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Ankara Müddeiumumisi 
Baha Arıkan 

Kasım aşa 
• 
1 

Nasıl işlendi? 

Yugoslavyalı Esmayi parasına 
tamah ederek öldürmekten •uçlu 
kocası Abdullah ile Rifat ve Ha • 
lit birkaç gün evvel lzmirden ge
tirilmişlerdi. 

Suçlular dün Kasımpa§aya gö. 
lürülmüşler ve burada cinayeti na 
ııl yaptıklarını anlatmıtlardır. 

Suçlular dün aktam üçüncii 
müstantikliğe verilmişlerdir. 

Esmayı öldüren kocaıı Abdul
lah ile Rifattır. 

Bu iki kişi yanında 700 drah
nıi bulunduğunu zannettikleri Es. 
rnadan bu paraları alabilmek için 
kadını öldürmeye karar vermiş • 
lerdir. 

Bir gece Abdullah Kasımpaıa 
(Devamı 2 ncicle) 

------~~~--~~--~--
Japon .. Sovyet 

hududunda 

Yeni hadiseler 
Moskova, 9 - 28 Kanunuevvel tari

hinde bir hudut hadisesi olmuştu. Ja
pon gazetelerinin resmi tebliğlerden a
ı~_rak ncşrcttiklerine göre, altı Sovyet 
ıuvarisi, Mançukuo topraklarına gire
rek 26 Mançukoyu ve 6 atı alarak ka
Çlrmışlardır. 

Tass Ajansı, bunun doğru olmadığı
nı bilakis, Japon ordusu emrinde çalışan 
oduncuların Sovyet topraJdanna girdi
ğini bildirmiştir. 

4 Kanunusani tarihinde de, müsellah 
Japon askerleri 300 metre kadar Sovyct 
hududunu geçmişler, karşılarında Sov· 
yet askerlcrıni görünce geri dönmüşler· 
dir. 

Kısırlaştırma 
kanunu 

yapmah mı? 
(Yazısı 6 ncıda) 

Muhakemelerine ba§lanan yedi suikast maznunu 

108 sayfa tutan iddianamenin okunması tam saat 17 ye kadar sürdü 

ilk ifadesinde suikastı ikrar eden 
Yahya, sorgusunda inkar etti .. 

- Suikastla alAkam yok, Ali Saibl tanımıyorum, dedi. 

Muhakemenin gece yarısına 
kadar devamı muhtemel 

Saat 19 a kadar olan safhaları veriyoruz 
A türk'e ui t haml tan suç· 

lu olanlann muhakemc!lerine lnısün ak 
ceza mahkemesinde ıaat tam 14 te bat· 
lanmııtrr. 

Mahkeme binasının önü Karaoğlan 

~ar1111ndan b8.fhyarak hıncahınç kala
balıktı. Caddeler halktan ıeçilemiyecek 
bir haldeydi. Mahkeme binaımdan baı· 
ka maznunlar çıkanlırkcn bunlan ıu • 
ikaııt maznunu zanneden halk: 

Avusturya ve 
Yugoslavyada 

şiddetli zelzele 
oldu 

Viyana, 9 - DUn gece Graz civarın· 
da Yugoslav hududu yakınlarında şid • 
dctli bir zelzele hissedilmiştir. Yugos· 
lavyada da ayni zelzele şiddetle du • 
yulmuştur. Bilhassa Hamarburg ve T..ai· 
bach•da çok kuvvetli olmuştur. 

Zelzelenini tahribatı hakkında ~af • 

silat alınamamıştır. 

Münhal 
saylavhklar 

Veni namzedlerin 
isimleri 

Ankara, 9 (Özel) - Münhal 
saylavhklara Cumuriyet Halk Pn
tiıi tarafından gösterilecek nam
zetler yarın ilin edilecektir. Söy
lendiğine göre bu namzetler §Un· 

lardır: 
Antalyalı Hat"ce, lbrahim Tali, 

Liman idaresi 9ube teflerinden 
Emekli yüzbatı Ihsan, General 
Pertev, doktor S im Ali, lzmirden 
doktor Hulusi. 

- Kahrolsunlar! diye bağınnııtır .. 
Mahkeme a1onu daha çok önceden 

dolmuı bulunuyordu. O kadar ki adım 
atacak yer yoktu. Herkes hcyecanday· 
dı. Mahkeme .alonunun yanındaki ha· 
kimler odasının kapısı açılır nçdmaz 
mübaıirin: 

- Ayağa buyunu" 
Sesi jıtildi. 
Herkes ayağa kalktı. önde bakim 

Talat ondan sonra azalar yerlerine otur 
dular, az aonra da yine mübatirin: 

- Ayağa buyurun. 
Sesini müddeiumuminin i~eriyc gi • 

rİ§İ takip etti. Müddeiumumi Ankan da 
yerine oturunca jandarmalar neznrc· 
tinde mnznunlar salona alındılar. Önde 
Ali Saip Uraavnş vardı. Onu diğer maz· 
nunlar takip ediyorlardı. 

(Davmı 4 üncüde) 

Akropolis gazetesine göre - ._. .-. .., ~ ,_, -- ...... ..--. ,,...,, --~ 
Yunanistan Mısıra 

asker göndereceknıiş 
Buna karşıhk lngilizler adaları 

Yunanhlara verecekmiş 
İngiliz donanmasının Yunan suların- l İngilizler, Yunanlılara bir teklifte bu

da toplanması Uzcrine doğayacak vazi. lunmu~lardır. 

yetten Yunanistan aleyhine bir zarar Buna göre, şayet Yunan askeri Mısı-
zuhur ederse bunun karşılığının ne ola- ra sevk olunur ve İngilizlere yardım 

ederse İngiliz donanması Adaların Yu
cağını Yunan matbuatı sormaktadır. nan hükfımetinc verilmesine müzaheret 

Akropolis gazetesinin yazdığına göre, edecekmiş. 

rP ©l lr~c§l 
Fransız gemisi 

Akdenize niçin gitti? 
Hu . nbahki posta ile gelt·n "Devli 

Ileralcl., gaıctcsi. Pransız ikinci 
0

fi. 
Jo:su kumanclaıılarının harekl•tlcl'i 
hakkında dikkate değer tafsiliıt ,·er· 
mektcdir. Filo 45 günlük bir Afı ikn 

göre, amirallerin uğraştığı başlıc.·a 

meselelerden biri, apansız bir düşman 
filosunun ~ıkngclmr i karşısında ne 
gibi bir harp yapacaklarım kararlaş
tırmaktır. 

Sal:lhiyettar mnhafil, bu manev
raların da siyasi bir manası olmadıj;rı
m Ö) lüyor, fakat, dikkate değer ki, 

Ali Saip UrsaIJCJ§ 

Muhakeme 
başlamazdan e\Tvel 
Ali Saibin avukatı 

gazetecilere 
ne dedi? 

Saylav Ali Saibin avukatı Ha· 
mit Şevket, gazetecilere demiştir 
ki: 

"Şimdiye kadar elde ettiğim 

maliimat ve delillere müsteniden, 
Ali Saibin tamamiyle masum ol . 
duğu ve hadisenin, düşmanlar.r 

tarafından yapılmış bir isnattan 
ibaret bulunduğu kanaatine vardı
ğım için müdafaasını üzerime 1-
dım. (Devamı 2 ncidc) 
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Maltada İtalyan 
casusları yakalandı 

Malta, 9 - Poli on dört kişiyi !ÜP· 
he üzerine tevkif etmiştir. Bunlann ek
serisi Jtalyanlardır. Aralannda kadın
lar da vardır. Bunlardan 6 İtalyan mem 
Jcket haricine çıkarılacaktır. 

turu için yola çıkmazdan enci, ku
mandanların çarşamba ve perşembe 

günleri Drest'de kfiğıt üzerinde mil
ntm manc\'ra planları çizdikleri ya
zılmaktadır. 

: ················································ Fransız harp gemileri Akdcnizin ağ- • T d 

::.
~:. anı ınızsa adım buraya yazınız 

Bu nazari manenanın tef erruah 
çok ~ıkı suretle gizli tutulmaktadır 
Fakat Röytcr ajan ınm öğrendiğine 

zı yakınındnl\i l\azablnnkaya ayın • 
yirmisinde \'aıncnklardır • .A),n yirmi- ................... ............... ............ · : 
~inde Ceııcn ede l\fi!Jetler Cemiyeti ~ • ............................................... J S 
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Türkiye-ispanya 
Ticaret anlaşması 

Türkiyenin 
lehinedir 

""anya btltiln tfttiln 
ve pamuk ihtiyacını 
'zden temin edecek 

RO bin kental 
yumurta alacak 
Madrit, 8 (A.A.) - Ticaret 

anlatmasmm ana hatları şunlar -
dır: 

1 - Ticari mübadelelerden 
mütevellit tediy~t klering yoliy . 
le yapılacak. 

2 - Devlet, belediyeler, imti
yazlı §İrketler mübayaatı klering 
yoliyle yapılacak ve yalnız muay
yen maddeler için hususi veya u
mumi klering yolundan istifade 
edileceği iki tarafça daha evvel 
teıbit edilecektir. 

3 - Bütün İspanyol müstem -
teke ve protokollarından vaki ola
cak mübayaatrmrz kleringe gire . 
cek. 

4 - Türkiyenin hiç bir nevi an
laıma ile bağlı olmadığı memle -
ketlerden l8P&nya transiti ile ge
tirebileceği eıya keza tarafeynin 
mütekaddim muvafakati tartiyle, 
l1panya kleringine girecek. 

5 - Tarih sırasını beklemek 
illiyen l91>anyol ve Türk tüccar 
teabit editmit maddeleri mübayaa 
•uretile hususi klering yolile der -
lıal matluplarını istifa edebile -
cek. 

6 - ispanya bizden vaki mü . 
bayaatının yüzde 20 ıini Fransız 
frangı olarak ödeyecek, yani Is -
panya bize seks~ .ı satarsa biz Is • 
pan::,•aya yüz satacağız. 

7 - İspanya pamuk ihtiyacını 
bizden alacak ve Türk sigaretleri
nin sntı§mı deruhte edecek. 

9 - Fındık,zeytin, zeytin ya

HABER - J\lişam postası " 

Otobüsçüler Belediyeden 
şikayetçi ve davacı 

Keresteciler hattında bir senede on bir 
otobüsün ruhsatiyesi ahnmış 

Muhtelif hatlarda itliyen oto . 
büılerin, kabahatleri görülünce 
plakaları sökülerek işten men e -
dilmeleri otobüscülerin şikayetle
rini mucip olmaktadır. 

Son bir buçuk ay zarfında E . 
yüp-Keresteciler hattında çalış.an 
otobüslerden altısının ruhsatiyesi 
alınmıştır. 

Evvelce alınanlarla beraber bir 
sene zarfında çalışmaktap mene
dilen arabaların sayısı on biri bul 
muttur. 

Bakırköy-Sirkeci hattında da 
itliyen birkaç arabanın plaka • 
sı alınmıştır. 

B:rkaçgün evvel Taksim ile 

Büyükdere arasmda işleyen bir o. 
tobüs Y eniköy hizalarında çevril
miş, plaka numarasının yanlış ol. 
duğu iddiasile müşteriler indiril -
miş,araba seyrüsefer merkezine 
getirilmiştir. 

Burada yapılan muayenede o
tobüsün hiç bir yerinde noksan . 
lık görülmediği, numaranın da 
kaydine uyduğu görülmüş, otobüs 
seferine devam etmiştir. 

Otobüsü yoldan çevrilerek zarar 
kaydına uyduğu görülmüt, otobüs 
sahibi yoldan çevirenler hakkın -
da Müddeiumumiliğe bat vummf· 
tur. Diğer taraftan Keresteciler. 
Eyüp arasında işlerken plakası a-

lınan 3273 numaralı otobüsün ga. 

bibi Eyüplü O&man da oğlunu An. 
karaya göndermiş, Başbakanlığa 
bir şikayetname verdirmiıtir. 

Eyüplü Osman bu şikayetna -
meıinde, fazla nıiişteri aldığı ve 
çeşit bilet kullandığı için otobüsü
nün elinden alınmasile ekmeksiz 
ve işsiz kaldığım, otobüsünün iş -
letilmesine müsaade edilmesini 
istem ittir. 

Benzinci Ali de belediye aley
hine bir dava açmıştır. Zarar ve 
ziyan istemektedir. 

.Oiğer otobüsçüler de yük
sek makamlara baş vurmak i -
çin görüşmeler yapmaktadırlar. 

Kasımpaşa cinayeti 
.. 

nasıl işlenmişti? 
. ılaf taralı 1 incide) 

da iskele civarında oturdukları 
handa karısından para iıtemiıtir. 
Bu esnada Rif at da odada bulun. 
maktadır. Esma para vermeyince 
Abdullah kızını§, karısını fena 
halde döğmüştür. 

,l3u dayak hadisesi saat üçte 
c..1muştur. Esma dayağa.tahammül 
edemeyince kendisini evden dıta
rı atmıf, etki bayram yerine doi
nı kaçmaya ba,Iamıştır. Arkadan 
kocası ile Rif at da evden çıkmı§ . 
Jar ve kadını kovalamaya batla -ı 
mışlardır. 

Esma dayaktan kurtulmak i • 
çin dereye doğru koşmuı, bu sı -
rada iki erkek yetiıerek kadını 

tutmuılardır. Derenin açık kıs • 
mında ka.dının üzerine çullanan 
Abdullah ile Rifat kadına ıiddet. 
li birer yumruk vurduktan sonra 
bayıltmıılard.rr. 

Bundan ao!lra biri boğazını 
sıkmıt, diğeri de eline geçirdiği 
tqı kadınm b.atma vurarak öldür
müı!erdir. 

Katiller cinayetlerinin gizli 
ICaJmaıı için kadının ayağına ip 1 
takarak derenin kapalı olan kıs-

mının içine doğru otuz metre sÜ· 
rük:emişlerdir. 

Cinayetten ıonra kadının üze · 
rinde araşhrma yapan katiller 
hiç , para bulamamışlardır. 

Bununla beraber katillerin pa
ra bulamadıkları hakkındaki iti . 
rafları hakikate uygun görülme -
mektedir. Paratız olan katillerin 

cinayetten birkaç gün sonra lzmire 
kaçmaları bu paı-a ile kabil oldu

ğunu meydana çıkarmaktadır. 
Halidin cinayetle alakası yok 

gidir. Serbest bırakılması muhte -
meldir. 

ğı, tuz, kuru üzüm, harici sabt po. ------------------------------------------
lit"kasmda elele Y.:Ürünme yolları 
aranacak. 

10 - Gayet mühim ve karak
terjstik, muahedat tarihimizde ve 
Balkan ittihadı politikasında mü
him adım olarak lçanyanın Por -
tekize ve cenubi Amerika hüku -
metlerine verebileceği bazı mü . 
aaadatı - ki malUın olduğu üzere 
Clauae iberique namiyle bütün an· 
latmalarmda istisnaıız olarak da. 
bildir. 

En ziya~e naili müsaade kay
Clından hariç tutulmasına muka -
bil biz de Balkan ittihadına dahil 
memleketler ile ilk defa olarak 
bir dause balcannique ve eski Os. 
manlı imparatorlu~unıa dahil 
memleketler için de bir clause im
perial'i kabul ettirmit bulunuyo -
ruz. 

Bundan evvelki anlapnada dö. 
viz tartının, lıpanya ihracatı Tür
kiye ihracatının yüzde ellisini geç
tiği takdirde Türkiyenin de dö . 
Yizle ödeyeceği yüzde 100 klering 
esaıı olduğu ma1umdur. ispanya
nın diğer bütün anlatmalarında 

da bu ıart mevcut bulunmasına 
rağmen bu sefer yine yüzde 20 
ıerbest döviz esasımızı kabul et . 
tirmi§ bulunuyoruz. 

Koçoyu vurdu 
Dlin gece saat yedide Galatadn 

oturan otuz yaşı:ıda Koçoyu, Alinin 
yanında yatıp kalkan bir adam bıçak
la göğsünden tehlikeli surette yara
lamıştır. 

Yaralı BeyofJu hastanesine kalth
nlmı~, suçlu bir müddet sonra yaka
lanmıştır. 

. ,(1189). . l .<. 504')_ • 

Yunanistanda 
isyana iştirak 

eden memurlar 
eski vazifelerine 

alınıyor 
Kral kat'i kararını 

verdi 
Dün de bildirildiği gibi, bir 

marttan sonra itlerinden çıkar•· 

lan Venizelist memurların tekrar 
işlerine iadesi için, Kral kat'i ka· 
rarım vermiştir. Cumartesi günü 

92 parça 
harp gemisi 

( Ba§ tarafı 1 incide) 

toplanacak ve ihtimal petrol ambar. 
gosu meselesini konuşacakdır. 

('üncü sayfamızdaki yazıları o
kuyunuz). 

Polltlka ile allkadar dejillmı, 
Paris, 9 (A.A.) - Deniz bakanlı

jının bir mümessili FraMız ikinci fi
losunun harekatının beynelmilel poli
tika işleri ile alakadar olmadığın• 

söylemiştir. 

Misafirimiz 
Ankarada ilim ve fen 

müesseselerimizi 
gezmektedir 

Ankarada misafirimiz bulunan 
Efgan Dışbakanı Serdar Feyzi Mu
hammed Han, ilim ve ren müesse.."t'le
rimizi gezmektedil', 

Bu akşam Efgan büyük el~iliğin
Je tiır ziyaret verif ecek ve ziya
fetten sonra bir kabul resmi yapıla-

caktır. 

hük-.umet bu huıuıta bir emirname ........ ·--···········-·-.. ··--·----·············· 

Sayın misafirimiz, milli bankala
rımızı ve banka sanayi müessesatımızı 
gezeceklerdir. 

çıkaracaktır. i A 1 manya 
ilk partide eski memuriyetleri· i . . 

ne alınacak 1500 kadar büyük me- :Askerlikten tecrit 
edilmiş olan mur vardır. 

Diğer memurlar için de birçok 
komisyonlar teşkil edilecek ve ge
rek bir marttan sonra işinden ç•
karılan, gerekse bir marttan sonra 
işe alman bütün memurların vazi
yetleri bu komisyonlarda tetkik e
dilerek birçok değiıiklikler yapı
lacakt.ır. 

Kondilis bu i§İn milletin aley
hinde olduğunu iddia etmekte ·ıe 
şiddetli bir muhalefet yapmakta
dır. 

Sinemada yangın 
Atina, 9 - Dün gece burada 

Roz Ekler sinemasında birdenbi
re çıkan bir yangın, sinemada bu
lunan müşteriler arası'lda panik 
uyandırmıf ve bu yüzden yarala
nanhı.r da olmuştur. 

Kaçak et 
Hasekide Bayrampaşa medre-

Ren havalisini 
Tekrar işgal 

edecek 
Paris, (A.A.) Journal gazetesinin 
yazdıiına göre İngiliz - Fraıısız 
erkanıharbiyeleri arasındaki an taş
manın Berlinde Lokarno muahl!de
sine muhalif addedilmektedir. Bu 
sebepten dolayı askerlikten tecrit 
edilmiş olan Ren havalisinin Al
manya tarafından işgali bir gün 
meselesidir. 

HABER- Almanyanın işgale
deceği bildirilen Ren ha,·aJisi Ver
say muahedesi mucibince askerlik
ten tecrit edilmişti. Bu muahede 
Almanyanın bu hal-alide asker bu
lundUl'mağı menettiği gibi bul'alar
da kışla gibi mebani ile her ne,·i 
müstahkem mevkiler inşası da im
kansızdı. 

Deniz konferansın
daki konuşmalar 

çatallaşıyor 
Londra, 8 (A.A.) - Bugün öğ

leden sonraki toplantıda, Japon
yanın, muhtemel inıaat hakkında 
program teatisini istihdaf eden ln
giliz, Fransız ve İtalyan plan
larını nazarı dikkate almaktan im
tina etmesi üzerine, deniz konfe
ransı ciddi bir çıkmaza girmit· 
tir. 

Japonya, bu noktada tamamen 
• yalnız bulunmaktadır. Monsell 

Japonyamn bu reddini kaydettik
ten sonra konferans, cuma günü l 
yeniden toplanmak üzere, dağıl . 
mıttır. 

Bu arada, Japonyanın aldığı 

vaziyet kar§ısında meselenin ge -
milerin keyfiyeti bakımından mü · 
nakaşasına devam edilmesinin ne 
dereceye kadar müfit olacağı hak
kmda karar verilecektir. Bu hu-

ıeainde oturan eıki Zağreli Salih 
35 kilo kaçak sığır eti kaçırırken 
yakalannıııtır. 

Lokarno muahedesi mucibince 
İngiltere Fran~ayı bir Alman hü
nmuna karşı müdafaa etmeği ta-

.. ~~~~! .. ~!.~.~~!~.~~~: .............................. ı susta verilecek aleyhte bir kara· 
rın konferansın sonu demek olmn·ı' 
sından korkulmaktadır. 4 üncü ıayf ayı okuyunuz. 

9 SONKAN'UN - 1936 

RasGuksa 
ltalyanlara niçin 

iltihak etmiş 
Bu baştanbaşa bir 

IHAIBlEŞ 
VatanperverllQI 

imiş 

Londrada çıkan Sunday Refree gaze 
lesinin verdiği bir hab· re göre d\)fu 
Afrika harekAtı bşşladığı nkft ltal• 
yanlara iltihak eden Ras Guksanın 

bu hareketi haddfıatında bir hileden 
ibarettir. 

Ras Guksa daha evvel imparator
la görüşmü~, ve İtalyanlara iltihak 
ettikten sonra oradaki yerli ltatyan• 
lan isyan ettirmek vazifesini üze
rine almıştır. 

İmparatorun damadı bu vazifeyi 
mükemmel surette görürken son gün
lerde İtalyanlar kendisinden şUphe
lenmişlcr ,.e onu tevkif etmişlerdir. 
Belki de kurşuna dizeceklerdir. 

Fakat Ras Guksanın bu kahra· 
manlığı dillere destan olacaktır. 

l\laamafih İngiliz gazetesinin ver
diği bu haber kaydı ihtiyatla telakld 
edilmelidir. Çünkü l'alyanlar bu ri
nyeti daha evvelden te1\zip etmiş bu
lunmaktadırlar. 

_... 4 üncü •aylayı olmyum•-

Suikastçlların 
muhakemesi 

( Btlf taralı 1 incide) · 
Müddeiumuminin henüz banıl 

ooaslara istinat ettiğini bilmedi· 
ğim iadianameıini öğrendiktea 
sonra, müi:ia U'n&memi hazırhya• 
cağım. Müekkilimin ~suz oldu
ğunu meydana çıkaracajımdan e
minim.,, 

Haber verildiğine göre, avukat 
Hamil Şevket, müekkiii Ali Sai• 
bin çok müsterih olduğunu ve ne
ticeyi sükunetle bekled;ğini söyle
mittir. 

Ağırcezada hazırlık 

Ağırceza salonu küçük bulun
duğu için muhayemeyi dinlemek 
ist~yenlerin de tahdit edilmesi li· 
zım gelmiş, bu sebepten salonun 
istiabı gözönüne alınarak ancak 
(150) k~.rt bastırı lmıştı. Yüz elli 
kart arzu edenbre tamamiyle da• 
ğıtılıp bitmİ§tİr. 

Bugünkü muhakemeyi dinliye ,. 
cekler, ancak, evve!den bu kart ,. 
lardan tedarik edcbilmiı bulunan~ 
lar olacaktır. 

izdihama mani olmak için ıa"' 
lona kart hamillerinden ba§kaı• 
alınmıya::aktır. 

Sovyetlerln 
Fransadan yapacağı 

istikraz 
Paris, 8 (A.A.) - Alman i,. 

tihbarat bürosundan: 
Sovyetler Birliğine 800 milyoO' 

dan 1 milyar f ranka kadar açıl•" 
cak kredi hakkındaki §ayialar bif 
birtaraftan yalanlanmamııtır Ye bd 
ıayialarm doğru olduğu anh~ııl
maktadır. Borcun faizi yüzde 
olacak ve yüzde sekseni F rL\11 

devleti tarafından tekeffül olun 
cakhr. 

Makedonyalllar 
serbest bırakı?d• 

Sofya, 9 (A.A.) - Hi"k\ıııl 

cürmüyle maznun bet kiıitle :ı 
ada diğer bütün Makedony<ıhl 
serbest bırakmııtır. 

Ermenlstanın on 
beşinci yıldUoUmtl 

Moskoya 8 (A.A.) - J}rmcniS 
cumhuriyetinin on beşinci yıldönil 
münasebetiyle, Sovyetler Birliği 
kez lcra komitesi en iyi Ermeni ı~ 
lcrile mühendisler, res.c:mm1ar, ar 
!er n yazıcılarından on sekizine 
şan vermiştir. 
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~ _'likiLşiiHı: - -En kıymetıı şey: 
Neş'el 

---o-

Önümde bir Sovyet ıazeteıi ... 
Üzerinde, otuz iki ditini birden 
göstererek ıülen adamlar... Ona 
göre karikatürler ... 

Ve Stalin'in bir aözü, kırmızı 
bir bayrak üzerine yazılmıt: 

"Hayat, iyiletti, arkadatlar .•. 
Hayat, netelendi...,, 

.y. •• 

Bundan bet ıene evvel bir Av
rupa seyahati yapmıt, oradan dö-
nü•Umde de Ruay · . . .,. aya ııtmııtım. 
Şu satırları yazd .. h l ıgımr alır arım: 

"Meıut Fransız sahillerini gez-
dikten ıonra T·· k. 1. .. .. .. ur ıyeye ge rnce 
bulun Yuzleri somurtuk buldum. 
Orada J oı·e d • · u ' e vu.ıre, yanı yafa-
mak n · d . • etesı,, enilen ıeye kıymet 
verılıyor L8.k1·n y·· k. d k. .. l · , ur ıye e ı yuz-
ere alıtıp Rusyaya gidince, ayni 
nıukayeaeyi yapmak vaziyetind~ 
kaldım. Meğer, biz Ruslara naza
ran ıüler yüzlü imitiz ... Onlar so
murtkan. .. ,, 

'f. .y. .ljl 

Bu ıon beı yıl içinde, Sovyet 
d~ıtlarımızın içitleri hayli düzel
dı. Hele Stakanovist cereyanı fer-
din tetebb·· ·· ·· k ' usunu, yü selmesini tef-
~ik .ediyor. Bir İ!Çİ, alabildiğine 
ınkııaf edebilmek imkanl ını -

hiç olmazsa nazariye-itibariyle -
~~izdir. itte, J::iilg yüzler bunun 
ıçın çofahy,o. . 

SoV1°fl dostlarımızın bu hali bi
zi ne hdar sevindirir... Onlarm 
yuzünü daima güler g6rmek iate
ria. 

• • • 
Eğer hatıram beni yanıltmıyor· 

sa, bet aene evvelkine nazaran 
- ı 

Türkiyede de bir nete artııı var-
dt1' 

Sokaklarda, hele yazın ıahil
lvde daha fazla sülen, konupn, 
eflenea inNalara raalanıyor. B&
huıuı gençler, orta yaılılardan, ih
tiyarlardan çok canlı, çok güleç
tir ... 

Bundan beı altı sene evvel 
Lindberg'in annesi, Türkiyeyi ter~ 
kederken töyle demiıti: 

- insanların buradaki betbaht
hiulll, yüzlerin abusluğuna daya
nanuyorum. Bu manzarayı görme
mek için lıtanbuldan gidiyorum. 

Bunu o zaman kaydederek ha
limize dair ah vah etmitlim. 

Fakat, ıanırnn ki, bu,Un bunu 
ıöyliyemeyiz... Nitekim, ayni ka
dının oğlu Lindberg bugün, boiun 
tudan kurtulmak için Amerika· 
dan Avrupaya geliyor ... 

Eıkiden bir Amerika filmi ne
te verebilirdi. Şimdi mibaniki 
hac:.k oynatmaları bizi güldürmü
yor hile... Çünkü keyifleri içten 
ıelmiyor ... 

Anupa? 
Anupanın ltalyaya komıu Niı 

•hillerinde eıki neıenin kaldıiı-
nı lalıınin ediyor muıunuz? ... Ha-
Yır, deiil mi? .•• Ben de öyle ... Kat' 
inen ummuyorum ... 

• • • 
Neıe, ıöçmen kutlar gibi, ıarp

lan ıarka alon eçliyor ... Aman bu 
kıymetli, en kıymetli ıeyi kaçır
mamak, üretmek, türetmek için 
elimizden releni yapalım ... 

• • • 

Eyüpteki 
hırsızhk 

t 

Medrese ve cami 
kurşunları nasıl 

çalınmış? 

Eyüpte Mihritah Sultan türbesi 
ve medreselerinin kubbelerindeki 
kurıunların çalındığını yazmıt • 
tık. Dün bu huıuıta ldığımız ma· 
lumata göre, hırsızlık vakası fU 

tekilde olmuıtur: 
Bundan bir müddet evvel bir 

gece Mihri?h medreseleri ya -
nındaki medreıelerde bulunan 
Kibrit Şirketi depo bekçisi zabı -
taya müracaatla iki hınızın Mih
ritah kubbelerindeki kurtunlan 
çalmakta olduğunu bildirmittir. 
Bu ihbar üzerine zabıta memurlan 
türbeye 8'itmitler, fakat avlunun 
büyük kapııı kapalı olduiu için 
ve içerde de bir muhafız olduğu 
bilindiiinden kapıyı çalmağa bat
lamı!lardır. Fakat,içeride bulu -
nan adam ihtiyar ve sajır oldu · 
iundan kapı . açdmunıı, arada ge
çen yanm saat zarfında hırsızlar 
da arka yoldan kaçmıılardır. 

Zabıta memurları kapmm a • 
çılmadığını ıörünce arkadan mer
divenle avluya girrnitler, fakat 
hıraızların kaçmıt olduğunu rör
müılerdir. 

Mihritah medreaelerinin kur -
tunlarından miihim bir kıamı ıö . 
külmüttür. Fakat bunların ne za. 
man ve ne §ekilde söküldüğü ma
IUım deiildir. Yalnız bu arada mü. 
zeler idareıinin m&&fh muhafızı • 
nm türbede yatmadıiı ve aaiır bir 
ihtiyarın burada kaldıiı anlatıl • 
IDlfbr. 

Zabıta bugün kurıunsuz kabu. 
ğu soyulmuı bir ıoğan gibi kalan 
Eyüp türbe ve medreselerindeki 
kurıun hınızlığını daimi ve siste
matik bir ıekilde bir tebeke tara
fından idare edilen bir it telakki 
ettiiinden bütün bu vakalar üz~ -
rinde tahkikat yapmaktadır. 

Bir yılda lstanbulun 
ihracatı 

Men!e ıahadelnameleri üze -
rinde yapılan tetkiklerden anla • 
tıldıiına röre 935 yılı. zarfmda ... 
tanbul limanından yapılan ibra -
cat 16 küıUI' milyon liralrktır. Bu 
mikdar geçen yıldan fazladır. 

mua, en keyifıiz senelerimizde bi
le devam edebilmif, gülümsemeli 
unut.mut dudaklara tebenüm ver
mit, bir memleket için belki pet
rolden daha kıymetli olan neıe 
maddesinin biricik pınarı olmuı
tur. Eski arkadqlanmın muvaf
fakiyetinin devamını temenni ve 
kendilerini tebrik ede!'im. 

(Vl·"Q) 
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Yüksek mekteplerden 
üçü Ankaraya taşınacak 

Istaobulda yUksek mekteplerden yalnız 
Orman ve Ticaret mekteplerlle 

Üniversite şubeleri kalıyor 

Önümüzdeki yaz lıtanbulda • 
ki yüksek mekteplerden mühim 
bir kıımı Ankaraya gidecektir. 
Bunun için icap eden esaslar ha. 
zırlanmıt, Ankar.ıya gidecek ve 
lıtanbulda kalması lizımgelen 
mektepler ve vaziyetleri tesbit e
dilmiıtir. 

Kati olarak takarrür ettiğine 
göre bu yaz Harbiye, Mülkiye ve 
Mühendiı yükıek mektepleri An
karaya nakledilecektir. 

Bu mekteplerden Harbiye ve 
Siyasal ve Finansal bilgiler okulu 
(Mülkiye) için binalar hazırlan · 
mııtır. Sırf bu mektepler için An
kara da yapılan binalann bütün 
hazırlıldan önümüzdeki yaza ka-

dar ta...ımamen bitmiı olacaktır. 
Mühendis mektebinin nakli 

hakkındaki kararı Bayındırlık Ba. 
kanlığı y~ni vermit ve alakadar1a
ra tebliğ etmittir. Bu mektep i -
çin de Ankarada yeni bir bina te. 
darik edilecektir. Bunun için Js
tanbulda Mühendis mektebinde 
yapılacak olan inıaattan sarfı na
zar edilmittir. MUhendiı mekte -
bini Nafıa Fen mektebi takip ede
cektir. 

lstanbulda kalacak mektepler 
lstanbulun tabii vaziyetine uyğun 
oldukları ve buraC!a kalmatan za
ruri rörüldüğü için yüksek ikti · 
ıat ve ticaret mektebile orman 
mektebidir. 

Yalovanın imarı 
Planın tatbikatına 

slnıdiden başlanıyor 

Mısır•ız k"ıan tavuk ar 

Loyd Corc klannı sattığı 

gazdeleı de ) lmı ... tı. Bunun üzeıi· 
ne, f;rciiıncnt E \rem, boş kalan k:ı• 

!eslere kimin girrc ' ni soruyor Ve 
yazrsın .. u mütalea ile bitiriyor: 

Ve bomboş kalan kümeslerinin 
önüne, yolu du) ip te gittikçe, yakın 
bir devrin bu kaı•gacı lıorozu dünya• 
ela lıer ıeyin boş, her şeyin ffrnl oldu· 
ğunu diişünüp, ıhtimal ki artık uedi
ret"ek ( ftlısır) bulamadığı için cldc11 
f.lkarmalja mecbur olduğu kıymetli ta 
r•uklarının hicranile müteellim olacak 
tır.! 

Zaı·all: Loyd Gcorges! 

* söySesek bfr tUrlU 
---~ ..... ...._ 
sussak bir tllrlU -Son J>o tanın l>.ı~yazısında '"ffir 

bardak suda :fırtına., diye Namık l\.e
mal hakkındaki yazılan ve söylenen· 
ler tenkit olunuyor: 

,.Sem•lcrdenheri ismi anılnıa11011, 

adeta unutulan bır edibin birdenbire 
böyle ön Bala çıkarılarak hakkında 
nilmayiıler yapılııı garip ve gülünç
tür.,, 

Deniyor. 
EnelA Namık Kemalin seneler

denberi adı anılmamı51 de!{ildfr. Bel· 
ki umumi.} etle edebiyat mevzuları qon 
yıUar herkesi nlsbeten az allkadar 
etmiştir; fakat, her fırsat düştükçe 
Namık Kemalin ismi geçmiştir. 

Diğer cihetten, bir edipten h~kika· 
ten asırlarca bahsetmese bile. bir 
gtln, herhangi bir vesile ile mod:ı o
lur; ön safa geçirilir; ona dair nil• 
mayişler yapılır. Bu, niçin ar;arip ba· 
husus güHinç olsun? .. 

Gençlik de kim."e.}e .}aranamı)or 
canım! •. Söylese bir türlü. sus."n bir 
tOrlU ... 

Akay ldareai YaloYanm iman 
için hazırlanan büyük planın tat
bikatına batlamak kararmı ver -
miıtir. Planın bu yaz içinde lü . 
zumlu prüten kıtmmm baprıJ. 
muma, anümürdeki müddet zar. 
fmda, ancak imkin haıd olacak -
br. Eauen plina u)'IUn olarak 
timdiye kadar yapılan otel inp -
atı dnam edecektir. 

meaini İcap ettirmektedir. Bu 1&· Yok, hayır ... Namık Kemalin 1e
ha beı bin beş yüz metre murab · hinde ve aleyhinde söyliyenler ol~u• 
balık gibi geniş bir sahadır. Bu sa- varsın .. Ilu, hayırlı bir kımrJdanıştır. 

Yeni pllnm tatbikı için en-ell 
toprak düzeltmesi yapılacaktır. 
Plln büyük otelle aıfalt fOM ara
sına tesadüf eden büyük çukurlu
iun doldurulmaımı Te burada 
senit bir düzlük ricude getiril -

Gazete sayfaları 
----0-

hanın dolduru\maıı ameliyesi bir +. 
müteahhide Yerilerek önümüzde. Bilen varea permaOını kaldırsın 
ki aydan itibaren bqhyacak •e .. - - - -=

Hikmet Feridun >azıyor: 
ıilratle bitirilmesine çabıılacaktır. ..Bir zaman l•tanbulda magmu11 

Bu müddet zarfmda plinm bu ~ıletMk modaıı çıkm:ştı. Tiyatro ar. 
meeaha dıtmda kalan kısmının tutlerlmlz bile maymur.lara merha-

tatbibtma ıiritilecektir. ~tle bakmağa başlamlflardı. Sonrtı 
bir ılncab modalı rıktı.,ı 

Bu yıl Bursada, hundan yıllar· 
ca enel yapılmıı, !.kat bazı ae · 
bepler dolayııi,te açılamamıı o -
lan büyük aırl kaplıca ve otel de 
açılacaktır. Bu otel ve kaplıcanın 
dö,enmeıi iti baılamak üzredir. 

EndDstrl dlrektUrO 
şehrimizde 

Böyle modalar bilen varsa parma• 
ğını kaldırsın. Haydi maymun ~ene 
neyse .. Tek tük bulunur .• Fakat moda 
denen bir şey, halkın güzüne ~J:rpan
dır .. Kaç kişi şu son yirmi yıl içinde 
sincabın yüzünü görmüştür? 

LAylha bir kere de 
iktisat Endüstri Genel Dire'<törü Re_ 

encümeninde pd dün Ankaradan ıehrimize ıel. 

Gazetelerin yazıla rrnı ' ·esfka itti· 
haz ederek ilerde yazı yazacakl:ınn 
vay haline ... Mesela bin dokuz yilz şu 
kadar ~enesin! bir sinema, bir tiyatro 
sahne.~dnde canlandırmak i~ln. herke
sin eJine birer sincap Hreceklcr .. 

görüşülecek mittir. Reıad dün beraberinde en- (Hat - Sür) 
--o-- düıtri iıpekteri Reıat bulunduğu '--------

Ankara, 8 - Gazete aahifele _ halde bazı fabrikalan ziyaret ede
rinin tahdidi meseleıini tetkik e- rek tetkikler yapmi~tır. Sanayici. 
den Dahiliye Encümeni, "münde- ler ıeneldirektörün bu tetkikleri -
recatı kıymetli olmayan gazete _ ne ehemmiyet vermektedirler. 
lerin sahife adedile rekabete gi. Ret-dm tehrimizde ipek sana- Vara landı 
ritmeleri neticesinde Türk para • yiinin tanzimi itile de uğraıaca. Galata nhtımına bağlı Norveç 
ımın lüzumsuz yere harice çıka _ ğı anlatılmaktadır. 

bandıralı Banardo vapurundan 
nlmaıı,, iddiasını tetkik etmiı, kereste çıkaran ıap:ın çözülnıüt. 
neticede. b~nu varid ıörmiyerek Drş lablplerl kongresi düıen keresteler ame?e Şr..b:tnın 
reddetm~t~ı. . Dittabibleri cemiyetinin yıllık "Yağım ezmiştir. 
• Bu la~n.ın bır ke.re d~ lk - konıresi ayın on ikinci pazar gü- Merdivenden düşt:O 
tıaat Encumenınde tetkik edılme- nü saat dokuz burukta etıbba oda- F d A be h il · d • k 1 1 ~ ener e vcı y ma a esın e 
ıı arar qtın mıtbr. ıı salonunda toplanacaktır. Çakıraia aokağında oturan Sara, 

[ ŞEHDİN. DERDLERİ J 
evinin merdiveninden dütınüş1 bsy 
gın bir halde hastahaneye kaldı· 
Tılmıthr. 

Otomobil çarptı 
zu - ;p 

lstanbulun dertsiz semti! 
Sirkecide Muradiye cadde3İn • 

den ıeçen seyyar ıebzeci Osmana 
şoför Enverin otomobili çarpmıtıı 
ayağındnn •aral"mıştır. Nfpntaşında, eski ismile ctbl, yeni ismlle Rumelili 

Akbabanın ylldlinUmU aokafmda, Clbi apartımanında oturan Nffdet anlatıyor: 
bof ve büyük araadır. 

Bu araa bir nevi unwmi hala ve çöp at.maöa mahsus 
ger halini alnuştır. Bllha.,a •abalıları bu aebepten dola
yı etrafı kaplıyan d"' y nılmaz derecl!de pia kokular, bu 
arıanua önilnü geçllmeı bir hale lcogmakt.adır. 

Sahtekaı-ıık 
Garip tesadüf: Bu yazıyı bi- - Semt w me"1d 1~ blzlm hiç bir ıeyden ıU:a-

tirdiiim ıırada Akbaba mizah yet .t~nwmlz ldzım. Cadde 11enlf w gizd, yaga kaldı
&aaeteainin on dördüncü yatma nmlar zarar•ız, ıokak güzel qdınlanmıt, t.rtınwa11 da 
baatıtm ır.x... d' y f z· ~lfmlen girlUt.ü patırdı yok. Binaenaleyh ifler 

ı v•• en ım. uau ıya Ye yolundadır dlgeceblnlz değil ml? 
Orhan Se,li tarafından kurulup Maale~I bitin bunlara rajnıen bizim de derdimiz 
hunca zamandır yaptılan bu mec· mr. Ba urt. fırka blnalle bizim apartunan ara.tUUlald 

Eğer bu umt bu dcrtt.en de kurtulur&a hiç bir ıikti
yeti kalmıgacak ı·e belki de lstanbulun biricik dert
alz ıemt.i olacaktır. 

Temenni f'derfz ki lstanbul böyle bir semt kazansını 

d aıı mek üzere tro-
ne bmmek ı f ven Ada pazarlı Ha
ticenin elind~kı 1 ~tini ıabıkah· 
lardan B,.d a yerine vara-
maz bilet ver:1fr Bedri bir1ts 
ıonra yakalanmıştır. 
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~ Suikast Muhakemesi Haheşıer Şima~ v 
Cenup eephelerınd 

, 
108 sayfa tutan iddianamenin okunması il ı· 1 

tam saat 17 ye kadar sürdü er ıyor ar 
Yahya: "Suikatla alôkam yok , 
Ali Sa ibi tanımıyorum,, dedi 

(BG§ taralı 1 incide) 
Maznunlar yerlerine oturmak üze • 

reydiler ki hakimin sesi: 
- Önce Yahya, ıonra Aziz, Arif, 

Şemsettin diğerleri ııra ile dizilsinler, 
dedi. Hakimin bu söziyle suçlular ııra· 
ya girdiler. 

Yahya mahkOmlyellnl 
•aklamak latedl 

Hakim önce Yahyaya bitap etti: 
- Adm ne? 
- Yahya. 
- Şöhretin? 
- hmail oğullanndan .. 
- Nerelisin? 
- Çartambanm Y ukan Otluk nahi • 

7e1İnd-. 
- Kaç doğumlaıun? 
-316. 

- Okuyup yuman var mı? 
-Yok. 
- Evli misin? 
-Beklnm. 
- Nerede oturuyorsun? 
- Ceyhan kazasının Karamezar 

köyünde. 
- Kaç seneden beri? 
- 6-7 senedenberi. 
- Şimdiye kadar hiç mahkum oldun 

mu? 
-Hayır .. 

Hakim, Yahyanın "hayır,, cevabını 
karş•l:ldı: 

- Aı~er kaçaklığından üç aya 
rr.ah!:üm ~lmupun. Neden saklıyorsun? 

Y:ı\ya ayibı yüzüne vurulmaktan hiç 
s•k !m·:·arnk tasdik etti: 

- E ıet, mahkQm oldum. 

r~1aznunların hUvlyetl 
Y.ıhyadan sonra Hüseyin oğulların· 

dan Üzeyirin hüviyetinin tesbitine baı
landı. 

Üzeyir: 
- 307 tevellütlüyüm. Çiftlik aahibi

yiın. 7 çocuk babasıyım! Evvelce mah
kOm olmadım, dedi. 

Arif: 
- Hasan oğullarındanım, bekarım. 

Sabıkam yoktur. 
Ali Riza oğlu Şemsettin: 
- 314 tevellütltyüm. Tokat nahiyesi 

müdürüydüm. Evliyim. Dört çocuk ba
basıyım. 

fdriı: 
- 294 te.ellütlüyüm. Maraıta oturu

yorum. Islahiyede doğdum. Dervi§ Ali 
mahallesindenim. Alış verit yaparak ha
yatımı kazanmm. Çiftlik sahibiyim. Se-
kiz çocuk babasıyım. • 

Bundan ıonra Ahmet oğlu Şaban 

dinlendi. 314 doğumlu ve evli olduğunu, 
iki de çocuğu bulunduğunu söyledi. 
. Gene suçlulardan Ahmet oğlu İsmail 
de Hamza oğullarından Şabanın karde
şi olduğunu, evli fakat çocuğu olmadı
ğını söyledi. 

Mahkeme bafhyar 
En sonra Ali Saip sorğuya çekildi. 

Ali Saip bütün gayretine rağmen soğuk
kanlılığını muhafaza edemiyor, heyeca
nını belli ediyordv 

Rciı sordu: 
- Adın ne? 
- Ali Saip. 
- Babanın adı? 

- Emin. 
- Ka!i yaıındasın? 
- 303 doğumluyum. 

- Nerede doğdun? 
- Gergök'de. 

- Evli misin? Çocuğun var mı? 
- Evliyim. Dört çocuğum var. 
- Başka sabıkanız var mı? 
- H.ıyır. 

B~ı!ld::m sonra mahkemeye geçildi. 
!-I; kim kendilerine hitaben Ceza kanu
nunun 210 uncu maddesi mucibince ken· 
dllerlne bir mtthlet verildikten ıonra 

mah~eme gUnilnün tayin edilmesi icap 
ettiğini. fakat İ§İn ehemmiyeti ve bazı 
sebepler dolayısiyle kendilerine bu 
müddetin verilmediğini, isterlerse bu ka-

rara itiraz edebileceklerini söyliyerek 
sordu: 

- Bu karara itiraz hakkınız var. 
İtiraz ediyor musunuz? 

Buna Ali Saibin avukatı Hamit Şev
ket, hukuku amme davası üzerine mah
kemenin çok yerinde bir karar verdiği
ni, ve bu karara müvekkilinin hürmet 
ettiğini söyliyercl: muhakemenin derhal 
devam ctmes'ni istedi. 

lddlznam~ 

Bundan sonra 108 sayı fa tutan itti· 
hamname okunclu. Bunda bütün maz -
nunların haklarında takibat icrasını is
tilzam ettiren sebepler sayılıyor, Yan -
yanın Kar.-r.ne::ar köyünden başlıyarak 
Adanaya ve oradan Ankaraya kadar o
lan ifadeleri ve Ankarada alınan ifadesi 
birer birer kaydediliyordu. 

Yahyanın ilk ifadeleri 
Yahya ifadelerinde asker kaçağı ol

duğundan pasaportsuz Halebe kaçtığı -
nı, orada parası bittiği bir sırada kahve
de otururken kendisine birisinin verdi· 
ği para ile Şama gittiğini anlatıyordu. 

Bu ifadeye göre Yahyanın Şamda ak
rabaları vardır. Fakat bunlar fakirdir. 
Bu sebeple yanlarında kalmıyor ve Şam
dan Ammana geçiyor, Ammanda bir 
kahvede otururken Çerkcs Etemle tanı· 
fIYOr. 

Etem kencliıine Türkiyenin dahili 
vaziyet, aıkeri kuvvetleri hakkında su
aller aonıyor. Ve Bandırmalı Ateı Meh 
met, Y akup ve diier iki kiıiyi yanına 

vererek Türkiyeye sitmelerini aöylü • 
yor. Kendilerine ltiter tabuıca •• adam 
batına otuzar ıarjör ve birer bomba ve
riyor. 

Verdiği talimat arasında çiftliğin 

sahibi ldrisle temasa geçmelerini, ld
riıin Türkiyenin her yanında teşkilit 

yapmakta bulunduğundan kendilerine 
büyük yardımlarda bulunabi!eceğini 

anlabyor. Bu itten kat'iyyen dönmiye· 
ceklerine dair yemin ettiriyor. 

Yahya bu ifadeıinde hududu geç -
tikten sonra Karamezar köyünde Ari . 
fin evinde aaklancbklannı, orada ya· 
l:n!andığını, sonra Ankaraya getirilıfiği
ni söylemekte, Ali Saibin i ! .. ıini zikret . 
mekte ve hatta Çerkes l:!emden Ali 
Saibe mektup ıetirciiğini anlabnakta • 
dır. 

Fakat Yahya, zabıtaya verdiği bu i· 
fadede böy!e söyleır.İt olduğu halde İı· 
tintak hakimliğinde verdiği ifadesinde 
bunların yalan olduiunu, dayak netice· 
sinde böyle söylediğini iddia etmif, su
ikutla alikası olmaiında ıırar ebnif, 
'biribirini tutmayan ifadelerde bulun • 
muıtur. 

iddianamede maznunlann husuıi ha
reke~eri, İçtimai mevkileri, yakalanan 
ip uçlan birerbirer sayıldıktan ıonra 

haldannda takibatı kanuniyede bulun • 
mak karannın ne sebeplerle verildiği 
zikredilmekte, diğer maznunların d'I 
hemen ayni tekilde zabıtaya ve istintak 
hikiml~ğine ve::dikleri ifade!cri kaydo • 
lunmaktad ır. 

Yahya aorguda 
iddianamenin okunması ıaat be,~e 

bitti. Bundan sonra ilk defa Yahya ha
kim tarafından sorguya çekildi. Y .:ıh • 
ya Karamezar köyijnde ıevdiii bir kız. 
la e•lenebilmek için çalıtmak nwcbu • 
tjyetinde bulunduğunu, bu sebepten ••
kerden kaçbğım, kaçak olduğu için de 
pasaport a'amacbğından paaaportau.1; o· 
larak Halebe sittiğini söyledi. 

Anlattığına göre Şamda parasını de· 
ğişt:rirken parası çalınmıı, bunun ü2e • 
rine Hayfaya giderek bir yahudinin ya
nında çalıımıı, orada biriktirdiği 5" 1i • 
ra ile evveli Halebe gitmif, oradan rla 1 
Türkiye hududuna girmif. Sevdiği kz ı 
köyde değilmif. O köyde bir müJdeı 
bostan bekçiliği yaparak ıekiz lira bi -
riktirmiş. Bu pııra De köyden ç kmak 
Dzere iken jandarma'ar ırelerek kendi. 
ıini evvela nahiye merkezine götÜrr.lÜf· 
ler, tevkif edilmif, Antebe, Adanaya ve 

nihayet Ankaraya getirilmif. Ali Saibi 
tanmuyonnuı. Atatürk'e ıuikuttan ha
beri yokmuı. Bundan evvelki ifadeleri. 
ni hep dayak netice3İnde ıöylemiı. 

Uzaylr sorguda 
Y ah yadan sonra Üzeyir sorsuya çe· 

kildi: 
Mahkeme reiıi Talat: 
- Doıyanda tercümei halini oku· 

dum. Göğsünde lıtiklil madalyeıi var. 
Hakikatı olduiu gibi söyle, dedi. 

Üzeyir anlattı: 
- Bir &Ün Kadirli hakimi aileaile 

beraber bir ke!İf için köyün yalanına 
seldi. Vazifesini yapbktan sonra benim 
evime uğradı. Dedikten sonra hakimin 
daveti üzerine yaylaya sidip bir sece 

kaldığını sonra Andirim kazasına riderek 
orada Kadirli hakiminin, bir davetinde 
bulunduğuna köyüne döndüiü zaınan 
evinin arannuı olduğunu aördüğünü 
ıöyledi. iddiasına ıöre Albndai köyijn 
den Harunun kendiıine düımanlığı var• 
dır. Bu adamın aleyhinde tahit aramak
ta olduğu haber verilince kendiıi bir 
istida ile müddeiumumiliğe müracaat 

etmiıtir. Bunun üzerine ıulb bakimi ken 
diıini Ankara emniyet direktörlüğü 
dairesinde aorpya çekmiı ifadesini el 
yazııile yazması kendisine teklif edil
miı, fakat yeni harflerle yazmak bilme
diii için arap barflerile yazmıı bunlar 
ıonra emniyet direktörü tarafından 

kendisine okanmuıtur. 
Ozeyir, Y ahyanın Çerlces E temden 

alıp Ali Saibe teslim edil~" ii&ere ken 
• ._ ~;hhlla ...... Wr mılıt•I' 
bulunmadığını söyledi ve bu busuıta 
kiiladesinin poliain tazyiki ile aluumt 
olduğunu iddia etti. 

Poliıin kendisine iıkence yapbğm· 
dan ela muhtelif vesilelerle 'bahsetti. 

Maznunun enelki ifadeleri okundak
tan sonra Ali Saibin vekili Hamit Şev
ket ayağa kalkb. Azizin ifadesinde ken· 
diıine "Ali Saip de var mıydı?,, teklinde 
bir sualin mevcut bulunduğuna if*J'et 
etti. Bu sualin kim tarafından soruldu· 
iana maznundan öğrenilerek zapta 
geçmesini istedi. 

Maznun sualin Ankara Emniyet di
rektörlüiü losmı siyaıi müdürü Hamdi 
tarafmdan sorulduiuna söyledi. 

Hamit Şevketten sonra Müddeiumu· 
mi Baha ıöz aldı. Şunlan söyledi: 

- Hazırlık tabkikatmı yalnız Em· 
niyet müdürü yapmamıfbr. Bu tabkika
tm bafında on bet ıün kadar ben de 
bulundum. 

Saib hakimi müstacel vaziyetlerde 
istediği yerele ifade alabilir. Maznunun 
Emniyet direktöı-lüğüncle sorğuya çe • 
kilmesi usule muhalif değildir. 

Arif earguda 
Ozeyirden sonra Arif sorğuya çekil

di. 
'Söylediğine göre kendisi 1929 sene

sinde Ammana sitmif, orada terzilik 
yapmıf, ıonra bir su kumpanyasmda 
çalıımıtbr· 

Memlekete dönmeden enel Amman· 
da bir gün Yahya kendiaine: 

- Benimle konufl1Mlya tenezzül et • 
miyor musun? 

Diye yaklaımıı, konuımuılar 34 se • 
nesinde köye döndüğü zaman Yahya bir 
sün yine geli.p ıörüımüıtür. 

Arifin bu ifadesi calibi dikkatti. Çün· 
kü y abya ifacleı'.nde bu iki sörüpne • 
den hiç babıebnemiıti. Arif de bundan 
evvel sorsuya çekilen diier maznun • 
lar gJ,i polisin tazy:kine maruz kaldı • 
iını iddia etmiıtir. 

Muhakeme devam ebnektedir. Cec:e 
12 ye kadar devam edeceği sanılmak -
tadır. Saat sekize kadar ancak sekiı ki· 
tiden üçünün ifadeleri alınabibnittir. 

Geri kalanların da bahıettiğim saa • 
le kadar sGrmesi çok muhtemeldir. 

Mahkeme heyetindeki azalardan bi -
ri Hayrullah, diieri de Cemaldir. 

Habeşlere göre: 

Makalleilin - 98rbırld8ki bütün 
topraklar ltalyanlardan 

geri ahnmıştır 
Habeş hükümeti, ltaıyan tayyarelerin 
Kızılhaç heyetıerlni bombardıman 

etmes·ni ve zehirli gaz kullanmasını 
yeniden protesto etti 

Yağan vaQmurlar 
Halbeş cırdulaıronon 

m uvaffakoyetı n ı kolaylaşto rıyo 

Son günlerde Habetiıtand., n 
gelen telgraflar, orada mevsimı 
olmadığı halde gayet tiddetli yağ . 
murların yağmakta oldı ;y .. nu bil 
dirmekteydi. Deısiden r ~n bi:: 
telgrafa ıöre, Habetler hu yağ -ı 
mu .. '-rrn yağmasından, dün Je 
bil • 3imiz gibi, iki noktadan 
me... .durlar. 

Evveli bu ıayede üçüncü defa 
mshıul alabileeeklerdir ki ordu -
nun iateıi bakımından bunun ne 
derece f ayddı olacağı meydanda . 
dır. 

İkinci olarak 11lak arazi üze · 
rinde motörlü İtalyan kuvvetleri -
nin harekt etmeıi imkin11z bulun -
maktadır. 

lngiliz menbalarına bakıldtfı 
takdirde vaziyet müph4"1dir. Her 
iki taraf Maka:':e civarında bir 
takım muvaffllVstetı ... •fc1e ettik· 
!erini iddia etmektedirler. 

Meıeli ltalyanlar 91 numaralı 
tebliğlerinde aynen: 

"Eritre cepheıinde Amba, Ar
danda aıkerlerimiz dütmanı mağ
lup etmitlerdir. Dütman 22 ölü bı 
rakmıttır. 

Tayyarelerimiz de Aıangi gö
lü mıntakaıında büyük bir faali
yet göatermitlerdir. Alamugada 
tayyare!erimizi gören Habet as · 
kerleri yete üç büyük Kızılhat. 

tinin bu sabah De11ie'ye gelmit 
dukları haber verilmektedir. 

Dessie, 8 (A.A.) - Veli 
Prens Mokenen, esir ltalyan za 
lerini ziyaret etmittir. Prenı, et 

lere yortular münasebetiyle el 
se, teker ve saire tevzi ve mek· 
larını ltalyaya göndermeği vaJ 
mittir. 

tayan beyannamelerl 

Deasie, 8 (A.A.) - Habeti 
nın reımt tebliği, ltalyan uç 
rının Godjaın ve Tigre eyale 
rinde halkı merkezı hükUmete 
ıı isyana davet eden bir takım 
yannameler atmıı olduklarını 
dirmektedir. 

Godjam'dakl layan 

Adiıababa, 8 ( A.A.) - Ha 
ajanıı muhabirinden: 

SUel mahmler, Godjam 
tindeki İsyanın Neçafiye 
kalmıı olan halkın ekseriyeti 
müdahalesi ile sona ermit oldu 
nu bildirmektedir. isyan rü 
tarafından esir edilmiı olan 
jaz Tasfaws, serbest bırakıl 
tır. 

Bu isyanın İtalya 
hareket olmadığı, yerli rüesa 
tahsi rekabetler yüzünden ay 
lanmıt oldukları bildirilmekte 
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bayrağı sererek etrafına toplan 1ta1 yan matbuat 1 
mıılardır.,, derlerken halbuki Ha· Veri I e n 
betler her türlü hava teraitind~ 
harp etmeğe alışkın oldukların - ta 1 ima t namede 
dan bu yağmurlardan kat'iyyen 
müteessir değillerdir. jHabeş ~arbınıı:- S 

Bir Alman ajansının verdiği vazıys.t:ne daır 
bir habere göre iıe, havaların yağ- şey yazılmama 
murlu olmasından iıtitade ede- varm 1$ 
rek Ras Kaaaa ile Ras Seyyumun 
kumandasındaki kuvvetler birle -
terek Akaum üzerine yurumeğc 

bafl amıtlardır. Gene ayni ajansa 
göre, Habetler cenup cepheainde 
de üç koldan General Graziani'nil' 
··ıvvet!erine hücuma bqlamıtlar 
d~ . 

Şimdiki halde ıimaldeki Tem· 
bien arazisi kimilen Habeılerin e· 
tine geçmit bulunmaktadır. 

Habeıler büsbütün aksini iddia 
ederek Makallenin garbındaki 
bütün toprakları ltalyanlardan ıe. 

Cephe gerisi 
Habet hükameti, Cenevreye 

ıönderdiği bir nota ile cenup cep
hesinde çalııan İtalyan tayyarele
rinin Kızılhaç heyetlerini bombar· 
dıman etmelerini, ve zehirli gaz 
kullanmalarını resmen protest\) 
etmittir. 

Habef Yellahb ealrlere 
elblae verdi 

Dessie, 8 ( A.A.) - Chirede e
ıir edilmit olan yedi İtalyan zabi· 

"Deyli lleıald,, gazetesinde 
nan bir habere göre, lb!lyada 
buata verilen bir talimata göre, 
beş cephesindeki son ,·aziyete dait 
şey yazılmaması bildiriidiği gibi 
teakiben şu emirler nrilmiştir: 

Mısırdaki İngiliz aleyhtarı 

ketleri büyük ölçüde ,·ermek .. 
bilhassa serlevhalarda, bu ha • 
Italyanın memnun olduğunu seJ 
cek cümleler kullanmamak şartf 

Maestro Slustio tarafındaı.t 
tini için bestelenen ilahiye alaka 

Fransız - Jr.giliz ko:- uşma 
mevzuu bahsetmemek. 

Eğer muhteri Ma ~ko: inin a 
hastalandığı haber alınrr~a, bu 
leye dair bir şey yazılmaması. 

Eğer bu haber doğru ise, 
talimat arasında son defa isyd 
beş askerin Roma dh·anıharbill 
pılan muhakemeleri hakkında 
şey yazılmaması emri verilmiş. 

Sabıkalının 
marifeti 

Çarıambada oturan .. 
Cavit, elektrik telinden keatİ 
te çakmak taşlarını ıatarkell 
kalanmıttır. 
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Olimpiyad hazırlıklan : ............... ,_,~ ,_, __ - - ,_, -
Yüzmede yeni 
dünya 

Berlin: (Özel Spor Aytarımız
dan) - Düyada 11rtü.stü yüzme 
f&lllpİyonu Amerikalı genç Adolf 
Kief er geçen hafta Şikağoda yeni 
bir rekor tesis etmi§tir. Kiefer 
(100) yardayı (sırt üstü) 57,6 sa· 
niye de yüzmü§tür. 

Gelecek olimpiyadların bir ha. 
rikaıı olacağı muhakkak olan A
merikalının bu rekoru f evkali.de 
dir· Zira bu Kieferin (100) metre. 
yi de bir dakika üç saniyeden a· 
ıağı yüzdüğünü gösteriyor ki, Av. 
rupada bugün bu dereceyi değil 

rekoru 
ıırt iiltü Kraul ile kateden az oçk , 
enderdir. 

Bu yüzücünün anterenörü me§
hur Brenning yakında Kieferin, 
ıırt üıtü ile Kraul rekorlarına yak
laşacağını aöylemittir. 

Bu giditle bu iddiaya hak ver" 
memek kabil değildir. Genç Ame. 
rikalı henüz ( 17) yatında olmak· 
la beraber teıkilat bedeniye iti· 
barile ideal bir yüzücü tipidir. 
Binaenaleyh kendisinden de bir 
çok Fevki.la de dereceler bek -

lene bilir. 

Yukariki iki resim, Almanlann, 936 
olimpiyatlarına ne bUyük bir azim ve i
timatla hazırlandıklarını bize gösteren 
en canlı iki misaldir. 

Tam manasite amatör olan Alman
yanın 936 olimpiyadına iştirak ettireceği 
sporcular, gündüzleri hayatlarını kazan· 
dıklarını işlerini hiç ihmal etmemekte 
ve hcrgün tabii hayatlannı bozmadan 
işlerine muntazaman gitmektedirler. 

Fakat olimpiyatlara da hazırlanmak 
lizım olduğundan, Alman sporcuları 
soi:ruk, yorgunluk falan düşünmeden 
idmanlarını geceleri yapmaktadırlar. 

Resimlerden birisi, Skifcilerin kürek 
antrenmanım, öteki de atletlerin gece 

Serbest güıreşte 
...... - ,_.., ,_, ,,,., ..... _ -.... 

Deglam 
1_ 

ormandaki çalışmalarım göstermekte
dir. 

~ ~ İşte Almanların, bütün dünyaya mi· 
.••'LA .. ,&~ ~s 1 ) • --'- d te · • ·- - • ~- ._...._, sa o an azımlcrinin spor lkUıasın a • 

Amerikan 
şampiyonu 

Bronowiç·i yendi 

Kiyeferin ıırt üıtü muhtelif _c_e_n_i _cd_e_n....::.gu_·z_e_l _h_ir_n_u_·m_u_n_e_si_da_h_a ________________________ _ 

Güreıin daha ilk dakikalarında De&· 
lln rakibine biSyle bir vuruş yapmı§tı. 

(Oto gazeteıinden temsili reıim) 
Fransız §anıpiyonu Deglane i. 

le Branoviç arasında yapılan ser 
beıt güreş müsabakası fevkalade 
heyecanlı olmuştur. 

Dünyanın en usta serbest gü -
refÇ.ileri olan bu iki maruf pehli
~anın nihayet birbirlerile çarpı§· 
maları her tarafta büyük bir alaka 
uyandırmıftı. 

Tam bir saat iki dakika ve 57 
l&niye güreften sonra Deglav ha,s 
aıine galip gelmiıtir. Her iki peh· 
livanın birbirine üstün gelmek i -
Çin aarf ettiği gayret, gösterdiği 
maharet ve mükavemet fevkala -
de takdir cdiJmi§ ve §iddetle al . 
~11lanm11tır. 

mesafelerde elde ettiği dünya re· 
korları ıunlardır.: 
100 yarda 57,6 aanıye 

100 metro 1 :03,9 ,, 
150 yarda 1 :33,9 ,, 
200 metro 2:24,4 , .,, 
400 metro 5:17,8 ,, 

1500 metro 20:52,- ,, 
Türkiye Kraul rekorlarile kı -

yİ.ı edilirse: 

Türkiye rekorlan: 
100 metro Kraul 1 :05,8 ıaniye 
200 metro Kraul 2:35 ,, 
400 metre Kraul 5:44,2 ,, 

1500 metre Kraul 23:59,5 ,, 
Aradaki bu fark bizim için çok 

acıdır. 

Yeni bir rekor daha 
1932 olimpiyad Ski ile atlama 

şampiyonu ve dünya rekordmunu 
No"eçli "Birger Ruud,, yeni sene 
dolayııile "Darmiıtch Parten Kir
chen,, de muhayyirülukul bir de • 
rece elde etmittir. 

Müsabaka Almanya, Avustur
ya, Norveç, lıviçre ve Amerikanın 
olimeiyad namzedleri ittirak et • 
mit ve at'layıcıya üç defa atlama 
hakkı verilmitti. Neticede Norveç 
li "Ruud,, 72, 82, 78, metre atlı • 
yarak birinci, "Toni Bader,, 67, 
79, 77, metre atlayarak ikinci ol • 

muıtur. 
Suat Erler 

işlerini bil iyorlar ! 
Şu Amerikalılar işlerini ne iyi biliyorlar 1. tıte size bir misal: Meşhur zenci buksör 
Joe Louis, yukarda resmini gördüğünüı kartlardan Avrupanın en büyük gazetele· 
rine birer tane yollıyarak, bu gazetelerin Noel, yılba!ılannr tebrik etmiştir.Kurnaz 
Amerikalı zenci, hem kendisinden sık ırk bahseden Avrupa gazetclerile böylece f 
bir dostluk peyda etmiş ol<ıcağınr, hem de kendisinden bir kere daha bahsettir(bile 
ccğini heıab ctmit olacak~ - · 

Bir rekor daha 
366 gol! •• 

Bayan Kubkuva öldü 
tngilterede, Celtie ile Glaakov ar&• 

tında yapdan maçtan sonra hlllk aa!ıaya 
hücum ederek Celtie'in merkez muhacİ· 
mi Me Grory'yi omuzlan üzerinde t.qı
mııtır. Bu coıkun tezahürat üç gol ata· 
rak takımını galip çıkaran bu meıhur 
muhacimin yalnız o gün fevkalade oy
nadığından ileri gelmiyordu. 

yaşasın Kubekl 

Bu GYorynin üç gol daha atmas!le 
lngilterede ve belki de dünyada yen; 
bir rekor tesiı etmiı olm111rnın mükafatı 
idi. 

Evvelce de yazdığımız gibi, 1 
$On günlerin en mühim hadisesi -
ni, mefhiır Çekoslovakyalı kadın 
atlet Koubkovanm erkek olması 
te,kil ediyordu. 

Hala birinci sahifelerinde sü

tun sütun bu işten bahseden Avru
pa gazetelerindeıı (Paris Soir) da 
okuduğumuza göre, kendiıile mü· 
Jakat yapan bir muharrire demİf· 
tir ki: 

- Beni böyle görmeye hayret 
ed iyonunuz değil mi? 
lımimi ve cinsiyetimi resmen de 

ğiştirmem hiç de güç olmadı. A 
vukatımın birkaç saat bu işle mcş 

gul olması kafi geldi. 
Ameliyata gelince, bu da bir 

şey değildi. Acısını duymadım bi· 
gol ile Caraleff Citeyden Hugf Fcru"ona le ... Zaten {15) gün sonra bir kü. 
aitti. 

Filhakika Me Grory yeni üç ıoliiyle 
futbol hayatında yaptığı collerin adf'dini 1 
(366) ya çıkarmıı bulunuyordu. 1 

Halbuki bundan evvelki rekor 364 

Bu haftaki 
Lik 

maçları 

çük ameliyat daha geçireceğim 
ki, itte o zaman erkekliğim ta • 
mam olacak. ı 

Geçen ilkbahardan beri ken - 1 

dimde erkeklik hissetmiş ve onun 
1 

için müsabakalardan çekilmiştim. 
Şimdi, artık erkek olarak at . 

letizme çalııacağım 
Bu haf ta, üç sahada da lik maçla- H .. 

22 
d . 

Yeni vaziyetimden iftihar dUıo 
yuyorum. Ve erkek1 ilden çok 
memnunum .• 

Evlenmeye gelince, bunu dü • 
ıünmeye vaktım kalmadı. Daha 
çok gencim. Belki ilerde bu da 0o 

lur.11 

Gazeteci konuşmanın tonunu 
fÖyle anlatıyor. 

Mösyö Koubek'in! kadınlık 
.zamanına ait TaimleTinden birl
•İnde, bakınız ne güzel bir •tİll• 

koıuyor. 

nna devam edilecektir. ilk dene fiks ~~uz yaşın a ve gencım. 
türünün nihayet maçlan olan bu mü· Onun ıçın erkekler arasında da mu "Son olarak sorduğum evlen-" 
sabakalar hakkında futbol heyetinin vaffak olacağımı umuyorum. me sualimi, yeni erkek! Ya~ 
t~bliği şudur: Şimdilik futbol oynamağa baı- bir tebessümle karşıladı. 
11-1-936 CUM~~:~~!RYAPILACAK ladım. Söy!~di~l~rine göre, fana Aynlırken elimi ııktı. El 111iı • 

( B takımla ) oyuncu degılmışım. şmda bile bir erkeklik vardı. 
Fener stadı: rı llkbaharda askeri hizmetimi Artık madmazel Gdenka Koulr 
Alan gözcüsü Bahaddin Uluöz yapmak için muayeneye gidece . kouva ölmüştü. Yataıın mösy6 
1-'enerbahçe - Süleymaniye n re. ğim. Gdnek Koubek !... 

kımlansaat1~3~hakem Bahaddın, ~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~ 
Vefa _ Jstnnbulspor n takım lan Beşiktaş - E) üp A takımları ~a· 

saat ı::: de hakem Tahsin. at 14,30 hakem Suphi Batur, )nn ha• 
kemleri: Scdııt, Ekrem Erı.oy, 

Şeref stadı: 
Alan gözcüsü: Feridun Kılıç Taksim stadı: 
He·iktaş - Eyüp B takımları :ı- Al:ın Gözcü ü: Kemal Hıfat 

at ı:ı,30 hakem Samim Talu Anadolu - :Fenery1Jmaz A tı1l...m· 
Beykoz - 1'opkapı B takın·. l."rr lnrı saat 11 hakem ı:;azi Tezcan. " Yefa - Jstanbulspor A takımları 

saat 15 hakem Feridun Kılır saat 12,45 hakem izzet Muhiddin Güneş - Anndolu A takıınlnn 
Taksim stadı: •· Apak. )'an hakemleri: 'fnl:lt Dclidağ, saat 14, 30 hakem A.A. Göğdiin . yan 
Alan gözcüsii Şazi Tezcan, Samim Talu. hakemleri: Tahsin, 'l'alitt Ozışık 
Güneş - Anadolu B takımları Galatasaray - HiH'tl .\. tnkımlan 

saat ı;; hakem Şazi Tezcan Fenerbııhçe - Süleymnnie A ta- saat 12,45 hnkem Adn:ın Akın, yan ha-
Galatasaray - Hilal B takımlarr kırnları saat 14,.'JO hakem Sadi Karsan kemleri: Halit Özbaykal, M. Ali. 

saat 13,30 hakem Şazi Tezcan, yan hakemleri: Namık, Cemal, Futb01 
l" 936 PAZ R ,,. Şeref Stadı: 
....-ı-. ıı.ıA.,çLA.ıRAPILAc. A Hakemler·ı nln " Alnn gözcüsü Uasri Bütün 

( A takımları) Beylerbeyi-Ortaköy A takımla· Toplantısı 
Fener stadı: ,, n saat 11 hakem H.G. J.~zgü 13-1-936 pazartesi günü futbol 
Alan gözcüsU: Cafer Beykoz - Topknpı A takım1 ım hakem komitesi lstnnbul bölgesi mer. 
Altınordu - Sumer .A tnkıml:ırı saat ı2,ı:; hakem Sahih )an hakemlı·· kezinde saat ıs de toplanacaktır. Aza .. 

saat 11 hakem Kemal Halim ri: Feridun Kılıç, Rıfkı, nın 1opJantıda. bulunmaları.~ 
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9 SONKANUN - 1936 HABER - 'J\lişam postası · 

Ulusta çıkan bir yazı Eski ıstanbul ağırceza mahkemesi reisi Ahmet Sabrinin 
--- ._., ,_, ,_., ~ - ~ =-= ... ---. ._, --. ~ ,,,_., .-._ ıwwwz,_, -_. --6-&~ 

Istanbulda nak~l Eiit!İ~hiiI~~eiab~ uçluların 
vasıtal~rı derdı bile kışırlaştırılmasına 
Bu iş dünyanın her yerinde taraftar deg"' ı·ıı·m 

halledilmiştir lstanbul müstesna 
Şehrimizde nakil vantal:rı İfİ• ıantim mi, elli ıantim mi eninde T 1 pta hen üz kat'i. b! r isabet ol madıQı i_çin ! nsan la ra 

nin bir ~"!H~le,, .o!~~an çık~· çizgiler ~izi.Jec~k? yaşamak kudretını, çalışmak zevkını ve ılerlemek 
rılmcuı ıçın §lmdilık utıyen takıı· Bu çızgılerın renkleri beyaz • • b• - •ı • • h • k"' 
lerin onar kuru§a adam tcqımala- mı, kırmızı mı, aarı mı, yetil mi o- gayesını veren ır amı ın' 1 yasına ım an 
nna müaa~de etmekt!!n bCı§ka '~ lacak? olmıyacak bir şekilde yokedilmesi hukuk 
re olmaJıgın yazmıı, bu teklıl Bu çizginin üzerine geçme za- - - • • 
etrafında §OförleTin dii§ünclükle- manlarmİ göstermek için renkli, bakımından dogru degddır 
Tini Je kaycletmİ§tik. "Ankarada çı- basit bir fener mi, yoksa kelli felli E k ı E ı • • • k 
k~nJ"eımi."Uluı,,gazeteıinindün- bir zabrtai belediye memunt mu n ısa yo • v enme ışını Si 1 
kil posta 'ıle gelen •ayumJa Mat- konacak? • 

':u~~ı::::.::::~'!.~!~;:~!·ay'1a:~ Bu çizgiler ıehrin kaç •okatı - bı·r kontrola ta.Arı.. bı• tutmak ·' 
~ nın, kaç kötesine çizilecek? 

ıehrimide nakil vantalan meıe· B 1 he ,~,_·_ ·d 1 un ar p a&alUl ar ann, me-
leıine dair bir malialeıini gördük, l J!!'-• tta ak 1 

ıu ve ıa anıye r m am arm ü-
alıyoruz: 

"lıtanl>ul btr aydanl;eri tam 
bir nakliyat anarıisi içbıde'dir. 

Tnm.va~ neresinden binile
cek, neresinden inilecek? 

Tramvayın içinde kaç kiti a -
yakta duracak, kaç ki§i kanapeye 
oturacak? 

zerinde aylarca h"attl yıllarca du-
rarali çalrımağa, çabpra'li durma
fa, h"eyetler fialinde J\'vnıpaya ıe
yaliatler tertip ederek, tetkikler 
yapmafa mecb"ur olduklan muaz
zam bir it, apğı yukan bir mil
yonluk bir tehir ıokağmm emni
yeti meselesidir.,, 

Sokakta halk nereden, nakil Nqef Halil Atay, ba muele ef· 
vasıtala.rı nereden geçecek? rafında gazetemizin ortaya attığı 

Bütün bu suallere bir aydan _ on kuruıluk taksiler itini anlattık
beri, açık ve tam cevap verileme_ tan ve teklifimizin ıehirde büyük 
diği, i§ler buna göre yoluna ko _ bir alaka ile kar§ılandığını kay
nulamadığı için, halk tramvay Jettikten aonra alakadar maka. 
bekleme yerlerinde her gün ken _ mın bütün bu meseleleri tetkike 
dini yeni bir emrin, yeni bir tali - bCJ§ladığım yazıyor ıJe iğneli bir 
matnamenin tatbikine ahttırma - lisanla devam ediyor: 

ğa çalıştı. "Derlial bu teklif de tetkili mev-
Arkadan bindi sığmadı, önden zuu içine alındı. 

bindi, talimatnameye aykın ol - Acaba ıebekenin dar ve kifa
duğu için ceza ödedi. Tramva - yetsiz olduğu yerlerde ıebekeyi 
ym içinde ayakta dll'rdu, mi değittirmek daha doğnıdur, 

- Yer varken oturmafa mec - yoksa, Ankarada yapıldığı gibi 
bursunuz, tramvayı kalabalık gös _ Sovyet dostlarımızdan belediye 
teriy~rıunuz ! hesabına otobüs ıatm alıp i~let

Gibi tuhaf bir ihtarla sinirleri - mek mi daha faydalıdır? 
ni boz4u. Oturdu; iki tıklan birinciıi kabul e-

- Kadını ayakta bıraktığı için, dildiği takdirde, 
Gülünç oldu, ayıplandı ve ni _ Bayındırlık Bakanlığına bir 

hayet bir sabah karardan, kabili _ tezkere tastir ederek tramvay ıir
yeti tatbikiyesi görülemediği, hat_ keti ile meselenin müzakeresine 
t& bazı nizamname ve talimatna - hatlanmasını rica temek, 
melere aykın olduğu için vazge - Aksi takdirde; 
çildiğini öğrendi. Hürriyetine ka - Belediyeler bankasiyle bir oto-
vuıtu. büsler istikrazı müzakeresine bat· 

Artık Istanbul nakil vasıta - lamak, 
larmda - istiap haddi - denen 
ve bütün manaaız kliteler gibi ls
tapbul nakil vasıtalarının bir süs 
kliteai olan rahatlık, yoktul', halk 
bini~inQe, inİ§İnde ve biner iner
ken birbirini itip kakma.unda 
serbesttir. 

• • • 
BüyUk bir komisyon büyük bir 

iti tetkik ediyor; 

Caddelerde yaya halkın geçe
ceği yerlere itaretler konacak! 

Bu itaret konan yerler.de, oto
mobiller, tramvaylar, arabalsr, 
bütün nakil vasıtaları bir dakika, 
yarım dakika - yerin ehemmiye
tine göre - duracak, ve halk 11-
tan~ul sokağında bu dar yolun Ü· 

zerinden ilk defa ezilme ıefaleti
ni dü§ünıneden, kolunu sallıya sal
lıya geçecek. 

Fakat nasıl? 

Bu kocaman, dütünmesi bile a
kıllara durgunluk veren bu muaz
zam emniyet projesi nasıl tatbik 
edilecek? 

Bu yolların, bu sokakların ha
ri tnları kaç yılda hazırlanacak? 

Halkm geçeceği yere otuz beı 

Bunun için de, iki tıktan birini 
durüdiraz tetkik, tetkik için ko -
misyonlar te§kil, seyahatler tertip 
etmek, müzakereler yapmak, ka -
rarlar vermek lazımdır. 

lı hiç de gazetelerde yazıldığı 
gibi basit değildir. 

4 • • 

Bütün bu meseleler lstanbulda 
1936 yılının ilk ayında konutulu
yor. Bu tarihte bütün deniz atırı 
memleketlerde, ve Balkanlara ka
dar bütün Avrupa memleketlerin
de, tramvaylara binmek, inmek, 
sokaklardan geçmek, yalnız bele
diyelerin değil, on ya§ında ilk o
kul çocuklarmın bildiği ve her 
hangi yabancı bir ıehirde tek ba
§ma tatbik edebileceği bir ıeydir. 

Birçok şeylerde; amma yalnız 
büyük şeylerde, geri kalıtımızm 

mazeretleri vardır. Fakat lüzum 
hissedildiği zamanda bir şehirde 
bu kadar basit itlerin derhal ya
pılamaması, ve nasıl yapılacağına 
da bir türlü akıl erdirilememit ol
ması; bu, geri kalmıt olmadan 
çok batka, hemen hemen ıstıraplı 
bir feydir.,, 

Almanyada tatbik edilen kwrlq 
brma kanununun bizde de tatbik 
edUiP, edilmemeıi etrafmda açu
fmu:z anket bllyUlC btr allka ile 
k'arplanmıttır. Bugün de eski İs
tanbul aitrceza mahliemesi reiıi 
Ahmet Sabrinin bu mesele etra . 
fmdaki fikirlerini neırediyoruz: 

1 
- KnD"lqtmnak hakkında ga

zeteniz tarafmdan Y.apılan anketi. 
nlzi b~ bir alaka ile takip et -
mekteyim. Bu mesele hakkında 
içtimaiyatçılarımmn ve Cloktorla -
.rmın:rn fikirlerini g<Srdilm. Ben 
ıualinizi tibbt sahadan ziyade 
mesleğim olan hukuli sahasına 
hasrederek dütündiiklerimi ıöy. 
liyeceğimı 

Umumi bir lrlSrG§le linırlq -
tmnak nazariyeıi yukarlda zikret
tifim gibi muhtelif zevatm pek 
doğru bulduğ\mı diiftlncelerine 
nazaran tatbikat sahaamda kuv . 
vet bulabilecek, fende mutlak bir 
katiyet bulunmadığına göre büyük 
bir isabetle alkı§lanacak bir naza. 
riye değildir. 

Acaba kııırlaıtmnak keyfi -
yeti, tJıukuk ıahasmda daha doğ . 
ruıu tib aleminde bir sahai tat -
bik bulabilir mi? Ve doğrumu -
dur? 

Mesele l>u ~kilde poze edil . 
diği takdirde bunun cevabını ver
meden evvel suçu ve ceza vermek 
nazariyelerini hatırlamak ve suç
lu1an mütalea etmek lazımdır. 

insan hayatının yafadığı en ip. 
tidai devirleri gözönüne getirdi • 
ğimiz takdirde, bu zamanlarda 
bile ıuçun meydana geldiğini ve 
aile kabile halinde baflayan ce -
miyetlerin buna 11yan ettiğini ve 
ıuçlulara kartı harekete geçtiğini 
görürüz. 

lıte çoli evvellerden batlaran 
Du hareket, ıuçluya kartı bir ceza 
vermek §eklinde olmuş ve bida -
yette şahst öce, kısasa ve daha 
sonra ibreti müessire, uslandır

ma ilh .. teklinde tecelli eden na -
zariyelerle ceza vermek bir usu -
le tabi tutulmu§tur. Son ceza na
zariyatında mutlaka bir ceza ver-

cezaya yer dahi verilmemqtir. Evlenmeyi kontrola tabi tutmall 
Cezalan bu auretle baıit bir Saniyen kısrrlB.§tmnaktaıı 

h&lde hülAsa ettikten tonra ıuç • malisat olsa olsa cemiyetin emni • 
1ulan mütalea ettiiimi:z zaman yet tedbiri olabilir ki, cemiyet te 
bunları tesadüfi suçlular, itiyadt bu kabil kimselerin evlenmesine ma 
ıuçlular, teklinde bir tunif dahi- ni olmak, evlenme meselesini ha
linde tetkik etme'.K llzrmdır. T eaa. kiki bir kontrola tabi tutmak su • 
düft auçlu1ar, bmılar harici tesir- retile bu gayesine varabilir. 
ler, alkol ihtiraaı ıibi lmiller tah- Bahusus bugün ağrr cezalı IUÇ'" 

tında ciiriim İfliyen maku1 ve !oları baklanda tatbik olunan enı
tabii kimselerdir. Bunlar yaptık • niyeti umumiye nezaretinde bu
ları fenalıktan aonra tekrar tabi- lundurmak gibi fer'i cezaları tef" 
t hayatlarına dönerler. mil ederek ve tehlikeli ıuçlulart 

ltiyadi suçlulara gelince, bun- tifahanelerde tedavi etmek, mu
lar ıuç yapmaktan :zevkalırlar. bitlerini temiz tutmak suretile mil 
İçtimai tesirler, muhitleri bunlan rakabe nltma almak imkanı var 
bu yola alı~tırmııtır. Ve bunlar iken ve bu tedbirler daha ze~rl 
cezadan korkmazlar ve ceza bun- bir tekilde tatbik sahasını bulabi
Jan udandırmaz. lirken kısırlaştırmak yoluna git-

Bir de bunlarm haricinde teh . meği hiçde doğru bulmadım. 
tikeli addedeceğimiz auçlular var MURAD SERTOOLl1 

ki, bunlar alkolilder, mütereddiler, İstanbul eşinci icra memurluğUn'" 
saralılar vesairedir. Bunlara tam dan: Mahcuz olup bu kere paraya çef; 
manisile deli denilemez ve ceza rilmesine karar verilen ve tamamın• 
bir teıir yapamaz. yeminli Uç eh11 '·ukuf taraf'rndaıl 

(9272) dokuz bin iki yüz yetmiş ııct 
Ve ceza tesirinden uzaklattık- lira kıymet takdir olunan Beyoğlund.s 

lan zam.an ilk fırsatta bir ıuç it· Jlüseyinağa mnhallesinde eski Pi~ 
lerler ve cemiyeti daimi bir teh • l\lehmet yeni Pire Mehmet ve I\ntıt 
dit altında bulundururlar. Maa _ sokağında eski 17 yeni 11-8-6 numaralı 

mafi ıunu da ilave edeyim, ve 
iftihar ile ıöyleyim ki, 30 bu ka . 
dar senelik adlihayatmıda bu ka
hil suçlulara tesadüf etmedim. 
Suçlar en çok neden lf lenlr ? 

Gördüğüm vakaların en çoğu 
hiddet, alkol ve kadın yüzünden 
meydana gelmiştir. Edindiğim bu 

apartıman ve garnj açık arttırmaya 

~ıkanlmış olup ş:ırtnamesi herkesill 
görebilmesi için 25-1-936 tarihinde• 
itbaren daire divanhanesine taUk edl• 
Jecek ve 10-2-936 tarihine müs~dil 
pazartesi günU sa:ıt 14 ten 16 ya kadst 
İstanbul beşinci icra dairesinde satı" 
Jacaktır.Arttırmayn iştirak için % rr 
di buçuk teminat akçesi almır. Arttır
ma hedeli muhammen kıymetinin yül 

kanaat nihayet vaatnın dahilinde de yetmiş beşini bulduğu takdirdi 
bir görü§ olmasına rağmen mese- · satılacaktır. Aksi halde on beş gUf 
leyi ıumumilettirsek bile ben hu dahn temdit edilecek 24-2-936 tatl' 
tehlikeli suçlular hakkında dahi kı hine müsadiC pazartesi günU ayni SSI' 
sırlattırma ameli esinin tatbikını atte ~ene yüzde yetmiş ~şini buld11l' 

v 1 y takdırde satılacaktır. Yuzde yet1t1if 
dog~ bu ~.am. beşini bulmazsa satış geri bırakıla~ 

Bır kere ustad doktorlarımızın tır. 2004 numaralı icra ve iflas kanii' 
söylediği gibi tibda bir isabeti ka- nnnun 126 ıncı maddesine tevfiknn !o' 

tiye olmadığına ve veraııet mese - potek sahibi alacaklılarla diğer alA~ 
feai bir katiyeti riyaziye arzet- kadaranın ve irtifak hakkı sahiple ıtı' 

d ... · gör · 1 k nin dahi işbu gayri menkul hakl3t 
me ıgıne e ınsan ara yafama h ·ı f i rif d i 1,1 . . I . . ve ususı e n z ve masa e ar o _..ı 
kudretını, ça. ı~mak zevkım, ılen • iddialarını evrakı müsbitelerile yitJP" 
lemek gayesını veren şahıın mu - gün içinde icra dairelerine bildirJll" 
hafazası ve neslin muhafa • leri liizımdır. Aksi halde hakları tııP' 
zaaı gibi iki en kuvvetli amilden sicillerile sabit olmadıkça satış bedi' 
neslin muhafazası &milini berta _ linin paylaşmasından hariç kahrl~; 
rafetmek telafi edilmesine ih a • Alfı~ı.darların işbu mad~ei kanurı• ·" 

O A o ) ~ ye gore hareket etmelcrı ve daha r~, 
ıına ımkan olmayan bır tekılde la rnalUmat almak fstiyenlerirı ~· 
yok etmek doğru olmamak laz11lD· 3991 numaralı dosyamıza mürac,-r 
dır. Jarı ilan olunur. 

mek yani sırf ıuçu gözönünde tu. 
tarak ceza vermek usulü kaldml
mıf, subjektif ceza usulleri vazo-

~------~~~~----~----------------~~----------------
lunmu§ ve bir suçluya ceza verir. 
ken kanunlar, objektif bir halde 
sadece suçu değil ayni zamanda 
faili de tahaan tetkik, esbay ve i.. 
millerini ve tesirlerini mütalea 
zaruretini koymuftur. Ve ceza tah
siletmiştir. 

Bugün bu inceliklere rağmen de 
telafisi kabil olmayan ölüm ceza. 
sının doğru olup olmadığı mesele 
si münakata edilmekte bulunmu§ 
ve hatta bazı memleketlerde bu 

. İstanbul Deniz LevÖzı:mi'.Satinalma 
· · .·· :···. "Komisyonu 'ba;ı.;;~ . 

· ........ ·:': ·-=-··· ... · . 

Tahmin edilen bedeli 5200 lira ol an 40000 kilo kuru fasulyenin 
bundan evvel yapılan eksiltmesi nde teklif edilen bedel galf 
görüldüğünden 10/ikincikanun/ 935 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 14 de yeniden kapalı zarf suretiyle eksiltmesi yapı

lacaldır. Muval<kat teminat mıldar ı 390 l iradır. isteklilerin eksilt• 
me saatinden bir ıaat evvel teklif mektuplarını komiayon bat" 
kanh~ma vermeleri. Şartnamesini görmek isteyenler her güıı 
Kasımpafada komisyona müracaat ederler. "8044,, 
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Cldüren 
mezar ... 

Hüseyin Cemalin, ıztırap ve 
elemle uzun zaınıandır can çekişti
ği bu yatağın etrafında hakiki hir 
dram cereyan ediyor. 

Kansı Kaınile, onu uzun za -
nıandll' aabırla tedavi etti. Zira 
izdivaçlannın ilk mesut seneleri: 
ni asla unutama ... dı 0 t tl 

Kllıcını artık güçlükle savuruyordu. Birdenbire 
:a~e:,in;at:::~:~a~i!~ı:alvar- dizlerinin titrediğini duydu, Ve göğsüne sapla• 

nacak kıhçların soğukluğunu bekli erek 

yan gibi, başına matem tülleri ört. 
tü. Kabristana gitti. Kocaıı san -

- Seni öldürdüm ... Beni affet ... 
Diyordu. 

Ve, öteki dünyadan geliyor • 
muş gibi, mezarın derinliğinden 
kulağına eninler geliyordu. 

olduğu yere çöküverdi 
&o • ne a ı sa-

adetti öyle ... Fakat ...... b b h-. I k . , ..... nra, u a 
tıyar 1 

' bırdenhire hastalıklarla 
ıekteye u ... granı t K w .. . ış ı. alp agrıları, 
Huı~y~n Cema]i yatağa mahkUm 
etmıttı. 

Ad Yavaı Yavat krizler sıklaştı. 
amc " agız artık, koltuğ·a otur -

ma~ için bile kalkamıyor. 
oktorlar, muayeneden sonra 

hK~ıt~nm Yanından uzaklaşınca, 
anı 1 · · · .. 1 enın ıstıntakına uğruyorlar, 

umitsizlikle ba§lannı sallıyorlar 
\"e verecek bir cevap bulamıyor -
lardı, 

Hüseyin Cemalin ahlakı da bo
~lnıu,tu. lztıraplar, onu öyle ai-
nrrlendirnıi• taha ··1 .. b' h 1 l't mmu suz ır a-

h~ getirmi§ti ki... Her seye karııı:ı 
ır akaTk ' l' 
• 1 1 çık<Vıyordu. Biçare Ka-

mıle hizm t · · I ' e ıçın ne derece çaba . 
aıa Yaran d d amıyor u. Terslenip 
~ruyordu. Evden beş dakika ay -

rt sa, hatta ilar ya· ptınn k . . 
Z h :r a ıcın ec-a aney · ~ 
1 . b e gıtse, krskanç1ık sahne. 
erı a!hyordu .. 

Hülaıa, ev, cehennem haline 
gelmiıti. 

Buna rağmen, Kamilecik, bü
yük bir sabır ve cesaretle, hasta . 
bakıcılık vazifesine devanı edi . 
yordu. 

.. Hüseyin Cemal, kansının bu 
ıyı kalpliliğinin farkında bile de-
ğil ! Ona ka- d · ·· · . . :ı• aıma mutecavız .. 
l)aıma hakaret edici .... 

Çok mütevehhim, çok hasta 
olmuştu ... 

Kanunuevvelin hazin, karan . 
Jrk bir günüydü. Kamile gine me
zarlığa gitti. Kendi de farkına var 
madan, akşam geç vakla kadar o

rada kaldı. 
Ağladı, sızladı, kabrin üzeri . 

ne kapandı. Yağmur yağmağa baş 
lamıştı: 

- Gidiyorum ... Yarın gine ge- • 
lirim kocacı ğLm ! Diyerek yerin -
den kalktı. 

Uzakta, ışık yanan bir kulübe 
vardı. Oraya sığınacaktı. 

Lakin, bir adım atması üzerine 
sendelemesi bir oldu. Mezardan 
onu yakalam19lardı. Eteğinden 
geri çekiyorlardı. 

Beyninde şimşekler çaktı; bir 
kasırga oldu: 

- Benden intikam alıyor! Di. 
ye düşündü. 

Kaçmak için yeniden bir te • 
febbüate bulundu. lmkinı yok ... 

Mezar, onu, eteğinden yakala
mıf, tutuyor. 

Beyninde bir kararma oldu. 
Bir çığlık kopardı. 
Ya9 topraklar üzerine yığıldı .. 

Ertesi gün, onu cansız buldu . 
lar. Yüzünde anlatılamaz bir 
korku ifadesi vardı. 

Eteği, yerde bir dala takılmıştı. 
tı. 

Nakleden : Hatice SUreyya 

Geçen kısımların hUIAsası f 
Rodosta Kanlı Balta mRyhune
sinde Kırmızı sakallı Jak, a
damlarilc Rodos şövalyesi Do
büssona Sultan Bayezidin gön
derdiği yirmi bin diika altını ta
şıyan gemiyi nasıl ele geçire
ceklerini düşiinürken Ancello 
adında biri, kendisile alay et
mek istiyen Jakın nwadni Va
lcroyu döt'üşte mağlüp ede
rek onlara iltihak ediyor. Bu 
sırada meyhaneye çok gem; bir 
deliknnlı girmiştir. 

Fakat Valero yarrm saat evvel 
uğradığı mağlubiyetin acısını on· 
dan çıkarmak ister gibi gencın 
muşamba yakasından tutarak 
sarstı. Ve bir daha ulur gibi hay
kırdı: 

- Hey! Cevap ver? Burada 
ne arıyorsun? 

Yabancı cevap verecek yerde 
arkasına tesadüf eden bir direk
ten hiz alarak şiddette Valeroyu 
itti. Valero böyle bir mu'kabeleye 
uğrayacağını hiç hesaba katma . 
ntr§ olduğundan bozulan nıüvaze
nesini düzeltemedi. Ve sırt Ü!\tÜ 
dö~emelerin üzerine yuvarlandı. 
Y ahancı ayni zamanda derhal kı
bcmı çekmitti: 

- Bana yol vermiyenin kar . 
nını deterim ! Diyehaykırarak ka
pıya doğru atılmıştı. Fakat kapı
daki iki adam dört olmu§tu. iki 
tabanca ve iki kılıç da kendisine 
doğru uzanmıştı. 

Hasta adam, gitgide işi azıttı: 
- Yakında öleceğim ... Benden 

kurtulacaksın ... Ba~ka birine va _ 

~~caksm ... Zaten, senin de istedi. 
gın bu! Derneğe başladı. 

~". v _v_ ::::::::::::::::::::: .. _-.................. ·-···········:·. ii 
··~ T ~ ı: ••••••••••••••• ..... •••••••••- :ı 

": abancı meyhaneye seri bir 
göz gezdirdi. Batka kaçacak bir 
yer yoktu. Valero da ayağa kalk. 
mış kılıcını çrkarmağa uğraşıyorJ 

du. Meyhanede bulunan diğer 
kimseler de ayağa kalkmışlardı. 
Kapıdan çıkmağa uğraımak ken
disi için hem faideıiz, hem de t~h. 
likeli idi. Çünkü nerede ise Valero 
yetitecekti. Sağ tarafta tezgahın 

s ı ~! Diş hekimi i: l ene erclenberi sevdiği, sene - •• !I 
erdenberi kurtarmağa uğraştıgwı ~~ Rati p Türkoğlu H 
~ - r 
h 

arna kartı, Kamile, şimdi kin :.·.1= Ankara caddesi Meserret Iİ 
ed' d 1 .. ıyor u. Bağırmalara karşı ha- İ otell Karşısı numrara (88) 

liırınakla, ku·· fre karııı ku';fu··rıe mu·· ..:::::::::·.··00························~·--··· .... :::::::: 1 :ı • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"aheıe yolunu tuttu. 

Hatta bir kere, Cemal: 
D· :- Beni öldürmek istiyorsun! 
ıyınce, genç kadın haykırdı: 

E - ~e~~rmeği hakettin artık ... 
'1et, oldureceğim ! 
.. Ve ertesi gün, şeytan onu dürt

~u. Uyutma ilacını dört misJi faz. 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz. 

işte size bir adres: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terziai 

ıstıobul • Ytnlpostıoıe karşısındı 
~·oto Nur yanında Letaret hanında 

yanına isabet eden yerler hoştu. 
Masaları, iskemleleri devirerek o
raya atıldı. Srrtmı dıvara verdik
ten sonra gelecek hüciimları bek. 
ledi. 

Valero bir anda önüne gelmiş
ti. Hiddetinden dudakları titriyor, 
elindeki kılcını şiddetle savun, • 
yordu. Fakat genç delikanlının 

a <>larak bardağına damlattı. Bu
nu içen hasta, gözlerinden şim -
!~kler ıaçarak, tehditli ve kı1tk 
sozler söyliyerek öldü, gitti... --------------\ 

kılıç kullanışı yeniden herkf"si 
hayrete düşürdü. Herkes bir an _ 
da Ancelloyu hatırladı. Bu deli
kanlı da kılıcını şayanı hayret bir 
maharetle kullanıyordu. Bunu Va-

~ :.~:,. 

h ~ ölümden sonra, Kamilenin 

haletı ruhiyesi büsbütün garip bir 
al aldı. 

Kin, artık sör.müştü. Ölen a -
daının iki tesiri kalmıştı: İyi ge. 
Çen seneler ve ölürken ettiği kü -
fürler, beddualar... • 

Kamile, ıztırap içinde kıvra -
nıyordu. 

Kocasının yataktaki hali, ge. 
celeyin rüyalarına giriyor, gün -
düzleri ise, gözlerinin önünde do.. 
la,ıyordu. 

Gün geçtikce bu tesir, azala -
c w "B agına arttı: en kocamın kati-
liyim!! Ben, dünyanın en kötü 
İnsanıyım!,, Diye kendi kendini 
yiyordu. 

Siyah elbiseler giydi. Hıristi -

... -... 1 
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1 

ı 

1 lero da anladı. Ve iki adım geri . 
ı lemek lüzumnu hissetti. Ayni za-

ı 1 manda dişleri arasu~dan: 
I - Bu akşam r!a amma belaya 
l çattık be! Bu da ötekisi gibi çık~ 

ti 
tr ... Şeytan mı nedir? Diye mırıl. 
drndı. 

ı ı Delikanlı birdenbire bir ma • 
, nevra ile Valeroyu tezgaha doğru 
• sürdü. Tahta ba·:a.k meyhaneci bu 

1 İ aefer hiç telaş etmiyordu. Anlafı
lan payını daha evvelden aldığı . 
na emindi. Valero iki adım d~ha 

•' atarsa tezgahın önünde sıkışacll -
j ğını anladı. Yeni bir oyun tatbik 

·ııııı"'"11ıc:===========:1-... edeyim dedi. Bu oyunu pek nadir 
kimselere karşı, ve son dakikasın· 

da tatbik ederdi. Şimdiye kar.far 
hiçkimse hl! oyununa karşı ko) a. 
mamıştı. 

Vücudünü yere doğru eğdi. Kı
lıcını hafif bir meyille kaldırdı. 
Bir iki ayak oyunu yaptıktan son· 
ra: 

- Al sana! Diyerek birdenbi. 
re ileri atıldı. 

Fakat bu hamlede hedefini 
doğru bulamamış, delikanlı tam 
vaktında sağa sıçramıştı. Valero
nun rakiLin tam kalbini nişanlı -
yan, krlıçı dıvara çarparak iki 
parça oldu. Delikanlı boş duıma
dr. Şatkmlıktan kurtulamayan 
Valeronun göğsüne şiddetli bir 
tekme indirerek boylu boyuna yeJ 
re serdi. 

Bu hadiseyi s~yreden diğer 

korsanlar hemen kılıçlarını çeke
rek yabancının üstüne atıldılar. 

Kırmızı sakallı Jak bu hadiseye 
dehşetli kızmıştı: 

- Gebertin şunu! Diye böğür. 
dü. 

Yabancının önüne diki1en kı -
lıçların sayısı beşi bulmuştu. Beş 

kılıç gitgide ona yaklaşıyor, ve 
yabancının tek kılıcı bu beş kıh -
ca gittikçe claha güçlükle karşı 

koyabiliyordu ... Bu zamana kn . 
dar Valero da ayağa kalkmış, 
batkasmdan aldığı bir krlıçla ye
niden deJi.kanhyı çepçevre saran 
beş haydudun arasına katılmıştı. 

Zavallı delikanlı arbk mahvol-
mUJtU, 

Gittikçe yonı1duğu ve eridiği 
gözle takip edilir derecede belli 
oluyordu. 

Yüzü saptarı olmuştu. 
Gözleri büyümüş, ve ağzı ha. 

fif açdmı§b. Gittikçe kendisine 
doğru yaklaşan kılıçlara son kuv
vetile mükabele ediyordu. 

Tezgahın üstünde yanan ışığın 
kırmızı akisleri yorgun yüzünü 
kana boyuyordu. 

Valero onun bu halini büyük 
vahşi bir zevkle seyrediyor, etra
fını saran haydut1arı: 

- Haydi arslanlar, haydi, 
gayret! Şimdi işi bitiyor! Dökün 
şunun barsal<larmı ! Haydi! ileri ! 
Az kaldı! İşte gidiyor! Diye te, . 
vik ediyordu. 

Birden, bir kılıç delikanlının 
muşamba caketini deldi. ll<inci 1 

bir kılıç alnın! hafifce !lıyırdı. So- l 

Çıktığı gUndenberi, en bUy\fü gayesi o. 

kuyucularına elınden rc•len hizmeti yapabil. 

mek olan (HABJ~R) (Blze ııor .. uıuz, slf.e eP. 

vnp \'t>rı•!lm) b~lığı altında yeni bir ailtun 

açnrıık, muhterem okuyucularına yeni v,ı 

faydalı bir hizmet daha görmeğl dUşün.1U. 

(81.J.e sonınıız, 11lze eevllp -.·erdlrn) &Utu. 

nu, tam mana.oılle okuyucularımum bir dert 

ort$. bir akıl hocası olacaktır. 

Doktora gltm•ıtc lUzum ltalmnac.n ı:.!t:~ 

danışmak iatec!lğlnlz hnstalıklarmızda, sıkın. 

tıya d!lştllıtünUz fakat bir mUşnvere !Çin n. 

rnk:ıtlara avuç dolus"1 p:ıra vermek isteme. 

cllğlnlz hukuki l§lertnlzde, merak ettığtnlz 

ğuk demirin alnın~ teması 
son bir ku,·vet daha \·erdi. 

- Biravo!. .• 
- Biç.'n şunu ikiye! 

- Ha, ş.öyle ! 

ona 

Artık gözleri hiçbir 9ey gör .. 
müyor, gayri ihtiynri bir hareket. 
le kılıcını scı :Ya aoia ıavuruyordu. 
Birdenbire dizlerinin titrediğini 
duydu.: Göğsüne saplanacak kı • 
hç1arrn soğukluklannı bekliyerek 
olduğu yere çöküverdi. Hiç. bir 
şey, ama hiç bir şey görmüyordu. 
Sanki bütün etrafını koyu bir ka
ranlık sarnuftı. 

Evet bir anda meyhane zifiri 
bir karanlığa bürünmüştü. Bu ka· 
ranhkta önlerini görmeyen azgm 
haydutlar kılıçlarım dıvara çarp
tılar. Jkisi kırıldı.İki kiifür yük -
seldi. Ve bunu bir nara bastTl"dı.: 

- Y olverin ! Çekilin! 
Bir anda Kanlı B~lta mey.ha • 

nesini bir uğultu ve bir gürültü 
kapladı. 

Ne olmuşhı? 

Neler oluyordu? 
Feryatlar, körükörüne l · t·birine 

çarpan kılıçların çıkardıkları ses
ler ve kıvılcımlar, bir anda her 
yanı kaplamıfh. Yoksa bir baskı
na mı uğramışlardı? 

ihtimal! 
Y almz bazılarının hatırladıkla

rına göre, yabancı delikanlı tam 
delik deşik edileceği sırada bir
denbire nereden 'geldiği belli ol
mıyan bir iskemle tezgahın üze
rindeki ışığı söndürmüş. Bunu 
mütekaip tavanda masalar, iskem
leler uçmağa ba§laınıtlı· · Orta
lık tamamiyle zifiri bir karanlığa 
bürünmü~ olduğundan hiç kimse 
etrafr göremiyor, ne nlup bittiği. 
ni anlıyamıyordu. Ve meçhul bir 
dü!mana karşı bir kör dövüşüdürı 
gidiyordu. 

- Ba!kına uğradık! 
- İhanet! 
-Vur! 
- Kır! 

- Ah, yaralandım! 
- Tut! aesleri birbirine karıtr· 

yor, bir gürültüdür kopuyordu. 
Bu kör dövUşü bir müddet böyle 

devam ettikten sonra kırmızı sa
kallı Jakın bütün gürültüleri bas
tıran kalın sesi yükseldi: 

- Hey çocuklar! Bu tarafa ~e-
lin ! (Devamı var) 

M.cllBelcrde, aktl erdiremedlginiz ııpor mcse. 

lclcrlnde, vergiler, kanunlar, nlzıı.mn:ımııler, 

vesaire hakkında bir derdlnlz, bir sorgunWI 
mu var?! .• 

Hemen bize yazınız, ve Rorunuz .• 

Suı.ı.llerlnlzl', her aahnnm en 1Jahİb1 ~all\ld. 
yet yüksek bilglll şab:;lyetıerlnP. danı~arak 

bu sUtunlardıı. derhal cevap vereceğiz ve 

mUı:ıkUllerlnizi hıı.llctmeye çalışacağız. 

Ollı"'UN İÇİN li1Ç GEÇ KALM.AYU.'17. 

BUtr.:t mllşkWlort~ızı, 15.20 satırlık kısa 
ve <!:. ,Un bir yazı ile ynza.rak: 

!BİZE SORUNUZ ~iZE CEYAP \'Elt.E. 
LL,1.) 
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D'6EgHl>iRENLHfQH 
1 

t~tll kereviz 
Kereviz temizlenir, doğranır 

ve soğuk suya konur. Et ve soğan 
bir tençerede kavrulur. Sonra ü. 
zerine su dökülerek et iyice pi~iri
lir. Bundan sonra kereviz soğuk 
sudan çıkarılarak etin üzerine a

tılır. Kerevize salça konmaz. Eğer 
et iyice pİ§meden kereviz üzerine 
atılırsa, kereviz çabuk pişer. Et 
çiğ kalır. 

Kereviz in et kaynayıp piıt1k
ten sonra üzerine terbiye dökü -
lür. 

Terbiyede dört yumurta kırı . 
lır, bir kaflk unla karıştırılır, üze
rine birlimon 11kılır. Ateş üzerın
de yapılrr. Bu esnada 100 gram 
kadar su konur. 

Ter biye koyulaıınca üzerine 
kerevizin suyundan da dökülür, 
kanıtırılır. Terbiye yapıldıktan 
sonra kerevizin üstüne dökülür. 

• 
• • .. r: 
ö.~ !\tAODl':LER 
o • 
t-- ıii: 

Perakende 

F.n ıı: ı En çot 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fuo.lya çalı 22-12,35 15 23 
Fuulya horoz 15 18 20 
Faınlya ufak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut natnreı 12 15 22 
Peynir B. yaflı 26 35 40 
Kqar yallı 50 60 80 
Kapr ikinci 40 50 7J 

ıeytlnyaf eks. ek!I 47. 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 

Yat Trabzon 70. 80 75 90 
Tereyağ 120-200 140 220 
Yat yemeklik 50. 60 75 90 
Yat birinci Urla 70 8.5 100 
ı•J.Jlnp 8 . 35 15 48 
Makama 15 • 18 22 26 
Zeytin 15. 29 11 • 45 
&bun 24,5 25,5 3(). 50 

SEBZELER 

İnce biber 8 • 10 10 12,5 
Bavug 2 • 3 5 
Prua 1 • 4 3 5 
L&hans 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patatu 4-5 - 6.5 7,5 15 
ıic>Jan fr1 t; 9 
Kerem 6-5 7,5 12,5 
Yeeu clomatM 35 5 7,5 

YEMiŞLER 

A)'ft ekat. ekıt. 6. 8 10 15 
A)'ft blrlllcl 5. 6 6 10 
A7ft Ddllcl 3 . 3,5 5 7 
Nar ebı. ebt. 6 7,5 10 
:Nar Udıad 4 5 7,5 
Elma Kan4enlı. 4. ~ 5 12,5 
F.Jma Sepanca 5 7,5 10 
Elma On,.. 4. fr9 5 15 
1\lanü.UDa 0,5 - 3 1 - 5 
rortabl 0,5. 5 1 • 7 
<Jevb 11 - 18 12,5 20 
Ke.tm. &8-10 10 15 
Matamla 4-6 7,5 15 

MAHRUKAT 

Oda (oekJ) 350-425 2 5 
Klldr 3.4.5 5-6 
Kok 

Söml kok 21 

PERŞEMBE 

Sonklnun - ıç3r, 

Hicri: 135' • Şavval : 14 
Zemheri fırtınası 

16 .'i3 

"- ._ 

~· MS 12,21 1U5 16,58 18,35 ıs,40 
• .:::. J,00 7,~ 9,47 12,00 1,37 12,(2 

U:~'::.-1 :ENE BUGON Nli OLDU1! 

O..- - balb llarm&ra havzaamda ve 
Xarmara adalarmda btlyUk bir zelzele oldu. 

İki yüzden tazta ev yıkıldı. ölenler ve yara.. 

1ananlnr \'nrdı. Mu~ld tıııtatıarmuzdan Rauf 

Yekta öldU. 

1 

HABER - :AIC.-m postası 

Coeuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 
Saat kazanan 
lrfan, •5 inci olrnl 93 No. 

Büyük bisküvi 
kazanan 

kak 11, 65 - Urhım Emirglln ortamektep 

17lS, 66 - Betl Hanzade Beyazıt Uyatro cad. 

deal 11, 67 - Fethi BUlbUI ÜskUdar ortamek 

tep 258, 68 - CUzln Kadıköy NUzhet e!en. 

dl sokak 26, 69 - Nevzat Se~r Balıkpazan 
Azime. Nlşanta3ı kız ortaokulu 960 No. 

cater zade apartımanı. 
Cam uçlu kalem 

kazanan 1 Cetvel kazanalar 
Füruzan, Sanıatya 29 uncu okul 486 No . . ._ _____________ _ 

11 
70 - Ragıp Kaırımpap. bUyUk Sinan 

Blsi<Uvl kazananlar _ pa§a sokak 23, 11 - Süleyman tdr1ı Haydar 

p~a. lntanlye hıuıt&nem 4 Uncu kovuo. 72 
1 - İ!tade Kadıköy Yeldeğirmenl 15, _ Vaatl öze Galtuara.y llseli 1471, 73 _ 

9 SONKANUN - 1936 

2000 liralık 
"" . . 

eşya vereeegımız 

Büyük müsabakamıza iştirak 
fırsatını kaçırmış değilsiniz! 
Şimdiye kadar çıkan nüshaları 
alamıyanlar hunları idarehanemizden 
tedarik edebillrler. 
Koyacağımız 45 resimden B ini 

tanıyamıyanlann bile hediyeleri
mizden kazanmalan ihtimali çok 
kuvvetli olduğunu unutmamalı
sınız! 

2 - Tarık Onur 45 inci okul 565, 3 - Ze. 
YakoBeyo~u45inciok~M~H-M~M ~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 

kiye özkan latlklAI cadde.al 1zzet bey apar. din Polat Galatasaray llıe.alnden. 75 _ th. _ 
tımanı, 4 - Ali Fuat lzmlr eski Bitpazar: 

11, 5 - Ca\'ldan BUktel 18 inci okul H:>, 6 

- Jorjlya Samatya Camcak sokak 11, 7 -

K. Şenkal lamet lnl:inU okulu 279,8- Necdet 

Yalçın Yenlnesll mektebi 24, 9 - RUstem 

Özbek Vefa llaesl 853, 10 - Acar Bele Şl&ıll 

Terakki lisesi 3il 

Şekerleme kazananlar 

ean 11 inci okul 142, i6 - Feriha GUJtekln 

EyUp Sotular boat&n sokak 16, 77 - Şerit 

Atıa.mata§ı 23 Üsküdar, 78 - Füruzan Or. 

bey Kadıköy 8 lncl okul 215, 79 - lamail 

KUçtk HUııeytn oğlu Gerede Kabiller m&.. 

halleııl, 80 - MJtat 27 inci okul 709, 81 -

Oaman Vefa llııeal 789, 82 - Erdoğan Gazi 

tlkmektep 125, 83 - Fikret Bqlkta, De~ 

aol~ak 15, 84 - Hamide Şevket Kadıköy 

Gazi mektep talebesi, 
11 - Vlktorya 45 incl okul 344, 12 Lu. 

çtnau Mlkelz Beyoğlu Tomtom eokak. 13 - ı Birer kartpostal kazananlar 1 
Cengiz Öncel Be§lktq karakol eokak ıı, _ _ 
1' - Ayten Bağlarbaşı 60, ÜskUdar. l~ -

Cemal Kabat&.J lisesi 779, 16 - Feriha Ka. 

dıkay 7 Jncl okul, 17 - Cihat Çubukçu 34 

UncU okul smr! 4, 18 - Necla. K&n8\J Ba. 

kırklly blrinclokul HO, 19 - Hacer ÇeUttıer 

Kızortaokulu 455, 20 - E. Özek Pertevnlyal 

Usul. 21 - İshak Kuımpqa KUçtık hamam 

9, Seher Hikmet KulakSJZ tmnı sokaft 7, 

' Defter kazananlar lı ___ __, 

86 - Fevzl Beyotlu Asmalı mescit 22, 

87 - M. Emin latanbul 11.eeat 836, 88 -

Ayael Ftrdeva Kıuıımp&f& kalafatçı yokuııı 

49, 89 - Enle KtıeüklA.nga, 91 - Mustafa 

Mania& Akhtııar hllkQmet cadden 48, 92 -

Faika H Uncü okul 7ıs6, 93 - Atiye Kara. 

gUmrUk 27 inci okul 115, 94. - Halil Ayva. 

lık Avcılar kuıtıbUnde Betoncu, 96 - Mu. 

hlddin Ender FaUh Sangüzel 43, 97 - Is. 
met GllDer Kadıköy Çanakkale sokafı 17. 

98 - Jduzatter Beyoğlu poataneslnde, 99 -
22 - Mellhat Utku 64. Uncu okul 137, Antuvant uğurlu Çayllk aokalt 3, Fertdlye, 

21 - Nureddin GUlcaml ilk mektep 2i9, 24 

- Re!et Bengi Vcta llııesl 297, 25 - Samı 

Feriköy 44 tıncU okul 110, 26 - Tevtık Tok. 

ay laUnye B. Halil kö§kUnde, 27 - Ulvlyo 
H thıcQ okul U7, 28 - Klznn Abbu Bo. 

ğaztçt lleeal amıt 7, 29 - M. All Takalm 

Utant aokak 18, 30 - Rıfat Giray Davutpa. 

oa ortaokulu 80, 31 - Semiha Erenköy dör. 

dUncU llkmektep 50, 32 - Mellhat Tüzen 

Kmltoprak kuyubqı 28, 33 - H. Kemal 

Canttırk lamet lnllnU okulu 276, 3-l - E§ret 

Kamnpap deniz matbaasında, 35 - Hay. 

rUnnlaa Uzunç&rfl ba§ı lameUye caddeal 24 

36 - l. Nazi! Kadıköy UçUncU ortaokul 166, 

S7 - I.Amla 15 inci okul 416, 

~Urekkep kazananıa.:-j 

100 - Galip Altuğ Çengelköy HaVU%bqı so_ 

kak 16, 101 - İbrahim Gelenbevt ortamek. 

tebl, 102 - Necdet Haydarpap. llııeııl 10:>1 

103 - Orhan Elektrik ılrkeU memurlarından 
Ekrem otlu. 104 - Slragao Boetanbqı ha. 

mamı mUateclrl Beyoflu, 105 - Sevim KU. 

çtlkllnga 186, 106 - Oktay Ankara otobCla 

1dareııt ve.znedan, 107 - S&dık Tunçel Kum. 

kapı NlpDcumda 23, 108 - lamall Derman 

38 inci mektep 329, 109 - Sevim Vezneciler 

ZeynepkA.mll sokak 48, 110 - tnıaml EdJnıe 

kapı Sarmqık 80kak 11, 111 - Saha Suner 

Haydarpqa 21, 112 - Vartan Hıdıfyan 

Omıanbey Şafak .akak 18, 113 - lhaaıı 

Ahmet 11 tnct okul Şip.ne 187, 114 - lıllhal 

Pfiloyamopul08 Beyotıu Gazhane yokuşu 

57, 116 - Salme Gazi Osman pqa okulu 6, 

118 - GönW NecaU Bursa sokak 42, 117 -

Muiz Bener Kaaunpaşa ' eczanesi, llri -

En son ıceştedifeıı yağsız Necıp uey •••em Kup-ı,ı..m.eu .t ••• ~ 
edilmit yegane güzellik pudrasıdır· Günetin ve soğuğun tiddetli ti' 
sirleri kar§ısında yüzden hiç kaybolmaz, yüzde bo!lukları kapatır• 
çirkin çehrelere tabii güzellik verir, cildin hakiki beyazlık, güzelli~ 
gıdasıdır. 

r~nımffillffilllmlll!mmmllJlmOOllllnı~lllOO D 1 K K A T ffi!lmllllllm!fıffii&& 

KREM SOLEY 
Güneıin ve soğuğun tesıri ile husule gelen yamklıkları, çat 

..:Jaklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· 
fetini temin eder. 

Umumi satış mahalli: Şark Merke., Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruştur. 

mamn ıı•ıuıııımmmımm-•• 

lıtanbul levazım amirliğine bağlı 
kıt'at ve müessesat için 35 ton ta
buna verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 10/ ikincikanun/ 936 cu -
ma günü saat 11 de Tophanede 
aatınalma komisyonunda pazar -
bkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
10850 liradır. Son teminatı 1627 
buçuk liradır. Şartnar.:e:;i komis · 
yonda görülebilir. isteklilerin ka -
nuni veıikalarile beraber komis
yona gelmeleri.. "373,, "134,, 

. . . . . . 
·YAGil YAGsıi . ' ~ . ·. . . ' 

'MECiP 'BEY 
, .. ı, . 

38 - Tevfik 43 Uncu okul 191 Yediku. 

le,, 39 - AUna Tarlaba§ı çukur sokak 5, 40 

- Blcan latıklll caddesi Turgut terzlha.. 

ııesl, 41 - Ekrem KAmJl Beıtkt&§ 20 lncl o. 

kul 284, 42 - Faruk Fatih on UçOnctı okul. 

43 - Gökııel Şl§ll tramvay depollJlllda Bay 

Hayri kızı, 44 - HulQ& ln8nU ortaokulu 866 

45 - lamet Kocamustafapqa 28 inci okul 

92, 46 - U.Ute Samatya sancaktar Halli 

mahalleııi 9, 47 - Nerlme Şl§ll Midilli apar. 

tımanı UçtlncU kat. 48 - Orhan posta nakli. 

ye memuru. 

Necil 27 inci okul 181, 119 - Muammer .. -••1111111••111!1•1~----.. 
Kadıköy 12 tncl okul 418, 120 - Nlhat Gök. Göz Hekimı i l 

Kitap kazananlar 

aeı Kadutro mealek okulu 278, 121 - su. Dr. ~ükrü Ertan 
mer Doğancı Noter Galip Doğancı kızı, 122 -
_ Nail kızılcahamam orman muamelAt me. Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 3011 
mun.ı, 123 - Sadiye Selcan 4lS tncl okul 205, (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
124. _ Salamoıı Deaaa Galata.saray Avus. Sah günleri meccanendır •. 

turya llııcal e mcı sınıf, 12lS, - Ya\"IJZ Edlr. ~~!!'!!~-~~~~.~~~~~!!~ 
nekapı 17 inci okul 359, 126 - Seyfl Can 

eski Salıpazan 25, 127 - Yqa.r Kıran Bey. 

o#lu 35 !net okul 286, 128 - Sabahat Be. 

ılktq Dereboyu caddesi 25, 129 - Yahya 

Türer Ka.mnpqa deniz teletz mektebi ge. 

İı1.1nbul Bılıdiq~si 

~rhir1Yyatrosu Bugün akşam 

Saat 

diki kUçUk zabltl, 130 - Sıddık Okula. 
49 - Pepo altmcıdalre Toledo han birin 

tar gUneşl 176, 131 - Yilkael Beılkta~ Aka. 
el kat, 50 - Rıdvan tnönU orta olculu 83-l 

mıııııııııııı 

111...11 

20 de 

Cil - Samim Süleyman ~ık lisesi HO, 52 -
retler 34, 132 - Sauny Elkenazl YUkııekkal. 

dmm Anadolu apartıınanr 13, 
Vahan Zartaryan Heybellada güzel ııokak. ---------------
53 - Yqar Üaktldar 21 inci mektep 263, 54 

- Ziya Kabala§ lisesi 1040, 55 - Ra.lt Ka. 

nat&f llseııi 1006, ô6 - tbrahJm Be§lktq 

Altmla§ sokak 6, 57 - Hayriye Kuzguncuk 

Bican sokağı 16, ~ - Emin Teker Osktıdar 

Solak Sinan mahallesi 30/ 3. 59 - Aliye çar. 

şamba 15 inci okul 653, 60 - Bercuhl A. 

rapyan Eaeyan kız lisesi. 61 - HUseyin Oz. 

mert Mevllnekapı Melek sokak, 62 - M. 

Erol Kıı.sımpaşa Bahariye caddesi 71, 63 -

Nedime UskUdar Toygar Hamza mahalle.al 

95, 64 - Bedlk Şirin Taksim Soğancı so. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
BALI DE 

Şehzadebaıı TURAN T"1afroaunda 
Bu gere saat 20,:lO da 

AMCA BEY 
Vodvil 3 perde 

ı'lezihe Muhiddin 
(BİR RUYA GÖR. 
DOM) 
Her taraf tramvay 

Telefon: 2212 7 

HÜLLECi 

111111111 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 
Hu akşam 20,.10 d<' 
EMiR SEVIYO!l 
Operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Su· 
ruri. Müzik: K. Ka 
poçelli. Pek yakın· 
da: Denir Havası 

Gi§e gündüz açıktır. Tel: 41819 

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Saçların daimi surette tar.z• 
mi ve saçlarınızı tesbit etmek z• 
netliğiniz kadar güç değildir. 

huıusta bir mikdar yağsız Biri -
yantin maksada kafidir. Eğer ~ 
larmız dalgalı ve havaya kalk.
ve kıvırcık iıe hiç üzülmeyini* 
Saçlarınıza Biriyantin ıürdüğüııil' 
zü kimse hissetmiyecektir. Bu Sio 
riyantini kullanmakla saçlarını' 
da hem kepek olmayacak heın 
onların neşvünemasını temin e 
decektir. Bugün siz de hemen b 
tüp Nacib Bey Yağsız Biriyant 
alınız bundan ge~ler, kadmlaaf• 
erkekler, yaşlılar hülaıa her~ 

_m ___ e_m ___ n_u_n_d_u_r_. _________________ _,/. 

x:9 un 
maceraları 

Formaları kitap teklinde topla~ 
rak sahta çıkarıldı. 156 büyük 
yıf a 30 kuru§. 

ANNABELLA- JEAN MURAT - CHARLES VAN EL - J. P. AUMON1 

SON UÇUŞ ( L'Equipage) 
Sinemada bu kadar büyük film 
görülmemlşt:ir. 
Varın akşam T CJ R K Slnemasmda 


