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d Y ı h d h t • J kt Berlinden Dün Tayyare ile Dönen 
ınuazzam ır • a nız arp a a çe ın o aca ır Alman Büyük Elçisinin Befanatı 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın 
il.- fmanmrııı .aısmrın oır ademi 
~ tecav\iz anlaşması yaptıkla.n 
lıakkmdaki haber bütün dünyada 
~eYecan uyandırdı. Her şeyden ev
teı. bu vakıanın siyasi \'e askeri ne
Ucelerini dlişünmeden e\'Vel. kaı:şı-

RiBBENTROP MOSKOVADA 
"nda bulunduğumuz üstadane ve A l 
'rtistik darbenin mükemmeliyetini m an 
~dik etmek lazımdll'. Büyük bir 
llıaçta., aleyhimizde olsa bile. iki 
~piyondan birinin hünerli bir ı 
"'ı.\'Q.ffakiycti hazan güzel bir man
'ıilne lmdar insanı ınütelezziz eder. 
~tıe Hitlerin sulh cephesine hazırla
lığı bu darbe, büttin millahazalar
ltn sarfınazarla, sırf teknik ba
\undan bir ~aheser telakki olunma
~. Bravo mtıer! en meşhur "Met-

Ve Sovyet Nazırları Dün 
Cok Uzun Bir Mülô:kat Yaptılar. 
' 

HARP KAPIMIZDA 
~ en soene •• ıeri, en muvaffaki- Hitler lngiliz Mesaı·ını Kat~i Ola· 
r~ "Coup de theatre,, ile gölgede 

b • Führerin hakkını verdik- rak Reddetti. Fransa ihtiyatları 
SQ~, u yeni vaır:aıarın.dün- Silah Altına rag.,ırdı. Leh-Alman 

t yapacagı tesırlere ı . 'r' 1 

· um. ~ela, ok~- Hududunda Muazzam T ahR.idat 
ve ızahı zor bır y 

hadiSe"'ı.: a bu~w::ı.yo~uz ki Yapılıyor. Bele ika Kralı Sulh bunti'şim kadar bıldigımız şey- • • 

tere göre_ izah ~debilme~ için b~h~- /cin Bir Nutuk Sövfedi 
b:tehal mi.it!tnınım malumata ihti- ı , J 

l'aç vardır. Moskova, 23 (A.A.) - Von Rib l 
Almanya ile Sovyet Rusya bir- bentrop nazi bayraklarile süslen • f 

\eşiyor!~ dost oluyor,Iar ve biribir- miş olan Moskovanın merkez hava 
leriıte tecavüz etınem~k _için sözleşi: ı meydanında yere inmiş ve Poteın 
~<>rlar! Bu nasıl zihninuze ~ığsm kı kin tarafından karşılanmıştır. 
6itndiye kadar komünizmin en miit- Moskova, 23 (A. A.) - B. Von 
biş düşmanı olarak nazileri ve fa- Ribbentrop, tayyare meydanından 
6istıeri ~örüyorduk. ttalyada faşist- sabık Avusturya elçiliği binasına. 
lerın en büyük mcd::trı iftiharı ttal- gitmiş ve orada Alman büyük elçisi 
l'ayı. komünizm tehlikesinden kur- Hariciye Nazın şerefine bir öğle zi
latın:ış olmak olmasıydı. Doğrudan yafeti vermiştir. 
doğruya müşterek bir hudutları bu- Öğrenildiğine göre, yemeği mü
lltnmıyan bolşeviklerle naziler ve teakip bir taraftan B. Von Ribben
faşistler ta İspanyaya kadar git- trop ve diğer taraftan B. Molotov 
lllek zahmetini ihtiyar ederek ora-ı arasında görüşmeler başlamıştır. 
da senelerce gayri resmi surette Bu görüşmelere Almanyanın Mos
harbettiler. Nazilerle faşistler ko- kova büyük elçisi ile Hariciye Halk 
lnintern aleyhindeki misakı ortaya Komiser muavini Potemkin de işti
<}l'kardılar ve devletleri bu misaka rak eylemektedir. 
Sokmak için elden geleni yaptılar. Moskova, 23 (A.A.) - Molotof-

de tekrar başlamıştır. 

Fransız Milli Müdafaa · Komlt.esi 
Toplandı 

Paris, 23 (A.A.) - Başvekil ve 
Harbiye Nazırı Daladier, Polonya 
büyük elçisile görüştükten sonra, 
daimi Milli Müdafaa Komitesinin 
saat 18,30 da yaptığı toplantıya ri
yaset etmiştir. Toplantıya Hariciye 

Nazırı Bonnet. Bahriye Nazırı Cam 
pinchi, Hava Nazın La Chambre, 
Başkumandan General Gamelin, Ha 

va kuvvetleri kumandanı general 
Vuillemin ve donanma kumandam 
Amiral Darlan ve bunların kurmay 
reisleri iştirak etmiştir. 

Fransa ihtiyat kuvvetlerini 
topluyor 

Paris, 23 (A.A.) - Başvekalet 

bu akşam aşağıdaki tebliği neşret
miştir: 

Von Rlbbentrop 

Enternasyonal vaziyet dolayısi
te hüküm.et, evvelce alınmış olan as· 
keri tedbirleri, bir kısim ihtiyat ef
radını daha silah altına almak suŞimdiye kadar işte gerek ideo- Von Ribbentrop mülakatı saat 19 

loji bakımından, gerek siyaset ba- da kısa bir inkıtadan sonra saat 20 
ltıinmdan biribirlerinin can düşma- lll!!!i~...a!iiiiMwi!iı!!!!!i!i..ıı.-..ll!l!!!!!!i!!!!l!!!l!!!-!!!i!!ı!ia.'mii!~iiii!iiiiiii!!ij~;;;ı;;ı;;ı;--~~;;;;;m;~...,,.-lill!iill ... iiR!;!!B!!!!!!iii!ie!!i!!l!!i!!!!!!!!i!iiiil~-!iii!!i~ 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

ıu. görünen bu iki kuvvet bugün bi
ribirlerine el uzabyorlar ve dostluk 
llQ.dcdi;yorlar. Biribiı·lerini aldatıyor
lar mı'? Yoksa samimi midirler- Bu 
&'ün için bu suali sormakta hiçbir 
tnana yoktur. Mademki bir kağıt 
iınza edecekler, ciddi diye telakki 
~eceğiz. 

Bu kat'i değişi.kliğe sebep nedir? 
l'a~izm ile nazilik Moskovanın kar
§ısında diz çökmek, kendi hikmeti 
\'ü.cudünü ink!r etmek, kendi teme
lini baltalamak için ne gibi ,bir zor 
altında kaldılar? Çlinkü inkar ka
buı etmez ki Alman ve İtalyanların 
ıtoskovaya böyle yanaşmalah bir 
''Canossa,, yolculuğudur, dostları
tnız Sovyetler için bir zaferdir. Bu 
l'alnız onların gururunu okşamış, 
§ereflerini ve prestijlerini arttır
tnıştır. Çünkii şimdiye kadar Sov-

l'etler Alman ve İtalyanlara karşı 
tnutaarrız bir siyaset takip etmi
~orlardı. Bolşevikliğe Almanlar ve 
ltaıyanlar harp ilfi.n etmişlerdi. On
ların kökilnü kazımak iddiasına on
\ar düşmüşlerdi. Bugün bfi.tün bu 
ll'lahiyetlerini, mezheplerini, imanla Dün yapılan hava taarruzu tecrübelerinde müdafaa ekiplerinin faaliyeti (Yazısı 2 incide) 

l'ııu inkiır ederek Moskova. ile dost İkinci hava taarruzu tecrübesi 
<>lınak için elbette çok sıkışmış ola- dün yapıldı. nu deneme birinci tec

rübeye nazaran daha muntazam ve 

muvaffakiyetli bir surette başarıl
mıştır. 75 tayyarenin iştirak ettiği 

Caklardır. Berliıı - Moskova anlaş
tnası belki siyaset bakımından Al
tnanya için bir muvaffakiyettir. Fa-1 
kat bu muvaffakiyct naziliğin şan 
\re §ercfi, ciddiyeti, özünü feda et- hava hücumuna karşı şehirde mü-

Dünkü taarruzda Başvekil Refik 

Saydam, Dahiliye Vekili Faik öz
trak, Vali Lutfi Kırdar, şehirde alı

nan tedbirl~ri yakinen takip ederek 
Beyoğlu, Eminönü ve Aksaraydaki 

maskeli ekiplerin faaliyetlerini göz-
Hüse)in Cahid YALÇIN dafaa ekipleri büyük bir intizamla den geçirmişler ve alakadarlardan 

(Sonu S üncü sayfamızda.) vazifelerini ifa etmişlerdir. izahat almışlardır. Şehrimizde bulu-

nan dost Mısır askeri heyeti de mu
vaffakiyetle başarılan bu deneme-

lerde hazır bulunarak Eminönünde

ki faaliyeti tetkik etmişlerdir. 
Şehrimizde dün yapılan tecrü

beden sonra üçüncü bir hava dene

mesi yapılmıyacaktır. 

(T-afsilatı 2 inci sayfada) 

Von Papen düa Ye!}llköy hava meydanında 
Dün akşam geç vakit, bazı ma- bulunan Almanyanın Ankara bll

hafildı Berlinden tayyare ile gelen yük elçisi Von Papen dün tayyare 
Almanyanın Ankara bilyilk elçisi ile şehrimize avdet etmiştir. Bü
Von Papen'in Alman devlet reisi yük elçi gazetecilere verdiği beya.
Hitlerin. Cilm.hurreisimiz İsmet lnö- natta demiştir ki: 
nü'ne gönderıajş olduğu bir mektu
bu h&mil olduğu havadisi deveran 
etmiştir. .Alikadar mahafilde yap
tığımız tahkikat bu ha vadisi teyit 
edememiştir. 

Vorı Papen'ln beyanatı 
Bir müddetdenberi Almanyada 

- On gündenberi Almanyadıt
yım. Bundan istifade ederek muh -

telif vesilelerle Alman ricallle te · 
maslarda bulundum. 48 saattenberi 
yolculuk ettiğimden son hldiseler 
hakkında fazla malümatım yoktur. 

. ·-

Casuslardan Sakının 1 
Mlitareke Zamanında Beyoğlundo 

BByiJk Bir Terzihane işleten 
Despina Adında Bir Kadının 
Çantasında tJuluna'l Mektup .. 

Umumiyetle muhasım devletle
rin biribirleri aleyhine kullandıkla
rı silahlar arasında en mühim ve 
müthişi haber kaçakçılığı yapan 
casuslardır. Bunlar, harb zamanla-

ı ydia .,,,mlndekl bu güzel kız Brest 
Uma.omdaki harp gemilerini ebran-

m çalnuştı. 

rından daha ziyade sulh ve sükı'.i 

nun carı olduğu günlerde, yiizlerinfl 
birer samimiyet ve dostluk maske
si takar ve ne yazık ki, tanıya.ma -
dığımız için çoğu da dalına aramu: 
da. ve hatta içimizde yaşarlar çok 
vefalı görünürler. Fakat, tıpkı bir 
verem mikrobu gibi ciğerlerimizde 
yaralar açar, varlığımızdan her gün 
birer parça çalarlar. Yürekleri ka
ra ve yüzleri ak görünen bu yara· 
tıklar, mensub oldukları devletlerin 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Satie Binası Davası 
Görülmeğe Başlandı 

Eski Denizbank Umum Mil.dürü 
•• 

Yusuf Ziya Oniş Kendisine lanat 
Edilen Sacı!. _Şiddetle Reddetti 

'Yazısı 5 te) 
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~ : .................... Alman, Rus Casuslardan Sakının 
Anlaşmas' (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 viyet ve isimlerinin tebdil ederek 

muhtaç oldukları askeri ve siyasi gönderdiği kadınlar arasında bil -
(Baş tarafı ı inci sayfada) haber ve maluruatları, kışlık malze- hassa Madam "Kontini., ve Matına

mek pahasına elde edildiği için çok mesini yazdan tedarike çalışan zel "Odo,, yalnız Draç asilzadeleri
küçüklüktür. kanncalar gibi sulh ve dostluk ?.a- nin konakJarına değil kralın sara-

Ribbentrop 
Moskovada· A:nl8.§1lıyor ki Almanlar ve ltal- manlannda, bilhassa. gafletimizden yına ve bendeganının kaşanelerine 

yanlar sulh cephesinin ciddiyeti ve ve safiyetimizden istifade ile yine kadar sokulmak ve her birerlerinin 
kuvveti karşısında bütün ümitleri- bizden toplar, muhtelif vasıtalarla ayn ayrı mahremi esrarları olmak 
nin suya dilştUğünü görmüşlerdir memleketlerine yollarlar. Bu gizli meharet ve kabiliyetini gösterrniş
ve bu teliş ve nevmidi içinde her t~küllerden ve teferrüatından u- lerdi. 

· - (Baş tarafı 1 inci sayfada) j 
l'etile tamamlaaıağa karar vermiş-ı· 
tir. 

İngiltcrenJn mesajı HiUc.re 
tevdi edildi 

Bcrlin, 23 (A. A.) - İyi haber 
alan hususi bir membadan öğre -
llildiğine göre, İngiltere scf iri Hen 
derson dün sabah saat dokuzda hu
SUsi bir tayyare ile Salzhurgn ha
reket etmiş, oradan da Berchtesga 
den•e gitmiştir. 

Söylenildiğine göre, sefir, Hitle
te mülaki olarak kendisine Cham
bertain tarafından gönderilen ·bir 
mesajı tevdi etmiştir. Mesaj Al -
ınanyanın şarki Avrupa meselesi 
hakkında Almanyanın noktai naza· 
ttnı bildiren ve geçende Almanya 
hUkfuneti tarafından Londraya 
tönderilen notaya bir cevap teşkil 

etmektedir. 
Bitlerin İngiliz el~isine cevabı 

Bertin, 23 (A.A.) - D. N. B. a
jansı, Berchtesgadende bu gün Hit
ler ile İngiliz büyük elçisi arasında 
l'apılan mülakat hakkında aşağıda
ki tebliği neşretmiştir: 

"Büyük Britanya hükumetinin 
İıhar ettiği arzu üzerine bugün Hit
ler İngiltere büyük elçisi Heııderso
nu kabul etmiştir. 

Henderson, lngiliz Başvekilinin 
dünkü kabine toplantısından sonra 
neşrettiği tebliğ mealinde bir mek
tubunu Bitlere tevdi eylemiştir. 

Hitler, BüyUk Britanya tarafın
dan Polonyaya knI'§ı girişilmiş olan 
taahhütlerin Almanyayı hayati ma
hiyetteki milli meJJfaatlerinin mü
da.raasuıdan hiç bir veçhile vazge
tiremiycceğini İngiltere büyük elı.;i
Sinc hiçbir şüpheye mahal bırakmı
Yacak surette bildirmiştir. 
QEMBERLAlNtN BUGÜN H:A
AIARADA MALÜMAT VERMESİ 

BEKLENİYOR 

Londra, 23 ( A.A. J - Parla
llıento mahfellerinde .söylendiğine 

&öre milli müdafaa menfaatine hü
kfunete fevkali.de salahiyetler ve
ren kanun layihası yarın olduğu 
tibi Avam Kamarası tarafından 
ite.bul edilecektir. Bu layihanın ya
tın akşam Lordlar ·amarasına da 
l:evdi edilerek kabulünü müteakip 
kraı tarafından da tasvip edilmesi 
tnuhtemeldir. Lfıyiha bu andan iti
baren kanuniyet kesbedecektir. 

Avam kamarası saat 14.45 te 
toıllanacaktır. Chanıberlain'in Av
tupanın '\'&.Ziyeti hakkında malu
tnat vermesi kuvvetle muhtemeldir. 

Greenwood ile Sinclair söz ala
C&k olan belli başlı hatipler arasın
da bulunacaktır. 

Tahmin edildiğine göre müza
kerelerin sonunda A vanı Kamarası 
re\'kalade salahiyet projesini tetkik 
edecektir. 

Lord Halifax saat 15 te topla
nacak olan Lordlar Kamarasında 
beynelmilel vaziyet :hakkında beya
lla.tta bulunacaktır. 
8elçlka Krahnın nutku 

Brilksel, 23 (Hususi) - Belçika
b Rral Leopold bu akşam saat 20 de 
t'a.dyo ile neşredilen bir beyanatta 
bulunmuştur. Finlandiy~ İsveç, Nor 
\'eç, Danimarka, Holandn ve Lük-
8ernburg kral ve Cümhurreisleri 
ilamına yaptığı beyanatta, dünya
tı.ıiı bu vahim devrinde beşeriyeti fe 
llkete sUrükliyecek bir harbe mani 
Olmak için, devletleri yekdiğerlerile 
lnlaşmağa ,.e aralarındaki ihtilafı 

'Ulh yolile halle davet etmiştir. 
Kral bu arada 1914 harbinin be 

eeriyete yapbğı mazarrati hatır -
latmış ve milyonlarca masum gen
~ hayatına malolacak olan bir 
barbden sakınılmasını tavsiye ct
tniştir. 

Çeklere lıurriyct mi Yerilecek 

Loııdra, 23 (A.A.) - Manches
ler Guardian g·azetesinin bildirdiği
llegöre Bertin civarında bulunan 
ltıotörlü kıtnların büyük bir kısmı 1 
~artcsi ve salı günleri Polonya 

Ududuna doğru hareket etmişler
dir. Bohcmyn, Moravya, Slovakya 
\'e A vusturyada askeri hareketler 
goıe çarpmaktadır. 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 
h ''Polonyaya kaI'§ı açılacak bir 
arhde Çeklerle bir uzlaşma temin 

etmek üzere Almanya hükumeti 
Çeklere bir "hürriyet,, garantlı;i ve
ren bir kararname hazırlamakta -
dır. Bu kararnamenin sarahaten 
demagojik bir mahiyette olduğu 

söylenmektedir. 
PRANSIZ GAZETEI ... ERlNlN 

MÜTALEALARI 
Excelsior gazetesi, misakın muh 

te\·iyatı ve Rapallo muahedesinde 
yapılmış olan tashihat ne olursa ol
sun Stalin'in Hitierin sadık bir mu
a\ini olamıyacağı mütaleasındadır. 

Bu gazete misakın yakın ve u
zak akisleri hakkında şöyle diyor: 

Bu akisler b.mamile Führerin 
siyaseti lehinde olmıyacaktır. Su 
ile ateşi imtizaç ettirmek ve her a
tışta nırmak, B. Hitlerin farzettiği 
kadar kolay değildir. 

Epoque gazetesinden: 
Elimizde sarsılmaz İngiltere var, 

elimizde A vrupanm tehdide maruz 
bulunan ve hayatları için dövüşe -
cek olan milletler var, elimizde Ok
yanuslar ve cihanın her tarafında
ki muazzam vesait ve menabiimiz 
var. 

Şecaat ve cesaretimiz, şeref ve 
namusumuz var. Hitlerimizin vilcü
de getirmiş olduğu denaet, yalan ve 
şiddet rejiminin bir ucube olduğu ve 
binaenaleyh ke.ndisine ebedi bir ha· 
yat mev'ud olmıyacağı suretinde
ki tezelzül etmez kanaatimiz var. 

Her zamankinden ziyade tahlike 
karşısında büyük bir ilimad ile a
yaktayız. 

CEBELt~'ITARIKTA llı\ZIRLIK 

CebelUttank, 23 (A.A.) - Dün 
denberi garnizonda büyük bir faa
liyet müşahede olunmaktadır. 

Askerlere mezuniyet kaldırılmış 
ve bütün müdafaa mevzileri tama 
mile kıtaat tar.afından işgal edil -
miş bir haldedir. 

Limanın !}imal methali kapatıl
mıştır. Harb gemilerinin hemen 
gelmesi bekleniliyor. 
Türk - Fransız ticaret anl~ması 

imza edildi 
Paris, 23 (A.A.) - Türk - Fran

sız ticaret anlaşması bu akşam Ti -
caret nezaretinde imzalanmıştır. 
Sovyetlt>r Almnnyaya bcnzia ,.e 

petrol gönderi~·orlar 

Paris, 23 ( A.A.) - Stefnni - Bü
tün gazeteler Moskovanın bugünler 
de Almanyaya mühim miktarda 
benzin. petrol vesairP. gönderdiğine 
dair gelen haberleri tebarüz ettir -
mekte ve bu malların 1talyaya Kaf 
kasyadan doğrudan doğruya yapı . 
lan ihracatı tamamladığını ehemmi
yetle kaydetmektedirler. 

hangi bir kurtuluş ümidine sapmış- zun uzadıya bahsile vatandaşları - Yine İtalyanlar, Trablusgarbi iş
lardır. mızın tenvir ve ikazını bir yurd ve gal etmezden cvveJ, şehrin eşrafın-

Almanlar bu anlaşma. ile acaba yurddaşlık vazifesi bildiğimiz için, dan olan belediye reisi meşhur 
neyi kurtaracaklarını ümit ediyor- bu mevzun sık sık temas edeceğiz. Ha.sune paşa hainini de, gizli teşki
lar? Telgraflarda bir havadis var: Bugünkü yazımızla da, bu tehlike- tatlarının (Aryali) ismindeki Me
Rusya ile Almanya arasındaki ade- li mikroplardan en ziyade aramız- sinalı bir güzel kızı ile sihirleyip 
mi tecavüz anlaşması Rusyanın tn- da dolaşan ve hatta m•lerimize ka- ele geçirmişlerdi. 
gilız ve Fransızlarla görü.:ımelerine dar serbest serbest sokulmak yol - Unutmıyalım ki, bugünkü dost
ve muahede akdetmelerine mani de- larını bulan birkaç tipini, okuyucu- larınıızclan biri de mütareke yılla -
ğilmiş! Eğer meselenin !8.tifeye ta- larımızın dikkat ve intibah gözleri rında (Rozita) isminde keman ve 
hammülü olsaydı biz şöyle diyecek- önüne sereceğiz. piyano muallimliği yapan t'talyalı 
tik: Rusya, Almanya ile bu ademi Tunıtmak ve çok ta sakınılma- bir kadın vasıtusile şehzade ve 
tecavUz misakını akdetmekte kendi- sını bilhnssa anlatmak istediğimiz sultanlardan birçoğunu dnnıi iğfa -
sinin sulh cephesine iltihakını ha- tipler; kadın berberlik ve terziliği, line geçirmişti. Yine bu teşkilatın 
zırlıyor ve kolaylaştırıyor. Çünkü musiki muallimliği, manikür ve elemanları arasında birçok terzi, 
şimdiye kadar bir anlaşmaya varıl- pedikür yapan ve gösterdikleri mürebbiye, lisan muallimi ikadınla
mamasının en birinci sebebi "bilva- tUrlü türlü meziyet ve mcharetleri, rın da bulunduklarını ve bilhassa 
sıta,, tecavüzün tarif edilememesi muhabbet ve vefakarlıkları ve hele terzilerle dans ve musiki muallim
idi. Ruslar Almanların Baltık dev- 1 güzellik ve kıvraklıkları ve biraz !erinin hemen hemen her yere ko
letleri üzerinde manevi bir nüfuz da sokulganlıklarile 'bizleri kendile- layca sokulup çalıştıklarını, bilaha
sahibi olmalannı bile ~ekemiyorlar, rine ısındıran olgun ve dolgun ma- re şahidi olduğumuz birçok acı mi
Baltık sahillerinde kendi kendilerini damlar, nazik ve nar:in matmazel-, sallerile gör.nüş ve öğrenmiştik. 
müdafaa edemiyecek ltüçiik devlet- lerdir. Buna hiç tc hayret edilme- Bunun için, kim ve hangi millet
lere yer olmadığını, onların üri ta- melidir. Çünkü, Cihan Harbi ve Lu ten olur ise olsun bu gibi halancı
raftan birin~ iltihak etmeleri lazım- ı harbden evvelki ve sonraki hadise- lara yalnız dilimizi tutmak değil 
geleceğini iddia ediyorlardı. Alman- J ler esnasında görülen ve i~itilen sa- hatta kapılarımızı kapamak, yüzle
ya ile akdedilecek bu ademi tecavüz yısız vak'alar, bu iddialarımızın bi- rine bile bakmamak memleketin 
misakı tabiidir ki "bilvasıta,. ademi 1 rer açık hakikat ve saydığımız sclameti namına yapılacak en doğ
tecavüzlere şamil olac"ktır. Yani j san'at maskeleri ile dolaşanlardan 1 ru bir harekettir. 
Rusya arlık Almanyanın Baltık dev çoğunun birer zehirli akrep olduğu- ı Vatandaşlarımıza bu akrepler -
letleri Uzerinde nüfuz icra etınesi nu pek canlı olarak isbat etmiştir. den tevakki \'e içtinap lüzumunu 
ihtimalinden de kurtulacaktır. tngi- Söilerimizi tevsik etmek için bir daha bariz bir misal ile anlatmak 
liz ve Fransızlarla şimdiye kadar kaç misal göstermek, halkımızın için şahidi olduğumuz şu dikkate 
birleşmesine böyle bir bilvasıta te- dikkat ve ibret gözlerini bu nokta- J]ayan vak'ayı hikayeyi lüzumlu 
ca\1lzün hudutlarını tcsbit imkanı ya cc.lbetmesi itibarile elbette fay- bulduk: 
bulunmaması sebep . olduğu için ar- dalı olur. Mütareke de\Tinde Beyoğlunda 
tık bu sebep kalkınca Ruslarla İtalyanlar, işgalini kararlaştır- Tarlabaşında Madam Despina is
Fransız \'e 1ngili7Jerin kucak kuca- lan Habeşistana kesici ve patlayıc.ı ı minde yıllardanberi çalışan bir kn
ğa gelmemeleri iç;n hiçbir sebep korkunç \·e sevimsiz silahlardan 1 dın terzisi vardı. Bu kadının auş
kalmıyor denilebilir. daha e\'ı:el sihirleyici, aldatıcı alım man bir de1•let hesabına malıimat 

Bütün bunlar bpş lakırdılardır. lı ve sevimli bir sürü elemanlar \'e topladığını haber alan \'e bu gibi 
Ruslarla Almanlar, bir ademi teca- bu arada birçok terzi, muallim, ra- işlerin takibi ile meşgul olan bir 
vüz misakı . imzaladiklan gün Sov- hip. artist kadınlar göndermişlerdi. arkadaşımız bu terzinin maskesini 
yetıerle sulh cephesi amsındııki mü- ~ Erkek casuslardan daha ziyade be- iki Türk hanımının becerikli elleri
zakcrf'nin hiç hllkmü .kahna:ı. Zaten ceriklilik gösteren ve meşhur kadın le yırttırmağa uğraşıyordu ve niha
ortaya 11bilvasıta tecavüz.. meselesi casuslardan Matınazel (Hobertini) yet muvaffak ta olmuşlardı. tsimle
çıktığı gün, -okuyuculanmı7.ın bcl-1 nin idaresinde bulunan bu kadın rini söylemeğe mezun olmadığımız 
ki hııtırhy:ıcakla.rı veçhilc- bu ha-l casusları maneviyatını keınirdikle- bl! iki hanım. birkaç ay sonra, bu 
ber Rahi ise Moskovada.ki Rus - İn- ri Habeşistanı bir kalbura ÇC\•innşi- cilveli terzi madamın mensub bu
giliz ve Fransı?. müzakcrelerinden l lerdi. İçtimai, idari ve askeri öğ · lunduğu lefikilata o gün götürmek 
bir netice çıkmıyacağını bu sütun- renmedikleri gizli sır, görmedikleri üzere el çantasında bulundurduğu 
tarda söylemiştik. Binaenaleyh, sulh memnu yer kalmamıştı. İşgali bil- bir zarfı alıvermişlerdi. Bu T.arfın 
cephesi Sovyel Rusy:mın fa.al bir fiil yapacak İtalyan ordusuna ade- içinden de, o sırada 1stnnbulda fa. 
yardımından ümidini keserek kendi ti mültemmel bir taarruz rehberi aliyettc bulunan gizli bir milli gru
kUV\'ellerine güvenmelidir. Bu kuv- har.ırlamışlardı. pumuza mensub elemanlann isim
vet bugün hala ..nazi ve faşist istiliı.- İtalyanlar, AmaYutluğun işgali- ferini ho.vi bir liste ile çalıştıktan 
sını muvaffakiyetle durduracak ka- ni de, istihbarat teşekküllerinin bu sahanın bir krokisi çıkmıştı. Nasıl, 
dar muazzamdır. Yalnız, harp daha becerikli kadın elemanlarına mcd- beğendinfa mi terzi madamın mari
~etin olacaktır. Rusya sulh cephesi-, yun bulunmaktadır. Zengin ve fetini sayın okuyuculanm ? .. Ya -
ne iltihalc etseydi. harbin çıkmama- asil Arnavutlar ailelerine İtalyan rınki nüshamızda bundan daha en
sı peh mümkündü. Fakat Rusya1 idab ve medeniyetini ve bilha&>a te~esan hadiselerden bahsedeceğiz. 

Mmaeyai~~M~~~b~n~. · ~m~u~s~·i~ki~s~in~i~ö~~-~c~t~m~e~k~v~~~·~r~es~i~k~h·Ü··~B~u~p~-n~l~ü~k~b~u~k~a~d~a~~~~~~~~ 
harbin patlak '·ermesi çok daha ib- olun·1u§:u bı'ldı·rı'lmektedı·r. · lm d u ~ nuş o :ısın an mütevellit teessüf 
timal dahiline girmiştir. 

Anla,şma Jı-0kl:ınd.a A mcl'ikada vanlır. llliscyin Calı.id YALÇIN 

FRANSADA HAZIRLIKLAR 
Paris. 23 <A.A.) - Frnnsn her 

ihtimale karşı hazır bulunmak ü-
zere icabcden bütün askeri tedbirle !llllllllllll...,.ll!!l!!'lli!!!!ll!!~~ll!!!!- .!!!!!.!!..!!..!'_!!!'!!.!!!!..~~l 
rl. al kta ld - ı ld p . t .. tün gazeteler makalelerini bitirir -

dii§1tnccler İNGlf,TEREDE SiGORTA 
Vaşigton, 23 (A.A.) - tık sür- tiCRETLERJ AR'.l"rl 

ma o ugu ıa e ans e su· 
kunet hüküm RÜrmektedir. Burada ken, Polonyaya Almanya ile müza

kereye girişmeği tavsiye etmekte -
hasıl olan umumi kanaat Sovyetler 
birliğinin harbe girmemek ve ica . dir. 
bettiği zaman mutavassıt rolü oy
namağa hazır bulunmak üzere her 
iki taraftan da dost edinmeye uğ
raştığı merkezindedir. 

ALMAN - RUS - JAPON BLOKU 
Tokyo, 23 (A.A..) - Bazı ga· 

zeteler ezcümle "Hoşi,, ve "Nişnişi,. 
bugünkü yazılarında bir Japon -
Rus - Alman bloku ihtimalinden 
bahsetmektedir. 
ROMA - RUS - JAPON YAKLAŞ

MASINI BEKLİYOR 
Milano, 23 (A.A.) - Şimali ltal

ya gazeteleri de, Almaıı - Sovyet 
paktlna sütunlar tahsis etmekte 
ve bunun ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. 

Gazetta del Popolo, diyor ki: 
Fransa ve lngiltere için, Rusya, 

bir insan ve iptidai madde verici 
olarak çok şayanı arzu idi. Fakat 
ltalyanm malfunatı tahtında, Kont 
Cianonun son Salzburg ziyaretinde 
bütün tef errüatile görlişilldüğü 
veçhile Alınan diplomasisinin son 
hareketi, büyük bir zafer kazan -
mıştır. Bu zaferin büyüklüğü bil
hassa şu cihettendir ki imzalanacak 
pakt, mihverin Japonya ile olan mü 
nasebctlerini değiştirmemekte. bi
lakis yeni bir Rus - Japon yaklaş
masını de. imkan dairesine koy
maktadır. 

Gerek bu gazete gerek diğer bü-

Aynca bütün İtalyan matbuatı, 
Alınan hareketinin İtalyanın malfı
matı tahtında yapıldığını \•e bu 
huı:;usta İtalyanın fikrinin alınmış 
bulunduğunu da kaydetmektedir. 

Japouyanıa A\•napa siyaseti 

Tokyo, 23 (A.A.) - Hiranuma 
A\Tupa vaziyetini tetkik etınek ü
zere ltagakiyi davet etmiştir. 

Zannedildiğine göre iki nazır 

mutasavver Alman - Sovyet pattı 
dolayısile Japon siyasetinin yeni e
saslara göre derhal değiştirilmesi 
lazım gelip gelmiycceğini tetkik 
etmişlerdir. 

Polonya harb \·ukuunda Roınaa
yanın ,·uziyetiııi sordu 

Nevyork, 23 (A.A.) - Associa
tion Presse'e Bükreşten gelen bir 
haberde deniliyor ki: 

Polonya hükumeti, bir harb tak 
dirinde, Romanyarun vaziyetinin 
ne olabileceğini Bükreş hükümetin 
den istimzaç etmiştir. 

Romanya verdiği cevapta, bu 
vaziyetin kafi bir bitarnflık ola
cağını bildirmiştir. 

Polonya huaudunda. tahşidat 

Berlin, 23 (A.A.) - Poloııya

dan gelen haberlerde, Bromberg, 

Scbvetz mıutakasında mühin1 Po -
lonya kıtaatının tahaşşüt ettiği ve 
barajlar, dikenli tel ör~üleri tesis 

priz tesiri zail olduktan sonra Va- Londra, 23 (A. A.) _ Londrn 
~ingtonun iyi malumat almakta o- sigorta kumpanyaları yanndan iti
lan mahafili, Sovyetlerle Almanya baren harb tehlikesine karşı sigor
arasında bir misak akdi hakkın - ta hadlerini fevkalade artınnıs -
daki haberin bidayette zannolun - !ardır. Alman ve İtalyan vnpurl~n 
duğu karlar bir felfı.ket olmadığım için sigorta kat'iyen kabul edilmi-
düşünmcğe başlamışlardır. yccektir. 

Hariciye nezareti, misak bak - VarşO\·a gazetelerinin noşriyah 

kında etraflı mallımat gelmesine Varşova, 23 (A.A.) _İngiltere 
intizaren herhangi bir mütalea ile Fransanm enerjik hareketleri 
serdinden içtinnb etmektedir. Varşova mahafilinde memnuniyetle 

İyi maiümat almakta olan ma - karşılanmıştır. Bu mehafiJ, Londra 
hafi!, aşağıdaki noktalara işaret et ve Parisin azimkfırlığından ancak 
mektedir ler : Berlinde şüpheye düşülmüş olduğu-

1 - Büyük Britanyadnn pek na işn~ct etmektedir. 
yüksek bir fiat istemi§ olan Sov -
yetlerin Almanyayı şarki A vrupada Gazetelerin ekseri.si Almanya i-

tamamile serbest bırakmak sureti- le Sovyetler arasında bir misak ak
le bütün pazarlık kabiliyetlerini f e- tedilmesinin Sovyet Rusya için bir 
da edilebilmeleri müşküldür. tabiye, Almanya için ise bir ümit-

2 - Almanyanın bütiln bu mm- sizlik hareketi teşkil etmekte oldu
takada yapacağı taarruzların Sov- ğunu yazmaktadırlar. 
yetlere bir guna faydası olamaz, ============== 

3 - Hitlerin komintern aleyhin Hakimlerin 
deki misakı zafa düşürmesi, ve Ja-
ponyayı daha kuvvetli bir Sovyet Terfileri 
Rusyanın ve takviye edilmiş bir Çin 

mukavemetinin tehdidine maruz bı
rakması hiç şüphesiz kendisine pek 
pahalıya mal olmuştur. 

Ayni mahafil, bu son noktanın 
Vaşingtonda bir nebze memnuniyet 
tevlit edeceğini ilave etmektedirler. 
Fakat bu memnuniyete mukabil, B . 
Ruzvelt'in kuvvetlendiğini görmek 
arzusunda bulunduğu sulh cephesi
nin bilhassa şiddetli bir darbe ye-

Adliye Vekaleti hakimlerin ter
fi, nakil ve tayinleri için 300 kişi-

lik bir liste hazırlatmıştı. Liste 
dün Perapaiasta öğleden sonra 
Başvekil tarafından imzalannıışbr. 
Akşam üzeri Florya köşkünde Re-

isicümhurun yüksek tasdikine ar

zedilmiştir. Liste bir iki güne ka

dar alakadarlara tebliğ edilecek-
tir. 

t&BI 
iki Zihniyet 

M emleketin umumi menfaatleri 
ne taalliik eden hadiseler et

rafında azami hassasiyet göster-
mek, ne §ekilde olursa olsun aleyhi· 
mizde kurulmak islenen bir tuzağı, 
ÇC\Tilen entrikaları meydana çıkar· 
mak, yapılan tecavüzleri karşıla

mak birinci planda gelen bir vatan 
borcudur. 

Yakın tarihin safhalarını tetkik 
edecek olursak, kaybcttığimiz bü
yük şeylerin en büyük müsebbibi
nin lakaydi ve "farkına varmamak,, 
olduğunu derhal görürüz. 

Misal mi istiyorsunuz? 
İşte Trablus harbi.. Herifler ha

rıl harıl çalışmışlar, ordularını ha
zırlamışlar, donanmalarını seferber 
etmişler, !:iiliih, cephane ve erzak 
stoklarını itmam etınişler, Avrupa
mn ve Tra.blusun her tarafında ge· 
niş propagandalara girişerek bey· 
nelmilel efki.numum.iyeyi hazırla· 

mışlar. Hatta Babıilide bile birçok 
dolaplar çevirmişler .. 

Bizimkiler her şeyden bihaber 
ve vakarlarını muhafaza ile meş
gul... 

Nihayet muazzam İtalyan do
nanması Trablusgarbı istila için ha
reket etmiş. 

Bizimkiler hala va.karlannı boz
muyorlar ve bunun bir tenezzüh ol
duğuna kani bulunuyorlar. 

Ve birdenbire hücuma uğramı
şız. Trablusgarp, onu müteakip ada
lar elden gitmiş. 

Ayni facia Balkan Harbinde de 
oynanmıştır.Balkan devletleri de Os 
manlı imparatorluğunun aleyhinde 
her türlü hazırlıklan rahat rahat 
yapmışlar, seferberliklerini tamam
lamışlar .. Babıali yine vakarını boz
mamış ve işin farkına varmamış .. 

Nihayet yine hücuma uğramı· 
şız. Biz sef erberliğimizi tamamla
yıncaya kadar koca Balkanlar elden 
gitmiş ve düşman lstanbulun kapı· 
lanna dayanmış ... 

İşte, tehlikeyi vaktinde sezme
mek ve ona göre tedbirler almamak 
memleket için bu felaketleri doğur
muştur. 

Son zamanlarda, istilacı bir mil
let, se\·gili yurdumuz hakkında mel
un istila emellerini alenen beyan et
mi§ ve matbuab vasıtasile aleyhi
mizde ağır yazılar ne~retmiştir. 

Başta "l'E.:\1 SABAlln olmak üze
re birçok refiklerimiz, bu hücum ve 
tariileri tam bir açıklık ,.e merdlik
le karşılamakta tereddüt etmediler 
"\"e kendisine Uiyık olduğu müskit 
cevabı verdiler. 

Bu, herşeyden evvel, yeni Tür
kiyenin nekadar müteyakkız ve 
durbin olduğunu gösterir. Düşman
larımız ki.rşılannda, kendilerine öğ
retilen uyuşuk ve her şeyden biha
ber bir millet olmndığmı öğrendi

ler. 
Vakıa bu neşriyat esnasında bir 

iki gazete: 

"Aman vakarımızı muhafaza e
delim. Böyle neşriyata ne lüzum 
var? Hadiseleri istismar ctmiyelim,, 
diye geri ve hatalı muhakemelerde 
bulundular. Fakat bu mütalea.lar 
efkıirıumumiyede hiçbir akis bırak 
madı. 

Dünyanın bu fevkalade nazik 
\'e buhranlı dc\Tinde efkirı umumi
yeyi uyutmak demek olan "lakayt 
davranmak ve vakan muhafaza et
mek,, gayreti memlekete ancak za
rar verir. 

Esasen eski ve yeni zihni -
yetler arasındaki fark da budur. Es
kiler vakarlarını muhafaza etmek 
uğrunda gafil avlanmışlar ve yüz 
binlerce kilometre murabbaı yer 
kaybetmişlerdir. Biz ise, tehlikeyi 
daha evvelden görerek efkfi.rıumu
miy~yi ona göre hazırlamayı haya
ti bir zaruret addediyoruz. 

Hayır, tarih kitaplarımızın 
yazdığı gibi ne Trablusgarb harbin 
de, ne de Balkan harbinde düşman 
!annuz kahpelik yaparak bizi bir
denbire bastırmış değillerdir. Bu 
yanlış ve haksız iddiayı tashih et -
mek 18.zımdır. Bilakis onlar aylarca 
hazırlanmışlar, buna mukabil biz, 
vakanmızı muhafaza uğrunda hiç 
bir şeyin farkına varmamak gafle
tini irtikap etmişiz. 

Binaenaleyh, vakarı muhafaza, 
sükut etmek tavsiyeleri ve yapılan 
neşriyatı hidisatı istismar şeklin
de tefsir, eğer samimiyetle yapı • 
lıyorsa ancak bu geri zihniyetin bir 

eseri olabilir. MURAD SERTOOLU 

' 
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-•·Yazan: ZEYNEL BESiM SUN--• 

Kızının Evini Nihayet K uyucu 
Bularak Kapıyı Çaldık 

Ht)Lı\SA: 

lzmirli eski hovarda ve çapkın 
bir kabadayı hatıralarım anlatı

yor-. Bir gece yolda Tireli kuyu
canıtn kızı Emineyi iki adamın e
linden kurta.rmış ve kıza aşık ol
muştur. Şimcli eski bir umumi ev
de bir dost gecesini kutllllamak

tadır. 

Ertesi sabah üç arkada§ile Tire
ye hareket ediyor. 

Dördümiiz birden oradakilere 
veda ederek çıktık. 

Eeee; şimdi nereye gitmeli? Da
ha tren vaktine kim bilir kaç saat 
var ... 

Böyle geç vakit açıkta kalınan 
gecelerde nereye gidilir ? .. 

Sabahçı kahvesine ... 

- Allah islah etsin ... 
- Amin!. .. 
Yürüdük. Sokakta bir çocuğa 

rastgeldik; eline beş on kuruş ver
dik; bizi Tirenin en meşhur sokağı
na götürdükten sonra evin kapısı
nı karşıdan işaretle; 

- Ahha .. 
Dedi ve tabana kuvvet geldiğimiz 

yere doğru fırladı, gitti. 
Heyecana kapılmışım. Dün gece 

yarısından sonra hortlıyan on beş 
günlük sevdam, benliğimi bütün şid 
detile sarmıştı. Bana refakat fela
ketine katlanan üç arkadaşımı so
kağın başında durdurdum; 

Siklet farkları - Sınıflara ayrılış - Güreş 
malzeme~ Tartılma - Tolerans - Muayene 
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Ve K im lerle Güreftİ ? 
1 - 24 - Y AZAN : M.SAMI KARAYE/.. 

Hü:seyin Bıı Adamın Arnavııt 
Oğlu Olduğuna İnanmıyordu 

el· 
- Ağam, ne yalan söyliyeyim, liğe doğru beş altı pehlivanın g 

bu adam beni heyecana düşürüyor? diğini göründü. 
- Sebeb?.. Ve .. Kahyaya dönerek: q 

ıxı•. - Ne bileyim ben?.. Yüz kırk - Kahyam gelenler bunlar 
okkalık Boğa ve Çopur beni heye - - Evet... aııs. 

canlandırmadı da Arnavutoğlu yü- Kıllı Hüseyinin heyecanı d dll· 
reğimi darlaştırıyor .. Bu sebeble bir ziyade artmıştı. Sabırsızlanıyor 1• 
an evvel bu adamı görmek istiyo- Pehlivanlar, çardağın önüne~-
rum.. diler .. Kıllı Hüseyin, kahyanuı k 

- Daha, ayağının tozunu silme- lağına eğildi ve sordu: 
din Hüseyin be! Ne oluyorsun? Ben, - Kahyam hangisi? 
seni bu ana kadar bu kadar heye- - Ta, şu başta gelen... pi.il: 
canlı görmemiştim. Kıllı Hüseyin, gözlerini aı:tı. bir 

-Ağam, nasıl heyecanlanmam? katle baktı. Fakat; bu ufarak 1' 
Altmış altı okkalık bir helvacı bi- adamdı hiç de göz c)oldurnbilece 
zim ortadan güG çıkardığımız herif- bir mevcudiyet değildi. ,~in 
leri bir çırpıda silip süpürüvermiş.. Ablak ve zayıf çehreli, ger" 

1
• 

- Peki; şimdi bağa gitti. Gele- yüzlü, adali enseli pençeli bir ade.Il 
cek ... öğle yemeğinde görürsün! di.. d 
dedi. Fakat; yürüyüşü ve biçinıi 0 ~: 

ı k Hakikaten, Kıllı Hüseyin heye- rece çabuk bir adam olduğunu g . -Iiz..mnamenin emrettiii t eki de ıiyinmiş bir gür eı t 1 ımı 

Evvela bir arabaya atlayıp Bas
mahaneye geldik. Meşhur Hacı Hak 
kı meşhur kebabının meşhur köf
telerini meşhur iç yağında kızart -
makla meşgul.. Sokağın ortasında 
masalar .. Her masada iki, üç sarhoş 
kebabı bekliyor. İçlerinde bekliye, 
bekliye sızanı olanlar da var. 

- Arkadaşlar, dedim, size tren
de anlattığım maceranın sonunu ge
tirmeğe gidiyoruz. Benim misafirim 
siniz. Kal'ıdan içeriye adım attığı -
:mız dakikadan itibaren ben Kuyucu 
Kızının malıyım. Bir gece için em
rinizden çıkacağım için şimdiden 

affınızı di1erim. 
Rıza aWdı: 
- Sen çıldırdın mı Allah aşkı

na?. Arkadaşlık böyle zamanlarda 
belli olur. !çeriye girdiğimiz daki -
kadan itibaren seni Kuyucu Kızına 
emanet ettik, gitti. Biz nasıl olsa 
eğleniriz; sen zevkine bak .. 

G üreş; boks gibi bir mücadele 
sporu, bir kuvvet sporu oldu

ğu için rakiplerin biribirine nazaran 1 

olan sihletlerinin netice üzerinde 

can duyuyordu. Şaka değil, Arna - termiyordu. . . QÔ 
edilmeden müsabakaya dahil edilir- vutoğlu altmış altı okkalık bir a- Kıllı Hüseyin, hayret etınıŞtl· r· 
ler. damdı. zünde ve kalbinde bir dinamit ~~ıı· 

Reddedilen güreşçiler sikletten Nihayet; bu adam yıldırım de- çası gibi büyüttüğü Arııavutog ti· 
düşüp tartı müddeti bitmeden gelip ğildi ya!.. nu hiç te umduğu gibi bulroaJ11.-1ş ıe 
tekrar tartılabilirler "25 defa ve ., • Heyecanı sönmüştü. İnkisari ~~y;c. 

Kebab bekliyen kafileye biz de 
karıştık. 

- Selamün aleyküm Hacı Ba-
ba .... 

- Aleyküm selam oğlum ... 
- Dört kişiyiz, bize de kebab .. 
- Peki oğlum .. 
- Çok bekliyecek miyiz? 
- Sıra gelince olur oğlum .. 
Hacının içerlediği besbelli am-

ma ateşe devam ... 
- Sıra ne zaman gelir Hacı? 
- Yarım saate kadar oğlum ... 
- Yarım saat da beklenir mi 

ya? .. 
- Daha evvel olmaz oğlum .. 
- lyi amma karnımız aç! .. 
- Sen buraya Hanyadan mı 

geldin, Konyadan mı? Kebabcı kıt
lığına kıran girmedi ya; başka ke
babcıya git .. 

- Hayır; hem yarım saatten 
evveı, hem de burada yiyeceğim .. 

Hacının efelik damarları tuttu. 
- Yapmıyacağım işte; ne halt 

edeceksen et de görelim. 
Hacı deyip te geçme; çifte mah

pusluğu var. Hem ikisi de adam 
vurmaktan ... 

lş bu kerteye gelince yumuşa

mak düşer: 
- Canım Hacı Baba, sen de he

men kızarsın. Bekliyoruz işte .. 
- !nnallahı maassabirin... Ya

hu benim ömrüm sarhoşlara me -
ram anlatmakla mı geçecek? 

- Kebabcılık yapma ... 
İşte bu Hacı Hakkıda bu meş

hur içyağlı kebabı kapışa, kapışa 

yedikten sonra sabahcı kahvesini 
boyladık ve ayılmak için, hayır, yut 
tuğumuz içyağlı kebabın hazmına 

medar olur düşüncesile birer gazoz 
içerek masalara dayanmak suretile 
biz de sızaki olduk. 

Gelip geçenlerin yüksek perde
den konuşmalarından ve çoğalan a
raba gürilltülerinden uyandığımız 
zaman sabah olmuş, tren vakti e
peyce yaklaşmıştı. 

Hemen fırladık, birer kahve iç
tikten sonra arabaya atlayıp Kemer 
lııtasyonuna gittik. 

Çok geçmeden Tire yollarına 
dökülınüştük. 

- Dayı!.. Kuyucu Kızının evi 
nerede? .. 

- Gaç filen .. Mübarek cuma gü
nü adamı günaha sokma ... 

Hoppala .. Bu adama bu suali sor 
makla gerçi günlerden cuma oldu
ğunu öğrenmiştik amma asıl bize 
lazım olan cevabı alamamıştık. 

- Söylesen ne olur sanki? ... Sen 
hiç hovardalık yapmandın mı?. 

- "Kendi kendisine cehren,, sen 
bana sabır ver yarabbim, ''Bize,, 
haydi şuradan cehennem olun .. 

- Peki babacığım; söyle de ce
hennem olalım .. 

- Beni size pezevek diye hangi 
dilasına tutkal sürdüğüm zinası de
yiverdi ? .. 

- Haklısın, vazgeçtik. kusura 
. bakma.. Allaha ısmarladık. 

Başımıza geleceklerden tamami
le bihaberdik. Sanki tzmirde Mezon 
devreye giriyormuşuz gibi pürhe
ves ve müsterih beş, on adım daha 
attıktan sonra kapının önüne gel
dik. Sokağın necip ve tem.iz sakine
Ieri, yabancı dört delikanlının güpe 
gündüz, vakitsiz vukubulan bu ziya
retlerini seyrediyorlardı. 

Kalbim çarpa çarpa tokmağı 3' 1.-

kaladım ve kapıyı üç defa çaldım: 
- Tak, tak, tak! .. 
- Kim o? .. 
- hmirden ben geldim, adam . ., 

aç ... 
- Biz öyle adam tanımıyoruz. 
- Sen Kuyucu Kızına haber ver 

İzmirden falan gelmiş de ... 
- Abam evde yok ... 
- Felaket! ... 
- Olmasın, varsın; kapıyı açın. 

Bir. iki ayak sesi duyuldu; içe
ride koşuşmalar oldu; bir dakika 
sonra nazeninin birisi kapıyı açarak 
bize: 

- Buyurun!. 
Dedi; girdik. Burnumuzu tılca

yarak abdesthanenin önünden geç
tikten sonra Arnavut kaldırımı dö
şeli havludan bilmürur karşıdaki 

yanyana iki odadan birisine tıkıl -
dık .. 

Burası, anlaşılan, misafir odası 
olacak .. 

Sağda "gardrop,, denilen üstü 
mermerli bir dolap. Mermerin üstün 
de iki karpuzlu ga.z lambası. Lamba 
lann üzerlerine krep bağlanmış. İki 
lambanın arasında 120 kuruşluk 

cinsinden bir münebbihli saat.. . 
Karşıda saman minderli, üstüne 

basma çekilmiş bir kanape ... Etraf-
ta da beş hasırlı sandalya .. . 

Sola açılan oda kapısından giri
lince sağa konulmuş eğri ayaklı, 

üstü örtüsüz masayı da hesaba ka
tarsak dekor tamam olur. 

Biz yerleştik, yerleşmedik; içeri
ye üç nazenin girdi. Üçü de acemi
ce birer temenna ederek: 

- Safa geldiniz efendim .. 
Dediler. Gelenlerin portreleri: 
Madde 1 - Narin yapılı, ç~pil 

gözlü, kınalı parmaklı, kirli saçlı, 
kısa boylu, çirkin değil, fakat gü
zele de asla benzemez ... 

Madde 2 - Ablak suratlı, Tatar 
burunlu, ölü gözlü, kezalik kınalı 
parmaklı, hakeza kirli saçlı, az çi
çek bozuğu, basbayağı çirkin ... 

. Madde 3 - Şişman, lüpür lüpür 
etli, kırmızı suratlı, kasap malı, to
pal... Yürürken önden arkaya doğru 
göbek atıyor sanırsınız ... 

Birincisine sordum: 
- Adın ne senin şeker hanım? 
Sevinerek cevap verdi : 
- Urkuş .. "Yani Rukkiye,, • 
İkincisine hitab ettim : 
- Seninki?. 
Kıntarak mırıldandı: 

l Devamı var) 

çok tesiri vardır. Bu sebP.btcn sik
let farkları 7 - 8 kiloyu tecavüz eden 
hasımlar müsavi şartlar altında 

güreşemezler. 

Bu sıklet farkı bilhassa salto -
larda, köprülerde hafif olan aleyhi
ne olduğu hissedilir. Ağır adamla 
güreş yapmak çok güç olur. 

Siklet farkı alaturka güreşler
de yoktur. Alaturka güreş yağlı 

olduğu için hasım sıkı bir surette 
tutulamaz. Bu güreşte daha ziyade 
muvazene lazımdır. Hasmı tutmak 
devirmek lazımdır. 

İşte ~reşçiler siklet farkların -
dan ve müsavi şartlar altında gü -
reşmek için sınıflara ayrılmıştır. 

Sıklet sınıfları şimdiye kadar 
birçok istihale geçirdi. Eskiden 5, 
daha eskiden 4 sınıf vardı. Şimdi 7 
sınıf vardır. 

Eskiden Greko - romen, serbest 
sınıfları da ayrı idi. Şimdi ikisi de 
birdir. 

Eskiden 82 kilodan yukarısı ağır 
sıklet sayılırdı. Şimdi 87 kilodan 
yukarısı ağır sayılıyor. 

Bizim memleketimizde olimpi -
ya.dlarda Avrupa şampiyonaların

da kullanılan beynelmilel nizamna
me tatbik ediliyor. Bunun beynelmi
lel müsabakalarda şaşırmamağa 

faydası vardır. , 
Birçok memleketlerde hususi 1 

nizamnameler de vardır. 
Güreş Smıflan 

58 kilo, 61 kiloya en hafif, 66 
kiloya hafif, 72 kiloya yarı orta, 79 t 

kiloya orta, 87 kiloya kadar y~rı 
ağır, daha yukarı kiloya da ağır 
sıklet ismi verilmiştir. 

Tartılma 

Müsabaka oladağı zaman her
kesi çıplak olarak tartılır. Müsa
bik ayrılan sınıf sikletlerini biraz 
tecavüz ederse kabul edilmez. Tartı 
ortaya getirilen ve her sınıfa göre 
ayar edilen toplu bir baskülde olur. 
Müsabikler birer birer ayar edilmiş 
baskül üzerine çıkarlar. Fazla olan
lar derhal reddedilir. Eksik olanla
rın ne kadar eksik olduğu tetkik 

daha fazla tartılabilir,, tartının so- Arnavutoğlu, Deliormanlı bazı uğramıştı. Kalbi kabarmış,. ıç! ~ıl 
nuna kadar tartılmak haklarıdır. pehlivanlarla çiftliğin üzüm bağla- nişlemiş, dimağı hıza gelmışt~. ıı· 

Tolarans Meselesi rma gitmişti. adam, kendisini yenemezdi. J{alıY 
Tolarans fransızca bir kelime - Arnavutoğlu; hamur işleri, pi- nın kulağına eğilerek: 1 

dir. Hususi müsaade manasına ge- lav, börek, hamur tatlısı gibi ye • ;- Demek Arnavutoğlu bu b~~: 
lir. İki klüp müsabaka yapacağı mekleri çok yemezdi. Diyebildi. Arnavutoğlunun ıcıı i· 
zaman güreşlerini siklet düşür- Onun yediği haşlama et, bol kül- yanın .gösterdiği adam olduğuna 
mek için yormak istemezlerse anla- bastı, bol yoğurt ve yumurta, had- nanamıyordu. Jlll 
şırlar bir iki kilo fazlasını veya ek- dinden fazla üzüm ve meyva, tavuk Yoksa, kahya kendisile alaY yn 
siğini aramadn güreşçiler karşıla- eti ve balıktı. ediyordu. Tekrar, tekrar kahY3 

tırırlar. Arnavutoğlu, balık eti ile, tavuk soruyordu: 'J<ll' 

Bu şehirler arası temaslarda da ve pili<; etine meftundu. Fazla yağ- - Kahyam alayı bırak! }{akı 
federasyon güreşçilerini yormamak lı yemeklerden kac;ardı. ten Arnavutoğlu bu mu? , 
için müsaade eder ve bu şekilde Hele, baltlava gibi ağır tatlıları - Evet; Hüseyin pehlivan be·" 
tolaranslı güreş yapılabilir. hiç yemezdi. Su yerine bol ayran Ne yalan söyliyeceğim? Bu işte.dl!· 

Bir müsabik ancak vücudünün · içerdi. Kıllı, ne de olsa inanamıyor 
tabii siklet sınıfına tekabüJ eden sı- Mustafa Ağa, misafir pehliva - Çünkü; kahyanın gösterdiği adııfll 
nıfta güreşebilir. nın bu adetlerini bildiği için yemek- sümsük gibi birisi idi. . afi 

Bazan hafifler ağır sıklette de leri ona göre yaptırmıştı. Nihayet; bağdan gelen pehli~ 
güreşebilirler. Bu ancak bir sınıf öğle yemeği için güzel kaz pa- lar selam verdiler .. Ve ... çarda t 
yukarı olursa kabul edilir. Bir sınıf lazı kızartmıştı. Bol yoğurt ve bol altına serili büyük hasıra oturd~~ll· 
yukarda güreşmek istiyen güreşçi üzüm yaptırmıştı. Konuşuyorlardı. Arnavutog 3~ 
tartıdan evvel klüp mümessili ta- Arnavııtoğlu, diğer pehlivanlar hiç oralarda değildi. La.fa bile it 
rafından kaydettirilmelidir. gibi de bol yemek yemezdi, alelade rışmıyordu. Yalnız, dinliyordu. 
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Tartı adamlar gibi az yerdi. Kahya Kıllı Hüseyinin ve J.r!1.'fJ 
Tartı meselesi çok mühimdir. Fakat; hiç ağzı durmazdı. Bil - vutoğlunun merakını defetmek ıçJ 

Müsabakaların devamı müddetince hassa, kışın, mütemadiyen kuru ü- ortaya atıldı ve: t· 
hergün yapılır.Tartısı sınıflarını tut zürn yerdi. - Hüseyin pehlivan, Arnavtl 
mıyanlar çıkarılır. Olimpiyadlarda öğle yemeğine doğru, Arnavut- oğlunu takdim edeyim sana! .. ,, 
güreş 9 da başlar 23 de biter. Bunun oğlu arkadaşlarile çıka geldi. Dedi. Kıllı ayağa kalktı. ,AliJJl 
için tartı 8 de başlar 8 de tartılacak Kıllı Hüseyin, asmalı bir çarda- yanına giderek elini sıktı. t· 
güreşçi 5 de kalkıp hamama gidip ğın altına oturmuş Arnavutoğlunu Hüseyin anlamıştı ki; Arna.~ a'fJ 
sikletini düşürmek mecburiyetinde- gözlüyordu. oğlu sahiliden budur. İki pebll" 
dir ki Avrupa şampiyonalarına gi- Bir yandan da çiftlik kahyasile hoş beşe başladılar. bÖ' 
denler oldukça zor şartlarJa karşıla- konuşuyordu. Çiftlik kahyası Ar - Arnavutoğlu, az konuşan ve 1• 
şırlar. navutoğlunun Kırkpınar güreşini bürlenmiyen bir karakter e sa~e· 

Tartı ilk gün müsabakadan 3 görmüştü. duğundan şundan bundan ba 
saat evvel başlar, iki saat evvel bi- Kıllı Hüseyin, durmadan kahya- rek fazJaca konuşmuyordu. ·ıe 
ter. Diğer günler 2 saat evvel baş- ya soruyordu: Hatta; yaptığı güreşlerden ;u. 
lar bir saat evvel biter. Bunun da - Nasıl güreşiyor? bahsetmiyordu. Nihayet, Ktlb 
sebebi fazla kilo düşmüş olanJara - Sağlı, sollu mu güreşiyor. seyin dayanamadı ve sordu: 

3
• 

arada zindelik için zaman kalsın. - Çapraza giriyor mu? - Pehlivan, Kırkpınarda J{af 
Tartı yapılırken, yara, çiban, sa- - Kilndeciliği var mı? boğa ile ne yaptınız? 

ri hastalığı olan güreşçiler dışarı Nihayet; gözüne tepelerden çift (Devamı var~ 
çıkarılır. Mindere çıkan güreşçinin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!~Ç:ıı,. 
gayet temiz bir vücut arzetmesine le bir müsabaka şeraitile karşı karşı ki fikirleri tamam.ile doğrudur· ıı·t 
bilhassa dikkat etmek 18.zımdır. ya gelmediğimiz için hasımlarımıza mur ve talaş içinde, kaygan 
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Giyiniş Meselesi icabı veçhile hareket edemedik. Mü yer üzerinde serbest güreş yapJl'l~· 
Güreşçi elbisesi mayo ve ayak- sabakaların ringde olması zaruri- hakikaten tehlikeli ve ayni za.tn 0 

kabıdan ibarettir. Bir de görünmü- dir. Kuru ve temiz bir yerde yapı- da da gülünçtür. Taksim stadyoJllt• 
(Sonu 7 inci sayfamızda) lan bir müsabaka ile çamurda yapı- ve bu işleri organize edenler ~eıe 

00 00 00 00 00 
lan bir müsabaka arasında dağlar best güreşleri Tekirdağlı HüseY1~. 
kadar fark vardır. Binaenaleyh, bir Halil pehlivandan cevap bekliyor 

Bulgar Pehlivam Ve lskoviç Gü-
reşçilerimize Meydan Okuyorlar 

G eçen pazar günü Taksim stad
yomunda yapılan pehlivanlık 

müsabakalarında Türkiye başpehli
vanı Tekirdağlı Hüseyinle yenişinci
ye kadar tutuşan Bulgar pehlivanı 
meşhur beynelmilel güreşcilerden 
Bankof, yanında Karadağlı İskoviç 
pehlivanla matbaamıza gelerek ha· 
sımlarile yaptıkları müsabakalara 
itiraz etmişler, ve Türk efkarıumu
miyesine karşı vaki itirazlarının teş
rihini rica etmişlerdir. Bankof ve 
İskoviçin spor muharririmize söyle
diklerini okuyucularnnıza arzedi
yoruz: ~ 

"- Mağlup olduğumuzu katiyen 
kabul etmeyiz.. Bir kere, prof esyo
nel güreşlerde iki omuzun yere de
ğip üç saniye durması lazımdır. Ha 
kem ve hakem heyeti bu nizami o
lan kayde riayet etmemiştir. Birer 
saniye bile yerde kalmadığımız hal
de bizi mağlup ilan etmiştir. Sonra; 
biz beynelmilel güreşçiyiz, müsaba
ka yapacağımız yerin beynelmilel 
nizamlara uygun tarzda olması la
zımdır. Halbuki; miisabaka yaptığı 
mız yer, ıslak, çamurlu kaygandı. 

Vücudümüz de çamur ve talaş pisli-
fine bürünmüatü. Ila.yatımızda böy 

güreş ringi kurulmak ve, mağlubi- 118 88 81 
yetlerde üç saniyenin herkes tarafın Boğazı geçme müsabakası • 
dan görülecek bir tarzda sayılması Beyoğlu Halkevindetı: ııı· 
şartile gerek Türkiye başpehlivanı 1 - Evimiz spor şubesi taraf zı 
Hüseyin ve gerek Türkiye ikincisi dan tertip edilen HALK BOci.A. / 
Halil pehlivanlarla bilamüddet ve GEÇME müsabakası 27 /Ağustos JC 

devre istirahatı olmasksızın tutuş- 939 pazar günü saat 9 da yap1ıacfl. 
mağa hazır olduğumuzun ilanını ri- tır. do· 
ca ederiz. 2 - Müsabaka Bebek - .AJlS. 

Ayrıca, Türk efkarıumumiyesi- luhisar arasındadır. . ti· 
ni tatmin ve mutmain kılmak için 3 - Müsabakaya girmek ıs ·ıı 
de her birimiz bu yapacağımız gü- yenlerin Evimize veya müsabaJie· 
reş için beşer yüz lira Bankaya de- günü hakem heyetine müracaat ·ı 
pozito etmeyi kabul ettiğimizi be- derek kaydolunmalarını rica edef~~ 
yan ederiz. Halil ve Hüseyini bey- · 4 - Havanın muhalefetinden 
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ııelmilel nizamata uygun bir şekil- layı tehir edilen HALK YiJZ~ r 
de güreş yapmağa davet ediyoruz.,, yarışları da 27 / Ağustos/9~9 p3ı~{ı 

Ecnebi pehlivanlarının söyledik- günü saat 14,30 da Heybeliada l' 
G. k . tiyeJl' lerini aynen neşrediyoruz. Fakat; jında yapılacaktır. ırme ıs ' !· 

hakemlerimizin haksızlık ve adalet- lerin evimize veya plajda t. B.A.1~ 
RA müracaat ederek kaydolunnıil sizlik ettikleri iddiasını kabulde 

mazuruz .. Yalnız, ring iddialarında- !arını rica ederiz. 
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Davası 
Başlandı 

Satie Binası 
Görülmeğe 

1 nolllz Ve Fransızların 
lzmir Piyasasından . 
Uzum Mübayaatı 

Italyada Neler Gördüm ? €ski Denizbank Umum Mi1dü:r6. 
}' uauf Ziya Ôniş Kendisine /alıinaı"' 
Edilen Suçu Şiddetle Reddetti 

lzmir, 23 (Hususi) - Bir sene
nin yeni mahsulü kuru üzüm ve in
cirlerimiz için İngiltere ve Fransa
dan külliyetli miktarda siparişler 
alınmıştır. Bu sebeple gayet düşük 
bir fiatle açılan üzUm piyasasının 
düzeleceği umulmaktadır. Büyük 
İngiliz ve Fransız firmaları ile ala 
kadarlar arasında temaslar başla· 
mıştır. Ticaret Vekili Cezmi Erçin 
tüccarlara beyanatta bulunarak 
bu seneki üzüm ve incir ihracatının 
normal şartlar altında cereyan e :. 
deceğini söylemiştir. 

Mısır askeri heyeti dün 
şehirde bir gezinti yaptı 

Şehrimizde bulunan dost Mısll' 
askeri heyeti dün tstanbulda yapı
lan hava taarruzu tecrübelerini ya- • 
kından tetkik etmişler ve öğleden' 
sonra şehrimizde otomobille bir ge
zinti yapmışlar ve bu arada camile
ri, müzeleri ve şehrin görülmeğe de
ğer diğer kısımlarını gezmişlerdir./ 
Muhterem misafirlerimiz akşam üs
tü Tarabyaya gitmişlerdir. 

Tahir Kevkeb isticvatı edilirken 

J & atie suiistimalinden doğan da
~ vaya dün öğleden evvel Ağır 
~ mahkemesinde başlandı. Mah-
!zne koridorları daha sabahtan 

n. 't'aklı dinleyicilerle dolduğu için 
l'ni.itldeiumumilik mahkeme salonu
lla ancı:. 1.c evvel tedarik edilen kart
larla girı'mesine müsaade etmiştir. 
Saat on h ıçukta mevkuf suçlular 
tevkifhane<.. en getirildiler. Saat on 
llirde mahk, me salonu açıldı. Suç
lıuar yerleriııi aldıktan sonra reis 
birer birer iıüviyetlerini tesbit etti. 
Suçluların şu sıra ile sorguları ya
Pıldı: 

memleketlerden doğrudan doğruya Ticaret Vekili 
Galatada Perşembe pazarındaki tile 
cara gelir ve oradan Denizbanka in- Geliyor 1 

tikal eder. Tüccarın her halde yüz- H11SStllfni faşist Deri geJenJerile bir koşu antrenmanında 
de ondan aşag·ı kir hesap etmiyece· İzmir, 23 (A.A.) - Fuarın açı-

A vrupada esaslı ve umumi bir ... --- IY Az A N:I ---- mış, ltalyan ordusunun eski adam-
gın- · e göre bu malzemeyi Deniz bankın lışı münasebetile şehrimize gelmiş _ tetkik seyahatı yaparken, ları arasında Türk subayının karak-
büyük mali imkamndan istifade e- olan Ticaret Vekilimiz Cezmi Erçin E k/ • G l 

1sta.n her idare şubesinde değişiklikler ve me ı ener"' terini keşfetmek zekası da yokmuş. 
derek ecnebi memleketlerden celbet bugün 12 de Ege vapuru ile - ..,. yenilikler yapan İtalyayı ve onun Bu silA.hlar, Avusturya - Macaris-
me imkanını elde edince 0 zaman bula hareket etmiş ve merac:;imle u- /(ı J Kı • Büyük Harpte askeri münekkidlere ema OCeT . tan ordusundan iğtinam edilmiş • · 
sırf bu kalemden yarım milyon lira gurlanmıştır. birçok ibret dersleri veren, ordu- • tir. ':.'tlr~ ordusunu en yeni silaha sa 
tasarruf etmek imkanı hasıl olacak Ayni vapurla Yunan büyük el- sunu da vakit geçirmeden ziyaret hi 
tır. Halbuki işe başladığım zaman çisi de İstanbula dönmüştür. 1 bizim tarafımızdan selamlandığını, 'p kılmak gayesi ise, herkes için 
müesseselerde cari olan usul şu idi. Sıhhiye Vekili etmek istifadeli idi. İtalyaya; Fran- \ refakatimizdeki Generalle Binbaşı - bir umde idi. Bu sebeble İtalyadan 
H h . b' dd . "b sayı, İngiltereyi Polonyayı ziyaret-ı nın btı geçı· şı· bı·r sı·vı'l gı'bı· temaşa silah namına bir şey alınamamıştı. 

er angı ır ma enın mu ayaası Samsunda mevzuu bahsolduğu zaman müba- ten sonra gitmiştik. Muhtelif ordu- etlıklerini bana hayretle söylüyor- Milanoda bir oteldeyiz. Otelin 
ları da gören bir gözle orada mu- d v dak: f k b mu··dur" muav·m· M d b. · ı yaa memurları Perşembe pazarının Samsun, 23 (Hususi) - Sıhhıye u. e yanın ı re a at za ıtına: 1 ve a am.ı ızım e Denizbank Umum Müdürü Yu

&uf Ziya Öniş, muavini Tabir Kev
~ep, bankanın depo ve inşaat şefi 
&eşet Kasım, bankanın müdürü u
ll'ıtuni muavini Hamdi Emin Çap, 
katibi umumi Sadun Galip, hukuk 
~Üşaviri İsmail İsa Caniş, bankanın 
lda.re meclisi reisi Ziya Taner, mec
lisi idare azasından Sedat, Şahingi
~Y, Milli Reasürans müdürü Refi 

muhtelif firmalarına müracaat ede- Vekili Hulusi Alataş bugiin Trab • kayeseli bir tetkik yapmak imkan- - Mükemmel bir kuvvet, biz de yakından alakadardır, o, bize dost-
rek buglin bu firmadan, yarın rakip zondan şehrimize gelmiş ve mera- larına malik bulunuyorduk. Ordu - buhranlı demlerimizd(} ordu haricin· luğun da fevkinde bir misafirper • · 
firmadan mübayaa yaparlardı. 1ş- simle karşılanmıştır. Vekil şehirde nun ve idarenin kabulü dostanedir, de birlikler vücude getirdik, fakat verlik gösteriyordu. Ayrılıyorduk, 
te bunun içindir ki Denizbank teş- Vekalete bağlı müesseseleri gezmiş- Samimidir, gösterilen kolaylıklar bundan bir müddet istifade ettik, kapıcıya hesaplarımızı görmek üze-

ayar, Milli Reasürans ikinci mü -
düru Malik Kevkep, şirketin avuka
~ .A.tıf Ödül, Jerans şirketi müdürü 
'lleteoti Tamer. 

Suçluların hüviyetleri tesbit e
dildikten sonra reis sorgu hakimi
llin. kararnamesini okudu. 
lJ Bundan sonra ilk söz Denizbank 

tnum Müdürü Yusuf Ziya Öni§e 
\lel'ildi. Yusuf Ziya tam üç saat sü
l'en müdafaasını dikte ettirdi. R.ei
lli.rı ilk sualine cevap verirken sözü-ı 
ile §Öyle başladı: 

- Bütün iddiaları sureti katiye· 
de reddederim. Mensup olduğum 
~iiessesenin menfaatini her şeyin 
1~Vkinde tutarım. Haysiyet ve şere
litni hiçbir şeye feda edemem. Yük
eeıt mahkemenizin adaletini emni
lı~tıe beklerim. 

Bundan sonra şöyle devam etti: 
8 klnunusani 938 tarihinde De-

1\i~bank Umum Müdürlüğüne tayin 
~idim. Emrini aldığım sayın Baş
~lciı Celal Bayardan hakkımda gös 
te rdiği yüksele teveccüh ve itimada 

§ekkür etmekle beraber deniz iş
~tinin tamamile yabancısı olduğum 
tthetıe bunların tetkiki için bir kaç 
~Y mühlet istedim. Esasen Deniz-
atlk kanununun muvakkat madde

~i benizbanka iltihak edecek mües
~selerin yine ayni şekilde fakat De 
:l.Zbank nam ve hesabına faaliyet
e bulunmalarına mezuniyet veri
~0rdu. Ben de bundan istifade ede
~e!{ tetkikata başlamak imkanını 
eıde ettim:İlk vaziyet Den.izYollan
~· Akayın, fabrikaların ve havuz
]· tın, İstinye doklarının, İstanbul 
1.~anının faaliyetini tetkik netice
~llde iki mühim mesele ile karşılaş-
l)ı, Birincisi mübayaa işlerindeki 

·~lidailik, ikincisi mavna ve antre
~ buhranı. Denizbank: kanununu 

1 arıanıar bu tetkiklerden bekledik
~li en mühim mesele tasarruf key-
1Yetidi r. 
b ~übayaa usulleri tesis edilince 
b ll tasarruf elde edilecektir. Deniz
):s <lnkın 14 milyonluk bütçesi vardı. 
i ~nun yedi milyon lirası mübayaa 
??dir. Bundan 1,200,000 lirası kö
~'lur, 800,000 lirası memleket için
~eıı ~edariki müşkül olan levazım i
~ Ildır. Geriye beş milyon lira kalır. 

ll beş milyonluk levazım ecnebi 

kilatını yaparken ilk kademe ola- tir. şükranı mucibdir. - 'fever.ctih gösteriyorsunuz. re müracaat etmiştik, Vazifesini bi-
kilatını materyeli levazım servisinin Fran•ız BUyUk Elçl•I İtalyada iki ayrı kuvvet göze - Hakikaten yüz binlerce mev- tiren müdür muavi~ de, madamı 
esasını düşündük. f•hf'lmlze llöndU çarpıyordu. Ordu ve faşist birlikler, cudu olan bir ordu, ancak biz bun- koltuğunda ve cicili Binbaşı elbise-

Yusuf Ziya öniş bunda::ı sonra ordu, kadornanın bütün karakte- dan az bir müddet istifade edebil- sile gülerek yanaştı ve sürpriz yap-
İzmir fuarının açılma töreninde mavna meselesine, liman , işlerine lire cihana tanıttığı bir kitledir. Ga- miştik. makta gösterdiği zeka ve hünere 

bulunmak üzere İzmire gitmiş olan uzun uzun temas etti. Ve rapor lip manzumeye katılarak, yürümek, Faşist kuvvetler, tümenlerine hayran kalıp kalmadığımızı öğren -
meselesine geçti. Bunu da izah et - Fransız büyük elçisi Massigli dün hedefine varmak istemiş, fakat ay adlarını veren bu genç ordu, mek isteyen bir vaziyet aldı. Evet, 

. tayyare ile şehrimize dönmüştür. 
tikten sonra sözlerini şöyle bitirdi: müttefiklerile muvazi yürüyeme - dedelerenin tepelendiği bir diy&ra bu zat, mahrem vazifesini düşün • 

- Devlet alım ve satımına fe- Dlcle Uzerlndekl bUyUk miş, bazan da onlara bir bar olmuş- kadar da giderek, acı harp tecrü- cesine göre başarmıştı! 
sad karıştırmak suretile irtikap et- köprU a; lldı tur. Bu ordu, baştan aşağı bir is- beleri gördü. Bir giln salonda idik. Bir masa 
tiğimiz hakkında delil olmaksızın Diyarbakır, 23 (Hususi) - Di- tihale devri geçiriyordu ve enerjik Debononun, almancaya çevrilen başında isterik bir İngiliz kızı is _ 
ve sırf kanaate müstenit olarak yarbakır - Cizre hattı üzerindeki şefinden ilham ve kuvvet alıyordu. eserini mükerreren okudum; fakat kambil falı açıyordu, uzun zaman-
bizi huzurunuza getirdiler. Bu ka- Dicle köprüsü bugün merasimle a- Gu"venı·ıen ve yenı· reJ·ıının· . de harsı' askerilerin ilk saflara silrUlmelerin· d b . ~ an erı hava degiştirmek için ora-
naatin tamamen aksini isbat eden "ılmıştır ,, Birinci Umu.mi MüfeWa olan faşı'st bır· likler go··ze "arpıyor- deki hikmeti anlıyamıyorum. Eğer d b • 

-s - '!( a ulundugunu öğrendiğimiz has • 
bir vak'a arzetmek isterim. 11 mil- bu münasebetle mühim bir nutuk du. Ziyaretimı'z, bı'r faşıs' t bayramı- bu zavallı insanların kanile kahra -

İ tanın masasına püsküllü bir bela 
yon liralık Denizbankın İngiliz ter- söylemiştir. na tesadüf e+-• .. ti. Milinoda topla- man olmak isteniyordise, bu, tal· 

1 . . . ed'l k w~ rd dl'ğil d h yanaştı ve iskambilleri elinden ala-
sane erme sıparış ı ece vapur Berllndekl Fransızlar 40 000 f yan o usunun mer ı e, a a 
münakasasından bahsedeceğim. Bu nan · kişilik bir aşist or- doğrusu yirminci asrın öğretmek rak kıza hülOl için yol bulmaya ça-
münakasayı Sivan Hander firması ana vatana dönUyorlar dusunun geçiş töreninde davetli o- istediği insanlıkla nasıl telif edile- lıştı. Kız bu nezaketsizlik karşısın· 
kazandı. Bu firmanın işe çok ha- Berlin, 23 (A.A.) - Öğrenildi- larak bulunduk. Yüz binlerce insan, bilir? Askeriler, muttasıf, oldukları da asabileşince, üniformalı, salahi
hişker olduğunu öğrendiğim için ğine göre, Fransız büyük elçiliği bugünü kutlulamak ve taze kuv - cengaverlik vasıflarını illerinde ve yetinin verdiği kuvvetle, kızın 
memleketimize bir hizmet yapmak Berlindeki Fransız kolonisine Fran veti alkışlamak için büyüle bir mey- ocaklarında almışlardır. Bu yüksek suratına kağıdlan fırlattı. Yanımız
ümniyesile İstanbuldaki mlimessi- saya dönmek üzere hazırlanma.la - danlıkta toplanmıştı. Bütün na - meziyetler, esas itibarile, mevrus • da bir İtalyan esasen bu kabalıklar-
lini sıkıştırdım. 37 bin Jiralıli nak- rını söylemiştir. zarlar, Duçenin teşrifine muntazır- tur, kisbi değildir. dan bahsediyordu; işte bana hak 
den teminattan başka 107 bin tn- DUnya hilflf sıklet dı. Kalabalık içinden gala ünifor - "Fıtrat değişir sanma; bu kan veren bir hadise! deyince bii va.zi· 
giliz liralık ayrıca menfaat temin t•mplyonıuıu masile, beyaz kısrağı üzerinde, dört yine o kandır!,, yetinden şüphelendiğimiz adama a-
ettim. Yani 840 bin liralık tenzi- New-York, 23 (A.A.) _Dünya nala Duçe geldi ve mevki aldı, ken- Bana, çok muhtelif cinsteki top- cımıştık. 
lat yaptırdım ve bunu da kimsenin hafif siklet şampiyonluğu için ter- disine takdim edil~ik. Tören baş- ların denenmesi vazifesi de veril - Hududa kadar kompartınan ka
haberi olmadan şahsi gayretimle tip edilen 15 ravundluk bir maçta ladı. Genç faşist kuvvet · müsellah- mişti. Bu silahlarla devamlı atışlar pısında nöbet bekliyenlere, ben şah
ve memleketimize menfaat temini Lou Amberg Henry Armstrong'a tır, gerçekten bu bayram alanı, yaptık, birçok cephane savurduk. sımca, teşekkürler edebilirim. Çün-
maksadile yaptım. Bu işi yapanın sayı hesabile galip gelmiştir. gençliğin terbiyesine ehemmiyet ve- Son giin dönmüşttim, komisyon re- kü, aksi halde, temin ettikleri gibi, 
her halde irtikapla alakası olmasa A rildiğini göstermektedir. İyiliklerini isi intibaımı sordular, tamamen men bir tecavüze uğramak da bahis me~ 
gerektir. rmstrong şampiyonluk unvanı- _ t 

nı kaybetmiştir. ıs eyen bir komşu sıfatile bu kuv- fidir, dedim. Buyurdular, ki altmış zuu idi. 927 deki bir ziyaretim.in ın. 
Saat on dörde gelmişti. Mah - Alman _ Leh hududunda bir hadise veti selamlıyorduk. Fakat, arkada- bin lirayı kaybettik. Meğer Kador- tibaını ondan sonraki görüşlerim 

keme bir saat öğle tatili yaptı. şım, bu müsellah kuvvetin yalnız nanın yerden göğe kadar hakkı var de değiştirmiş değildir. 
Saat on beşte ikinci celse açıldı. Varşova, 23 (A. A.) - Salahi- ===================================================================================~ 
Sorgu sırası Denizbank Umum yettar bir membadan bildirildiğine 
müdür muavini Tahir Kevkebe göre dün öğleden sonra Leh - Al
gelmişti. O da isnad edilen suçu man hududunda bir hadise vukubul-
asla kabul edemiyordu. ve 25 muştur. 
senelik temiz memuriyet hayatının Ezestochowa mıntakasında Kucz
buna mani olduğunu söyledikten no civarında hududu geçen üç Al
sonra yırtılan rapor meselesini ve man askeri Leh arazisinde 130 met
binanın ferağ muamelesini uzunca re kadar ilerlemişlerdir. 
izah etti. Reis kendisine rapor Polonya hudut muhafızları tara· 
hakkında muhtelif sualler sordu. fından geri dönmek emri alan Al
Bundan sonra Neş'et Kasım din - manlar ateş etmek suretile mukabe
lendi. Neş'et Kasım raporu nasıl le etmişlerdir. Bunu müteakip yapı
hazırladığını anlattı. Sate binası • lan ateş teatisi esnasında Alman
nın kıymetini tebarüz ettirmek Iardan biri hafifçe yaralanmıştır. 
için tstanbuldan, İzmirden ve daha 

Neticede Almanlar yaralanan arka
birçok yerlerden misaller getirdi. 

daşlarile birlikte geri çekilmişler
Binanın bütün teferrüatını göste -
ren keşif raporunu zabıt katibine !!!!!!di!!.r!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ 
aynen dikte ettirdi. Bunun sorgu
su tam üç saat sürdü. 

Bundan sonra mevkuf suçlula -
rın avukatları söz aldılar: 

- Adalette ikilik oluyor. Suç
luların bir kısmı serbest bırakıl -
ınışlardır. Bizim müvekkillerimizin 
de kefaletle tahliye edilmelerini 

isteriz dediler. 
Müddeiumumi muavini Sabri bu 

taleblerin kanuna uymadığını ileri 
sürerek reddini istedi. Vakit ge -
cikmişti. Mahkeme bu hususta 
dosyayı tetkik ettikten sonra bir 
karar vermek içiu duruşmayı cu
martesi günü saat ona talik etti. 

Hava Hücumu Tecrübesi OUn Yapıldı 
---~~---~~--------~ 

· (Baş tarafı 2 incide) 1 
kolaylıkla intibak edebileceği kana· 
atini kuvvetlendirmek itibarile çok 
kıymetlidir. ı 

Hava bombardımanından ileri 
gelen hasar ve zararları ortadan kal 
dırmak ,.e yaralı ve gazlilerin yar

dımına koşmak üzere günlerdenbe
ri vazifeye hazır bir halde bulunan 
pasü korunma yardımcı kuvvetleri 
(Emniyet, İtfaiye, Sıhhi yardım, 

Gaz temizleme, Can kurtarma, Su. 

Havagazı ve elektrik mecralarını 
tamire mahsus teknik onarma ekip
leri) de bu tatbikatta evvelkinden 
daha büyük bir sükfuıet ve alışıklık 
göstermiştir. 

Bu hal, korunma kuvvetlerimiz
de matlup olan nefse itimaclı sevk 

ve idareden beklediğimiz mümarese
yi göstermektedir 

Korgeneral Hüseyin Kılkış'ın 
beyanatı 

"- Trakyada yapılan ordu ma
nevraları vesilesile lstanbulda dahi 
havaya karşı korunma tatlDikatları 
yapılmıştır. 

Memleketimizde havaya karşı 

korunma tatbikatı geniş mikyasta 
ilk defa olarak İstanbulda yapıl
mıştır. En büyük şehrimiz bulunan 
İstanbulun havaya karşı korun -
ması tatbikatı diğer şehirlerimiz 
için bir ntimune teşkil edecektir. 

Bu tatbikatlarda lstanbul hal
kının göstermiş olduğu al8.ka vt 
intizam ve yüksek hassasiyet tak 
dire layıktır. 

Tatbikatların intizamını ve mu
vaffakiyetle cereyanını temin için 
emniyet teşkillerimizin göstermiş 
olduğu gayreti ve pasif korunma 
teşkilatının vazifeye bağlılık ve 
faaliyetlerini de takdir ederim.,, 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya dün saat 15 te İstan
bul mıntaka liman merkezine gele
rek meşgul olmuştur. Vekil dün de-

niz müesseselerinde çalışan memur
ların yeni barem kanunu üzerine al
dıkları maaşlar hakkında tetkikler· 

de bulunmuş ve denizyolları memu
rin müdürü Cevadı çağırtarak ken
disinden izahat almıştır. 

~·-
Franaadakl tlc•rl n~· 
tlmlzden bazdarı dönüyor 

Fransa ile hükumetimiz arasın· 
da neticelenmiş olan ticaret anlaş4 

masının müzakerelerinde bulunan 

lktisat Vekaleti erkanından Hakkı 
Nezihi düıı ı;clırimiıe dömnüstüı·. 

Hakkı Nezihi §ehrimizden doğ .. 
ru :Ankaraya gidecektir. 

~-
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~hmet Sırrı Mırıldandı: ''Müthiş 
Yapmışlar!,, Zavallıya İşkence 

- Fena alamet. Yürii bakalım .. / 
Eski, fakat ağır yol kec;:eleri üıı

tinde, ayaklan hiç bir ses çıkar -
'nyordu. Bu koca sofada, ortada 
bir sedef masa ve kenarla.:-da im -
~lan çatlamış üç beş sandalya-1 
dan başka bir şey yoktu. Açık kapı- ! 

• lllrı önüne gelince bir lahza durdu • 
· lar. Lam balan geniş ve derin ka -

!'anlığı yardı. Odanın çıplak duvar
la?ından, ti. nihayetteki eski püskü 
lııindere çevrildi ve sağ kenarda
ij bir kerevet üstüne serilmiş yata
ğa inikas etti. 

İlr.isi birden dehşetle saplanıp 
· kaldılar. Bir kadın cesedi ıztırap 

~nde kıvrılmış bir halde yatağın 
bir kenannda yatıyordu. İki elleri 
il.sık, bileklerinden kerevetin tahta
ı-.rına kalın iplerle bağ·Ianmış, ayak 

"' !arı da biribirine sıkı sıkıya sarılmış 
• 01duğu halde vücudü takallüs et -

ınişti. Bu hal müthiş bir ıztırap için 
de öldüğünü gösteriyordu. 

Cesedin yanına kadar yürüyen 
Sırrı li.mbayı yüzüne tuttu. Gözler 
~k ve dışarıya fırlamış oldu

. h için bu yüz insanı deh§etle tit
~iyordu. Büzülmüş ve yan a~k 
~ ağızdan akan kanlar çok 
taıı tahassür etmişti. İkisi de bir 
ilu dakika kendilerini toplıyamadı
lar. Evvela Rıza: 

- Zavallı kadın! dedi. Yalnız 
ltılıyamadığım bir nokta var. Ne
den bağlamıya lüzum görmüşler o
tlu? .. 

Sükıin ve itidalini toplayan Sırrı 
lambasını cesedin muhtelif noktala
t'ında gezdirdikten sonra ayakların
ta tesbit etti ve o zaman arkadaşı· 
tun gözleri <h!h§etten a~ılarak: 

- Müthiş, dedi. Zavallıya işken
ce yapmışlar! ... 

Kadmm tırnaklan sökülmüş! tır 
!lak yerleri kımıı:a birer yara gibi 
açıkta kalmıştı. 

Bir saniye sonra cesedin etrafı
ı:u dolaşan Rıza hayretle durdu: 

- Yalnız, dedi. Ben ölümün ne
den ileri geldiğini tesbit edemiyo -
t\:ttn. Öyle bir ceriha göremiyorum.. 

- Bw·ada!_ 
Ve Sırrı cesedin zaten yan du

ran başını daha ziyade çevirerek en
Sesinde bir yara gösterdi. Kulağı
!ıın arkasından giren kurşun beynin 

haf sesler işidince hemen lambayı 

çevirdim ... 
Hüsnünün gösterdiği tarafa doğ

ru taşlıkta yam başlarındaki açık 
kapının mutfak kapım olduğunu ve 
tam karşılarında bir ocak bulundu
ğunu gördüler. Sırrı acele sordu: 

- Sonra ne oldu? Silahı kim at
tı?. 

- Hemen o tarafa gittik. Mut
fağa girdik. Bir de ocaktan ve ba
cadan uzanan öyle müthiş iki göz 
gördüm ki insanı düşüp korltıidan 
öldürebilirdi. Vallahi yüz sene daha 
yaşasam yüz sene sonra yine bu 
gözlerin dehşetini duyacağım. O ka
dar vahşi, korkunç iki göz ... İnsan 
gözü bu kadar müthiş ve vahşi o
lamaz. 

- Sonra siltlhı çektiniz ve kur
şun boşa gitti; değil mi? 

Sırrı mutfaktaki ocağı, uzun 
boylu tetkik etti. Burada eskiden 
kalına ki.iller, yıklk sıvalar, tuğla 

parçaları arasında bir kurşunun iz
leri görülüyordu ve kurşunu buldu. 
Hüsnüye dönerek: 

- lyi nişan almasını bilir misin 
Hüsnü? 

- Zannederim ki !stanbuJda be
nim kadar nişancı az bulunur. 

- Amma bu sefer biraz ya.n.ıl
ml§8J.n galiba .. ~ Bununla beraber .... 
Dur bakalım ... 

Dört arkadaş tlördü birden ayni 
raşe ile titriyerek yerlerinde mıh
lanıp kaldılar. Üstlerindeki kattaıı 
geldiğini zannettikleri boğuk, cehen 
nemi bir ses Ç_ınladı. Sanki şeyta· 
n1 bir gülüş, yahut inleyiş kulakları
m deldi. 

Bu ses tam mutf a.ğJA üstündeki 
adadan geliyor gibiydi. Rıza hemen 
ileri atıldı. Bir elinde lamba, ötekin
de silahı vardı. Bir hamlede yuka
rıki kata fırlamak niyetinde idi. Fa
kat Sırrı yolunu kesti: 

- Dur Rıza.. Nafile yere haya
tını tehlikeye koyma. Şu bize gü
len veya hırlayan mahlük muhak -
kak az veya çok yaralanmıştır. 

Rıza heyecan içinde durmak ni
yetinde değildi. 

- Bırak. da şunu adamakıllı te
mizliyelim ... 

Her GürCşçinin 
Dikkat Edeceği 
Noktalar! 
(Baş tarafı 4 üncü sayfamızda) 

yen süspansuvar kısmı vardır. Ni
zamname süspansuvarı mecburi kı· 
hnmasına rağmen tatbikatta aran
mamaktadır. Nizamname mayonun 
koltuk altından yan genişliğinde 20 
santim açıklıkta olması lizımgele

ceğini yazıyorsa da müsabakalarda 
bu da aranmıyor. Ancak mayonun 
i!ra t derecede açık olması doğru de 
ğildir. Mayonun bacak kısmı uyluk
ların yarısına kadar uzun olmalı· 

dır. 

Amerikalılar serbest güreşi müte
madiyen dizleri üzerinde yaptıkla

rından ayaklarının çizilmemesini 
temin için bu güreşte örülmüş pan
talon da giyilmektedir. 

Ayakkabı 

Güreş ayakkablannın altı mut
lak lastik olmalıdır. Çivili, demir ak
samı bulunmamalıdır. lJafü olmalı
dır. 

Güreşe çıkarken dikkat edilecek 
bir nokta da mindere çıkan güreş
çilerin cild muayenesidir. Vücudü
ne yağ, başına briyantin sürmemiş 
olmasına, üzerlerinde kemer, saat, 
yüzük, düğme bulunup bulıınmadı • 
ğına dikkat edilir. 

RADYO 
PERŞEMBE 24/ 8/ 939 

12.30 Program, 12.35 Türk mü
zi~ Okuyan: Muzaffer !ıkar. Ça
lalıla.r: Cevdet Çağl.a.r, Refik Fer
san, Cevdet Kozan. 

l - Muhayyer peşrevi, 2 - Rah 
mi Bey - Muhayyer şarkı "Serapa 
hüsnü ansın,, 3 - Faik Bey - ........... . 
"Sem. serviııazım rulısan ali,, 4 -
Tamburi Dürrü - ............ "Kır düştü 
bugün saçlarıma,, 5 - Halk tür
kiliiü "Çeşme seııin ne belalı başın 
var,, 6 - ............ "Şu dağları delmeli,, 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 13.15 
14.00 Müzik "karıŞık program -pl.,, 
19.00 Program, 19.05 Müzik "bir 
konserto - pl.,, 19.30 Türk müziği; 
1ncesaz faslı "Safiye Tokayın işti
raki:le,, 2<U5 Ko11UŞD1a, 2&.00 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri, 20.50 Türk müziği: 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mahmut 
Karındaş, Çalanlar: Cevdet Çağlar, 
Refik Fersan, Cevdet Kozan. 

1 - Şctarab:ın peşrevi, 2 -
Dede - Şetaraban şarkı "Gözümden 
gönlümden hayali gitmez,, 3 Faize 
Şetaraban şarkı - "Badei vuslat içil
sin k.asei fağfurdan,, 4 - Kemençe 
taksimi, 5 - Şetaraban şarkı "Ge
cem.iz kapkara,. 6 - Şetaraban saz 

Kendine Polis 
Süsü Veren. 
Dolandırıcı 

Beline boş bir tabanca kılıfı ta
karak gezen ve kendine her yerde 
polis süsü vererek, esrar içmek is
tiyen ötekinden berikinden para a-
·ıan Saim dün yine Hüseyin ismin
de birisinden 5 lira alırken cürmü
meşhut yapılmış ve Beyoğlu cürmü
meşhut mahkeme.sine verilmiştir.· 

İki Hıratz, 
Yakalandi 

Ahmetle İbrahim 

1 - 1818/ 9'39 g~esi: saat bir 
sıralarında Gülhane parkı önünde 
dolaşmakta olan ve yeni !stanbula 
gelerek Mahmudiye otelinde yatan 
Ahmet oğlu İsmailin yankesicilik 
suretile cebinden 32 lirası bulunan 
~antasını çalan Alı.met yakalanarak 

KIZ-ILAY I 

Hasta bakıcı 
Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders ~lına bazırlarulmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanların ha.stabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştir
mek, hastahanelerde ye umumi sıhhatle alakadar olan müessese
lerde ÇalUJmalanna mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Dersler hususi Doktor, Profesörler ve Muallimler tara
fından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazile veya bizzat lstanbulda A.ksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

' . . . : i , . : . . .. , , .. ; -

Fevkalade Kongre 
Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 

3559 No. lu Cemiyetler kammu hükiiınlerine tevfikan esas nizamna

memizin tadili için 2 Eylül 1939 tarihli Cumartesi günü saat 15 de 

Birlik merkezi:a.d.e toplana.eak fevkalide kongreye sayın üyelerin 

teşrifleri rica olunur. 

Birlik Reisi: Refik Fenmen 

bu suçile beraber iki gün evvel Ga- ========================================================== 
ıatada da bir şahıstan çaldığı tek ka oı· e TABl.BI ARANI YOR 
paklı "Ek.ta,, marka altın saati de -- y 
itiraf etmiş, altın saat ile para ve 
~ta meydmıa çıkan1arak taııkilı:a

ta başlanmıştır. 
Ta1F3-da çal.ı§Bıak üizere diplbmalı bir drş tabibine ihtiyaç vardır. 

Taliplerin her gün saat 12 den 2 ye kadar Sirkecide Yeni Altay ote

linde 11 numarada Bay AbJullaha müraeaatıarL 
2 - 19 8; 939 günü saat 17 

kararlarında Samatyada oturan 
Madam Zabelin içinde beş lira bu- •••••••••••••••••••••••••••• .. 
lunan el çantasını tenha bir sokak
tan geçerken arkadıfn ansızın gelip 
kapıp kaçan ve şimdiye kadar hiç 
sabıkası olmıyan Orhan ve arkada
şı Çakır İbrahim yakalanarak suç
larını itiraf etmiş ve çanta meyda
na çıkarıldığından tahkikata baş
lanmıştır. 

Gayrimenkul Satış nanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Mehmet Şükrünün 21847 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (650) 
liray~ karşı biriııci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin-de ölümü intaç etmişti. Ölüm ani 

0lrnuş, fakat buradan fazla kan bo~ 
hnmamıştı. Evvela bağlıyarak iş
~ence yapmışlar, sonra öldürmüş -
lerdi ... 

- Peki... Amma bu akşam, bu 
gece değil. Müsaade ·et, sözümü din
le. İçimizde kimse onun tarafından 
öldürülmedi ise bu mahlükun muk
tedir olmamasmdan ileri geldi. Yok
sa, eğer elinden gelseydi muhakkak 
§Uracıkta bir ikimizi yere sererdi... 

semaisi, 7 - Hüseyni Maya "Ya- ============================ 
kına geE yaJtma., 8 - Hüseyni şu- Mli!f:Dll:aaM: 

den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 mcı mad
desinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Kadıköyünde 

Erenköy Sahrayicedit mahallesinin Ethemefendi sokağında eski 80 yeni 
89, 89/ 1 ;No. lu depo ve dük.kam olan bir kiı.rgir evin tamamı bir buçuk 

- Eı'inde bir şey var galiba! .. 
Diyen Rıza lambasını takallüs 

haundeki sağ ere dikti. Burada iki
)t bükülmüş küçük bir k:lğıd gö
tii.n.üyordu. Kağıdı çektiler. Açtılar, 
)ine aynı yazı: 

"Cçparmağın dördiincü eseri ••. ,, 
İki arkadaş kağıdı korku ile tit

teıneden tetkik edemediler. İkisi de 
bir lahza oldukları yere mıhlandı, 
~aldı. üçparmağın gösterdiği hesap 
\>e rakam müthişti. Bu hesabın ö
~Une ~emiyorlardı. Sırrı: 

- Bunu Süleyman Feyzi Bey
den evvel öldürmüş olacaklar ... 

Dedi Rıza.cesede doğru eğile· 
· teıt: 

- Bununla beraber ... 
Derken birdenbire d.Urdu. Alt 

~attan bir sil8.b sesi kulaklarını yırt 
~ Eski köşkün sofaları bu se
•in akislerile çınlayordu.. Arkasın
dan aşağıdaki memurların istimdad 
'esleri duyuldu. 

Rıza ile Sırrı merdivenleri dör
der dörder inerek taşlığa vardıkları 
ta.rnan ikisi birden Kemai ile Hüs
'Un ün tam arasına düştüler. Merdi
\>en ba-şmda bekliyorlardı. Kemal 
tengi kül gibi, sesi çıkamıyacak ka
'1- za.yıf: 

- ~rümd~ ömrümde ••• Mes
~ bayatmıda ... 

Diye mırıldandı. Alt tarafını söy 
-,en:ıedi Sırrı Hüsnifye çıkışarak: 

- Sen söyle Hiisnü ... Ne oldu? 
C.buk söyle! .•• 
t. - Ben de gördüm Beyim .. Ben 

gördüm.. Müthiş şey! .. 
ı.~ - Peki; ne gördün, ne gördünüz 
~Yahu? 

- Gözlerini görd tim. Şu ba.ca
~ içinde birtaklDll gurultular, tu-

Birdenbire acıklı gülüş, tekrar 
duyuldu. Koca köşkün salonlBı'llıda 
ve odalarında çınladı. Başka bir ton 
alarak uzadı. uzadı .. Ve nihayet bir 
ıztırap sesi halini aldı. 

Rıza sa hırsızlık içinde: 
- Aman birader, dedi. Biz bu 

menhus binada: hep birden delire
ceğiz. 

Sırn tam.amile sakin ve soğuk -
kanlılığını toplamış bir halde: 

- Sakin ol, azizim Rıza:... Şaş
kınlık ve taşkınlık değil, hareket ve 
yolunda yerinde hareket lazım bi
ze ... 

Tekrar lambasını ocağın içine 
çevirdi. Yerde. küllerin içinde be
yaz ayak izleri olduğunu dikkat e· 
dince gördü.; Fakat bunlar insan a
yağı izleri değil, dört ayaklı biıı 
mahlfılhın izleri idi. Küllerde bu iz
ler çok sarih değildi. Ancak etra

kı "Haticem saçlarını,, 9 - Halk 
türküsü "Kevengj.n yolu bu mudur? 
10 - Halk türküsü "Dağlarda.dır 
benim;, 

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 
plaklar - R. 21.50 Müzik "Operet
ler - Pl.,, 22.00 Müzik "Küçük or • 
kestra - Şd Necip Aşkın,, 

ı - W aldemar Gibish - Çakır 
keyfim - Viya.na şarkısı:. 2 - Peter 
Freis Lejinoer asker - Vals, 3 -
Hans Stilp Marş, 4 - J. Strauss 
Büyük Vals, 5 - Viktor Hruby Vi
yana operetinden potpuri, 6 - Heu 
berger Şarkda, 7 - Franz Lehar 
Üç kadınlı bir adem operetinden 
potpurL 

23.00 Son aja.IJS haberle~ zira· 
at, esham ve tahvilit, kambiyo - nu
kut borsası "Fiyat,, 23.20 M"'Uzik 
"Tangolar - PI.,. 23.55 - 24.00 Yarın
ki program. 

fında daha sarih olarak taze çamur ==MA===HK==F=~M==E=l=.E=RD===E==:========== 
ve toprak parçaları görülüyordu. . 

Rıza gittikçe heyecanlanarak me
raktan ölecekmiş gibi: 

- Olur şey değil.. Bu hınzır, ne 
biçim mahluktur? Cehennemden miı 
geliyor bu mel'un? Burada ne işi 
var? .. 

Sırrı Rızanın kolundan tuttu: 
- Blrak şu hayreti, dedi. Bu 

hınzırın şu saatte hiç te memnun ol
madığından emin olarak: müsterih 
ol. Hüsnünün kurşunu onu ya caıı 
evinden yaralamıştır, yahut onda 
gayet acı hatıra bırakacaktır. 

RıZ8! omıızlarını silkerek cevap 
verdi; 

- Zannetmem ... Kurşun bacanın 
artma, karşıki duvara çarpmış. 

- Evet amma hınzırın bir ta
rafından (eçerek duvara Ç&.rpml§;. 

.lDevamı var j 

• 
Bir rüşvet suçlusu 

mahkum oldu 
Dört ay evvel üç 'lira rüşvet al

mak suçile tevkif olllııarak mahk~ 
mesi dördüncü asliye ceza: mahke· 
mesinde cereyan eden Eminönü po· 
lis memvia.rında.n Cevdet ve Bedri
nin mahkemeleri bugün nihayet bul 
muş, ka.ra.r tefhim edilmiştir. 

Dinlenen şahitlerle ve yapılan 
tetkikatla Bedrinin. suç ile bir giına 
alakası olmadığı anlaşıldığından be 
raetine, diğer suçlu Cevdetin suçu 
sabit görüldüğünden 6 ay hapse ve 
ancak alınan rüşvetin miktarı az 
olduğµndan cezanın üçte biri indi
rilerek 4 ay hapse karar verilmiştir. 

Sabıkası olmadığından cezası t, 
cil edilmiştir. 

Dahiliye Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve 
kili Bay Faik Öztrak dün sabah ha
va taarruz tecrübesini müteakip be 
lediyeye giderek tetkik.atta bulun
muştur. Vekil! öğleden sonra vilaye
te gelmiş ve seferberlik işleri hak
kında tafsilat almıştır. 

-·~ Sovyel Ruaya11111 
yapağı talepleri 

Sovyet Rusya ile yaptığımız ti-
. cari mübadele hesaplarında son za
manlarda Sovyetlerin bir buçuk 
milyon lira; kadar alacakları kalmış 
tır. Sovyetler müvazeneyi temin et
mek için evvelce giriştikleri taah
hütlerden başka piyasadan yeniden 

.yapak mübayaası için temaslara 
başlamışlardır. Ancak Sovyetlerin 
teklif ettiği fiyatlar dünya piyasa
sının dünunda olduğundan hiç bir 
muamele yapılamamaktadır. Halbu
ki yerli fabrikalarımız dün de 56 
kuruştan 25 bin kilo yapağı müba
yaa etmişlerdir ki bu fiyat piyasa
da daha müsait bulunmuştur. 

iki lllolör çar~b 
İzm.itten limanımıza gelmekte o

lan 1 T tonluk İdris reisin ida.resin· 

ay müdCletle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya 
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (200} lira pey akçesi vere· 
ccktir. Milli bankalarımızdan birinin. teminat mektubu da kabul oh.
nur. Biri.km.iş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellaliye rüsun u 

borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1 9 939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 

Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu faahat ta şartnamede ve takip dosya
sında vardır. Arttırmaya; girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibu olunur. 
Birinci arttırma 9110 939 tarihine müsadif Pazarteı5i günü Cağaloğlunda 
kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ilıale 
yapılabilınesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcden gay
rimenkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olmasr şarttır. 

Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalhıak !artile 2'4 10 009 ta
rihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması ya-

pılacaktır. Bu rttırmada: gayrimen.knl en çok arttır.anın üstünde bırakıla· 
caktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifk hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemi-

ze bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlaTla hakla
n tapu sicillerile sabit olinıyanlax satı~ bedelınin yaplaşmasından haric; 
kalırlar. Daha fa.zI.a maliimat alınk istiyenlerin 938/ 1015 dosya numara
sile Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

... . . 
DK llAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrımemnııu ıpoteK go:::ıcermeK 
istiyenlere muba.mminlerimizin koymuş olduğu kıymetin. 7~ 40 nı tecavü~ 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko-
laylık göstermektedir. (6604) 

deki Aslan motörü ile limanımızdan ====ı==================ı==ı,-~~~~~~~~~~~~-
İzmite giden Hüseyin reisin Güler 1 
motörü dün sabah sa.at üçte Büyük- __ ._ ________ _. __ 

ada ile Sedef adası arasında; çarpış
mışlar, Asla.n motörünün bordası GAZmMİZİN KAGIDI 
tamamen parçalanmış ve su alınış- 1:sta.nbul Basını tstih-
tır. Motörün tayfaları büyük bir lAk Kooperatifi Şir· 
gayretle çalışarak tekneyi batmak- ketiııden alınmıştır. 
tan kurtarmışlar ve dfuı limana ge- __ ._ ________ _. __ 

~ rmişlerdir. ~iller motörii lzmite 
ı . . mıştır. ,,,... 1 1 

ESKiŞEHiRDE 

ES -IŞI~ 
SAE H OAZETt::SININ 
TEV:LD MERKt::ZIDIR 



1 ;:_ 

Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz 

~ENISABAR 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla· 
Şişmanhktan Şikiyet Edenlere: 

... TE 
Si.ittin tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden: 

Müstahzar· 
ları piya•a • 

ya çıktı 

Kanzuk Glüten Ekmeği --Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş) - Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzıik Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve Tababetin emirlerine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 
" -...... . 

·I 
Fazla şişmanlı2a istidadı o1anlar İçin en mÜkemmel rejim miistahzarlarıdır. Vücudü 

besler, fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: lnglllz Kanzuk Eczanesi B•r•İlu - l•tanilul 

._ ıZMIR Acentemiz TUrk Ecza depoeudur. 

• 
1 

FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuv~rlacıkları tazeliyerek 

devamlı · gençlik, dinçlik verir. çoğaltır. Tatlı bir iştah temin 

Sinirleri canlandırarak asabi 

eder. Vücuda 

buhranları uykusuzluğu Ve fena düşünceleri 

Grip, Zatürree, giderirr Muannid inkıbazlarda, Barsak 

Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği 

şayanı hayret faideler temin eder. 

tembelliğinde, · Tifo, 
ve ademi iktidarda ve kiJo almakta 

F G> S F A R S O L U ; Diğer bütün kuvvet şuruplarından ~yıran başlıca hassa; devamlı bir surette Kan, Kuv· 

vet, İştah temin etmesi ve Hk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
1 -

' /'; ,. . Sıhhat VekAlatlnln resmi mUeaadeelnl haizdir. Her eczanede bulunur, 

24 AGUSTOS ~=-

l{i· Umum Gazeteler, Mecmua, · 
tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 

Kırtasiye 

SATIŞ EVİ 
olvRIAI ·---~~~~~--~ 

ZAYİ l· 
Eminönü Malmüdüdüğünden a 11 

makta olduğum 2036 liva nuDla~ai· 
maaş cilzdanımı zayi ettim. 1:~pj.S iİ 

. ~ da k. . ·n hukrn 
nı çıkaracagım n es ısını 

. yoktur. 
Arif çaıner 

----~~~~-------
Beyoğlunda BAK ER 

mağazalarından 
Başka hiç bir müessese, na 

azırda. kız ve erkek mektep ta 
ebesine, genç bay ve baya ıc 

hsus her boyda . ve her z~~ 
ygun kostümler, emperınea.b bi· 
ardesüler, paltolar ve spor el 
eler gibi zengin ve şık g.iyile~e-
ya koleksiyonunu takdilll ~ 

Yer· 
ez. Şartlar ve fiyatlar her . 

en müsaid ve ucuzdur. Da~ 
A K E R etiketini tercih edi01:ı 

~~~~-=====---------
~ da#: 

İstanbul F.m.ni~•et Sandığlıt g 
Gazete~izin 6 / 8/ 1939 ıa.rilt ~u 

· inci sayfa birinci sütununda b<>rÇ b· 
Prokop varislerine ilan yolile :n
liğde (göstererek 9/ 1/ 935 tar 

1

8ıı 
de) yazılması lazım gelirken se~ 
9/ 1/ 939 tarihinde yazılmış old\15~ 
dan keyfiyet tashihen ilin oıuııut'· 
_;._~~.;..._~-------~-

ZA Yl ttito 
Sünnetçi cüzdanımı zayi ~ ~ 

Yenisini çıkartacağımd&n eskiS 
hükmü yoktur. . 

Divriğide Kavalalı su.ııneW 
İsmail oğlu Mehmet Suba.Şl 

~~~~~~-______:.---' 

( Orta, Lise, YUkeekj 
Mekteplere kayıt esnasında. V'~
rilecek resimlerinizin mektep di· 
leğine göre olmasını isterseniz 
ancak acele ve itinalı resim çe· 

ken Beyazıtta 

~.:~:d:ef ot o(I pek)e~ 
Dr. İhsan Sami 

İSTAFİLOKOK AŞIŞI 
1stafilokoklardan mütevellid (er 

genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
banı, arpacık) ve bütün cild bıı.~· 
,~!arına karşı pek t.sir: b:ı 

Divanyohı No. 113 

·~~--~~--~-------

Beşikten Mezara Kadar Sağlam 
Yatılı , 
Yahsu. 

Niıantaşında : Eski Feyziye 

• Kız 

Erkek 

' E G E T 1 YAT R O S U 
Nurettin Gençdur ve ar~ 

Ve Beyaz Kalan Dişler ! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tcc
riibelerden sonra 

neden daima 

ADYOL/N 
de' l{arıır lulıyorLC\rt 

Çünkü RADYOLIN ı 
111 Dişlerde ! Kü fekl - Ta.rtre) 

husulüne iınlU o bll'akmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

Dişleri mine t.abakasmı 

çizip hırpalamadan remizler ve 
parlattr . 

• Ağızdaki mikropları % 100 
kat'iyetle öl<lürür. 

~ Diş etlerini basler, diş eti 
hastalıltlanua miini olur. 
Ağız kokusunu k~~r. 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten 
ıonra günde 3 def~ 

Kullanınız 

. 24 ağustos perşembe 
' akşamı Saraçhanebaşı 

ÖZEN Sinemasında 
ÇILDIRAN ADAı.'W 

Memleketimizia en eski hususi liaeıidlr. Aıaa, ilk, orta Te lise kısımlan vardır. Kayıt 
içiıa herıün mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifn~meıi gönderilir. 

~ Telefon: ••039 ,,.,ı Zengin varyete 
numaraları 

HORSEY HORSEY (Palais Glide)l 

CHESTNUT TREE 
Seven Star Band Cazı tarafından muvaffakiyetele ça
lınmış ve Thomas Bruce taı:afından okunmuş gayet par 

lak anrejistre edilmiş olan bu plağı pek yakında 

COLUMBİA plaklarında d.inliyeceksiniz. 
Ayni zamanda BAYAN HİKMET tarafından okunmuş 

Z E H R A (Tango) 
GiT ARTIK SENi iSTEMEM (Tango) 

Plağını arayınız. 

COLUMBtA Plak Şirketi dünyanın en büyük plak fabrikasıdır. 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

nazarı dlkkaUne z 
Avrupada büyük rağbet kazınan Te s11bay

lara çok yarav•• 3 renkli 

D M 
Askı fenerleri gelmlştrr. 

Her yerde DAIMON pillerini ve 'ampullerini de ısrarla 
isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediaiz. 

ADRESE 

Sahibi : Ahmet Cemaledd.in SARAÇO(;LU 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN ; Basıldığı yer: Matbaai Eb~Y8 


