSJ Danzigi cenuptan ve 
garptan sarmıştır. Bu fırka Zloto
cofaki 52 nci, Lispacdaki 55 inci ve 
Grandeng'teki 65 inci piyade alay
larile gene Graundenzdeli topçu a
layından mürekkeptir. 

Sefer halde bu fırkanın Danzig 
hududunun yakıada tahıJid e
dilmİf olması Damige karp Polon
yalılann hemen bir bukm yapacak 
lannı zannettirmektedir. 

Avam K8IDUMI fnkallde ..aldyet 
takririlrl .... eUi 

Londra, 24 (A. A.) - Umumi 
vaziyetin müzakeresinden 80llr& A
vam Kamaram ' mu.tamı ilP me
busun muhalefetine karp '27 reyin 
ltttfakile fevkalide ..WUyetler 11-
yibuını mtlzakermis olarak bugOn 
tamamen kabultıne dair olan mu1 
müzakere takririni kabul etmlftir. 

Lolldnda .Bona mnrzehlut 
ke8lldl 

Londra, . 24 (.A.A.) - Bc>ntada 
biikümet ve resmi mti .. eaata ait 

Namlar meelW dtlll de toplua· 
rak hükUmetin aldığt askeri tedbir
leri tetkik ve tasvip ebniltk'· Yeni 
kuvvetler Biİih altına alınmakta ve 
nakil vaaıtalanna vu'ıJed edilmek
tedir. 

VARŞOVADA: 

Yeniden üç sınıf siWı altına a
lırunış ve Danziğ'ln etrafı dört kol 
fırka ile çevrilmiltir. lılaarif namı 
yakında tedrisat& blleJ•msm icabe
den mekteplerin qstma tarilıleriııi 
gayri muayyen bir müddet için t&
hir etmilür. 

BBRLINDB: 
M'.oakoftdan &elen Von Ribben· 

trop Bitlerle bir mWlkat yapm11-
tır. Asterf hamlıklar IOD haddini, 
bulmue, 72 Alman fırkaaı Lehistan 
hududuna JIİJ)mllbl'. 

mKYO: 
Alman • Sovyet anh11DIPD'D 

tevlit ettiği infial pttikçe artmak· 
tadır. Japonya A.vrupa miyuetinl 
tamami)e tadil etmeie karar ftl'

mietir. 

Askeri terfi listesi 
hazırlandı 

Ankara. M (Huaual) - llilU 
Mödafaa Vekikti bQ w k14Mtle
rini do1duraD ve iyi rıicil a1aa 8'iJll 
m.lldafea meuu.p1annm terfi na 
leriDi baırlam•p. 

LUte bu ... yObet ta.ıil&ıe 
anoh1nacak ve Zafer baynmmdan 
bir gün evvel terfi g6ren allbqlan
mıza ve askeri memurlanmıa teb
ligat yapılacaktır. 

esham ve tabvilit üzerinde bilcUmle t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bll!!l!Bl!ll!l!l!IB!!B!!!!!I 
muameleler yasat edilmiftir. 

Blbbeatrop'9n beyanatı 
Mo8kova, 2' (A.A.) - Gueteci· 

lere beyanatta bulunan B. Van~ 
bentrop, ezcümle pnlan a&ylemi§
tlr: 

- Almanyada ve Rusyadaki va
ziyet. bu lld bllyük memleket bir -
bJrlerine c1u.,...., balanduldarl • -
man daima fena olm°', dost bulun

~ -,.n -~9'i'"·~· 
ldl gtkı, 1ki milletin mukadderatı 
için çok mühim bir gündür. Ftlhrer 
ve Stalin, dostluk üariı.e karar kıl· 
niqlardır. B. Molotov ile birlikte im 
zaladığım ademi tecavüz ve istifare 
paktı, ild milletin yaptık)an ve 
sakı ifbirlikleri için değifmez, ai· 
lam bir temeldir. Bu, iki milletin ta
ribinde, belki en mühim dtinüm not 
talarmdan biridir. Almanyayı ve 
Ruayayı çember içine alma.ya te-
19bbÜ8 olundu. Alınan • B\la aalaf
ma&I, itte bu çemlkr altma alma
dan doğmuiıtur. 

B. Von Ribbentrop, bu paktın Ja 
ponya Userine yapacafı tesir hak
kında -80l'Ulan bir ..ıe de tu cevabı 
venniştir: 

- Ben eminim iti bu pakt, Rus • 
Japoa münasebetleri tızıerinde ve 

ayni zamanda Alman - Japon dost
lup 8aerinde memd tesirler icra 
edecettir. 

Abu - BM ulzps=- wAlll 
Jıloskova. 24 (A.A..) - Tua a

jansı bildiriyor: 
Almanya ile ~ Birliii a

raamda aktedilen ademi tecaris 
paktıDm metni qaildadtr: 

biri, ~ clufru1a ...,. büva· 
sıta 6teti lkit tarafa .. ..... 
herhangi bir devletler ........ ilti-
rak etmiyecektir. 

Madde 5 - )(ahbııetleri w me
şeleri her ne olma ol9un. Od &kit 
taraf :ıraıllDd& gdrtıNlec* Diza ,,. 
ya llıtlllflar takdirinde, Bd ült ta 
raf, bum.. '98 ........ awn· 
ran suJh naıtalan Be, doetane fUdr 

teat181 De wyalıat, - tüdirill 
ete, lhtlllfm ı.tJbie Jlltıiilm lla • ,._ 
yonlar kurulmuı auretlle hallede
celderdir. 

Madde 6- 1-~ - -
mtlddetle aJrtwllbnlltir w R mld-
dethı inlmaauıdan bir ............ 
ki &kit taraftan llirl r..wm llildir
medili takdirde. pakt, 'bel .-elit 
lılr m8ddıt için atoaatlk mretle • 
atıhmt telA'lrld edilecıe1rtir. 

Madde 7 - İşbu püt. m ima 
lılr mtlhlet içinde tudllr ecllleeeltir. 
Paktın muaaddak nUshalanaa t... 
tisi, Berlinde yapdaeaktır. 

Bu pakt, imzayı m.ltMkip der
hal meriyet mevkilne giıw. 

M091nmada, AJmaa ft ltus llaaıa 
1annc1a Od n8aJaa olarak ....... 
dilm.itt:ir. 
Sovyet hD:fmaeti Alman Jallcl&etl .,...,,,,. ......... 

Melotılw ••hltNt 
Balffana .... 

ı.onc1ra, ~ CA.A.> - r411ııer. 
Bariei)'e Nasın Lord Halifats, rad 
yoda bu akf&lll aöylediil aututtıe.' 
Polanyaya bql glıifilm taahhit
leri ve Sovyetler birUjl ile J&Pllan 
milzakereleri anlatm•" Polonya 
bümadtki taahbltlarlDi Sov,etls 
abrelelinden ......... &Jft ola • 
rak yapıhnlf "1duimm turila ...... 
Ur. . 

Lard Halifab ı.uw-m bir 
kflmeti ve Almacy& hütCimeti, Sov- harp lhttmalpe ba, .. lllltla .._ 
yetler Birliği ile Almanya arasmda ya önünde ve Bltlen a&*dill 
1926 nisanında münakit ~ık IMlfJda vuiJıetini açı1ra la.J etmek 
muabedesiııin esas hllldimlerine da· istediğini .ka~ılt•lf ft d=if& 

Sovyetler Birliği ile Almanya&· 
rasında sulhtin takviyesi l.IW8iJe 
hareket eden Sovyetlıer Birliği hü-

yanarak, qağıdaki hus•'2&tı karar- ırc- •nan lliJWıti ltha•dm 
lqtırmıtlardır: teeMU.tlnU istihdaf ediyona ve • 

Madde 1 - iki f.kit taraf, gerek pr Alma m,...u ibtlUIU'ID mll-
yalıııs olarak gerak diğer devletler· akere yolu ne hall1nl latiymm. la
le birlikte, biriblrlerine karlı, her giltme ~ ile tfılrild ll*&iye 
tOrHl cebirden, her ttıruı tecavüa ha ,. amm mliekWMmı h•'W• tje yar 
reketinden ve her türlll hOcumdan dım ı.---..a.-a ~. 
tevakki etmeği taahhüt eyler. Lord BaJifax, ........ mn-

Madde 2 - iki lkit taraftan biri ~ ..-ı.lda Amıpa laari· 
üçüncü bir devlet ti.rafından ukerl tasım cleilltinnek tııılllıl.ı.ine 
bir harekete mevau teoldl edene, ö- karp durmak mecMadyettld duy
teki lklt taraf, bu devlete hiçbir ... duiaD 86Jleadltlr. 
kilde yardımda bulunmıyacaktlr. Lord Balifax, aöalerbü ~ 

Madde 3 - iki ikit taraf hWt6- Jra akıl ve amna llAll ..... tala· 
metleri, mu.terek menfaatlerini al& bOeeeğl ve gerek Belçika km1a .. 
kadar eden ıııeseleler iizeriDıle kar- nık Papa ft Ammka Bıw •••lum& 
phkh haber teatisi ppmmda, iatik- Bocmve1t tanfmdaa Jltlllle• mira· 
balde istltare için mtıtebbil temas CMt1eria lan =hrm ......,. '* 
haHnde kalacaklardar. maır. buJwiı a-1c11nı lahar etmif-

lbddo ' - tJd Akit t&rllftua llİI tir. 

. . 
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Kuyucu Kızını Evde Bulamadı., 
ğımızdan Bek/emeğe Baı /adılı 

I - Şerife.. 1 
Mezbahadan fırlamış manda gi-

bisine seslendim: 
.• - Güzelim, senin adın? .• 

Davul suratının dibindeki yarık
tan ses çıkardı: 

- Mehmore .. "Yani Mahmure,,. 
Bazı yerlerin ne tuhaf lehçele

. ri vardır?. Eski harflerle im.la da 
· belli olmadığı için ukala geçinenler 

pek gülünç bir hal alırlardı. Mese-
. la akşamları eşraf ve ayan cami o
dasında toplanır, umumi dünya ah
vali hakkında hasbihal ederlerdi. İç
lerinde en zinüfuz olanı bir müd-
det etrafını dinledikten sonra ağır, 
ağır söze başlar ve; 

- Biz bu işleri biliriz. 
Tertib bir tavır takınarak anla

tırdı: 
- Nüf os me'moru okudu: Bul

gar sobraniyyesinde blüf olmuş ... 
Kralın hoüssi katibi sahate bakmış; 
Hülosi efendi isimli bir Müslüman 
mep'os kızmış ... 

Saate sehate, sahne ı:ıehen, sonra 
da elmaya alma, helvaya halva .. 

İşte bu şişman mahliik da "bu
nun da şivesi mehlokdur,, bu sebeb
le Mahmureye Mebmore diyordu. 

İçlerinden en enteresanı bu to
pal §işman olduğu için ona sordum: 

- Emine nerede? .. 
- Emine kim ayo? .• 

ı - Kuyucu Kızı canım .. 
- Ha!. Abam mı? Karakola 

gitti. Başçavuş çığırtınış da ... 
- Ne diye çağırtmış? , 
- Her hafta çığırtır, Mukuat 

- Jandarma bunları tutmaz 
mı? 

- Çandırmarun esamisi mi oku .. 
nur ulen; onların vardıkları yerden 
geçemezler bile .. 

Vay im.anına destek vurduğum 
iş... Bizim Rızanın, Necibin, Saffe
tin yüzlerine baktım; hepsinde de 
on sekizi yirmi altı geçiyor. 

Ya biz burada iken Süleyman e
fe ve avanesi pat diye teşrif buyu 
rurlarsa ? .. 

Hazır Kuyucu Kızını da evde bu· 
lamadık; geldiğimiz gibi namusu -
muzla gitmek daha muvafık olacak. 

Bu mülahaza ile davrandım; fa .. 
kat daha arkadaşlar bile kalkmağa 
vakit bulamadan; 

- Çat çat çat ... 
Kapı çalınmaz mı? .. 
Kızlar koşuştular; ben de av .. 

Juya çıkmış bulundum. 
Kapı açıldı ... 
K ukukukuyucu Kıkıkıkızı ! ... 
Fetekaede aleşşap ... 
Kuyucu Kızı beni görilr. görmez 

boyunuma öyle atıldı, bana öyle sa 
rıldı ki kızlar da, arkadaşlar da, 
hatta ben de şaştık, kaldık. 
-· Amanın gövlerde ararken yer 

lerde bulduuuum ... 
Diye beni bir öpUşü, yüzünU yü

züme bir sürüşü vardı ki, zivanadan 
çıkmamak kabil değildi. 

- Koşu verin kızlar!.. Benim o
daya minder serin! .. 

Haydiiiiii... Bir koşuşma, bir te
laş, değme gitsin. Zavallı bizim ar
kadaşlar da afalladılar. 

"vukuat,, kaddı imzalanır. 
, - Çok geç kalır mı? 

- Yaa; hincik gelir ... 

Hulasa, Meryem, karga tulum
' ba, soluğu hep beraber yukarıda al

dık. 

Odaya girerken yürüyüşü pek 
hoşuma gittiği için tekrar göbek 
attırmak niyetile rica ettim: 

- Bana biraz su verir misin şe

kerim? .. 
- İçcırum ? .. "İçecek misin?,, 
- Amma da yaptın ha.. Yıka-

nacak değilim ya .. 
- Aman pek irenkci "alaycı,, 

veymişin ya ... 
- Öyleyimdir ... 
Kalktı; haap hup, haap hup, 

haaap hup gitti, ayni Ahenkle gele
rek suyu verdi. Biraz içtikten son
ra sordum: 

- Kusura bakma, sana bir şey 
soracağım .. 

- Sor bakalım ... 
- Bu güzel ayacığın anadan 

doğma mı? 

- Ah derdimi dokundun .. Y aa, 
anadan doğma değil; dostum furdu .. 

- Dostun mu vurdu? .. 
- İki elcağızı yanına gelsin di-

lerim mevlam hudadan; bir kurşun 
sıktı, beni böyle etti işte ... 

- Çok oldu mu? .. 
- Yaa yavrum, daha bıldırın. 

"Geç e e en s n ,, .. 
- Vah vah vah ... Herif şimdi 

damda mı? 
- Ne damı ayo; burada. 

, - Nasıl burada? .. ... 
- Basbayağı burada işte; ge-

ce demez, gündüz demez, eve gelir. 
- H&la dostun mu? .. 
- Dostum ya .. 
- Dava etmedin mi?. 
- Ne davası ayo ? .. "Elile göğ

sünü döverek,, bu hataşa "ateşe,, 

bir bacak feda olsun .. 
Vay dininin kalın tarafına turp 

ektiğim sevdası vay .. 
- Peki.. Ne iş yapar bu senin 

dostun? .. 
- Eskiden demirciydi; hincik 

geziyor .. . 
- Nerede geziyor? Boş mu? 
- Dağda geziyor .. Senin anlıya-

cağın eşkiya ... 
- Eşkiya mı? 

- He.. Esker "asker,, kaçağı .. 
- Eşkiyaların başı mı? .. 
- Yaa, kızan .. "Yani avaneden,, 

'Asıl efeleri Gara Velilerin Süleyman 
efe derler; o .. 

- Süleyman efe de buraya ge
lir mi?. 

Kızlar hemen yük dolabını açtı
lar, yere yatak üstüne yatak koya
rak oturulacak yer hazırladılar. 

Kuyucu Kızı başından peştema
lını attı, belindekini de çözdü. Mey
dana büsbütün af et bir nesne çıktı. 

Yarabbi!. Bu kadını yaratırken 
işin mi yoktu?. Ceylana mı benzete
yim, arap kısrağına mı; ben de şa
şırdım. Bilgin tavırlarla, dilferib e
dalarla odanın içinde bir gezinişi, 
bir salınışı var ki -benim gibi ayran 
gönüllüler şöyle dursun· en beton· 
arme yüreklileri bile derhal baştan 
çıkaracak. 

Aınanin bacaklar, amanin ayak
lar, amanini dimdik göğüs bomba
lan .. Ey tahtadan tayyareye can 
verip leylek misali uçuran Allah! .. 
Ne olurdu kainatı bu bombalarla 
bombardıman ettireydin?. 

Neyse sadede gelelim. Malfun a; 
hepimiz evli, barklı adamlar olduk. 
Gerçi benim anlattıklarım gençlik 
devrine ait şeyler amma kadın kıs
mı tuhaftır, alınır. 

Hooş; ben öyle kılıbık erkekler
den değilim. Fakat refikam cariye
nize cidden hürmetim vardır. 

Afet; Kuyucu Kızı, durup du
rup bana sarılıyor, bu kucaklayış
larile de bütiin asabımı Mansur a
korda geriyordu. Hani neredeyse 
Dügahtan gerdaniye telime kadar 
çatır çatır kopacaktım; akord o de
rece gergin, vurulan mızrab o kadar 
sertti. 

- Ben senden umudumu kes
miştim yavrun; ne iyi ettin de gel
din. 

- Ben sözümden döner miyim, 
Kuyucu Kızı?. 

- Bana Kuyucu Kızı dime, E-
mine di. .. 

- Peki Eminem .. 
- Eminem mi?. 

- Şeker Eminem, elmas Emi-
nem, bir tanecik karıcığım .. 

· - Allah yanıyom!.. Beni dost 
tutacaksın.. Hem de bu akşam .. 

- Tuttum, gitti... 
Ben bunu dedim amma gözümün 

önünde (Mehmorc) nin dostluğile 
arkadaşları ve efeleri müştereken 
ve müsellehan belirdiler. Ya maa- ı 
zallah böyle bir şey olursa ne ya
pardık? .. 

.A.<iam sende ... 
- Ana ana ana; helbetsindir 

"elbette,, gelir. Hepsi birlik gelirler, 
bee kişi. Bir efe, dört kızan .. ı.,. fDevam.t var] 
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* 

Ve Kimlerle 
1 L-zs- YAZAN: M.SAMI KARAYEL-

---·~~~~~~~~~~.....:...:_...:...;.-~----Yazan: KERiM KANOK 

L - -------...-- -

· Arnavudoğlunun Çelimsiz Oluşa 
•• • 

Kıllı Hüseyine Umit Vermiıtt 

- Hiç!.. Güreştik .• 
- Çabuk yenmişsin değil mi?. 
- Öyle oldu. 
- Nasıl buldun Karaboğayı? .. 
- İyi bir pehlivan .. 
- Çopurla da güreşmişsin? 
- Evet .. 
- Onu da çabuk mağlfib etmiş-

• ? 
~m ... 

- Öyle oldu. 
- Çopuru nasıl buldun? 
- lyi bir pehlivan .. 
Kıllı Hüseyin, Arnavudoğlunun 

mağrur olmadan ve aleyhte bulun
madan kısa kısa cevaplarla muka
bele ettiğinin farkında bile olma
mıştı. 

Ali pehlivan, tevazu gösteriyor .. 
hasımlarına bile kıymet veriyordu. 

- Neden? Nesi var? 
- Sessiz, çelimsiz birisi ... 

13a· - Aldanıyorsun pehlivan? .. 
zı insanlar zayıf, sıska ve bir ağacS 
bağlı olan kulakları düşük Ç~~~ 
atlarına benzerler .. Fakat; sahib1 

zerine binip meydana çıktığı taJll~ 
bir küheylandan daha azılı ve çe"11t' 
çalak olurlar ... dedi. ı,a.ıı 

Kıllı Hüseyin, hayvan ca.tn US 
oldugu-ndan ne kadar cahil olsa ?ı{ • 

. •iJll 
tafa ağanın ne demek istedi~ 
mükemmelen anlıyabilirdi. Ve Jllte
kim anladı. :Mukabele etti; • 

to"· - Doğrudur ağam, Arnavu " 
lu da bunlara benziyor galiba.. • 

- Hiç şüphe etme ... Yarın 'ltle'f 
dana çıktığı zaman görürsün? 

- İnşallah ... 
- Arnavutoğlu, meydanda yıt' 

ısır güreş mftsabakası 

Nihayet; Kıllı Hüseyin, söze 
başladı: tıcı bir sırtlana döner. 

- Görelim bakalım ... • 
1 stanbul serbest gttreş seçmele-

ri bu sefer itiraf edelim ki w .. 
velki müsabakalardan çok daha faz
la intizamla yaptınldı ve o nisbette 
de rağbet kazandı. 

Biz bunun sebebini doğrudan 

doğruya bu işe atfedilen ehemmi -
yette ve dolayısile geçen defalar te
kerrür etmiş olan bir takım noksan
ların bu sefer mümkün mertebe iza
le edilmiş olmasında buluyoruz. 

Mesela: müsabaka ekipmanı en
ternasyonal şekle uygun bir halde 
hazırlattırılmış bundan başka ta -
nınmış eski güreş idarecilerinin hu
zurları ve milli takım güreşçilerinin 
güreşlerde yer alınalarile bu işe bir 
kat daha alaka ve heyecan katmak 
mümkün olabilmiştir. 

Yine bu sütunlarda evvelce yaz
mış olduğumuz bir yazımızda gü
re(,llerde görebildiğimiz noksanların 
izalesini madde halinde göstererek 
temenni eylemiştik. Velev bu yazı
larımız nazarı dikkate çarpmış ol
sun velev ki bu eksikler bizzat a
lakadarlar tarafından da farkedile
rek izale edilmiş bulunsun her iki 
şekilde de biz kendi nam ve hesabı
mıza derin bir zevk duyduğumuzu 
söylemeliyiz. 

••• 

B u seferki müsabakaların tek
nik aksaklıklarına gelince: 

Bu işde çok ömür yıpratmış ve bir
çok enternasyonal güreş görmüş 

eski idarecilerin de bu aksaklıkları 
gördüklerine emin olmakla beraber 
naçiz nazarlarımıza çarpanları da 
biz burada mevzuubahs etmek hu
susunda müsaadelerini rica edece -
ğiz. "Akıl için tarik birdir.,, fehva
sınca işartit edeceğimiz noktaların 
herhalde kendilerince de pek o ka
dar aykırı şeyler görülmiyeceğini 

ümit etmek isteriz. 

Evvela: En mühim addettiğimiz 
bir noktayı teşrih ederek işe başlı
yacağız. Zira bu sporcuların sıhhat
ları bakımından çok elzemdir. Son 
müsabakalar ne milletlerarası bir 
şekli havi ve ne de hususi ve iddialı 
bir mahiyeti haiz olmadığı için gü
reşçilere iki kilo kadar bir "tole -
rans,, verilmesi yalnız sıhhi bakım
dan değil daha birçok noktalardan 
faydalı olurdu. Hele bir gün sonra
ya kalan müsabakalarda bu iki kilo 
toleransın verilmesi katiyen lazım.
gelirdi. 

Bir kere düşünelim: Genç bir 
güreşçi bu mevsimde kilo düşmek 
için yıpratıcı hareketler yaptıktan, 
sıcak bir hamamda tıpkı cehennem 
azabına nail olan günahkarlar gibi 
bir hayli ter döktükten ve nihayet 
uzun zaman aç ve susuz bırakıldık
tan sonra kantara vuruluyor elifi 
elifine istenilen kiloyu gösterirse 
güreşlere kabul ediliyor, aksi takdir 
de bu azabın bir müddet daha tah
didi icap ediyor. Biz ilk tartıda ka
bul edildiğini farzederek diyelim ki 
yirmi dört san t ve hatta bazan da 
kırk sekiz saat sonraya kadar de
vam edecek müsabakaların sonuna 
kadar kilosu çıkmasın diye bu za
vallının mütemadiyen aç ve susuz 

bırakılması spor namına yapılmış 
azim bir günah olmaz mı? .. 

Bunun için hiç değilse birinci 
müsabakadan sonraki günlerde 
sporcunun tabii kudretinin, tahribi
ne müsaade etmemek ve ona iki ki
locuk bir avantaj vermemek mantı
kın da, fennin de asla kabul edemi
yeceği bir harekettir. 

Bir gün ' evvel çakı gibi bir gü
reşçi olan bir genç bir ikinci müsa
bakaya kadar geçen yirmi dört sa
at içinde bir mikdar gıda aldığın

dan biraz kilosu yükselmişti. Bu 
fazla kilonun düşmesi istendiği için 

- Pehlivan, benim de Çopurla 
ve Karaboğa ile güreşlerim var. Yüz 
kırk okkalık Karaboğayı Gümül
cünede ağlattım ve meydan yerin
den kaçırdım.. O, bana boyunduruk 
atmıştı. Ben de boğa, boğa öldür
düm herifi ... 

- Bunlar, pehlivan değil ağam 
be!.. Kaba soğan ... 

- Karşısında usta bir pehlivan 
gördüler mi? Okkalarına güvene -
rek zorla kıra kıra yenmek istiyor
lar .. 

müsabaka anına kadar envai azaba - Karaboğa, beni okkasız gö
katlanmış olan bu güreşçinin takat- rünce boyunduruklarla, kurt kapa
sizliğinden hemen mağlup olduğuna nı ile ezerek yenmeğe yeltendi. De
bizzat şahid olmuştuk. dim ya, bunlar kaba soğan herifler 

İkinci mesele: Hakem işidir. Ha- . vesselam ... 
kemlerin tamamen bitaraf olmala- Arnavudoğlu; Kıllı Hüseyinin 
rına ve bir klübün başında bulun _ yüksekten atıp tutmalarına sükutla 
duklarından dolayı 0 klübün alaca- mukabele etmişti. 
ğı derecenin yüksek olması veya ra- Hu~asa; Kıllı Hüseyin, Arnavut
kip bir klübün derecesinin düşmesi oğlunu çelimsiz görmüş, onu çar-
için müsabakaların tarzı cereyanı- çabuk yenebileceğine hUkınediver

na müessir olmalarına veya hiç de
ğilse seyircilere böyle bir kanaat 
gelmemesine son derece dikkat edil
melidir. 

mişti. Üzüntüsü, kuruntusu defolup 
gitmişti. 

Çok geçmedi. Mustafa ağa gel-
di. Çardak altında sofra kuruldu. 

Hizmetçiler hasırın üstüne bü
yük bir yaygı serdiler.. Ve büyük 
bir bakır sini getirerek bir meşe 

·tokacının üzerine koydular .. 
Sininin üstüne büyük köy ek

neticeler bir iki tanesi istisna edi - mekleri dizildi. Mustafa ağa ve mi
lecek olursa hep sayı hesabile bit- firleri sininin etrafına aldılar .. Ye
tiğinden bu cihet de bir dereceye mekler tam pehlivanvarl idi. Her 
kadar gösterir ki bilhassa serbest şey mebzuldU. 
güreşlerde teknik henüz .bir rol oy- Herkes 0 kadar çok yiyordu ki; 

Üçüncü mesele: Çocukların tek
nik kabiliyetlerinin yükselmesi ci
hetine gidilmelidir. Esasen iki gün 
devam eden müsabakalarda alınan 

nıyamamaktadır. bunların içinde Arnavutoğlu çocuk 
Bütün müsabaka müddeti hemen gibi kalıyordu. 

hemen oyunsuz ve yavan bir itişme Kıllı Hüseyin, Arnavutoğlunun 
ile geçtiğinden herkesin tabiatile sab bir çocuk kadar azar· azar yediğini 
rı tükeniyor ve zevki kaçıyor. Güreş görünce gülerek: · 
serbest olduğu halde alafrangadan - Pehlivan, ne kadar az yiyor-
kalma bir itiyadla ayaktan tutul - sun be? dedi. 
mayor, bazı bazı hatıra geldikçe Arnavutoğlu mukabele etti: 
korka korka ayağa bir saldırış yapı- - Eh... Bu kadar kafi geliyor 
lıyorsa da yine bırakılarak serbest bana ... 
güreşin bütün zevki öldürülmüş o- - Pehlivan dediğin yer ağam 
luyor. Günün en çok beğenilen gU- be!... 
reşçisi hiç şüphe yok ki Adalı Meh- Diyerek Arnavutoğlunu pehli -
meddi. Bu gencin hasmını tutmak vandan saymadığını ima etmiş olu
için ileri doğru kol uzatışında veya yordu. 
ayak değiştirişinde bile ayrı bir zevk Arnavutoğlu, kızardı, ezildi. Ve 
ince bir .stil ve güzellik göze çarpı- sesini çıkarmadı. 
yordu. Fakat, ne yazık ki yanlış bir Fakat; Mustafa Ağa; Kıllı Hü
hakepı kararı yüzünden yerde çalış seyinin bu saçma sözlerine içerle -
mağa icbar edilen bu çocuk düştüğü mişti. İşi şakaya boğarak: 
köprüde pek sert bir tazyike maruz - Kıllı Hüseyin, bizim kara ö-
kaldığı için kaburgalarını incittiğin- küz de alabildiğine yiyor ... Fakat; 
den müsabakaların bu yegane zevkli çifte gelince yan çiziyor ... dedi. 
safhasını tatla seyredemedik. Arnavudoğlunun, söyliyebilece -

Hulasa: İkinci plan olarak "To- ğini Mustafa ağa daha ağır olarak 
lerons,, bahsi. Hakem meselesi ve söylemişti. 
serbest güreş tekniği ve güzel güreş • • • 
meyi öğretecek olan muallim işinin s abaha güreş olacaktı. Güreş 

de halledilmesi lazımgeliyor demek- gecesi Mustafa ağa ile misa
tir. Bunlar da birer birer halledile- firleri konuşuyorlardı. 
cek olursa memlekette tarihi şöh- Misafirlerin içinde Arnavutoğlu 
retimizle mütenasib bir güreş haya- yoktu. Kıllı Hüseyin, yine atıp tu
tı yaratmağa çalışan kıymetli güreş tuyordu. 
idarecilerimizin, güreş meraklıları- Hatta bir aralık Mustafa ağaya 
nın çok yerinde takdirlerini hir ke- hitaben: 
re daha üzerlerine çekeceklerine hiç - Ağam, Arnavutoğ'lu dedikle-
şüphe etmiyoruz. ri adamı hiç de tahayyül ettiğim 

Ketim Kanok f!ibi bulmadı.m. 

••• 

Ş umnuya, güreş için binlerce 
halk toplanmıştı. Cami adııfll 

ıe· almıyordu. Cuma namazına geıerı 
rin bir kısmı camün dışında ııasJ.l'· 
lar üzerinde namaz kılmışlardı· 

Namazdan birkaç saat sorı~~ 
güreşler başladı. Baş güreşten eV' ~· 
küçük pehlivanlar biribirile çarP1~ 
tılar.. . 

Nihayet; ortaya Kıllı ıJüse~ 
ile Arnavutoğlu soyunup çıkını§lnt 
dı. 

Kıllı Hüseyinin ArnavutoğitıJl ~ 
dan daha dikçe olduğu görülüY0r 
du. 

ııı· Fakat, Arnavutoğlunun ornuı JC 

rı ve göğsü Kıllı Hüseyinden . çol· 
genişti. Adaleleri daha kuvvetlı 0 

duğu görülüyordu. t· 
lki pehlivan, biribirlerinin sır 

larını yağladılar .. Ve sükunetle csJ 
gırın önüne diz çöktüler .. 

Cazgır, mutad merasimini ya~ 
tı. Her iki pehlivanı da medih ve 
na eyledi. 

Davul, zurnalar ?susmuş, seyit' 
cilerde nefes kesilmişti. Hemen be:: 
kes heyecan içinde idi. Halk,· kulıt 
tan kulağa biribirine soruyornu : 

- Ne olacak dersin? 
- Vallahi bilinmez! .. 
- Kıllı Hüseyin yabana atıJDlaı 

- ' agam ... 
[Devamı var] 

r ....................................... .-
Galatasaray meydanı açılırken 

eski karakof yık ılacak 
- •·eı>ı Galatasaray meydanı açılır" 

11
• 

Galatasaray karakolu tamamen ) r 
kılarak meydana ilhak olunaca.lttı ~ 
Bundan başka İngiliz sefaretinde 

·ıı.ıı .. gelen sokak ta genişletilerek nı 
yet meydan halinde açılacaktır. 

}(8.' 
Bundan başka Galatasaray 

1 
rakolu arkasında bulunan 3 bi1\

1 
da maili inhidam görülmüştür. l3'l 
lar yıkılırken Galatasaray kara1'0' 
lunun vaziyetinin ne olacağını ~ 
yoğlu kaymakamlığı belediyed 
sormuştur. · 

H•ll plya•aaı tam•rrt•fl 
durdu • ıı: 

Almanyanın bir aydanberi sır 
rişlerini kesmesi yüzünden durgtıfl; 
laşan halı piyasasındaki hare}{e 
son siyasi anlaşma ile büsbütün ~~ 
silmiştir. Almanyaya eski sipnrı~ 
!erden başka hiç mal gönderil!Jl~ 
diği gibi dahili hareket te tanıa!Jlc 
durmuştur. ,, 

Bundan üç gün evvel 50 IifD} ~ 
mübayaa edilen halılar bugilll 2 
liraya bırakıldığı halde hiçbir tilC' 
car tarafından satın alınmanıa.lttl; 
dır. Hariçte ve dahildeki hareketle 
durduğu için halı fiyatlarında ~~: 
günlerde ehemmiyetli surette (1 

şüklük beklenmektedir. Esltidcl' 
mal alıp ta paralarını yatırını~ ~ 
lan tilcca.rlar mallarını ihraç eJe!J1

11 
mek vaziyetiııe düşmüşlerdir. ~1• 
tüccarlar mallarını elden çılrnr:ılll ~ 
mek için Amcı·ika ile yeniden ihd~ 
edilecek takas anlaşmasının nıet1' 
vete girmesini beklemektedirler· 
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1 Casuslardan Sakınınız!ITicaret.vekilim!z oun Mihver Devletlerinin 
Sehrl mıze Geldı . 

Bir Türk Evine Mürebbiye Giren Y•kll r•n• lkh•• .. ,ham•• ·ınsan Kaynakları ~ 
Bir Kadın Ev Sahibinin Çocugv una lerlmlz hakkında mUhlm 

' beranatta buluntlu 
Hırsızlık Yaptırarak Bir Çok Esrarı B ir müdde~tenberi ~~de bu: 

lunan Tıcaret Vekili Cezmi 

Eıd Et • M ff k Q) t Erçin dün şehrimize dönmüştür. e mıye llV8 8 muş U Vekil rıhtımda Veki.lete bağlı 
Adam Kuvveti Ve Kaynaklar Husuauncla Mihver 
Devletleri Mi, Y okaa Demokratlar Mı Daha Kuvvetli müesseseler erki.nı tarafından kar 

şılanmış ve doğru evine giderek bir 
müddet istirahat etmiştir. Cezmi 
Erçin öğleden sonra saat 13.30 da 
Perapalasa giderek Başvekil Refik 
Saydam tarafından kabul edilerek 
bir müddet görüşmil§ ve Bqvekil
le birlikte Floryadaki deniz kö§kil
ne giderek Reisicümhur ismet İnö
nü tarafından kabul edilmişlerdir. · 

Ticaret Vekili iktısacU hayatı

mızda son günlerde alınan mühim 
kararlar etrafında bir muharriri • 
mize aşağıdaki beyanatta bulun
muştur. 

"- İzmir seyahatinden müsait 
intibalarla avdet ediyorum. lzmir
de ihracat tacirleri ile yaptığım 
müteaddit temaslarda piyasanın iyi 
şerait altında açılacağını öğrendim. 

En ummadığınız bir adam belki d~ en müthit bir casustur 

thracatçılanmızla çok sıkı bir 
temas halinde bulunduk. Büyük 
meselelerimiz karşılıklı görii3illdü. 
Alınacak tedbirler üzerinde ehem
miyetli kararlara vasıl olduk. Ez
cUmle ihracatçılar birliği tesisi içni 
atılan adım nihat safhasına girdi. 
Bu meyanda müstahsil kütlenin 
menfaatlerini korumak maksadile 
aldığımız tedbirler ehemmiyetlidir. 
Kooperatifler birliği ile İnhisar ida
resi ihracat tacirlerimiz fiyat koru
ma mevzuunda sıkı bir teşriki me
sai halinde faaliyette bulunmaları 
hususunda birleştirilmiş bulunuyo
ruz. Fiyatların asgari hadleri tayin 
edilmiş ve bu hadlerin dununa düş
memeleri için lazım gelen tedbirler 
daha şimdiden alınmıştır. Bu müs 
bet neticeden maada şu noktayı 

bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
ki İngiltere pazarlarında ihracatı
mızı kolaylaştıracak şekilde muh -
terem arkadaşım Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ali.kadar İngiliz 
makamlarile mutabık kalarak bize 
bildirdiği son karar ihracatçıları

mız nazarında f ev kala.de mem-

C asuslardan sakınmak mev
zuunu incelerken, eski vakit

lerde pek acı neticeler t•erdiğini 
bildiğimiz ve gördüğümüz ve h9.li 
da bir kısım yerlerde ve evlerde 
devamının şahidi olduğumuz bazı 
ihmal ve gafletlerden acı acı şikayet 
ebnek mecburiyetinde kaldığımız 

için cidden çok müteessiriz. 
Bugün de, yabancı mürebbiyeler 

\le hizmetçilerle, Türk erkeklerle 
nıetres hayatı yaşıyan aşiftelerden 

\'e bunların memlekete yaptıkları 

ihanetlerden bahsedeceğiz ve evle
l'inde hala yabancı mürebbiye ve 
hizmetçilere yer veren, hayat ve sa
adeti, aile bucağında değil de, ne 
oldukları belirsiz birtakım pis ka
dınlann iğrenç kucaklarında anyan 
bazı vatandaşlarımızın ga.fletlerini 
izaleye ve bunları olmuş vak'alar
la isbata çalışacağız. 

Milli mücadelemizin en şanlı ve 
ca.nıı günleriydi. Bugünkü Milli ba
'1mız ve o günkü büyük ve kahra -
ınan kumandanımız İsmet İnönü 
ikinci İnönü zaferini de yaratmış, 
bıilU tarihi aydınlatmış ve Türkün 
Yaralı bağrını iftiharla kabartmış
tı. O günkt1 dilşmanlanmızın lstan
buıda bulunan istihbarat elemanla
rı da, bu hiç te umulmıyan darbe 
karşısında, tıpkı cephedekiler gibi 
8arsılmış, 1}8§lrmışlardı. Birkaç za
lrıan geçtikten sonra, bu zaferi 
Yaratanların gtlvendikleri harika 
kaynaklarım, ikinci bir zafer için 
Yaptıkları hazırlıkları öğrenmek ve 
ona göre tedbir almak arzusuna 
kapılmışlardı. Hakikat çok ta çalış
lrıı9}ar, fakat, işlerine yanyacak tek 
haber almağa muvaffak olamamış
lardı ve tabii yeise ve husrana ka
Pıbnıtlardı. 

Tam bu esnada, o zamanın Sir
keci barlarında sürtüklük eden bir 
tırfıntı, yabancılar hesabına casus
luğa girişen (Roza) adında bir nan 
kör dişi, sivri tırnaklı ve becerikli 
elleri ile ali.kadarlann göründükle
ri matemli yeisi yırtıvermişti. Roza, 
o sıralarda Sirkecide, Cezair Bahri
llefid otelinde [1] ikamet eden (M. 
.\, D.) adında bir zat ile tanışmış 
\re })u zatın Anadolu harekatı ile a
lakalı olduğunu pek çabuk kavra -
ltuştı. O günden sonra, bu zavallı 
taf ili büsbütün ağına sarmış, hain 
Icoııarmı boynuna dolamıştı. Roza, 
artık fuhuş hayatından çekilmiş, a
şığının Beyoğlunda kurduğu yuvaya 
iinni§ti. Nihayet bu oynak kız, za
\rallı gafilin gönltl gibi, cebindeki 
iifreyi ve anahtarını da pençesine 
reçirmiı ve efendilerini gilnlerce 
8evindirmişti. Fakat... Bu sevinçli 
\re iyi haberle süslü günler çok sür
lllemiş Türkün daha becerikli bir 
eli, casus kadınla efendisi arasında 
\'aıntahk eden kara eli bükmüş ve 
&le geçirdiği Rozanın hiyanet vesi
kasını ala.kadar makama götürmüş
t .. u. 

[1] Otelin sahibi Ali Efendi bu 
hüdiselcriıt metı'i için çok çalışmış 
"e fakat, ne yazık ki, muvaffak o"Z. 
~""f canlı bir şahWid'"· 

Dikkat ve ibretle okunmağa de
ğ .·n şu hadiseyi de, evlerinde yaban
cı mürebbiye ve hizmetçi bulundu -
ranlara hediye etmeği çok yerinde 
görüyoruz. 

Yine mütareke yıllarının gittikçe 
kararan son günlerinden birinde i
di. O sıralarda, henüz on yaşında bu
lunan çocuğunu yabancı bir milletin 
terbiyesile büyütmeğe özenen, o gün 
lerin fr~nkleştirdiği bir ailenin rei
si, Üsküdardaki evine yabancı bir 
mürebbiye almıştı. Bu kadının ter
biye ve nezaketinden ve hele çocuğa 
karşı gösterdiği dikkat ve ihtimam 
dan çok memnun olmuştu. Fakat, 
memnun olan yalnız bu gafil aile 
reisi değildi. Mürebbiyenin mensup 
olduğu milletin o sırada tStanbulda 
bulunan ve istihbarat işleri ile ali. -
kadar olan şefi de vaziyetten çok 
memnundu. Çünkü, bu mürebbiye -
nin nezdinde bulunduğu ailenin bir 
oğlu, yani terbiyesi kendine tevdi 
edilen yavrunun babası o sıralarda 
Anadoluda bulunuyor ve milll vazi
fesile meşgul oluyordu. Tabii, aile
sine, peder ve validesine ayrı ayrı 

mektuplar yazıyor, milli hareket 
ve cereyanlardan bahsetmeği ve bu 
suretle ailesi efradını da sevindir -
meği unutmuyordu. İşte bu müreb-

nuniyeti mucip olmuftur. Bu 
karar üzüm, incir ve fındık gibi üç 
büyük mahsulümüzün bugünkü fi
yat şartlarına göre takas yolile ge
niş bir şekilde bu memlekete satışı
nı temin edecek mahiyettedir. th
racf tçılanmızda esasen ha.kim olan 
bitkin hava son dakikada elde edi
len bu netice ile büsbütün takviye 
edilmiştir. Gayenin tatbikatı üze -
rinde bulunan bu tecrübeli arkadat
ların kanaatlerine göre lzmiri ala
kadar eden üzüm ve incir maddele-

biye hanım, gelen mektupların rinin sürümü üzerinde artık endi • 
mündericatını öğrenmek için, kendi şelere mahal kalmamıştır. 
giremediği odalara, terbiyesini de - Hi.disatı çok yakından takip eden 
ruhde ettiği yavrucuğu gönderiyor, hU.kfunet ihracatımızı muntazam 
mektuplan çaldırıyor, ona hırsızlık ve takviye için almağa başladığı 
öğretiyordu. Bu suretle aldığı ha • bütün tedbirlerin bir an evvel fiili~ 
berleri de mensub olduguw kimseye 

yata intikalini temin edeceği şüp
yetiştiriyordu. Fakat, tefekkür olu- hesizdir. 

nur ki bu hal çok uzun sUrmemişti. ===================== 
O sıralarda Harbiye Nazın bulunan 
Ziya Paşanın yaveri sUvari yüzbaşı
sı Ki.nıil Beyin becerikli eli de bu 
nev'i şahsına münhasır mürebbiye
nin maskesini yırtmıf ve ipliğini pa
zara çıkarıvermişti. Zavallı yavru
cuğu hırsızlığa alışmaktan, gafil a

Tii:rk- Franaız 
Ticaret 
Anlafması 

ileyi de bilmiye bilmiye casusluğa Paris, 24 (A.A.) -Türk - Fran
vasıta olmak vaziyetinden kurtar- sız ticaret anlaşması, dün akşam bu 
mıştı. Nasıl sayın okuyucularım, rada iki hükumet delegeleri arasın
beğeıı°diniz mi mürebbiye madamın da imzalanmıştır. 
marifetini. Bugünlük te bu kadarı Havas ajansının iyi haber alan 
ki.fi yarın daha enteresan hadise- maf ellerden öğrendiğine göre, Tür
lere temas edeceğiz. kiye ile Fransa arasında evvelce 

....... - ........... - .. •-••••- yüzde 65 nisbetinde bulunan takas, 

K l Z yüzde 94 de çıkarılmıştır. Bundan 
ra ogoy u başka, Türkiye, Fransada Türk til-

D • V tün ve afyon satışlarına yapılan 
.rarıate nacır· zamlar ile yeni menafi temin eyle-

T b•b mektedir. Eski Fransız alacaklan-
m ıy a ı eşe üs nın deblokaj ameliyesi, tamamile 

(Bat tarafı ı inci sayfada) Türk - Fransız ticaret sosyetesi ta-
lan (Ovre) teşkilatı mensupları va- rafından yapılacaktır. 

sıtasile Zogoyu kaçırmak istemiş- Moskovadaki askeri 
lerdir. 

Kral Zogo şimdi Pariste bulu- heyetler dönüyor 
nup dışarı çıkmamaktadır. Kendi Londra, 24 (A.A.) - Haber a-
ricası üzerine Fransa hükfııneti o- lındığına göre Fransız ve İngiliz as
turouğu yeri sıkı bir polis kordonu keri heyetleri 24 saat içinde Mos
altına almıştır. Geçen hafta Fran- kovadan ayrılacaklardır. 
sız polisi bir kaç İtalyanı tevkif et- Bulgarlstanın ihraç mal
miştir. Tahkikat neticesinde bunla- ları hakkında bir k•rarı 
rın Fransaya sahte pasaportlarla Sofya, 24 (A.A.) - Hükfunet, 
girmiş Ovre teşkilatına mensup fa- bir takım iptidai maddelerin bilhas
§ist1erden oldukları anla§llmış ve sa deri, dibagatta kullanılan mad
Kral Zogoyu kaçırmak için gelmiş delerin, mensucat ve hayvan yem-
olduklannı itiraf etmiflerdir. !erinin ihracını menetmi§tir. 

M emlP.ketin adam kuvveti w r 

kaynaklarını hesaba alan pek 
çok askeri müdekkikler, Fransız or-

YAZAN: 

Waltar Kerr dusunun bugün dünyanın en kavi 

harp kuvveti olduğu fikrindedirler. """~·-----------·• ... 
Fransanın bilfiil muvazzaf 750 - 800 j Denizde, Fransa ile büyük Bri -1 
bin neferi bir veya iki sene askerlik tan ya Atlan tik ile Ak denize var dik 
yapmış 5.500.000 muallim ihtiyat ef kati sarfedecekler ve bu suretle de 
radı vardır. Fransanın bu muhare- müstemlekeleri ve Birleşmiş devlet
be kuvvetini, bugün inşa edilmekte ıer Amerikası ile olan muvasalala
olan beheri 35.000 tonluk dört hattı nnı kontrol edebileceklerdir. Hava
harp gemisi ile kuvvetlendirilen iyi da bunlar hiç değilse muarızlarınki
bir donanma, çok modern Amerika ne müsavi bir kuvveti harp sahne
askeri tayyarelerinin satın alınma- sine atabilecekler, pek çok müşahit
sile ıslah edilmekte bulunan binnis- ler bugün Fransanın Birleşmiş Dev
be zayıf bir hava kuvveti takviye letler Amerikasmdan tayyareler al
etmektedir. makta olduğu kanaatindedirler ... 

Fakat Fransanın ve hakikatte BU Bu suretle iki garp demokrasisi, ci
yük Britanyanın ve bazılarının ka- han harbinde yaptıklan gibi, kaza
naatine göre Birleşmiş Devletler A- nan kahir kuvvette hesaba alına
merikasının ilk mUdafaa hattı Fran cak adam, para ve cephaneye, hem 
sız ordusudur. İngiltere denizlerin çok miktarda sahip bulunacaklar -
hakimiyetini temin edebilir; tayya- d 
reler Amerikadan gelebilir. Alman-
ya ve İtalya ile herhangi bir harbin 
başlangıçlannda hududu yalnız 

Fransız ordusu müdafaa edecektir. 
Efrad talim ve terbiye edilmeli, za
bitan mükemmeldirler. Kıtalar ha
fif ve ağır makineli tUfekler, hafif 
ve ağır toplar, tanklar, bombalar ve 
tayyare pUskiirtme toplarile çok iyi 

· teçhiz edilmiş; ve ihtiyatlar sefer
ber edildiği zaman bunlar için ge
niş miktarda bunlardan hazır bu -
lundurulmaktadır. Geniş mikyasta 
müdehhar cephane vardır. Filhaki -
ka 75 milimetrelik bir top için 50.000 
atım cephane kullanmap hazır bu
lunmadıkça bu topa harbe hamr 
damgası vunılmaz •• 

Mütehassıslar seferberliği ıslah 

ve süratlendirmek için planlar üze
rinde mütemadiyen çalışmaktadır

lar. Seferber olabilen her şahıs gi
dip geldiğini nereye haber vereceği
ni bilir. Her ihtiyat zabitine telgraf
la haber verilecektir. Hatta hükii -
met harp zamanında tekmil mille
tin teşkilatı için bir pli.n üzerinde 
çalışmakta; bu da ister bir çiftlik-

te, ister bir fabrikada ve isterse ha 
va akını müdafaasında çalışsın her 
erkek ve kadın bir şey yapacak de
m'ektir. Bunların hepsi Manşdenizin 
den Rhin'e, İsviçre ve İtalya hududu 
yanından aşağı Akdenize giden bir 
istihkam hattının himayesi arka
sında yapılacaktır. Bu Macinot hat
tına, onun yeraltı istihkamlarına, 

gizli topçu, gizli makineli tüf ekçile
rine dair çok şey yazıldı. Bu hat 
belki yanlabilir, fakat bunu yarıp 
geçmek efrad ve cephane hususun
da hemen hemen intihara benzer 
bir gayrete müte\·akkıftır. Ayni za
manda bütün Fransa seferber edil
miş olacaktır. lhtimalat birkaç şey 
ise de, ordu sevkillceyşcileri imkan
larla alakadar olmağa mecburdur
lar. Bu imkanlardan biri Fransaya 
hücum edilirse lngilterenin onun ya 
nında olacağı; öteki Almanya ile 
İtalyanın birlikte harp edeceği; bir 
diğeri de, iki kuvvet arasında bulu
nan Belçika ile İsviçrenin, herhan
gi bir müstevliye karşı harp edecek
leridir. 

ır. 

Şüpheli amil müttefik orduları o
lacak. ve bu ordulara dair bugün 
münakaşalar cereyan etmekte olup, 
hatta Fransız ordusunun kuvvetin
den ve Macinot hattının tedafüi kuv 
veti teslim ve kabul edildikten son
·ra bu münakaşa devam edecektir. 
Çünkü harp sahnesine bu kadar çok 
adam çıkarabilen bir memleket 80 
milyon . nüfuslu bir Almanya ve 43 
milyon nüfuslu bir İtalyaya karşı 
bulunuyor. 

Filvaki Fransa Afrikadaki "zen
ci deposu,. ndan yerli efrad çekebi
lirse de bu ancak birkaç yUz bindir 
ve bunlar bir müddet Şimali Afrika 
mUstemlekelerile mahmiyelerinin 
mUdafaasile meşgul bulundurulur. 
Bu sebepten Fransanın Büyük Bri
tanyadan adam kuvveti ve bundan 
da epey miktar alması lizımdır. 

Fransızların Londraya bakma -
lan ve lngiltereden büyük bir ordu 
istemeleri haklı görülür. Hepsinden 
evvel Fransızların askeri liderleri a
dama ihtiyaçları olacağı, bugün Al
man ve Belçika hudutları gibi İtal
ya hududunu da tarassud altında 

bulundurmak mecburiyetinde olduk 
lan kanaatindedirler. İkincisi bunun 
kendi askerleri üzerindeki psikolo
ji tesirini görüyor ve İngilizler his
selerine düşeni yapmadığını bu as
kerler görürlerse bu tesirin tehli
keli olacağını hissediyorlar. 

Son harpte İngiltere haber alt
mış yedi neferde bir nefer zayi etti
ği halde beher yirmi sekiz kişide bir 
Fransız muharebe sahnelerinde yer
de serili bırakıldı. Fransa bir diğer 
harpte müttefikinden daha büyük 
gayret ve himmet bekler ve askeri 
liderler artık askeri hazırlıkların 

başlamasını istiyorlar. Bunlar 191" 

ağustosunda Lord Kichner'in silah 
altına çağırdığı 100.000 kişinin, de
niz aşırı kuvveti gönderildikten 
sonra, cephe hatlarına ancak ertesi 
baharda geldiğini, ve her ne kadar , 
İngilterede ertesi 1916 senesinde 
mecburi askerlik kabul edildiyse del 
100 Fransız fırkasının yanında an
cak 67 İngiliz fırkası gördüklerini 
dermeyan ediyorlar. 

Fransızlar müteakiben, eğer 
Fransız ordusu yalnız başına müt
tehit bir Alman ve İtalyan kuvvetine 
karşı duracak olursa gelecek sefer 
bunun gibi bir şeyin vukubulacağım 
söylüyorlar. 

Şimdi Fransız ordusundan biraz 
daha bahsedelim: 1930 da bu ordu 
her zaman dun kuvvette idi. Mual
Jim ihtiyatlar hazır idiyse de muvaz 
zaf ordu, modernl silihlarla noksan 
techizatlı iskelet bir kuvvet idi. Ten
sikat işine başlandıysa da fabrikala 
nn büyük miktarda yeni tanklar, 
siperrokenleri, tayyare püskürtme 
toplan ve diğer topları yapıp mey
dana koymağa başladığı 1936 ya 
kadar katiyen hakiki surette de -
vam ve cereyan etmedi. Bununla 
birlikte harp senelerinde doğanların 
yirmi yaşına geldiği seneler olan 
' kısır seneler,, bunun neticesi ola -
rak mutad olan 250.000 den 280.000 
nin yerine 130.000 den 150.000 
adede varan yeni efrad geldi. Boşlu
ğu doldurmak için· askerlik müddeti 
iki seneye uzatıldı ve mUstemleke
lerden daha fazla yerli asker geti
rildi.Devlet reisi Adolf Hitler Alman 
yada iktidar mevkiinde, ordusunu 
inşa, Rhineland'ı i§gal etmekte ve 
Habeşiatandaki hi.kimiyetini sağ -
lamlaştırmakta ve tamahklr gözleri 
ni Akdenize dikmiş bulunan Musso
lini ile dostluğunu vilcude getirmek
te idi. İspanyada dahili harp ve U
zakşarkta dert ve sıkıntı vardı. , 

Daladler Kumandayı 
Yoluna Koydu 

O zaman olduğu gibi bu gün de 
hi.18. Harbiye Nazın olan Bapekil 
Edouard Daladier ordu kumandan
lığını yeniden yoluna koydu. 1935 
da General Maxime Weygand çe -
kildiği zaman, Daladier zaten harp 
zamanında kumanda edecek generali 
sulh zamamnda tayin etmek siya.se
tine dilşmllştU. Yüksek harp şfıra
sının ikinci reisi sıf atile bu vazife 
General Marie Gustave Gamelin'e 
verildi ve General Gaston Georg• 
de onun muavini yapıldı. 

General Gaston Louis baş mesai 
arkadaşı ·olarak General Gamelin or 
du erklnıharbiye reisi yapıldı. Or
du liderliğinin tensikinde son bir -
kaç sene zarfında çok şey yapıldı. 
Geçen sene yüksek harp şurasından 
dört mepçur General çekildi. Bu 
sene üç General daha ayrılacak ve 
yerlerine daha genç adamlar kona
caktır. General Gamelin'in erklnı
harbiye reisliği vazifesini, ihtimal ki 
General Georges'e bırakacağı ve 
yüksek rap §\ırasında tamamile or 
dunun harp için tensiki üzerinde ça
lışacağı ümid ediliyor. Bu hareket 
harp meydanında orduları Gener:ıl 
Georges' in sevk ve idaresini intaç 
eden bir diğer planın parçası olabi
lir; çünkü şimdi Gaınclin reisi ola
rak bir milli müdafaa büyük erk·--

nıharbiyesi vücude getirilmiş o p 
ordu. hava kuvveti ve donanma U
zerinde en yük~ek amirlik bu erka
nıharbiycdcdir. Gaye müdafaa kuv 
vetlerinfn ~ iftlrak mesaisidir. 

- - . '<So•11 .ıana)}f 
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BATAGA DOGRU 
Y•z•n ı Enver N•cl GÖKŞEN 

B
abası öldüğli zaman annesi miş, namusunu bir ticaret malı ha

henüz gençliğinin, güzelliği- line getirmişti. Suzan bunu işitmiş
nin sonbahannı sürüyordu. ti. "Yaşamak için buna mecbur -

On yedi yaşında yetim kalan Su- dum,, diye kendine hak verdirmek 
zan, terbiyesine ihtimam edilmiş istiyen anasının yanına dönmeyi ak-
güzel bir kızdı. lından bile geçirmedi. 

Henüz hayatına sevgi ve erkek İki sene, tarlı iki yıl! .. Ne bir ok-
karışmamıştı. O güne kadar baba- şayış, ne bir tatlı söz!.. Çilrük diş
sının ve hocalarının ellerinden baş- ti, sıska, r:.ıhsuz, bezgin adama ka
ka erkek eli, eline değmiş değildi. rılık etmişti. Hem çocuk denecek bir 

Babasının ölümünden bir sene zamanında ... Ne söylese "Çocuklu
sonra annesi uzak akrabalardan bir ğun lüzumu yok!,, diye azarlanır, 
genç adamla evlendi. Bu izdiv.aç da- ne istese "Olamaz!., cevabile kar
maddan başka kimseyi memnun et- şılaşırdı. 
medi. Anne, kızının ve kendinin ha- Evlilik hayatlarının son bir se
yatını korumak, başlarında bir er- nesi bir köyde geçti. Kocası, köyde
kek bulundurmak mecburiyetile ev- ki arazi ve hayvanlarile meşgul ol
lendiğini söylüyordu. Belki de uzak- mak için onu köye götürdü, şehir
tan uzağa, gizliden gizliye sevişmiş- den uzaklaştırdı. 
lerdi. Artık insan sabrının son merte-

Otuz beş yaşlarında, oldukça ya- besine gelmişti. Bu kadarına Eyüp 
kışıklı bir adam olan üvey babanın bile dayanamazdı. 
gözü önünde genç ve güzel Suzanı Bir gün bu hayatı daha fazla 
bir tehlike gibi gören ana, kızını baş • sürükliyemiyeceğini kocasına söy -
göz etmeyi tasarlıyordu. Komşu de- Jedi ve ayrılma teklif etti. Kocası 
lika.ahların kulaklarına eğilip de, bu ayrılığın kendisi için bir kayıp 
"Gel, benim kızımı al!, diyemezdi olmadığını ima. eder bir alakasızlık
ya! ... Talihlerini beklemek lazımdı. la giderken hiç bir şey istememesi 

Aile reislerinin ölümünden son - şartile Suzanın teklifini kabul etti. 
ra bu mahalleye henUz taşındıkları Genç dul kadın sırtında bir kat el
için mahallelinin. komşuların Suzan bisesi ve içindeki taze, fakat hırpa
hakkında etraflı malümalı yoktu. lanmış ruhile kocasının evinden ay
Ni.şa.nlı mı, nikahlı mıydı? Neyin ne nldı. 
siydiler?.. Kimin yanına gitmeli? Gideceği 

Bir gün Suzana yaşlı, kaba saba kimseye hakikati nasıl anlatacak, 
bir adam talih oldu. Asil ve ciddi nasıl inandıracak? Karşısındakinin 

bir terbiye almış olan genç kız mu- "Yaşlı kocasını beğenmeyip ona i
kavemet edemeden boyun eğdi. Za- hanet mi etti?., demiyeceği ne ma
ren annesi kızını kandırmak için ne lfundu? O akşam uzak akrabaların· 
şahane bir edebiyat yapmış, ne bal- dan Nesime hanımın kapısını ça -
landırmış ve inandırmıştı. larken içinde ayni endişe, ayni kor-

Suzan, evlenip Anadoluya gittik ku vardı. 
ten sonra annesinin içi biraz rahat- Nesime hanım - mahallede be
landı: "Kızını yerli yerine yerleş- nüz Bayan denmiyordu - bir seyyar 
tirmişti!,, satıcının karısıydı. Bir esnaf yanın-

••• da tezgahtarlık yapan genç bir oğ-
•ı sta.nbula Suzan.dan acı ve şikii- lundan başka çocuğu yoktu. 

yet dolu mektuplar geliyordu. Suzan, macerasını, hayatını göz 
Genç, üvey baba Suzan gittikten yaşları içinde onlara anlattı. Acıdı

sonra günden güne huysuzlandı. E- lar, ağlaştılar, bedbaht tazeyi bağır 
vi, barkı ihmale başladı. t,i serseri- larına basıp evlerine kabul ettiler. 
liğe vurdu. Çalıştığı yerden çıkarıl- Ve Suzanın müteakip günleri 
dı. Gözünü diletiği karısının birkaç böyle bir sığıntı ve garip zavallılı

parça eşyasile birkaç kuruş para
sını da yiyip bitirdikten sonra başı
nı alıp gitti, bir daha da izi, eseri 
meydana çıkmadı. 

••• 

S uzan zerre kadar mesud de
ğildi. Anne.sinin ballandırdığı 

rahatlık bir hayalden ibaretti. "!{a-
dın kıymeti bilecek, naza oynıya -
cak,, denilen yaşlı kocası, kadını bir 
dişi ve uşaktan farklı gören bir a
dam değildi. 

Suzan, gürbüz ve sıcak bir sev
gi ile beslenecek bir çağda zevksiz 
ve görgüsüz kocasının ka.hnnı tam 
iki sene hiç şikayet etmeden çekti. 
Ve i:nma mecburdu da ... Nereye gi
debilirdi? Kimi vardı? .. Annesi, genç 
kocasının firarından sonra yapa.yal
nız kalını§, iffet telakkisini kaybet-

- Ya parayı yan yarıya payla
plım, yahut Hazreti Ali'ye müra
caat ederek davayı hallettirelim. 

Der. Diğeri ae muvafakat edin
ce, ikisi de Hazretin huzuruna gi
derler. 

İmam · Ali, iki tarafın iddiasını 
dinledikten sonra, üç çörek sahibi-
ne: . 

- Sen, sana verdiği üç kuruşa 
razı ol, eğer ben hüküm verirsem, 
hükmüm haklı ve hak ise acı oldu
ğundan pişman olursun. 

- Deyince, adam: 
- Peki .. Nasıl hükmedersiniz? 
Diye sorar. Hazreti Ali de: 
- Hakkın bir kur\litan fazla de 

ii!dir. 
Der. 
Müddei ayak direr ve: 
- Öyle ise, beni acı olan hakla 

kandırabi..lir.:ıin. Hükmünde istinad. 
ettiğin cihetleri bire anlat! 

Diye iddiasında ısrar eder. 
Hazreti Ali, dlvlyı göyleee teş

rih eder: 
- Peki.. Şimdi çöreklerin her 

birini Uçe taksim edelim. Bu parça
ların mecmuu yirmi dört eder. Bu 
yirmi dört sUlüsten Uçünü%d.en her 
birinin kaçU' tane yediğiniz bilin -
madiği için yediklerfnizi mllaa.vi &· 

ğile geçti. 
••• 

Bir gUn Nesime Hanım: 

- Suzan, dedi, seni o kadar çok 
düşUnüyorum ki... 

- Bu genç yaşta senin dul ka
lışın yllrcğimi parçalıyor ... 

- Seni evladım gibi, sevdiğimi 
bilirsin. Senin için ellinden gelebile
cek her şeyi yapmak isterim. Am-

ma ve lakin bir başkasile evlenip de 
bu evden gideceksin diye ödüm ko
puyor .. 

- Sizi hiç unutmam Nesime ha
la!'· Sık sık görmeğe gelirim. Hem 
şimdi ortada böyle bir şey de yok 
ki ... 

- Eninde, sonunda olacak de-

dedte kabul edersek her biriniz se
ki.Zer sillüs yemiş olursunuz. Senin 
dokuz sülüs, arkad~ınm da on beş 
parça çöreği olduğuna göre. senin 
hissenden, yediğinden fazla olarak 
bir sülüs kalır. Arkadaşının ise yedi 
sülüs fazlası olduğu meydandadır. 
Bu hesaba göre, parayı veren adam 
senin çöreklerinden bir sülüs, arka· 
daşının çöreklerinden yedi sülüs ye
miş oluyor ki, onun yedi kuruş al
ması hakkıdır. Sana da bir kuruş 
isabet eder. 

Bir gün de, bir adam, Hazreti 
Aliye gelerek: 

- Şu adam, valdemle ihtililm 
"yani rüyada cim.ağ,, ettiğini söy
lüyor. Ona şer'an ceza verin. 

Diye dava eder. 
Hazreti Ali, öteki adamı güneşe 

tutturur ve gölge.sine seksen sopa. 
vurdurur; böylece iki tarafın hak· 
kını verir. 

Hazreti Alinin adaletine, şu iki 
hadiseyi de misal olarak gösteriyo
ruz .. 

1 - Bir gün, bir adam öldürill
müştu. Adamın öldüğü evde bulu • 
nan bir adam yakalanarak ciyanet
le itham edildi. Adam masumiyetin! 
iddia etti ise de dinletemedi. Kadı, 
iğdaın hilkmünil verdi. 

Adam, tam öldUreceği zaman.. 
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YURDDA SAB.A 
Gittikçe Ehemmiyeti Artan Bir Şehir: Mersin 
M ersin, (Hususi) - Son tetkik 

gezisi esnasında ziyaretine 
gittiğim Ticaret ve Sanayi Odası 

başsekreteri Lutfi Bükülmez, bana 
Mersin ve hinterlandı hakkında bir 
yazı hazırlamak Jutfunda bulundu. 
Almanyada tahsil etmiş kıymetli bir 
iktisatçımız olan sayın dostumun 
bu yazısıru aynen alıyorum: 

Başta münbit ve mahsuldar Çu
kurova olmak üzere geniş bir hin· 
terlandın kapısı olan Mersin, 27.000 
nüfusu ile şehirlerimiz arasında nü
fus bakımından ancak 27 nci gel
mekte ise de ticari faaliyeti ve bil
hassa ihracatımız itibarile İstanbul 
ve tzmirden sonra en fazla hareket 
göstermesile ehemmiyet ve mevki
ini o nisbette yüks"eltmiştir. Cenup 
sahillerimizin incisi sayılan Mersi
nin hinterlandını teşkil eden on iki 
vilayetin nüfusu (3,598,470) ve sat
hi mesabalan da (217,904:) kilomet
re murabbaı genişliğindedir. Demir
yollarımızın uzaması Mersin hinter
landıru tevsi ettiği gibi harici tica
retimizdeki mevki ve ehemmiyetini 
de o nisbette arbnnıştır. 

Bugün; Mersin, İçel, Seyhan, Ma
raş, Gaziantep, Konya, Niğde, Kay
seri, Aksaray, Urfa, Malatya, Ela
zığ ve Diyarbakırm tabü ticaret ka
pısı olduğu gibi şarkta Siverek, Bit
lis, hatta Van vilayetinin bile mü
nakalatına tavassut eylemektedir. 

Samsun - Sivas - Kayseri hattı-

ğil mi? Sana bu kadar ısındıktan 

sonra ayrılmak bana çok acı gele
cek .. 

Nesime Hanını dilinin altındaki 
baklayı fazla gevelemiyerek maksa
dını açığa vurdu: 

- Ben ne düşünüyorum biliyor 
musun? 

- Bu evden bir daha ayrılma
mam.. Hani açık söyliyeyim. Ben 
öyle kapalı lugatli, lastikli konu
şamam. Seni Allahm emrile bizim 
Cavide ... 

Suza;ıın, sözün ötesini anladığı
nı ifade eden yüz hatlarını gören 
Nesime hanım fazla söylemedi. 

Acı bir düşünceye dalan Suzan, 
cevap vermedi. Gözünün önüne iki 
lakırdıyı bir araya getirip söyliye
miyen, züppe ruhlu, kadın yapıh, 
annesile beraber her akşam konuya 
komşuya misafirliğe giden Nesime 
hanımın mahdumu geldi. Gençti, 
çirkin çocuk da değildi amma.. Su
zan onu bir türlü sevemiyeceğini 

sanıyordu. İstiyordu ki acılar çek -
miş, boğucu yalnızlıklar geçirmiş 

vücudünü göğsüne dayıyacağı va
kur, gürbüz, ağlrbaşh, becerikli bir 
erkek karşısına çıksın ve onunla ev 
lensin ... · 

- Ne dersin kı:;ım., bana bir ce
vap ver! .. 

Suzan hazin bir dudak büküşile 
Nesime Hanıma: 

- Birkaç gUn müsaade ediniz, 
dedi. 

bir adam çıkageldi ve: 
- Bu adam günahsızdır. Onu 

ben öldürdüm. 
Diyerek teslim oldu. 

Günahsız adam salıverildi. Ka
dı, asıl caninin öldürillmesine karar 
verince, Hazreti Ali müdahale ede
rek: 

- Olamaz! Bu adanı, gerçi bir 
adam öldürdüğü için ölüm cezasına 
lfllÜStahaktır; fakat şimdi de gü
nahsız ölüme mahkfun olan bir ada
mı kurtarmış bulunuyor. Öldürdüğü 
adamın yerine cemiyete bir adam 
kazandırdığı için adalet önünde gü
nahı ile sevabı biribirine tekabül e
diyor. Beraeti tiz.un.dır. 

Diyor ve adamı serbest bırakı
yor .. 

2 - Dört kişi, bir adamın zina 
işlediğini ihbar ediyorlar. Kadı, tah
kikata. başlıyor ve ihbar edenlerin 
ifadelerine müracaat ediyor. 

Bu defa dört adamdan üçü, bir 
§eyden haberleri olmadığını söylü • 
lorlar, Birisi ise, adamın zina ille-

Yurdun En BBy'iik Limanı Oluyor 

• 
l\Iernb:!de bir antrepo 

nın ikmali üzerine Anadolu merkez 
yaylasından mühim bir saha ile Ka 
radeniz mıntakasının bir kısım fa
aliyetini de kendisine çekmiştir. 

Mersin şimdiki halde bu geniş 
hinterlandı tamamile tatmin edebi
lecek milteki.mil ve asri tesisata ma 
ilk değilse de ticari ve mali teşkila
tı, mütedavil sermayenin kifayeti 
ve hepsin~n fevkinde ticaret ve ih
racatı alakadar eden işlerde ilgilile
rin kabiliyet ve hüsnüniyeti saye
sinde mevcut vesaitten azami isti
fade çareleri bulunarak geniş iş hac 

S uzan düşünüyor, beynini yo
ruyor, gözlerinde her şe}i 

canlandırıyor, Nesime hanıma bir 
türlü "Kabul!,, diyemiyordu. Bu 

teklife muvafakat etmekte bir mec 
buriyet, bir borç da hisseriyordu .. 

Günlerdenberi yanlarında kaldığı, 

sofralarına oturduğu insanlar, bir 

hak, bir alacak ister gibi, hiç tered
düt etmeden ona bu teklifi yapa
bilirlerdi. 

mi müsbet bir tarzda karşılanabil
mekle memleketimizin en ileri gelen 
limanlarından birisi bulunmaktadır. 

1936 senesi içinde 250 bin ton 
olan liman faaliyeti 938 de 350 bin 
tona yaklaşmıştır. Krom ihracatı
nın tezayüdü ve Ergani bakır ma
denlerimize ait tesisatın ikmali do
layısile bu artış muntazaman deva.m 
ey liyecektir. 

Türkiyemizin hazinesi olmıya 

namzet Çukurovanın sulama ameli
yesi tahakkuk ettiği takdirde, bu 
vasi ovada istihsal olunacak her 

denilen şey ana babanın nasiblerin
den farklı ve başka olamaz mı? 

Kocasının zilletini, Nesime ha

nımın menfaatperest alakasını ana

sına benzememek için çekmiş değil 
miydi? .. Neye mal olursa olsun o iğ-
renç yola düşmiyecekti. Fakat o yo

lun dönemecinde idi. Bu karar onu 

ya şereften veya saadetten feragat 
"ettirecekti. 

türlü toprak mahsuJleri, başta pa 
muk olmak üzere bugünkü nıiktar'1 

nazaran kat kat fazlalaşacağındarı 
Mersin, şimdi geniş hinterlandın~! 
duğu gibi yarın da servet ve ref 

1
1 

ülkesinin ağzı, kulağı ve gözü 0 • 

mıya namzet, istikbali en parlak ; 
ümit verici bir şehrimizdir . .Anc& ' 
cenup ve cenubu şarki rüzg'artarı· 
na maruz Mersin açık limanında fır 
tınaiı havalarda tahmil ve taJıliYe 
faaliyeti kısmen ve bir çok ahvalde 
tamamen sekteye uğradığı gibi va· 

·ıır<ı( 
purlar da barınamadığından ı "· 
mallarımızın vakit ve zamanındı> 
sevk ve teslim olunmaması iijziln· 
den hfilen tahaddüs eden güçıükle~ 
rin ve yüz binlerce lirayı aşan ıns. 
di zararlann önüne geçilebUrnesi i· 
çin Mersinde bir an evvel liman iJl· 
şası kat'i bir zaruret halini aııııış· 
tır. 

Umumi Mağazalar Türk .AD0
• 

nim şirketinin Mersinde inŞ3S11l9 

başladığı umumi mağazanın serııı~· 
yeye seyaliyet, kredi temini, na.ıdı· 
ye masraflarında tasarruf, ınuh8' 
fazada kolaylık ve emniyet gibi ~ı.ı· 
susatı teınin etmesi sayesinde uıcır· 
!erimize çok mühim yardımı oıa:a· 
ğı aşikar olduğundan piyasanın ııı· 
kişaf ına ve faaliyetinin artması uğ· 
runda ı'rıemleketimizde kurulacak u 
muıni mağazaların birincisinin l\fer· 

sinde kurulması büyük mcmnuııi· 
yet ve şükrana değer bir keyfiyet· 
tir. 

Mübadele merkezi olan Mersiııill 
sanayiciliği de zikredilmeden gegile" 

miyecek derecede münkeşiftir. pıı· 
muk, iplik, pamuk to\oıumu, çeltik, 

un, susam yağı, sabun, deri, ma.J<.ııt· 
na, nal, çivi, buz, mobilye, sa.ndn.JYe 

fabrika ve imalathaneleri ve tamir· 
haneleri mevcuttur. Bunlardan yıJ· 

Bir an hayalen de olsa kendini nız Ziraat Bankasının idaresinde bll 
Kendi yetişmesini, dününü bu - lunan pamuk tohum yağı fabrika· 

günkü içliliğini düşündü. Bir de ek- annesinin ardında ayni yolda ta.sav- ted 
vur etmek Suzanın vücudünü ür - sile "Yapak,. yağ ve pamuk !imi . 

seriya yıbşmaktan, garip pozlarla şirketinin işlcttigı-· iki büyu""k iııbrı· 
pertti, tüyleri diken diken oldu. 

konuşmaktan başka bir şey bilmi- katla 2090-2500 işçi çalışmaktadtı'· 
Bu ürperiş Nesime hanımın mah d 

yen Nesime hanımın mahdumunu!.. Diğer fabrika ve imalathaneler e 
dumuna kan olacağını düşündügu·.. 1.a. 

Biraz ürperir gibi oldu. Fakat bil- de bir bukadar memur ve işçi ça~ 
zamankinden daha müthiş ve kor- t - kabul dil" 2"'" b" üfusltı tün bu düşüncelerin ardından anne- ıgı e ırse ' ın n kunçtu. J 

sinin hayali beliriyordu. Mersin halkının kadın ve erkek 0 
• 

Ertesi gün Nesime hanıma "pe- k ·· 5 h t 6 d b" · ·u sa.· Nesime hanımın istediğini yap- ma uzere ya u a ırını 
matlığı takdirde evde "Artık burada ki,, dedi. Yalnız kaldığı vakit, göz- nayide çalıştığı an1aşı.lır ki, bu da 
işin ne?" diye mane.h bakışlarla kar yaşlarını yutkunarak içine dökme- Mersinde sanayi hareketi lehine 

şılaşacaktı. Yahut açıktan açığa ==ğe==ça==~==y::o=rd=u=.=================k=a=y=d=e=d=e=ğ=e=r =b=ir==k=ey:::f:::ij:::'e:::t:::ti:::r=. :::::::.:;:::; 
kapıyı göstereceklerdi .. 

O zaman yine sırtındaki elbiseden 

başka bir eşyası, içinde ezik bir ruh
tan başka bir şeye sahip olmadan 

- - - - - -
sokağa çıkacaktı. Fakat bu sefer 
gidecek, sığınacak bir yer de bula -
mıyacaktı. Karşısına çıkan her er
keğin kucağına mı atılacaktı? .. 

Bu tasavvurun sonunda yine an- Baş, Diş, Nezle Grip Romatizma 
nesinin hayali karşısına çıkıyordu. N ı · - k ki k b ·· 1 

•• .., ı' 
O d . ld n annesinin gittigvi evra Jı, ıra ı ve utun agn arınızı derhal keser• 

a aynı yo a , J . • ---
kötü yoldan mı gidecekti'? Kader - cabında günde 3 kaşe alınabilir. _.... 

--. 71-

diğinde israr ediyor. 
Kadı, tek bir kişinin kavlinde 

kalan iddiayı ütira addediyor ve 
kendisine seksen değnek vurulma
sına hüküm. veriyor. 

Adam, seksen sopayı yedikten 
sonra, tekrar iddiasında israr edin
ce, Kadı, iftirasını tekrar ediyor di
yerek tekrar seksen değnek vurul
masını emredince, Hazreti Ali mü
dahale ederek: 

- Olmaz. Çünkü bu adanı ifti
rasından dolayı cezasını çekti. Ona 
tekrar ceza verildiği takdirde, onu, 
ikinci bir şahid olarak kabul etmiş 
oluyorsunuz. İki şfilıid ise, iddianın 
sübüt bulduğunu intac eder. O za. 
man, iftiraya uğrayan adamı recm 
etmek icap eder. 

Der ve adama cezayı tekrar et
tirmez. 

Ali Dünyaya rağbet etmemek 
lazımgeldiğini bir §ilrinde, gilıel bir 
tasvirle anlatmıştır: 

"Ben, bir gün, bahçemde çalış
~ Y.Orulm~tıım Önümd.eı Bü-

seyne binti Amirülcemhi [•] sure-ı 
tinde gayet dilber bir kız belirdi. Ba 
na bir çok naz ve işveler yaptıktan 
sonra: 

- Ya Ali! Beni alır mısın? Se
nin yerine ben çalışır, seni zahmet
ten kurtarırım.. 

Dedi. 
· - Sen kimsin? Söyle de ailenden 

seni istiyeyim. 
Dedim. 
- Ben, dünyayım. 
Deyince: 
- Öyle ise git, kendine başka 

bir koca ara! 
Dedim.,. 
Hazreti Ali bu şiirinde şöyle di

yor: 
"Deni dünyanın aldattığı kimse 

hüsrana uğrar. Dünya, kimi cicibi
cilerile aldatırsa, aldanan ondan u
zun zaman fayda görmez. Büseyne, 
o kadar cazibeli olduğu halde çok 
fettan idi. Ona, sen başkasım al
dat. Çünkü ben dünyadan çabuk u-· 
sanırım ve cahil de değilim. 

"Farz et ki: Dünya, sana define
ler dolusu para, nihayetsiz mal ver-

[*] Bo kız hüsnü cemalde oldu
ğu kadar, şuhlukta ve §illd0 meş
hurdu. Cemil namındaki şairin ma
şukası idL A.ralaruıdaki miceralar 
ve mUPareler ID.fl§hunlur. 

di. Bütün bunlann neticesi boş de
ğil mi ? Git, başkasını hile tuzağına 
düşür. Ben, senin ihsan ve en'iıll1' 
na rağbet etmem. Nafakam baJl~ 
yetişir. Ey gaileli dünya, git, kendi 
işine bak! Ben Allo.htan ve azabı.il" 
dan korkarım.,, 

Ammar ibni Yisir, Hazreti pey· 
gam berin, İmam Aliye: 

- Cenabı Hak, hiç bir kultJJlll 
süslemediği bir ziynetle seni teı • 
yin etmiştir. Bu ziynet "zühd,, tür· 
Bu zühd sende varken, ne oen diiJl• 
yaya muhtaçsın; ne de dünya seıı· 
den bir şey alabilir. 

Diye buyurduğunu söylemiştir· 
Hazreti Ali pek cömertti. Falrif" 

leri, ailesinden fazla gözetirdi. ÇO) 
kere ütar için hazırlanan ycmcğİil 
fakirlere verir, kendisi aç Jmlırdl 
Bir gün de, parası olmadığı için biı 
fakire yüzüğünü verdi. 

Hazreti Ömer: 
"Alide üç fazilet vardır, ki biriS1 

bende olsa kendimi dünyanın ell 
bahtiyarı addederdim. Birisi ResiılC 
Ekremin kerimesini tezcvvüc etmiş 
tir. Diğeri, Hazreti Peygamber gibi 
onun da mescidi şerifte ikameti · 
nin helfil olmasıdır. Üçüncüsü, ffaY' 
berin fethinde sancakdar bulunrııs 
sıdır. ,, 

Demiştir. (Devamı 1)(1,1') 
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Bahçeye çıkUkları zaman, bu - nerek: Sovyetler piyasadan yapağı mü borsası "fiyat,, 23.20 Müzik "Caz- Esas Yeri Kıymeti Nev'i Mesahaaı DepozitOIAl 
hıtıarm araaındau hafif bir ay~ - Bu adam bir iDBanın hücu - bayaatına devam etmektedirler. band - .F:l.,, 23.55 - 24.00 Yarmki 7·25 ___ .K:a_dı_kö-.-.y-, -Ha.san--pqa Taş- 65.- Ara l.08.27Jıl2 13.00 
teldikleri yolu ayduılatıyordu. Sır- muna manız kalarak ölmüş değil - Dün Anado1u yapakla.nndan 50 program. köprü ıüçünd1 ada Derici eo-
tı en önde adeti ko0arak gidiyordu. dir. Yanaklarındaki ve gırtlağındaki bin kiloluk büyük bir parti 'kilosu CUMARTESİ 2G 8 939 

Yoldaaorduğu suallere biç ~vap yara bir pençe darbesidir. Gırtlak 53 kuruştan satılmıştır. Bu mallar 13.30 Program, 13.35 Türk mü- kağı No. 39-
llamıyan Rıza; paıısiyonun kapısın- bir hayvanın pençesi altında parça· Orta Anadolu menşeli mallardan- r.iği: Okuya.ıı • Radife Neydik. Ça,. 731 F&ti.h JııCuratP8§8., Sofular 575.ıo Bostan 958.MM2 ın.oz 
dan nefes nefese geçtikleri zaman lamrııftır. Katil bir insan değildir. tanlar - Vecibe Daryal, Fahire Per- cad. ada 1094, parsel 14, 
Sırrının şu sözlerini işitti: - Buraya hiç bir insan girme· dır. san, Refik P'ersan. No. 18 

- Şimdi hedefe varıyoruz Rı- di. Ben kapıyı kırarak içeri gire bil- Bundaıı batka 3 5 hin kilo da ke- 1 - Kürdilihicazkar peşrevi, 2-
la... dim; pencereler de sıkı slkı kapalı- Qi kıh ltalya için satılm.ıjbr. Rahmi Bey _ Kürd. hiea.zkir p.rkı 734 Fatih. >luratpap., Sofular 

..- dır. Hatta pancurlar bile ... Kapı i- Ko.,..11 der181 ••tlarl "Söyle ey mıdrabı nazende eda,, cad. ada 1095, parsel 36, 
25.05 Arsa 83.50M2 fi.Ol 

1/2 his . . ~ ONBİR1NC1 lilSIM .. ,. · · l · d k ~-
çerden ldlidli idı .. Bu nası ış o - Koyun derisi satışlan 'hararetle 3 _ Şemsettin Ziya - Kürd. hicaz- No. 21-

GARJP BİR CİNAl"ET tor Bey?.. devam etmektedir. Dün yerli fahri- kir şarkı "Güvenme hüsnüne,, 4 - f35 Fatih, Mura.tpaf&, Horhor 

.. 

Ahmecl SırrlP1D pansiyonda ver- =========:::;:[=D=e=v=a=m=1 =v=a=r=] kalarımız tı,rafmdan 5000 kilo tuz- Şemsettin Ziya • kilrd. H.icazkir F 
di.ği emirler harfıyen yerine getiril- ıu kuru deri 53 kuruştan satın alın- kı - "Bıktım elinden,, 5 - Sadettin 
inişti. Ali İdris odasına kapanmıştı; AJdıg" 1 Rüşveti ştır Kaynak - Kürd. Hicazkar şarkı -
kapısında merkezin gönderdiği bir mı · "Bir gUn yaşadık., 6 - Kürditihicaz 

:~n1:~r:~u~~~~:_ n:~ Yutan polis Bir randevucu kadın tevkif edildi ~4~~ ~=~~et saat ayarı. ajans 
'4hmed Belimin oduma kadar u- ~ dY&nllıil& randevu- ve meteoroloji haberleri, H.10 Mil-
2andı. Ahmed Sellin gürültülü horul Muhakemesine devam culuk yapan Azize Muazzez isminde zile "Dans mUziği - Pl.,, 15.00 - 15.30 
tuıar1a uyuyordu. Zabıta memuru bir kadın dün cürmümeşhut halinde Müzik "Şen oda müzi~ıi - İbrahim 
l'avaşça kapının tokmağım çevireli. olundu yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. öz.gür ;ve .A~.,, 
lGlidli idi. Kendi kcncline: Rltşvct olarak aldığı 3 lirayı Sultanahmct 1 inci sulh cezada du- 18.30 Program, 18.35 Müzik "Rtı 

- Aln! dedi ve geri döndü. yutmak iddiasile mahkemeye veri- ruşmaaı yaptlan )luav..e;zin ıBUÇU sa- çük orkestra • Şef - Necip Aşkın.,, 
Aşağıda.ki büyük sofanın sa- len polis Fmulın duruşmasına dün bit görülmüş ve derhal tev'kif edil- 1 - Mendelssohn Venedik Gon-

au gece yarısını haber verirken bu de asliye 2 nci cezada bakılmış ve miştir. dol şarkısı ve ilkbahar i&rkısı,, 2 -
Çınlama büyük pa.n8.iyonun sükfınu- phit olarak Ccrrahpaşa Bakteriyo- • , • • Tschaikowsky Gliftesiz prkı, 3 -
ll.u bir lahza ihlal etti. Sonra yine loğu Fethi dinlenmiştir. Yutulan pa ZI u eçlren Emmerich Kalman Grafin Mariça 
'Yni sessizlik. Derken saat bir, son- ra hakkında şubit: mme ne P•,.• il operetinden potpurl., 4 - Gretcbani 
ta iki. Saatler böylece geçU. Za.ba· - Her ~ ecnebi bir cisim laflalldar now Ninni, 5- Oscar Nedbal Vahi. 
ta memuru koridordaki iskemlenin uzun müddet midede kalır. Bu za· Dün Kadıköyde mmetiDe para 19.10 Türk müziği: Pa.ml Heyeti, 
~e uyku ile mUcac1ele ediyor, man dört ili yedi saat arasıdır. ge1;irdiği e-örülerek vazifesine nilı.a- 2.().00 Jıfeı:nJekd; saat ayan, 20.00 
onu yalnız saatin ta kulağına ka- Sonra kalın barsaklara geçer.ek yet verildiğini yazdığımız tahsildar Temsil, 20.40 Ajans ve meteoroloji 
c1ar gelen tik takı siniriendiriyordu. dışan çıkar. Bizim aucJunun mide Klzım hakkındaki tahkikat devam XXXXXXXX:OOOO:):)X>;:X:X:XX~>CC0::(1 
~ir aralık ayağa kalktı; birkaç a- ifrazatını aldığımız ıO ifrazatta kir etmektedir, Dün yaıılı§lıkla isim Na 
dırn yilrüdü. Ba ı müthiş bir yükün ğıt parçalarının bulunması Jiwmıe- mn diye yazılmıştır. Tashih ederiz. 
~iki altında imiş gibi ağır geli- lirdi, demiştir. 
l'or, omuzlarının arasından göğsüne Duruşma evrakın tetkikine ve 
dtieüyordu. kararın tefhimi için 7 eyltıle bıra-

Uyku He bu §iddetli mücadele kıldı. 
tok ıztıraplı oldu. -------------

Birdenbire derin bir glirü1tü o
"1 yennden oynattı. Bir baltanın 
bır duvara çarpması gibi bir ses bil· 
liin sinirlerini gerdi. Uer tarafı ku
lak kesildi; dinledi; kotku°' bir 
4esi, aeıklı bir feryad takip etti. Bu 
'es ve bu f eryad Ahmed Selimin o

Ankara Borsasının 
~Ağustos 939 fiyatları 

A.~tblj 
.. e Kapallll 

~ndan geliyordu. 
Zabıta mempru artık yerinde du 

t'aınazd1. Hemen fırladı : koridorun 
ta öbür başında yanan hafif lamba
~ ziyası altında Ahmed Selimin 
ltapısını kolayca buldu ve bir omuz 
darbesile kapıyı ardına kadar aç
lı. Ahmed Selim boğazlanmış ola
l'ak yatağına serilmisti. Yastık, ya
lalt car~ yorgan kan içindeydi 
•e ınaktulUn ne mUthiş bir hücuma 
~ kaldığı ve bu hUcumdan bü
l1in gayretlerine rağmen nasıl kur
~ğım gôfıteriyordu. 

ra. 1 Sterlin 
New-ı·ork 100 Dolar 
Paris 100 l•'rank 
lllilano 100 lJ!'et 
Cenevre 100 1s. F. 
Amsterdam 100 Floria 

100 l\lark 
100 Belga 
100 Drah. 
1.00 Le\·a 
100 Çe. Kr 
100 Pezeta 
100 Zletl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
108 ls. F. 

5.93 
1%6.675 

S.355 
6.657 

1.0825 
1.56 
4.3425 

14.005 
23.'n 
U.455 
0.905 
2. 

M.62 
80.575 

Ot.el sakinleri birer iki~r ferya
~ ifitt;ikleri tarafa doğru koşarlar
~ açık -0lan kapının önünde top
lanın;ya ba lamı lardı. En ba§ta 
~nsiyon sahibi İsale zabıta memu
~un yanına kostu. Kanlı manzara
~ görünce h yret ve deh§et içinde 

Moskova 100 Ruble 28.9025 

,..... ı adım geri çekildi. b..11o~~ !~abrilli 19.273 

Z bıta memuru c edi muayene % 5 1938 tkr.amiycli 
'tti, gırtlak kopanlmışb. İsale tttrl- 351038 hazine talnili 
> tek: Sivas - Erzurum il 

Blriıdııl daha '51dürdtiler de - olu. Alümes.sili pcşiı 
~it . Kaç oldu? tflts et:tiın- Mah- ôl.'""e ... r-kez Bankası Peşia 
'-ldum .•• 

19.-
67.50 

. .... 
Dıv•r.d•n dllftU 

Vefada oturan Şefik oğlu Refik 
mahallede duvar üzerinde oynarken 

müvazenesini kaybetmif ve düte
rek ba§ından yarala~. Yaralı 
çocuk CeIT&hpap. hastahanesine 
kaldırılmıştır. , -·-iıirkiye Atletizna Birineilljl 

Beden Terbiytwi İstanbul Böl -
gesi Atletimı Ajanlıjuıdan: 

Türkiye Atletizm birincilikleri 
2 ve 3 Eylfil ta.rihleriııde Fenerbah 
çe stadında yapılacaktır. 

bgili klüp v,e idmancılara ta • 
mimen tebliğ olunur. 

Mudanyad• bir • .,.. 
Yapıllyor 

Bursa (Hususi) - Evvelki 
gün valimiz Refik Koraltan Mu -
danyaya giderek, Ebedi Şef Ata
türk ile Milli Şef 1nönUnl1n tmu
tulmaz hatıralarını canlandırmak 
üzere, Sabri İpar tarafmdan 50 
bin iir.a veriler.ek yaptırılacak o -
lan abide komisyonu top!anmı9 Ye 

müz.akerelerde bulunmuşlardır. 
- Aldığım malfıınata göre, Gü

zel San'atJer Akademüsi müdürlü
ğünden bu husus hakkında. bul 
ma.lflnıat i&t.enmiftir. Bu malfmıatı 
yakın zamanda verildiği takdirde 
in.pat mevsimi olan bugünlerde 
dertıal 4ıe b3.ilaaacak.ttr. 

Bu &bidenin maketini de bayan 
Sabiha Bengütq hazırlamış ve bi
rinciliği almı§tır. 

137 

cad. ada 880, parsel 59, 
No. 21-
Jl'at'ih, 'Muratpaşa, Millet 
cad. İmam Mesut sokağı ada 
2098, parsel 1, No. 160-

749 :F:atih, Muratpaşa, Saraç Ke-
rim sokağı ada 880, parsel 
132, No. 4 

75.- Dükkln 
1/2 his. 

90.- Ev 30 9(, 

his. 

(5.- Ev 8/32 
his. 

762 Beyazıt, Eskiciler sokağı a- 210.- Dükkan 
da 644, parsel 2, No. 74: - 3/5 his. 

:WM2 15.· 

68.50M2 18.-

S2M2 9.-

BM2 42.-

771 »ninönü, Sarıdemir ma.h. 1275.- Mağaza lll.5QM2 255.~ 

lğdıç ısokağı ada 476, par.sel 840/2400 
28. No. 66 his. 

evin 1/2 his. 

m BakırlWy, CeV.izlik Vapur ıs- 809.- Ansa ao9M2 121.80 

778 

kdeıi aokJl.iı ND. 48, 60, 52 

Bakırköy, Çeyizlik, Vapur 

iskelesi sokağı No. 54, 56 

Balnrttöy, Ceıvblik, vapur 

iskelest No. 56, 80, 62 

63.- Arsa 

124.- Arsa 

806 Galata, Bereketzade mah. 600.- Mağazalı 

Zürefa sokağı No. 5,7- evin 1/2 his. 

831 Fatih, Muratpaşa, Sofular 32.- Arsa 
cad . .a.da 1095, parsel 34, 2 3 hiL 

No. 25-

fia5 Fatih, Gureba Hilileyiıı tğa 
mah. Şekerci sokağı ada 
884, pe.reel 14, No. 17 -

"50.· Evin 1/2 
his. 

63M2 12.80 

124M2 24.80 

131.(K 

80M2 6.M 

ll8M2 90.(){ı 

861 BefPktq, Ortaköy HKı 

Mahmut mah. Şair Necati 
1!0'ka~ No. 47 

800.· Ev 140.2üt2 120. 

907 Kuzguncuk, Hacı Kaymak 
Menteş sokağı 36 T. 27 No. 

908 Kuzguncuk, Yeni sokak No. 
6 

909 Üsküdar Selami Ali mah. 
Değirmen sokağı No. 34 

Bakırköy. Sakn.ağaca, Bos
tan çıkmazı sokağı No. 1/3 

Buıp.z adası, Gezinti aoka.
iı ada 28, panel 15, No. 10 

m\i. 

53.- Arsa 

563.- Ev 18/32 
his. 

10.- Arsa 

65.- Arsa 

268.- Ansa 

1091 Kadıköy, Bostancı mah. Tüc 388.- Arsa 

car Tariki sokağı No. 1-

~.28M2 ~<>.6" 

l51.71M2 112.60 

47.50M2 2.-

64.86M2 13.0Cı 

63.6Cı 

258.60M2 17.60 

ll19 Sarıyer, BüyUkdere, Fıstık 3239.- Kahvehane 16 hektar 
suyu N o. 26, 28, 28/1 ve arazi 720112 € 7 80 

Adresi ve taailitı yukarıda. yazılı gayrimenkuller açık ar nna 
suretile faizsiz sekiz taksitle aoatılacakbr. 

!hale 4 9 939 pazartesi gUnü saat ondadır. İsteklilerin l.ild ilen 
gün ve saatte depozito akçesi, nüfus tezk"resi ve Ü!i kıt'a vesik lık 
fotoğrafla şubemiz Emlak servisine gelmelen. • .... ) 
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Lonclra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ve kos
tüm tayyörlilk yüksek fantezi 
roclier, moreau, harriş, tweed ve 
saire YONLü KUMAŞLARIN 
emsalsiz çeşit, cins ve renkleri 

Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda 

Beyoğlunda BAKER Mağazala
rında her yerden mlisaid şartlar 
ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

KANZUK BESLEYiCi UNLAR~ 
\\ H JI [!J 'Dünyanın en meşhur 

PiY ASAYA ÇIKTI ... 
HOHNE R Vitamin ve Kalori cihetile ·çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmoıur. 

Akordeonlan Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
İzmir Fuarında 

Almanya paviyo- ı 
nunda Türkiyf' 
genel ajanı JORJ 
D. PAPAJORJU 
Galata Yüksek
kaldırım 90 - 92 

Kanzuk Pirinç Unu. Kanzuk Patates Unu .. Kanzuk Yulaf Unu. Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bczelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu 

Çeşitleri Tanınmış Eczane Ve Ecza Depolarile Büyük Bakkaliye/erde Vardır 

Emniyet Sandılı müdürlüğünden : 
Etyemez Sultançeşmcsi No. 24

1 
te Bayan Fatma Meliha 24/4/ 933 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı pa
ra için verilen 41403 numaralı Bo
nosunu kaybettiğini söylemiştir. Ye 
nisi verileceğinden eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

KANZUK BESLEViCi UNLARI 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi depo: ·fNGILIZ KANZUK ECZANESi .. Beyoğlu, lstanbul 
IZMIR Acentesi : Türk Ecza deposu. -

-

Saraçhanebafında - Horhor caddeelnd• 

Vahlı 

Yatısız 

Ana, flk. Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş 
r. 'Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o 

obils servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 
Lise ve Oorta olmtu bütiinleme ve engel imtihanlarına 1 eylUI cuma günü ve olgunluk 
9 eylul cumartesi günü başlanacaktır. 

- - ' EH ç abuk aUnnetçl 1 

Rıfat Köprülü Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden f 
I • 

Kabine: Çarşı kapı, Tramvay Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 EylUl Cuma günü ve 

. durağı No. 99, Ev: Erenköy, olgunluk imtihanlanna 9 Eylul Cumartesi günü başlanacağı ilgili 
Telefon: 52. 73 talebeye bildirilir. . 

~- • - --

I• 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan : 

Paraya çevrilmesine karar veri· 
leıı hane eşyasının birinci açık art• 
tlrması 26/ 8/ 939 tarihine tesad~f 
eden cumartesi günü saat 9,30 da 
fraksimde Ayaspaşada Taksim kış-
lası arkasında Mete caddesi, As • rı 

apartımanda yapılacağı ve kıyme 

tinin yüzde 75 ini bulmadığı takdir 
ı · de ikinci açık arttırmasının 28/,S / 93 

tarihine müsadif pazartesi günü ay 
ni mahal ve saatte yapılacağı i · 
olunur . "20024,, 

iOGENi E 
Celik, kinin, kola, kuka gibi tababetin esasını teşkil eden kuvvet ve iştah verici 
· devaların gayet itinalı bir surette blrleştlrflmesinden yapılmış bir müstahzardır. 
Bf OGENINE; Uzun ve kısa, ateşli ve ateısiz süren hastalıklardan sonra görülen zafiyet, 
halsizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda izale eder. Kanın başlıca unsuru 
kırmızı yuvarlacddarı tazeler Ye çoğaltır, iflahı açar, dermansızlığı ~derir ve vücudü sai
lamlqtırarak hariçten gelecek bütün mikroplara l'alebe çaldırır. 
BIOGENINE, sinirlileriıa kıymetli Ye ıadık bir arkadaııclır. Sinirler• kanet •erİI', bastayı •• aulıitial u.taDdıraa bir çok 

uabl h.branlan en ,abuk bir zaaaacla pfalaa4ınr. (BIOGENINE) pnçlerde Ye ihtiyarlarda priilea iktidaraızhk ve 
PTt•klitiade de pak mtllıi• rol oyaar. 
BIOGENINE: Satmaya karıı fe-.kalide Ye tali korayaca teliri oldutu gibi ııtma aekahatler\ade de pek mllesairdir. 
BIOGENINE; Şekerli bap tekliadedir. Biiyilk Ye klçülıler kelayhlda alabilirler. 

~Sıbhat Vekiletlaia resmi mtıaaadeıinl llaizdlr. Her Eczanede 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname ve numunesi mucibince 10/VIl/ 939 tarihinde ihale o

lunamıyan 22X25 eb'adında (17) milyon rakı mantan pazarlıkla yeni

den eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli beher bini sif 350 kuru§ hesablle 59,500 

lira, muvakkat teminab ( 4462.5) liradır. 

m - Pazarlık 28/ VIIl/ 939 pazartesi gUnU saat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak

tır. 

IV - Şartname ve numuneler her gün Levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara ba.pnUdilrlüklerinden (297,5) k\ll"Uf mukabilinde alı

nabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 9b 7,~ 

güvenme parasile birlikte mezkıl.r komisyona gelmeleri. (6152) 

Gtimrük Muhafaza Genel Komutanlığı l.tan
bul Levazım AmirJiği satınalma komisyonundan : 

ı - Sdtm alınacak 50 tane mahrut! çadırın 28/ 8/ 939 pazartesi gü .. 

nd saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

3 - Tasınlanao tutan 3500 lira ve ilk teminatı 263 liradır. 

~ - İsteklilerin gün ve saatinde ilk tedliııat makbuzları ve kanuni 

\'Csikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kat-
t :ıki komisyonll. gelmeleri. (6126), 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - idare ihtiyacı için 6 kalem telefon şebeke malzemesi açık eksilt 

meye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel "1132,80,. muvakkat teminat "84,96,, lira 

olup eksiltmesi 8 EylUl 939 cuma günü saat "16,, da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasında.ki satın alma komisyonunda yapı lacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona müra~ 
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Lev~ım, lstanbulda P. T. T. 
Levazım ayniyat şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

"3182,, "5419,, 

FLiT daima ÖLDüP.UR ------Utıııı•I d.,.H I llrtn l11, 
l ıı .. -.ıt, Cıl•la. v.,w..ıa N111 ı 

. ·;ı~ / .·. 

, 
• 

==================================-==========':::;;;.-' 
İstanbul Üniversitesi A. E. P. KomisyonundaJI 

t Ş Muhammen tutan Tem.baata bıale güali 
Lira Ura -1770 adet mevcut nü- 942 1o7-4/9/9:~1' 

mune üzerine havlu Perşcnbe 

584 adet terlik 700,80 53 ,, 15,l 
Kitap teşhir caıneklnı 778,90 59 ,, 15,fı 
Beş kalem sebze 3587,57 no " ı• 

Yukarda yazılı dört kalem iş 0 ntYel'81te Rektörlüğünce ayn· ayrı' 
çık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin ihale günü Ticaret Odası kiğır.laf> 
ve teminatlarile Rektörlüğe gelmeleri, liste ve aartnameleri pazartesi "6 

perşenbe günleri Rektörlükte görülUr. "6283,, 
===========================================~ 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Mek" 
tebi Müdürlüğünden : 

Miktan Mektebe teslim Tut.arı lHc Eksiltme' 
Azı Çoğıt Tahmin fiatı. Lira Kr. temi- nia 

not •• ,, 
Malın cinsi 

.... gun. - ----- ------- - - -·---
Ekmek (1. inci) 12000 15Gtı0 ~.5 narh 1425 107 ) as 

23 Çeşit y.-ııı s~bze ve meyva 72S 
! § ı• 

35 54,63 ı~ 
)a; 
)~ .-

93~ mali yılında n.ekteb ihtiyaçlannd'l.n yu:.t•.rda y3./.li'. ı-1~ .ekle ,a:t· 
namesinde yazılı evsaf ta yirmi üç kalf'm yaş sebze ve meyva açık eksilt· 
n.cye konmuştur. Teminat miktarile eksiltme gilnii ve saati yukarı>" 
y~ılırıştır. Bu işe ait şartnameler her g:ln ~•.!ışma .:amanl&.:ıntla seJl• 
miyede mekteb muhasebesinde görüleb!lir. VerieHerin muayyen o1aıı t>• 
maııda teminat makbuzlarile aranılması lizımgelen '7esılrı:..lari.e Cağal~· 
lunda Cümhuriyet matbaası karşısında Yüksek Mtktebler Muhasebecilı" 
ğindeki satınalma komisyonuna gelıneleri. "64&f,, 

l'Jbnbul İcra Hakimliğinden: 1 memuriyetimizce konkordab< bal'" 
İstanbul İkinci İflas memurluğı.- kında mühletten Husan fiaS" 

nun 939/ 4 sayılı dosyasile ecza tile- ı san vazgeçmiş bulunmasına binfleıı 
carı Hasan Has..c:;an hakkında verilen mühletin rt.f 'ine karar verilmiştiJ' 

kor.i<ordato kararına binaen avukn;. Keyfiyet usulen ilin olunur. 
Şekip taıafından 5/ 5/ 939 tarihli is- "20025,, 
tida ile müvekkili ceza tüccarı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!'!~~!!!""---~~ 
Hasım Hassan hakkında verilen ko• Sa.lıibi: A. Cemaleddin Saraçcğld 
kordato mühletine lüzum ve ihtiyaç Neşriyat müdürü: 1'!aeid çE'ltrl 
olmadığından ref'ini talep etmiş ve BasıkLit yer: Mat~aal EbmzifSI 


